
Ovifarsang 

„Itt van a farsang, készül a fánk,
Hatalmas móka, vár itt ma ránk…”

Február 10-én a fenti verssel köszöntöttük óvodánkban a far-
sangot. A gyermekek izgatottan várták ezt a napot. A délelőtt
folyamán vidámság, jókedv, kacagás járta át az óvoda falait.
Az óvodások műsorral készültek a mulatságra, amelyet a 
nap során elő is adtak. A jelmezes felvonulás, a tánc és a
közös játékok felejthetetlen élményt nyújtottak a gyermekek
részére. 

Köszönjük a szülőknek az ötletekben gazdag, szép jelmeze-
ket, amelyekkel színessé tették az idei farsangi mulatságot. A
hagyományokat őrizve nem maradhatott el a farsangi fánk, ame-
lyet a konyhás nénik készítettek a délelőtt során az óvodások-
nak. 

Pálok Anita
óvodapedagógus
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Karneváli hangulat az iskolában

Kint nagyon hideg, zord idő tom-
bolt, de a Pusztazámori Tagiskola
tornatermében forró volt a hangu-
lat, hiszen február 3-án, pénteken
délután farsangot tartottak az isko-
lások. 

Garainé Kiss Gabriella tagintéz-
mény-vezető köszöntötte a gyereke-
ket és a pedagógusokat. A karnevál
hercege és hercegkisasszonya cím
is gazdára talált Csuta Dorottya és
Hortobágyi Norbert személyében.
Miután a hercegi pár elfoglalta a
trónját, kezdetét vette a karnevál:
felsorakoztak a jelmezbe öltözött
gyerekek és elkezdődött a bemutat-

kozó felvonulás. Az idei jelmezek
igen színesek voltak: láthattunk
tavasztündért, királylányt, kalózt,
kiscicát, boszorkányt, léghajót,
marslakót és sok-sok ötletes jel-
mezt. A tanító nénik is jelmezbe
bújtak a gyerekek nagy meglepeté-
sére. A felvonulást minidiszkó
követte. Nem maradhatott el a
várva várt tombolasorsolás sem,
melyen minden jelmezes nyere-
ményben részesült. A farsangi
mulatságot közös uzsonnázás
zárta, melyre az ügyes anyukák
finom tortákat sütöttek.

Kiss Ágnes
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A Pusztazámori Tagiskola
Szülői Munkaközössége
sok szeretettel vár minden-
kit február 25-én 19 órakor
egy jó hangulatú RETRO
BÁLRA az iskola tornater-
mébe. A rendezvény teljes
bevétele –  a Gyermekmosoly
Alapítványon keresztül – a pusz-
tazámori iskolás gyermekek javát
szolgálja.

A 3000 Ft-os belépődíj tartal-
mazza az üdvözlőitalt, a grillva-
csorát, a desszertet és a felhőtlen
szórakozás lehetőségét. A bálra az
édesanyák és a tanító nénik külön
meglepetés tánccal készülnek. 

Sztárvendégünk, Laisz András a
rendezvény teljes időtartama alatt
elérhető áron keveri a koktélokat.
A retro zenét, a ’70-es’80-as ’90-
es évek slágereit, és a kívánság
szerinti mai zenéket a budapesti
Alcatrazból ismert Dj.Louis keve-
ri.

Éjfél előtt tombolát szervezünk,
melyre minden kedves tárgyi és
szolgáltatásbeli felajánlást köszö-
nettel elfogadunk!

A Gyermekmosoly Alapít-
vány további támogatására
is lehetőség van támogatói
jegyek vásárlásával,
melyek 1000, 2000, 5000
és 10 000 Ft-os ajánlott,

vagy egyéb, egyénileg meg-
határozott összegekben meg-

vásárolhatóak a jegyértékesí-
tőknél.

Program: nyitás: 19:00-kor
nyitótáncok: 20:00-tól

vacsora: 20:30-tól
diszkó: 22:00-tól
tombola: 23:00-kor 
és 00:30-kor

Ha céljainkkal egyetértenek,
kérjük 2012-ben is támogassák
a Gyermekmosoly Alapítványt
adójuk 1%-ával!

Adószám: 18685286-1-13

Jótékonysági bál 
Pusztazámoron
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Gróh Katinka
elismerése

Érd Kiváló Diákja Emlé-
kérmet kapott közsé-
günk büszkesége, Gróh
Katinka. Az emlékérem
adományozásával a
város önkormányzata
elismerését fejezi ki az
érdi általános és közép-
iskolákban, valamint
alapfokú művészetokta-
tási intézményekben
tanuló azon diákjainak,
akik nemzetközi, vala-
mint minisztérium által
kiírt és támogatott orszá-
gos, több megyére kiter-
jedő, illetve megyei ver-
senyen kiemelkedő
eredményt értek el, s
ezzel hozzájárultak Érd
Megyei Jogú Város hír-
nevének öregbítéséhez.

Az emlékérem és a díszoklevél átadása előtt Katinka, a X.
Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési verseny
harmadik helyezettje, népdalokat énekelt.

K.Á. 

Csökken a vízdíj
A víziközmű-szolgál-
tatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény
módosította a díjmeg-
állapítás és díjalkal-
mazás gyakorlatát. A
víziközmű-szolgáltató
által 2012. január 1-
jétől alkalmazható díj
maximálisan bruttó
4,2%-kal lehet magasabb, mint az előző év december 31-én
alkalmazott bruttó díj (76§. [1] B pont). A közületi fogyasztók
által fizetendő díj maximum 1,5 szerese lehet a lakosság által
fizetendő díjnak (64§ [2]).

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete feb-
ruár 10-én alkotott rendeletet a csökkentett díjakról, amely visz-
szamenőleges hatályú (2012. január 1-jétől).

Dr. Kosztyi Emma jegyző

Befejeződtek a Zámori-patak-projekt
kivitelezési munkái

2011. december 15-én megtörtént a
Zámori-patak-projekt kivitelezési munká-
latainak műszaki átadás-átvétele.

A „Pusztazámor, Zámori-patak belterü-
leti szakaszának rendezése” című KMOP-
3.3.1/B-10-2010-0015 azonosítószámú
projekt kivitelezésének tervezett befejezé-
se a Pro Regió Közép-magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Non-
profit Közhasznú Kft.-vel (mint közremű-
ködő szervezet) 2011. március 22-én
kötött támogatási szerződés értelmében
2012. augusztus 15. volt.

A kivitelező kiválasztása közbeszerzési
eljárás során Pusztazámor Község Önkor-
mányzata törekedett arra, hogy a belterü-
leti zavarás minél rövidebb ideig tartson,
ezért a bírálati szempontok között szere-
pelt a teljesítés időtartama is.

A kiválasztott vállalkozó a Lang Szolg
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatá-
ban, majd szerződésében rögzített végha-

táridőként 2011. december 25-ét vállalta.
Az érintettek és az érintett közműszolgál-
tatók előzetes tájékoztatását követően,

azok részvételével 2011. december 15-én
megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

A projektben már csak projektmenedzs -
ment és PR-tevékenységgel kapcsolatos
feladatok végrehajtása zajlik folyamato-
san. A projekt végleges zárására előrelát-
hatóan a 2012. április végén, május ele-
jén megtartandó ünnepélyes zárórendez-
vényt követően kerül sor.

Király Nikolett

Tisztelt Pusztazámoriak!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák a pusztazámori 

Naplemente Nyugdíjasklubot. 

Adószámunk:18690620-0-13
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December 18-án, advent negyedik vasárnapján tartottuk
hagyományos karácsonyi ünnepségünket, a Falukarácsonyt. A
másfél évtizede hagyományteremtő céllal kezdeményezett
rendezvény célja akkor is az volt és ma is az, hogy a település
összes generációjának tagjai találkozzanak, ünnepeljenek és
az advent időszakában közösen készülődjenek az év egyik leg-
szebb ünnepére. 

A már feldíszített falukarácsonyfa és a kihelyezett betlehem
mentén érkeztek a vendégek. A rendezvényt Pátrovics Benedek
polgármester ünnepi köszöntője nyitotta meg. Ezt követően,
advent negyedik vasárnapja lévén, a község plébánosa, Bódai
József esperes megáldotta az iskola adventi koszorúját és meg-
gyújtotta a negyedik gyertyát. A program keretében az óvodások
és az iskola diákjainak fellépése okozott örömteli pillanatokat a
közönség soraiban helyet foglaló szülők, nagyszülők és minden
megjelent vendég számára. Az ünnepi műsorban fellépett Dallos
Márta, a zeneovi és zenesuli vezetője, és az iskola egykori diák-
ja, Gróh Katinka, akik furulya- és fuvolajátékukkal emelték a
program színvonalát. Az óvodásokat Szoloszkáné Lepnyák Alíz
és Pataki Péterné óvónők, míg az iskolásokat Garainé Kiss Gab-
riella tanárnő készítette fel. 

A műsor után minden jelenlévőt ünnepi uzsonnára láttunk
vendégül. Jó hangulatú beszélgetéssel ért véget a rendezvény.

Pusztazámor Község Önkormányzata a rendezvény megszer-
vezésében és lebonyolításában nyújtott segítségért köszönetet
mond minden munkatársának, az önkéntes segítőknek, a fellé-
pőknek, diákoknak, valamint felkészítőiknek és tanáraiknak.
Továbbá minden helyi lakosnak és vállalkozónak, aki felajánlá-
sával, munkájával hozzájárult a rendezvény lebonyolításához, a
résztvevők megvendégeléséhez. Természetesen köszönetet
mondunk a helybélieknek, akik meghívásunkat elfogadta jelen-
létükkel megtisztelték a rendezvényt. 

A község lakossága, valamint az iskolások és óvodások a 2011-
es év karácsonyára nagyon szép ajándékot kaptak Pusztazámor
Község Önkormányzatától és a Pusztazámor Községért Közala-

pítványtól. A Falukarácsony résztvevői már egy nagyon szép,
gyakorlatilag színházteremmé átváltozott környezetben érezhet-
ték magukat a tornateremben. Az ajándék a tornaterem függö-
nyözése, az új, színes reflektorok és a professzionális hangosítás
volt, ezáltal jobb lett az akusztikája is a teremnek, és nem elha-
nyagolható a gyönyörű és esztétikus környezet sem. A világítás és
a hangosítás az ezt követő rendezvényeken is meg fog jelenni,
hiszen a közalapítvány ügyelt arra, hogy a szabadtéri rendezvé-
nyek magas színvonalához is hozzájárulhassanak az új eszkö-
zök. Így mindannyian reméljük, hogy még számos alkalommal
élvezhetjük majd az új technikai eszközök segítségét. A „szín-
házterem” funkciót sem szeretnénk kihasználatlanul hagyni, így
ezúton is kérjük és várjuk ötleteiket, hogy milyen (színházi) elő-
adásokat látnának szívesen itt nálunk, Pusztazámoron.

Kiss Ágnes
szervező

Falukarácsony 2011



2012/1 ZÁMORI HÍREK / 6

Iskolai hírmondó

A Pusztazámori Tagiskolában a 2011–2012. tanévet töltjük. Sze-
retnék betekintést adni Önöknek az iskolai életbe.

Iskolánkban, szeptemberben 4 tanulócsoport indult: 
1. osztály: 24 tanuló, iskolaotthonos oktatás, tanítók: Garainé

Kiss Gabriella – Somlai Zsuzsanna.
2. osztály: 19 tanuló, iskolaotthonos oktatás, tanítók: Patóné

Hradil Adrienn – Németh Judit. 
3. osztály: 19  tanuló,  hagyományos munkarend , tantárgy-

csoportos oktatás, tanítók: Sereginé Roóz Andrea –
Lázár Emília.  

4. osztály: 17 tanuló, hagyományos munkarend, tantárgycso-
portos oktatás, tanítók: Mészáros Ildikó – Magyar
Mariann.

Az iskolaotthonos oktatás egész napos foglalkozást biztosít.
Az oktatás 8-tól 16 óráig tart. A nap beszélgetőkörrel kezdődik,
ezt követik a különböző tanítási blokkok, hosszabb szabadidő-
sávokkal megszakítva. A délelőtti tanítási időszakban legalább
30 perces, lehetőleg szabad levegőn töltött, játékos testmozgás a
napirend része.

Délutánra a pihentetőbb, kisebb szellemi koncentrációt igény-
lő kézműves, mozgásos foglalkozások kerülnek. A tanórák
elosztása egész napra lehetővé teszi az egyenletes terhelést, a
tanórák közé a hosszabb pihenések beiktatását.

Nagy súlyt fektetünk a szabadidő hasznos eltöltésére. A gye-
rekeknek osztálykeretek között biztosítunk lehetőséget színvo-
nalas kézműves, művészeti, zenei tevékenységekre és a kötetlen
játékra, mely e korosztály egyik legfejlesztőbb tevékenysége. 

A 3–4. osztályban elterjedt módszer a kooperatív tanulás/taní-
tás, mely olyan, feltétlenül fontos és elengedhetetlen képessége-
ket fejleszt a diákokban, mint a figyelem, empátia, felelősség-
vállalás, önzetlen segítés, kommunikáció, szervezőkészség, tole-
rancia. A gyerekek motivációját, érdeklődését játékos feladatok-
kal, változatos és dinamikus munkaformával tartjuk fent. A
hagyományos, frontális óramenet mellett egyénileg, párokban,
csoportokban is dolgoznak a diákok. Ezek a munkaformák jó
lehetőséget nyújtanak a differenciálásra.

Az oktatás és nevelés irányvonalát az érvényben lévő pedagó-
giai program szabja meg. Célunk, hogy tanítványaink biztos
alapkészségekkel lépjenek át a felső tagozatba, és az iskolavál-
tással egyidejű tagozatváltás ne okozzon törést a számukra. Fon-
tosnak tartjuk, hogy színes, tanórán kívüli lehetőségek biztosítá-
sával mindegyikük számára találjunk legalább egy olyan tevé-
kenységi kört, amelyben sikeresek lehetnek. 

Értékelési rendszerünk: nem szívesen alkalmazunk beírást,
intőt, nálunk nincs fekete pont, ehelyett pozitív megerősítéssel
motiválunk, hiszen célunk az egészséges önbizalom kialakítása.
A szülőkkel való szoros, napi kapcsolattartás, a közös értékrend
garantálja azt, hogy a gyerekek a pontosan kijelölt, szigorú, de
ésszerű keretek között biztonságosan és szabadon, magabizto-
san tölthetik napjaikat. 

A minisztérium által engedélyezett tankönyvcsaládokból okta-
tunk, ezek mellett saját feladatlapokkal, kiegészítő olvasmá-
nyokkal gazdagítjuk óráinkat. Az 1. osztályban a Meixner-féle
diszlexia-prevenciós módszerrel történik az írás-olvasás elsajátí-
tása. A matematikaoktatás a Mozaik tankönyvcsaládból, míg az
ének-zene a Nemzeti Tankönyvkiadó programja alapján folyik. 

A 2–3. osztályban felmenő rendszerben folytatódik a Meixner-
program magyar nyelv és irodalomból, míg matematikából a 2.
osztály Mozaik tankönyvcsaládból tanul, a 3. osztály pedig a
Hajdú-féle matematikát sajátítja el.

A 4. osztály kifutó jelleggel a Mozaik tankönyveket használja
magyar nyelv és irodalomból, míg matematikából a Hajdú-féle
matematikát. 

A korszerűen felszerelt számítógépterem mellett minden osz-
tályban van internet-hozzáférés, ami lehetővé teszi az LCD tv-n
keresztüli power point bemutatók tartását, a projektor használa-
tát, SULINET-feladatok megoldását, filmrészletek, animációk,
zeneművek bemutatását. A szemléltetés klasszikus formáit is
mindennap használjuk (táblai, fóliás vagy nyomtatott órai vázla-
tok, plakátok, színes applikációk stb.). 

A tudás megszerzésében egyaránt fontosnak tartjuk mind a dif-
ferenciált képességfejlesztést, mind a tehetséggondozást. A taní-
tók munkáját logopédus és fejlesztő pedagógus segíti, hogy a
beszédhibákkal és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek is
felzárkózhassanak. A fejlesztő pedagógus Sinkó Erika, a logopé-
dus Szirtes Friderika. A rászoruló tanulók számára biztosított a
Bartha Judit pszichológus által vezetett terápiás foglalkozás. Szo-
ros kapcsolatot tartunk a Nevelési Tanácsadóval, a Családsegítő-
vel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekorvossal, a védőnő-
vel. 

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a fejlesztésre, hanem a tehet-
séggondozásra is figyelmet fordítsunk, s a ránk bízott gyermekek
képességeit minél szélesebb körben fejlesszük. A tehetséggon-
dozás színterei a különböző versenyekre való felkészítés is.

Kötelező tanórai keretben néptáncoktatás, angol nyelvoktatás,
valamint informatikaoktatás van heti 1 órában. Óraadóink a sós-
kúti anyaiskolából érkeznek: Csuziné Tóth Tünde néptáncot,
Padányiné Szabó Tünde és Angyalné Hermann Ildikó  angol
nyelvet, Czeillingené Somogyi Katalin informatikát és Réder
Ferenc  angol nyelvet  és informatikát oktat.

Iskolánkból összesen 12 tanuló iratkozott be az anyaiskolában
történő művészeti oktatásra: néptáncoktatáson, hangszeres okta-
táson (citera, zongora, hegedű) vesznek részt gyermekeink.

Szívesen helyt adunk külső szakembereknek tanfolyamok
indítására: 

• A  karatetanfolyamra heti két alkalommal, hétfő és szerda
délután kerül sor.

• Dallos Márta zenepedagógus heti 1 alkalommal ZENESULI
foglalkozást tart 2 korcsoportban.

• Rózsavölgyi József nyugdíjas tanár, edző duatlon-edzést tart
péntek délutánonként. Ezúton is köszönöm önzetlen fel-
ajánlását, hogy szabadidejéből gyermekeink sportra való
szoktatására áldoz.

• Az úszásoktatásra 28 fő jelentkezett év elején, lelkesedésük
azóta is tart, péntek délután 2 pedagógus kíséretében az érdi
Gárdonyi tanuszodába utaznak tanulóink. Itt szeretném
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Az iskola, akárcsak egy gazdálkodó szervezet, bizonyos időkö-
zönként „zárszámadást” tart. Ilyen időszak a félév és a tanév
vége, amikor a tanulói teljesítmények tükrében értékeljük a
mögöttünk hagyott hónapok munkáját, s jelöljük ki az elkövet-
kezendők feladatait. A bizonyítványok mellett a tanulmányi ver-
senyek is egyfajta mutatói munkánknak. 

Versenyeredményeink előtt néhány gondolat a versenyeztetés-
sel kapcsolatos iskolai hozzáállásunkról. Számunkra a verseny
egy eszköz az oktatásban-nevelésben, és nem bármi áron
elérendő cél. Az iskolai élet számtalan lehetőséget nyújt a ver-
sengésre, amelyet a tanulók személyiségfejlesztésére haszná-
lunk. Az egészséges verseny segít a helyes önértékelés kialakítá-
sában azáltal, hogy alkalmat ad a társas összehasonlításra.
Ugyanakkor motiváló erővel bír, hajtóerőként mozgósítja a gyer-
meket, hogy a maximumot hozza ki magából a cél elérése érde-
kében. 

A versenyek kapcsán lehetőség adódik a morális nevelésre,
melyek tanulsága nem elhanyagolható. Az öncélú Guinness-
rekordok, a doppingbotrányoktól zajos sportversenyek, az erköl-
csileg önmagukat alulmúló valóságshow-k világában fontos,
hogy gyermekeink megismerjék, átéljék és megtanulják a „fair”
versenyzést, amelyhez kemény munkán keresztül vezet az út.

Sok tehetséges tanulója van intézményünknek, akik különféle
területeken mérték össze tudásukat másokkal, iskolán belül és
kívül. Az eredményektől függetlenül büszkék vagyunk mind-
azokra, akik a félév során részt vettek valamilyen versenyen,
hisz időt és munkát fektettek a felkészülésbe. Ezzel összecseng-
ve még egy olimpiai vonatkozású idézet: „A legfontosabb dolog
nem a győzelem, hanem a részvétel, hasonlóan az élethez: nem
a diadal, az igyekezet a fontosabb. A legalapvetőbb dolog nem
az, hogy legyőzd társaid, hanem, hogy küzdj jól.” 

Végezetül álljon itt azoknak a névsora, akik kiemelkedő telje-
sítményükkel iskolánk hírnevét öregbítették az első félév során. 

VI. Kistérségi vers- és prózamondó verseny, Sóskút

Kenéz Martina 3. osztályos tanuló II. helyezést ért el
További indulók: Lázár Lea, Tarnay Klára (3. o.), Horniák Júlia,

Kovács Barbara (4. o.)

Iskolai vers- és prózamondó verseny, Sóskút

Kovács Barbara 4. osztályos tanuló III. helyezést ért el
További indulók: Kenéz Martina, Lázár Lea (3. o.), Bank

Bálint, Keresztes Hanna (4.o.)

Körzeti matematikaverseny, Kápolnásnyék

Kalmár Kristóf 3. osztályos tanuló VI. helyezés
Szakács Bence 4. osztályos tanuló VII. helyezés

Bolyai János körzeti matematikaverseny, Érd

Károlyi Bendegúz 4. osztályos tanuló IX. helyezés

Országos művészeti versenyek

„Adni jó – Szent Erzsébet legendája rajzverseny
Az Étkezési Alapítvány országos pályázatára 880 alkotás érke-

zett be. A legjobb harmincat díjazta a neves szakmai zsűri, köz-
tük Horniák Júlia 4. osztályos tanulónk munkáját. Az ünnepélyes
díjátadóra a Parlamentben került sor január 20-án.

A tehetség – pont – én vagyok címmel írt ki versíró-pályázatot
az Apáczai Könyvkiadó, melyre legfeljebb két verset lehetett
beküldeni. A 4. osztályos Keresztes Hanna mindkét versét a leg-
jobbak közé választották. Február 6-án, a cikk leadását követő-
en hirdetnek eredményt. Szurkolunk Hannának, egyben köszön-
jük a kiadónak e-mailben megküldött voksokat, amellyel a
Fáradt hangya című verset támogatták a közönségdíj elnyerése
érdekében.

Mészáros Ildikó
tanító

megköszönni azon szülők, nagyszülők segítségét, akik rend-
szeresen elkísérnek minket az úszásoktatásra.

• A hitoktatáshoz az iskola biztosítja a szükséges helyszínt, a
csütörtökön 14 órától kezdődő hitoktatáson 14 tanulónk
vesz részt.

Mire ez a lapszám eljut az olvasók kezébe, jócskán túl
vagyunk az első féléven. Azonban örömmel osztom meg Önök-
kel, hogy kik azok a tanulóink, akik kitűnő tanulmányi ered-
ménnyel, példás magatartással és szorgalommal zárták az 1.
félévet.

1. osztály: Árvai Rebeka, Babar Napsugár, Csuta Dorottya,
Győrfi Bernadett, Hortobágyi Norbert, Horváth Bence,
Kenéz Máté, Kovács Milán, Lázár Zsolt, Varga-Etele
Mátyás.

2. osztály: Deme Dániel, Hadjipetrou Emma, Holinszki Írisz,
Hurja Richárd, Lázár Lilla, Szász  Károly.

3. osztály: Csuta Boglárka, Gróh Janka, Kalmár Kristóf, Kenéz
Martina, Stankovics Dóra.

4. osztály: Bank Bálint, Horniák Júlia, Juhász Kájusz, Károlyi Ben-
degúz, Keresztes Hanna, Kovács Barbara, Szakács Bence.

A közösen eltöltött félév alapján úgy gondolom, sikerült a
Pusztazámori Tagiskola mottójában megfogalmazott gondolatot
megvalósítani: „Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökere-
ket és szárnyakat”. Ezúton szeretném megköszönni mindazok
munkáját, akik ebben segítségünkre voltak.

Garainé Kiss Gabriella
tagiskola-vezető

„Gyorsabban, magasabbra, erősebben!” 
(„Citius, Altius, Fortius” – az olimpiai játékok jelszavai)
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Mozgalmas félévet zártunk iskolánkban,
a tanulás mellett sok-sok emlékezetes és
színvonalas programon és rendezvé-
nyen vehettünk részt. Ezek az esemé-
nyek nem csupán színesítették az isko-
lás életet, de hozzájárultak tanulóink
személyiségének fejlesztéséhez is. Fon-
tos hozadéka e rendezvényeknek, hogy
alkalmat teremtettek kis közösségünk
erősödéséhez.

Szeptember

A 2011–2012. tanév az immár hagyo-
mánnyá vált Tanévnyitó suli –bulival kez-
dődött, mely elsősorban a kis elsősök
köszöntését tűzte célul. Iskolánk mind a
négy osztálya képviseltette magát a szep-
tember 17-i szüreti felvonuláson, melyen
a harmadikosok néptánc-bemutatóval is
felléptek. 

Október

Október 6-án megemlékezést tartottunk
községünk emlékművénél, amelyre
negyedik osztályos tanulóink ünnepi
műsorral készültek. Ezúton is köszönjük
közreműködésüket.

Októbert a zene hónapjává neveztük ki
ebben az évben. Így alkalma adódott
minden évfolyamnak egy- egy pénteken
„zenei csemegével” színesíteni heteinket.
Átélhettük a zene lélekformáló hatását

hétről hétre, és újra bizonyosságot nyer-
hettünk arról, hogy énekelni jó, hogy a
zene felüdít. Reményünk lehetett arra,
hogy Kodály hazája „Éneklő Magyaror-
szággá” váljon. (1. kép)

Fontosnak tartjuk, hogy gyerekeinket
tudatos és megfontolt fogyasztókká
neveljük, ezért egy meghívott vendég
előadó ökológiai előadást tartott Földünk
kizsákmányolásáról, helytelen szokása-
inkról. Mindenki kiszámolhatta ökológiai
lábnyomát, melyből világosan kiderült,
hol és mennyit tudna takarékoskodni.
Diákjaink meglepően éretten és komoly
tervekkel álltak elő a megoldást illetően.
Kérjük, támogassák törekvéseiket, hogy
ne csak elképzelés, hanem családi össze-
fogás alakuljon ki környezetünk megóvá-
sa érdekében.

Ebben a hónapban tartottuk az őszi
osztálykirándulásokat is. Az első és
negyedik osztály a Fővárosi Állat- és
Növénykertbe látogatott el, a második
és a harmadik osztály pedig Pákozdra
utazott, az 1848-as interaktív Katonai
Emlékpark és Emlékkiállításon vett
részt.

A tavaly útjára indított „Tök jó napot”
hagyományteremtő módon idén is meg-
rendeztük iskolánkban. Ezt a napot min-
denki sárga színű öltözetben tölti el.
Másodikos diákjaink színdarabbal
készültek, ezután játékos vetélkedőkön
vettek részt, majd boldogan fogyasztot-
ták el a szülők által beküldött tökös
finomságokat. A nap zárasaként pedig
kiválasztottuk az iskola „Tök jó fej”
diákját.

November

Novemberben egy különleges élmény-
ben lehetett része minden kisdiáknak.
Ellátogatott hozzánk Galántai Csaba
regényíró. (2. kép) Az író-olvasó talál-
kozó kivételesen nagy élményt jelentett
a gyerekek számára, legtöbbjük még
nem találkozott kortárs alkotóval. Dedi-
kált könyveiből vásárolhattak a gyere-
kek.

Novemberben a harmadik és negyedik
osztállyal történelmi olvasmányaik lezá-
rásaként ellátogattunk a Budai Várban
található Budapesti Történeti Múzeumba,
ahol megtekintettük a témához kapcsoló-
dó kiállítást, illetve korabeli tárgyakat
készíthettek tanulóink.

Visszapillantó

1. ÉNEKELNI JÓ! FOGLALKOZÁS A ZENE HÓNAPJA SORÁN

2. TALÁLKOZÁS EGY „IGAZI” ÍRÓVAL
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December

Szokásainkhoz híven decemberben az
adventi gyertyák gyújtására gyűltünk össze
minden pénteken iskolánk aulájában. A
négy pénteki alkalom lehetőséget adott
mind a négy osztálynak arra, hogy alkal-
manként kis műsorral készüljön, ezzel is
meghitté téve a várakozás időszakát.

Mint minden évben, idén sem marad-
hatott el Mikulásváró játszóházunkkal
egybekötött adventi vásárunk. Nagy
örömmel láttuk, hogy igen sok kisgyerek
várta a Mikulás megérkezését. A várako-
zás ideje alatt pedig ki-ki kedvére válo-
gathatott a kézműves foglalkozások
közül. Nagy sikere volt az adventi vásár-
nak is, melyet ez úton szeretnénk megkö-
szönni a kedves szülőknek. 

Az Iharos Iparművészeti Egyesület
„Úton Betlehembe” című pályázati felhí-
vására ebben a tanévben is rengeteg
pályamunka érkezett. (3. kép) Iskolánkból
Fodor Kitti második osztályos tanuló
munkájáért különdíjban részesült. Gratu-
lálunk neki. A kiállítás részeként most
sem maradhatott el kísérő programként a
kézműves foglalkozás, ahol rongybabát
és ördöglakatot készítettünk. 

Az év zárásának legszebb ünnepére, a
Falukarácsonyra közösen készültünk
iskolánk tanulóival. Reméljük, műsorunk-

kal sikerült meghitté tenni ezt a szép
ünnepet. 

Január

2012. január 13-ával zárult az első félév.
Egy héttel később osztottuk ki a bizonyít-
ványokat; reméljük, mindenki a várt ered-
ményt érte el. 

Január 20-án megemlékeztünk a
magyar kultúra napjáról; a rendezvényen
harmadikos diákjaink adtak ünnepi
műsort. 

Az „Iskolakóstolgató” találkozáson sok
kis ovis vehetett részt. (4.kép) A foglako-
zások a tornateremben voltak, ahol ügyes-
ségi játékokkal várták a tanító nénik őket.
A program lezárásaként minden ügyes
nagycsoportos jutalma egy-egy sportszelet
és egy darab édes mandarin volt. 

Lázár Emília 
tanító

4. OVISOK AZ ISKOLÁBAN

3. EGY SZÍNVONALAS PÁLYAMUNKA – ÉS AZ ALKOTÓK

BÚTOR- ÉS NYÍLÁSZÁRÓ-KÉSZÍTÉS
A Síkfa Kft. vállalja konyha- és irodabútor, valamint nyílászárók készítését, helyszíni szerelését.

Tel.: 06 30 9683-548 • e-mail: juhaszistvan@tanet.hu
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Önkormányzati rendeletek
Pusztazámor Község Önkormányzatának 1/2012.

(II.10.) számú rendelete 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénz-
ügyi bizottság véleményét a 2012. évi költségvetésé-
ről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya
A rendelet hatálya az Önkormányzatra, képviselő-tes-
tületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra
és a Napköziotthonos Óvodára terjed ki.

2. § A költségvetés címrendje
Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdé-
sében foglaltak alapján az önkormányzat költségveté-
sének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

Az önkormányzat irányítása alatt álló Napköziott-
honos Óvoda, továbbá a Polgármesteri Hivatal külön-
külön alkotnak egy-egy címet. 

3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetését:
a) Önkormányzat:

223.025 E Ft Költségvetési bevétellel 
438.820E Ft Költségvetési kiadással 
-215.795 E Ft Költségvetési hiány
215.795 E Ft Előző évi pénzmaradvány igénybe-
vétele
Költségvetési hiány/többlet

b) Polgármesteri Hivatal
46.148 E Ft Költségvetési bevétellel
46.148 E Ft Költségvetési kiadással
0 E Ft Költségvetési hiánnyal

c.) Napköziotthonos Óvoda
42.355 E Ft Költségvetési bevétellel
42.355 E Ft Költségvetési kiadással
0 E Ft Költségvetési hiánnyal

Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési
bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jog-
címenkénti megoszlását mérlegszerűen címenként
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Napköziott-
honos Óvoda a finanszírozási célú műveletek bevéte-
leit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alap-
ján határozza meg a képviselő-testület.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadá-
si előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegsze-
rűen címenként Önkormányzat, Polgármesteri Hiva-
tal és Napköziotthonos Óvoda a 2/a. és 2/b. számú
melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

A Intézmény finanszírozás hozzájárulásokat cí -
men ként Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és
Napköziotthonos Óvoda jogcímenként a képviselő-
testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri
Hivatal, Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költség-
vetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Napköziott-
honos Óvoda költségvetésében a kiadások feladaton-
kénti részletezését az 3. számú melléklet szerint.

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Napköziott-
honos Óvoda feladatonkénti felhalmozási célú kiadá-
sait az 5. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Napköziottho-
nos Óvoda költségvetésében szereplő felújítási kiadások
célonkénti ütemezését az 6. számú melléklet szerint.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatáso-
kat a 7. számú melléklet szerint.

A likviditási tervet a 8. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat a kiadások között 240.988 e Ft

általános, 3.514 e Ft céltartalékot állapít meg. A tarta-
lékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület
fenntartja magának.

Az önkormányzat létszámkeretét 1 fő gondnok, 1
fő művelődésszervező, 5 fő közfoglalkoztatott, a Nap-
köziotthonos Óvoda létszámkeretét 10 főben, a Pol-
gármesteri Hivatal létszámkertét 6 főben állapítom
meg.

5. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért
a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos felada-
tok ellátásáért a jegyző a felelős.

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évköz-
ben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítha-
tó és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rend-
szeres személyi juttatások előirányzatának 40 %-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megta-
karítása, és a személyi juttatások előirányzatának
növelésére fordítható – jogszabályban meghatározott
– forrás szolgálhat.

6. §
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elis-
mert tartozásállományának mértéke eléri az éves ere-
deti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a
150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül
nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv
a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. 

7. §
A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányza-
tok közötti átcsoportosítási jogát 1.000 e Ft összegha-
tárig - mely esetenként az 500 e Ft összeghatárt nem
haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb
esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a pol-
gármester negyedévente köteles beszámolni, a költ-
ségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jog-
kör 2012. december 31-ig gyakorolható.

8. §
Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó Napkö-
ziotthonos Óvoda és Polgármesteri Hivatal a többlet-
bevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási elő-
irányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel,
csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.

A Napköziotthonos Óvoda felel a számára a költ-
ségvetésében meghatározott előirányzatok felhaszná-
lásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosít-
sa a  költségvetésében megállapított előirányzatok
gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

A Polgármesteri Hivatal felel a számára a költség-
vetésében meghatározott előirányzatok felhasználá-
sáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosít-
sa a  költségvetésében megállapított előirányzatok
gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

Az önkormányzat felel a számára a költségvetésé-
ben meghatározott előirányzatok felhasználásáért.
Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai meg-
szervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a
költségvetésében megállapított előirányzatok gazda-
ságos, hatékony és takarékos felhasználását

9. §
A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete köteles
saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a

jegyző által meghatározott módon – a számviteli poli-
tikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

A Polgármesteri Hivatal köteles belső szabályzat-
ban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kap-
csolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabá-
lyokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás
figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításo-
kat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a
felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

10. §
A feladat elmaradásából származó – személyi és
dologi – megtakarítások felhasználására csak a képvi-
selő-testület engedélyével kerülhet sor.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt elő-
irányzatokat a Polgármesteri Hivatal, valamint a mun-
kamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok
felett rendelkező Napköziotthonos Óvoda köteles
betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelőssé-
get von maga után.

11. §
A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módo-
sításokról a jegyző által elrendelt formában köteles
naprakész nyilvántartást vezeti.

12. § A költségvetés végrehajtásának 
ellenőrzése

A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni
a sajátosságok figyelembe vételével az önállóan
működő költségvetési szerv tekintetében a belső kont-
rollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszer-
vezni és működtetni a költségvetési szervek belső
ellenőrzését.  

13. § Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de ren-
delkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pusztazámor, 2012. február 2.

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Pusztazámor Község Önkormányzatának 3/2012.
(II.10.) számú rendelete a gyermek és felnőtt étkez-

tetésről

Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A rendelet hatálya a község közigazgatási területére
terjed ki.

2. § A pusztazámori intézményekben fizetendő térí-
tési díjak megállapítása

(1) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:
a.) Óvoda: tízórai 80,-Ft

ebéd 210,-Ft
uzsonna 60,-Ft
Összesen: 350,-Ft

b.) Iskola: tízórai 96,-Ft
ebéd 236-Ft
uzsonna 70,-Ft
Összesen: 402,-Ft

(2) Felnőtt étkeztetés személyi térítési díjai:
a) Óvodában, önkormányzatnál dolgozók térítési

díjai: tízórai 96,-Ft
ebéd 343,-Ft
uzsonna 75,-Ft
Összesen: 514,-Ft
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Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

69/2011. (11.28.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Herceghalom község felhatalma-
zása vízdíj támogatás visszaigényléséhez

Pusztazámor Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Herceg-
halom Község Önkormányzatát megbízza a
vízdíj támogatás visszaigénylésével.

Felhatalmazza a polgármestert a szük-
séges intézkedések megtételére.

*
70/2011. (11.28.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: 2011. évi rendezvényekről szóló
beszámoló és a 2012. évi rendezvényterv
elfogadása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
2011. évi rendezvényekről szóló beszámo-
lót és a 2012. évi rendezvénytervet a leírtak
szerint elfogadja.

*
Az önkormányzat 12/2011. (XI.30.)
számú rendelete a 2011. évi költségveté-
séről szóló 2/2011. (II.21.) számú rende-
letének módosításáról.

Rendelet mellékelve.
*

71/2011. (11.28.) számú Képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésének háromnegyed évi állásáról
szóló tájékoztató elfogadása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének
háromnegyed évi állásáról szóló tájékoz-
tatót az előterjesztés szerint elfogadja.

*
72/2011. (11.28.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: 2012. évi költségvetés koncep-
ció elfogadása

Pusztazámor Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012.
évi költségvetési koncepciót a leírtak szerint
elfogadja (amely tartalmazza a pszichológus
emelt óradíját, melynek költségigénye 2012.
január 1-től december 31-ig 256 e forint).

*
73/2011. (11.28.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: Közmeghallgatás időpontja
Pusztazámor Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011.
évi közmeghallgatás időpontjául a 2011.
december 8., csütörtök napját fogadja el,
helyszíneként pedig az iskola auláját.

*
74/2011. (11.28.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: 65 feletti lakosok karácsonyi
ajándéka

Pusztazámor Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden
65 év feletti, pusztazámori bejelentett lakos

részére – aki életvitelszerűen Pusztazámo-
ron tartózkodik – fejenként 5.000 forint
karácsonyi ajándékot utal ki a 2011. évi
költségvetés átmeneti segélykeret terhére.

A megajándékozottak listáját a jegyző-
könyvhöz csatolt 1. számú melléklet tar-
talmazza.

A szükséges intézkedések megtételére
felkéri a polgármestert.

*
75/2011. (11.28.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: 2011. évi költségvetés átmeneti
segély keret megemelése

Pusztazámor Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011.
évi költségvetés átmeneti segély keretet
600.000 forint összeggel megemeli.

A szükséges intézkedések megtételére
felhatalmazza a polgármestert.

*
76/2011. (11.28.) számú képviselő-testü-
leti határozat:

Tárgy: Pátrovics Benedek polgármester
jutalma

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pátrovics Benedek polgármestert bruttó
850.000,-Ft, azaz Nyolcszázötvenezer
forint jutalomban részesíti a 2011. évi
költségvetés bérmaradvány terhére.

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

b.) szociális étkeztetés: 630,-Ft
A kedvezményekkel, mentességekkel kapcsolatos

részletszabályokat az önkormányzat mindenko-
ri szociális rendelete tartalmazza.

(3) A tagintézményben dolgozók személyi térítési
díja: ebéd 343,-Ft

(4) A napközis táborokban, önkormányzati vendégek
esetében alkalmazandó gyermek és felnőtt étkezte-
tés intézményi térítési díjai:
a.) Gyermek: - tízórai 128,-Ft

- ebéd 450,-Ft
- uzsonna  118,-Ft
Összesen: 696,-Ft

b.) Felnőtt: - tízórai     171,-Ft
- ebéd 589,-Ft
- uzsonna     150,-Ft
Összesen:  910,-Ft

(5) A megállapított díjak tartalmazzák az általános for-
galmi adót.

3. §
(1) Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a
20/2006. (XI.24.), 11/2007. (XII. 17.), 10/2008. (IX.01.),
7/2009. (IV.17.),  10/2009. (VI.20.), 7/2010.(XII. 27.),
4/2011 (II.21.) rendelet hatályát veszti.

Pusztazámor, 2012. január 10.

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Pusztazámor Község Önkormányzatának 4/2012.
(II.10.) számú rendelete az Érd és Térsége Viziközmű

gazdasági társaság által Pusztazámor területén 
szolgáltatott ivóvíz és csatornahasználat díjának

megállapításáról és az illegális víz- és 
csatornaszolgáltatás használati díjáról szóló

11/2010. (XII.16.) számú rendeletének módosításáról

Pusztazámor Község Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság
által Pusztazámor területén szolgáltatott ivóvíz és csa-
tornahasználat díjának megállapításáról és az illegális
víz- és csatornaszolgáltatás használati díjáról szóló
11/2010. (XII.16.) számú rendeletének módosításáról
(továbbiakban: „R”) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A R. 1.§ (1) bekezdésének helyébe, valamint az 5.§ (1,
4, 5) bekezdésének helyébe az alábbiak lépnek: 

„1. § 
(1) Az Érd és Térsége Viziközmű gazdasági társaság által
a Pusztazámor község területén szolgáltatott víz díja:
– a lakosság által fizetendő díj 363 Ft/m³ + ÁFA 
– a közületek által fizetendő díj 363 Ft/m³ + ÁFA

5. §. 
(1) A községi szennyvízcsatorna-hálózat használatá-
nak díja :
– a lakosság által fizetendő díj 531Ft/m³ + ÁFA 
– közületek által fizetendő díj 775 Ft/m³ + ÁFA
(4) A lakossági fogyasztók fogyasztási helyenként

(lakásonként és elkülönült fogyasztási helyenként) az
alábbi mértékű alapdíjat köteles fizetni:
Ivóvíz szolgáltatás 172 (Ft/hó+Áfa)
Csatornahasználat 172 (Ft/hó+Áfa)
(5) A közületi fogyasztók a bekötési vízmérője szerint
minimálisan az alábbi mértékű alapdíjat kötelesek fizetni: 

A táblázatban szereplő árak ÁFA nélkül értendőek.

2.§
Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és nyom-
ban utána hatályát veszti. Hatályát veszti a 11/2012.
(XI.30.) számú rendelet.

Pusztazámor, 2012. január 20.
dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek

jegyző polgármesterAz önkormányzati rendeleteket betűhíven  közöljük– a szerk.

Ivóvíz szolgáltatás
Bekötési vízmérő Alapdíj fogyasztási 
átmérője (mm) helyenként (Ft/hó+Áfa)
13-20 172
25-32 1044
40-50 3159
65-100 10853
150-200 32972
Csatornahasználat
Bekötési vízmérő Alapdíj fogyasztási
átmérője (mm) helyenként (Ft/hó+Áfa)
13-20 172
25-32 1800
40-50 5372
65-100 18 202
150-200 53166
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Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2011. december 12-i ülésének jegyzőkönyvéből

80/2011. (12.12.) számú képviselő-testü-
leti határozat:

Tárgy: Szennyvízcsökkentési ütemterv
magvalósítása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
cseppfolyós oxigén adagolását alkalmaz-
za a szennyvízcsökkentési ütemterv
magvalósítására. Az 1 hónapos próba-
üzemhez szükséges 332 e forintot a
2011. évi költségvetés általános tartaléka
terhére biztosítja. A végleges telepítést
sikeres próbaüzem esetén rendeli meg,
amelynek költsége várhatóan 470 e
forint. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a próbaüzem költségeinek
csökkentéséről lehetőség szerint
folytasson tárgyalásokat a Messer
Kft-vel. 

Úgy dönt, hogy a szennyvíz-
csökkentésből fakadó közel 2.200
e forint költséget , amely 64,-Ft/m³
szennyvízdíj emelést jelentene,
nem hárítja a lakosságra, a 2012-
es költségevetésében betervezi.
Felkéri a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

*
81/2011. (12.12.) számú képvise-
lő-testületi határozat

Tárgy: Pusztazámor Községért
Közalapítvány alapító okiratának

módosítása és a Felügyelő Bizottságba tag
megválasztása

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. Pusztazámor Községért Közalapítvány
alapító okiratából a 6.1. az utolsó monda-
tának második részét törli: „és egyikük sem
áll kapcsolatban az önkormányzattal, illet-
ve annak tagjaival vagy dolgozóival”.

2.  A felügyelő bizottság tagjának meg-
választja Gellért Gáborné, Pusztazámor,
Határ út 1. alatti lakost.

Felhatalmazza a polgármestert a szük-
séges intézkedések megtételére.

*

Az önkormányzat 13/2011. (XI.30.)
számú rendelete a 2011. évi költségveté-
séről szóló 2/2011. (II.21.) számú rende-
letének módosításáról.

Rendelet mellékelve.
*

82/2011. (12.12.) számú képviselő-testü-
leti határozat

Tárgy: dr. Berczi Norbert egyéni
ügyvéddel keretszerződés megkötése

Pusztazámor Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzati jogi ügyeivel dr. Berczi
Norbert egyéni ügyvédet bízza meg
25.000,-Ft +Áfa óradíj alapján, külön tel-

jesítmény elszámolással. A szerző-
dés aláírására felhatalmazza a pol-
gármestert.

*
83/2011. (12.12.) számú képvise-
lő-testületi határozat

Tárgy: M1/M0-ás bevezető sza-
kaszának ingyenessége

Pusztazámor Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy támogatja Törökbálint
Város Önkormányzatának kezde-
ményezését, miszerint az M1/M0
autópályák bevezető szakasza
továbbra is maradjon ingyenes. Fel-
hatalmazza a polgármestert a nyilat-
kozat aláírására.

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 2011. december 8-i közmeghallgatásáról

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. 
Jelen vannak a Képviselő-testület tagjai

közül:
Pátrovics Benedek, polgármester
Békési Géza, alpolgármester
Holinszkiné Bachoffer Klára, képviselő 
Hornyák András, képviselő
Oláh Gábor, képviselő
Orosz Béla, képviselő
Garainé Kiss Gabriella, képviselő
Összesen: 7 képviselő

Pátrovics Benedek polgármester:
Köszönti a megjelent képviselőket, hall-
gatóságot. Megállapítja, hogy a testület
teljes létszámban, 7 fővel jelen van.
Ismerteti a 2012. évi költségvetési kon-
cepciót, és beszámolt a 2011. évben
végzett munkáról. Felkéri a hallgatósá-

got, amennyiben bármilyen témában
kérdése van valakinek, tegye azt fel.

Páli Anna lakos:
Megköszöni a testület eddigi munkáját,
és kéri a támogatást a Zámori Kör részé-
re, hogy a helytörténeti kiadvány megje-
lenhessen. Javasolja, hogy legyen egy
ökomenikus hely kialakítva a temetőben,
hogy akinek máshol van eltemetve hoz-
zátartozója, az is le tudja róni kegyele-
tét.

Orosz Béla képviselő:
Támogatja a javaslatot, és elmondja, hogy
egy kereszt, akár fából, nem jelent nagy
költséget, be kell vállalni.

Pátrovics Benedek polgármester:

2012. évben majd betervezik és utána-
néznek a megvalósításnak. 

Mizsei Jánosné lakos:
Elmondja, hogy katasztrofális állapotban
van a Dobó utca. Mikor lesz felújítva?

Pátrovics Benedek polgármester:
Ismerteti, hogy 2011. évben kértünk áraján-
latot, de vártuk a pályázati kiírást, ami elma-
radt. 2012. évben fogunk foglalkozni a
Dobó utcával, mégpedig kiemelt helyen.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem
volt a polgármester a közmeghallgatást
19:15 órakor berekesztette.

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester
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Az idei egy rendhagyó beszámoló, mert
nem csupán a 2011-es évet, hanem egy 4
éves szakaszt is lezár a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány történetében, hiszen
2012 elejétől változik a kuratórium össze-
tétele.

A könyvvizsgáló által ellenőrzött éves
beszámolóhoz és a közhasznúsági jelen-
téshez  számottevő kiegészítéseket nem
kívánok fűzni, hiszen a számok magukért
beszélnek. Szeretném viszont egy kicsit
érthetőbbé tenni, hogy milyen tevékeny-
ségek húzódnak meg a számok mögött. A
2011-es évben is több beruházás történt,
melyek jellemzően a tagiskolához köthe-
tőek. Ilyenek voltak:

• a vezeték nélküli hálózati rendszer
kialakítása a tagiskola teljes területén;

• televíziók és DVD-lejátszók beszer-
zése minden tanterembe és a közös-
ségi színtérbe;

• az informatikai tanteremben a számí-
tógépek teljes cseréje.

Ezekkel nagyságrendileg növekedni
tudott a még színvonalasabb oktatáshoz
szükséges technikai háttér, melyet a taná-
rok teljes mértékben ki is használnak, és
elmondásuk szerint valóban nagy segítség
számukra.

Karácsonyra új „ruhát„ és technikai fel-
szerelést kapott a tornaterem, mely mind-
ezekkel gyakorlatilag színházteremmé
változott. 

Az év végén (áthúzódva az idei év ele-
jére) kiadtuk az „Öreg Tölgy meséje”
című fotóalbumot, mely Mátrai Sándor
csodálatos fényképeinek segítségével
mutatja be Pusztazámort. 

Továbbra is a Közalapítvány finanszí-
rozta a faluszintű programokat, beleértve
a már hagyományosnak tekinthető ren-
dezvényeket, a nemzeti ünnepeket, a
falunapot és az őszi X-Faktor koncertet.

Kiemelt fontossággal kezelte a Közalapít-
vány Pusztazámor biztonságát, és igyeke-
zett minden számára lehetséges eszközzel
a Polgárőrséget támogatni, illetve a rendőr-
ség munkáját könnyebbé és hatékonyabbá
tenni. Úgy érezzük, méltán lehetünk büsz-
kék arra, hogy 2011-ben sem történt bűn-
cselekmény Pusztazámoron. Itt szeretnénk
külön köszönetet mondani a polgárőrök-
nek, akik szabadidejük feláldozásával is
kiveszik részüket a falu biztonságának
megőrzésében. Ugyanígy köszönet illeti a
Érdi Rendőrkapitányság és a Tárnoki Rend-
őrőrs teljes személyi állományát is.

Tekintsünk vissza azonban a 2011-et
megelőző három évre, és röviden vessünk
számot, mit is tett a Közalapítvány Pusz-
tazámor községért:

• 2008-ban igyekeztünk vonzóbbá és
még színvonalasabbá tenni a közös-
ségi rendezvényeket. Számos új
programmal gazdagítottuk a Falunap
eseményeit, illetve ingyenessé tettük
az összes többi falu-szintű rendez-
vényt. A visszajelzésekből egyértel-
műen megállapítható volt, hogy a
változások komoly sikert arattak a
falu közösségében.

• 2009-ben született meg a Harangláb
park és a Kőkereszt park, melyekre
méltán vagyunk mindannyian büsz-
kék. A Polgárőrség, munkájának zök-
kenőmentes teljesítéséhez, kapott
egy Suzuki Ignist. Ebben az évben
tartottuk az első Hősök napi megem-
lékezést, amiről azóta is sokan
beszélnek és mesélnek. A tagiskola
számítógépes tantermében felújítot-
tuk a számítógépeket és modernizál-
tuk a teljes informatikai infrastruktú-
rát.

• 2010-ben épült ki a térfigyelő rend-
szer, melynek átadása óta nem történt
ismertté vált bűncselekmény Puszta-
zámoron. Elkezdődött a Zámori-
patak felújításának tervezése. Szoro-
sabbá vált a rendőrséggel való együtt-
működésünk, és jelentős mértékben
sikerült különböző módokon anyagi-
lag is támogatni munkájukat. Több
céggel megállapodásra jutottunk a
térség közbiztonságának számottevő
anyagi támogatásában.

• Mindezek mellett egy sor „kisebb”
dologban is tudtunk támogatást nyúj-
tani. Ilyenek voltak például:
– az „alsó” templom részleges felújí-

tása;
– a műfüves focipálya részleges fel-

újítása;
– a tagiskola informatikai rendszeré-

nek bővítése;
– a könyvtár állományának gyarapí-

tása és új, elektronikus könyvtári
rendszerrel való felszerelése;

– a Polgárőrség számára egyenruhá-
zat készíttetése.

Fontos azt is tudni, hogy a Közalapít-
vány költségvetését terhelte az Iskola épü-
letének, a Közalapítvány székhelyének és
az Egészségház épületének részleges üze-
meltetése, valamint a közparkok fenntar-
tása és karbantartása. 

Sokan elfeledkeznek róla, de feltétlenül
el kell mondani, hogy a Közalapítvány
vagyona az önkormányzat és a képviselő-
testület nélkül nem jöhetett volna létre,
mivel támogatóink meggyőzésében mind-
kettőnek óriási érdemei voltak.

Várhatóan a következő napokban meg-
érkezik a jogerős végzés az új kuratóriumi
elnök megbízatása tekintetében, melynek
időpontjában meg fog történni a hivatalos
átadás-átvétel. Bő két hete tartottunk
kuratóriumi ülést, ahol már az új elnök is
jelen volt, és igyekeztünk mind a napi
működés, mind a tágabb értelemben vett
feladatok tárgyában áttekintést nyújtani.
Szeretném itt is megragadni az alkalmat,
hogy Garainé Ordas Dórának sok erőt és
kitartást kívánjak a kuratóriumi elnöki fel-
adatok ellátásához.

Még december hónapban, saját kezde-
ményezésünkre, jogi tekintetben teljeskö-
rűen átvilágíttattuk a Közalapítvány
2008–2011 közötti időszakának működé-
sét. Az ügyvéd megállapítása és szakvéle-
ménye értelmében minden tekintetben
jogszerű és szabályos volt a Közalapít-
vány működése, a törvényi feltételeknek
minden tekintetben maradéktalanul meg-
felelt. Pénzügyi tekintetben a könyvvizs-
gálók is ugyanilyen megállapításra jutot-
tak minden évben, így most legutóbb is, a
2011-es év könyvvizsgálata során. 

Bizonyára sokan tudják, hogy a kuratóri-
umi elnökségem végével pusztazámori
életem is véget ért. Az elmúlt szűk hét
évben, amit Pusztazámoron töltöttem,
hihetetlenül sokat kaptam e településtől,
amiért mindig hálás leszek. Öröm volt
látni, ahogy egy település, egy közösség
fejlődik és kovácsolódik, ahol mind töb-
ben szeretnének részt venni a közös ese-
ményeken, hogy együtt legyenek, hogy jól
érézzék magukat. Boldogan tettem eleget a
kuratóriumi elnöki felkérésnek, és feladata-
imat igyekeztem legjobb tudá som szerint,
tisztességgel és becsülettel végezni. Ezúton
szeretném mindenkinek megköszönni,
akik segítettek abban, hogy a Közalapít-
vány működése ilyen hatékony tudott
lenni. Szándékosan nem szeretnék senkit
név szerint kiemelni, mert nagyon hosszú
lenne a lista, de ki-ki úgyis tudja, hogy a
köszönet Önnek is, Neked is szól.

Kapcsolatom Pusztazámorral talán nem
fog teljesen megszakadni. Bátran merem
mondani, a jövőben is azon leszek, hogy
bármiben, amiben tudom, segítsem a
település fejlődését és boldogulását –
mert ez a kis ékszerdoboz, amiben Önök
is élnek és aminek részese lehettem, cso-
dákat adott nekem.

Végül pedig kívánok mindannyiuknak
Hitet, Reményt, Szeretetet, Békét és Bol-
dogságot!

2011. február 6-án
Köszönöm!

Kralovánszky Kristóf

Beszámoló a 2011-es évről és visszatekintés
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Egy hónapig furdalt a kíváncsiság: örültek-
e a zámoriak a karácsonyi ajándéknak
szánt kis könyvnek, ami Pusztazámor Kró-
nikája címen jelent meg. Végül elszántam
magam: a dolog egyszerű, meg kell őket
kérdezni. Segítőm ez ügyben Kiss Ági, aki
az iskolában működő számítógépes szoba
látogatóihoz kalauzol. Három fiú már a
gépek előtt ül. Rövid bemutatkozás, majd
előadom jövetelem célját. Kis bíztatás
után kötélnek állnak. A szélső gépnél
Janoch Zoli ül, mellé telepszem. 

Kérdésemre válaszol: – Mi csak nyolc
éve lakunk Zámoron. 

– Láttad vagy olvastad-e a könyvecskét.
– Igen, láttam, bele is néztem, de nem

nagyon foglalkoztam vele.  
A válasz után mégis megkérdezem: –

Szeretsz-e itt lakni? Hogy érzed magad a
faluban? 

– A falu nagyon szép, rendezett, ez
ritka dolog faluhelyen. Szépek a parkok, a
buszközlekedés elfogadható, de hétvégén
lehetne több járat is.

A kis könyvhöz visszakanyarodva igazi
felnőttként nyilatkozik. 

– A múltat ismerni kell – mondja szó
szerint (írásom címét tőle kölcsönöztem).
Megígéri, a könyvet elolvassa.

– Köszi Zoli, legyél hasznos tagja a
falunak.

*
A másik oldalon egymás mellett ketten
dolgoznak. Közöttük egy üres szék, ide
letelepszem és a jobb oldalon ülőhöz for-
dulok. Kérdezem a nevet, kezdeném a
beszélgetést.

– Azt szeretném, ha név nélkül tetszene
írni – mondja. Meglepődésem igyekszem
palástolni. Gyorsan bele is egyezek, de
rákérdezek:

– Miért nem akarod névvel?
– Azért, mert nem szeretek feltűnősköd-

ni – mondja.
A mellettem ülő is megszólal, hogy ő

bizony már szerepelt az újságban, és örült
is a lehetőségnek. Mi maradtunk a név
nélküliségnél.

– Nagymamánk törzsgyökeres zámori,
Kovalik Mária. Sokat mesélt a munkájuk-
ról, szabómesterségükről. Mindent meg-
tudtak, és meg is csináltak. Édesanyám a
három gyerek közül a legfiatalabb, két
nagybátyám itt lakik. Vannak unokatest-
véreim Érden, Pesten.

Szóba hozom a Krónikát, de nem látta,
nem olvasta. Gyorsan előveszem a tarta-
lék példányok egyikét, és átadom azzal,
hogy feltétlen olvassa el. Megígérte! Még
egy pillanatra visszatér a kisgyerekkorára,

óvodában kék csengő volt a jele. Iskolába
a kastélyba járt, de nagyon egyszerű volt
ott minden, nem úgy, mint most itt. Ez
nagyon szép. Zámoron csak az a baj,
mondja, hogy a fiatalságnak semmi szóra-
kozási lehetősége nincs.  Befejezésül egy
boldog mondat: –Tárnoki barátnőm van!

*
Balra fordulva Willinger Norbert követke-
zik, aki tényleg nagyon dolgozik a gépen.
Boldogan újságolja, hogy élete és álmai
beteljesülése lemezlovas foglalatossága.
Sőt, az iskolai bulik folytatásaként ott tart,
hogy már „saját csapata” van. PsyTec Pro-
duction néven van bejegyezve. Vissza a
Krónikához: sajnos még nem látta, pedig
imád olvasni. Most fejezett be egy jó
regényt, egy amerikai írónő munkáját.

Forszírozom az ősök Zámorhoz való
viszonyát.

– Igen, nagypapám, Vadas Imre tősgyö-
keres zámori. A lánya, vagyis az anyukám
is. Apukám viszont biai. Udvarlása idején
szörnyű sáros falu volt Zámor; mindig
sárosan ért haza. 

Norbi szívesen emlékszik kiskorára, jó
óvó nénije volt (Annuska óvó néni). A
falut kulturáltnak tartja, kár hogy a fiata-
loknak nem sok lehetősége adódik hely-
ben. Az itteni lét „családias életre” jó,
mondja bölcsen. Kicsit csalódottan
köszöntem el tőlük, de remélem, megtart-
ják ígéretüket, és elolvassák a Krónikát.

*
Másnap az iskolába igyekeztem, mert
Gabika (az iskola igazgatónője) összeho-
zott az alsó tagozatosok kis csoportjaival
egy pár perces beszélgetésre. Először a
harmadik osztályosok jöttek. Leírtam az
első kislány nevét: Pechnyó Adél, nagy-
szülei Hornyák Róbert és Kiss Mária, tős-
gyökeres zámoriak. Adél névnapja ürü-

gyén egy kis verssel kedveskedtem neki: 
Adél napja ma vagyon,
Tyukot üssenek agyon,
Bor legyen az asztalon,
Hogy a vendég mulasson!
Isten éltessen! (Puszi)
Gondoltam a kezdeti nehézségeket

legyőzzük ezzel a hetven évvel ezelőtt,
nagynénémtől megtanult strófával. Sajnos
kevés időnk volt a Krónikáról való beszél-
getésre, mert a csoportnak tornaóra
következett. Annyit még sikerült lejegyez-
nem, hogy Kenéz Martináék 1998 óta lak-
nak Zámoron, szereti a falut, tetszik neki
az iskola, a kastély. Imád szavalni, azt
kérte, hogy neki is mondjam el a verset,
mert az ő neve napja másnap lesz.
Elmondtam, megtörtént, de a verselés
ezzel nem ért véget, mert a fiúk közül
születésnapos jelentkezett. 

„A Tiszában van egy hal
annak neve harcsa,
a jó isten Patrikot sokáig megtartsa.
Tartsa, tartsa, tartsa, még százig megtartsa!
Isten éltessen.” 
A gyorsan elsiető gyerekek, akik mind-

annyian ismerték a Krónikát, a fentieken
kívül: Tarnai Klára, Sánta Kevin, Ágoston
Patrik, Szilágyi Eszter Katalin voltak.
Nagy sietséggel még fellapozták az 56.
oldalt, és az egyik kislány közölte: a
képen az ő nagypapája van, mert azt az ő
anyukája festette, a mellette lévő virágos
képpel együtt.

A 2. és 4. osztályosoknak szerencsésebb
időpont jutott, velük hosszabb ideig
beszélgettünk a kis könyvről. Először is a
45. oldalon látható „mászókás” fénykép
szereplőinek nevét harsogták, egymást túl-
kiabálva. Gondoltam egy nagyot, leírom a
neveket: Gróh Janka, Ágoston Patrik,
Lázár Lea, Gibicsár Dia, Szilágyi Eszter,
Sánta Kevin, Kalmár Kristóf, Petki Bene-
dek Árpád, Pechnyó Adél, Holinszky Írisz,

A múltat ismerni kell…

A KÖNYVBEMUTATÓ RÉSZTVEVŐI
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Szász Károly, Fodor Martin, Csóli Zsanett,
Tarnai Klára, Csuta Boglárka. Ők azok,
akik még most el tudják mondani a képen
szereplők nevét. 

Gyerünk tovább, kik vannak a „torna-
termi” fotón? 

Névsor szerint 15 fő, a dőlt betűvel írot-
tak zámori lakosok: Ponczok Norbi,
Mogyorósi Norman, Petky Domonkos,
Deme Róbert, Kenesei Krisztián, Árvai
Bence, Kovács Barbara, Keresztes Hanna,
Juhász Kájusz, Kállai Napsugár, Károlyi
Bendegúz, Tóth Hunor, Szakács Bence,
Bank Bálint, Andó Krisztina.

A 43. oldalon egy osztálytermi fényké-
pet közöl a kötet. A két utoljára szóhoz
jutó búsan mondja: „nem látszunk a
képen, pedig mi is ott voltunk!” Fájda-
lomdíjként nagybetűvel kerültök a név-
sorba, vígasztalom őket. Hadjipetru
Emma Zoé, Garai Réka, Holinszky Írisz,
Lázár Gréta, Deme Dani, Lázár Lilla,
Pável László, Szász Károly, Kiss Péter,
Hurja Richárd, Polgár Zsófi, Nagy Patrik
Martin, Farkas Zsolt, Gyurkóci Luca Freia,
CSÁNYI RÉKA, HEFFNER GERGŐ.

Árvai Bence jelentkezik. Szót adok. Fel-
lapozza a 41. oldalon lévő dalárdai fotót,
és boldogan mutatja a nagymamáját, a
második sorban balról a harmadik. A
jelenlévő fiúk közül ketten is kérdeznek
(Szász Károly és Hurja Richárd). Tudom-e,
hogy a polgármester hol szerepel a
könyvben? Bevallom, nem tudom. Kitör a
„hurrá”, és megvan, a focicsapat fényké-
pén a 48. oldalon, alsó sor balról a máso-
dik a polgármester, a földön ül.

Lapozzunk tovább. A 9. oldalon egy
1041-ben készült térkép van, a falunk
„Zamur” népi nevén jelezve. Mondom a

gyerekeknek, itt a bizonyíték, hogy már
akkor is létezett a falu. A fiúk közül egyik
azonnal reagál: „rohanok és megmutatom
az osztálynak”. Magyarázatként vissza-
szól: tetszik tudni, én magammal hordom
a Krónikát!

Kívülről, az ajtóból sürgetik az öltözkö-
dést, hazamenést, összepakolást. A tanító
néniknek megköszönöm a gyerekekkel
való találkozás lehetőségét. Őszinte elra-
gadtatással nyugtázom a sok okos gyerek-
kel töltött rövidke időt. Gratulálok ered-
ményes tanítói munkájukhoz, és akkor
jön a „ráadás”. Németh Judit tanító néni
csak úgy mellékesen megjegyzi, a kör-
nyezetismeret órát a gyerekek kérésére az
általul behozott Pusztazámor Krónikájá-
ból való felolvasással tartották meg. (A
tanító néni nem is tudott addig a könyv
létezéséről.) Az osztályfőnök, Patóné
Hradil Adrienn magyarórán használta a
Krónikát felolvasásra. A kisfiú nevét is
megmondta, aki behozta a könyvet: Pável
László 2. osztályos tanuló volt. 

Befejeztem az iskolalátogatást, nincs
több hozzáfűznivalóm. Zárójelben meg-
jegyzem: valakik mégis a gyerekek kezé-
be adták a kis könyvet, biztosan a szülők,
nagyszülők.

*
Még hátra volt a tinédzser korosztály. Lizics-
ka Enikő 8. osztályos tanulóval való beszél-
getésemkor a család minden tagja otthon
volt. Enikő gyorsan a tárgyra tért. Szüleivel
együtt nézték, olvasták a könyvet. 

– Sok új dolgot megtudtunk a szülő-
helyről – mondja Béla apuka. 

Enikő büszkén említi, hogy neki el van
téve a 10 évvel ezelőtt megjelent kiad-

vány is, hiszen pár évvel ezelőtt környe-
zetismereti órára abból készült fel és kitű-
nő dolgozatot írt. A Krónikában felfede-
zett sok új dolgot, nagyon tetszik neki. 

Kérdeztem, hogy a családon kívül, pél-
dául az osztálytársakkal szóba került-e a
könyv. Őszintén mondja, nem beszélt
még senkivel erről. 

*
Két-három osztálytárs telefonszámát fel-
írom, hátha szerencsém lesz, és ők is
ismerik a könyvet. A három gyerek közül
Kaczor Patrikkal tudtam beszélni. Készsé-
gesen válaszolt, és kiderült, hogy az ő
ősei is tősgyökeres zámoriak. A könyvet
együtt nézegették a dédmamával, Vadas
Ilonkával, valamint a nagypapával és
nagymamával, Kaczor Antallal és Antal-
néval. Sok mindenre emlékeztek, de új
dolgokat is felfedeztek, amit őszinte cso-
dálkozással nyugtáztak („hát erről még mi
sem tudtunk!”). Jó volt velük együtt örülni
a régi emlékek felidézésekor.  Különösen
a Zámorhoz kötődő vallási jellegű új
ismeretek tetszettek a nagyszülőknek.
Köszi Patrik, kívánom, hogy sok-sok
beszélgetésre legyen lehetőséged a déd-
mamával és a nagyszülőkkel.

Megnyugodtam, úgy látszik a „Puszta-
zámor Krónikája”nem maradt kibontatlan
ajándék 2011 karácsonyán. Sok példánya
olyan kezekbe került, akik a zámori „múl-
tat”, méltó módon, biztos hogy tovább
viszik. 

Dr. Fekete Zsuzsika, nem dolgoztál
hiába!

2012. január végén
Tisztelettel:  Panni néni (Páli Anna)

Pusztazámor krónikája
A kötet Pátrovics Bene-
dek polgármester
bevezetőjét követően
ismerteti a falu földraj-
zi, időjárási jellemzőit,
majd a település törté-
neti múltjának és jele-
nének főbb eseményeit
veszi sorra. Részlete-
sen bemutatja Puszta-
zámor történelmi sze-
mélyiségeit, majd a
falu lakosságának élet-
módját elemzi a kez-
detektől napjainkig.

Külön fejezetet szentel a kiadvány a község kulturális életének
és az itt található turisztikai nevezetességeknek. A kötet záró
részében hasznos információkhoz jut az olvasó a falu és kör-
nyéke látnivalóiról, a hasznos tudnivalókról.

KÖSZÖNJÜK!
Szűk körben már megtettük, most örömmel élünk a lehetőség-
gel, hogy ezúton is megköszönjük a Zámori Kör és – reméljük –
minden zámori család nevében Fekete Zsuzsannának a Puszta-
zámor krónikája elkészültét.

Köszönetünk kettős: egyrészt szól a könyv megírása, szerkesztése
során végzett hosszadalmas, precíz, gondos kitartó munkájának;
másrészt annak az anyagi áldozatnak, mellyel a Krónika megjelené-
sét lehetővé tette. A teljes finanszírozás okán a Krónika kiadójaként
is méltán szerepelhetne, de ezt a „tisztet” átengedte a Zámori Kör-
nek. A költségek kifizetése az egyesület számlájáról történt, lehető-
séget teremtve a további kibontakozásnak, a majdani pályázatok
során várható kedvező elbírálásnak. Önzetlen gesztusáért külön
köszönettel tartozunk. Egyetlen személy részéről ez nem kis áldozat.
Megnyugtató lenne számunkra, ha a kiadás költségeit legalább rész-
ben kölcsönnek tekinthetnénk, ezért köszönettel veszünk minden
támogatást (SZJA 1%, adomány), mely ennek elérését segíti!

Adószámunk: 18685860-1-13
Számlaszámunk: 10918001-00000027-63550002 (Uni Credit Bank)

Zámori Kör

A KÖTET SZERKESZTŐJE, FEKETE ZSUZSANNA
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Pusztazámori szagészlelések
A szaghatások csökkentésére törekszik 

az FKF Zrt. a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ területén

A pusztazámori hulladéklerakó I. ütemének feltöltése
2012 őszén befejeződik, ezért a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt. megkezdte a II. ütem kialakítását. A kivite-
lezés keretében egy új, nagy kapacitású gázfáklya beépí-
tésére is sor kerül, amely nagymértékben csökkentheti a
Pusztazámoron keletkező szaghatást. Az FKF Zrt. emel-
lett a komposztálót más telephelyre helyezi át és ott
technológiai fejlesztéseket valósít meg. A Hulladékkeze-
lő Központ bővítése és a korszerűsítési munkálatok vár-
hatóan 2012. szeptember 30-án fejeződnek be. 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a környezetvédelmi előíráso-
kat teljesítve üzemelteti és bővíti a Pusztazámori Regionális Hul-
ladékkezelő Központot (PRHK). A 2000-ben épült hulladéklerakó
18 ha területen fogadja és ártalmatlanítja Budapest, valamint a
környező települések, ezen belül Pusztazámor hulladékát. Az FKF
Zrt. a létesítmény megtervezésénél arra törekedett, hogy a hulla-
dékkezelés korszerű technológiák révén valósuljon meg a környe-
zetvédelem és a lakosság életminőségének fenntartása érdekében.
A PRHK telepítésekor a szakemberek az uralkodó, északnyugati
szélirányt is figyelembe vették. A hulladéklerakóban képződő
depóniagáz kezelése, valamint a központ területén 2005-ben léte-
sített komposztáló telep üzemeltetése szigorú jogszabályok betar-
tásával és folyamatos ellenőrzés mellett történik. 

A hulladékkezelő működését illetően 2008-ban érkezett meg-
keresés a Pusztazámori Civil Kezdeményezés (PCK) részéről a
Pusztazámoron érzékelhető szaghatásokkal kapcsolatban. A
PCK a szaghatások kivizsgálását szorgalmazta, az FKF Zrt.
együttműködésével. A Társaság felajánlotta, hogy méréssel
ellenőrzi a szag-emisszióval összefüggő hatásokat, különös
tekintettel azokra az időszakokra, amikor D–DK-i szél fúj Pusz-
tazámor település irányába. A szagkibocsátással kapcsolatos
vizsgálatot az FKF Zrt. megbízásából a KVI Plusz Kft. 2011-ben,
négy ütemben végezte.  

A vizsgálat módszerének meghatározásakor az MSZ EN
13725:2003 szabvány volt az irányadó. A három különböző
napszakban, az észlelési pontokon történő mérés során a szak-
értő a szag terjedését befolyásoló tényezőket – szélirány és szé-
lerősség – is figyelembe vette, továbbá meghatározta a Puszta-
zámori Regionális Hulladékkezelő Központ szagvédelmi hatás-
területét is. A vizsgált szagforrások (depóniatest, komposztáló)
becsült hatásterülete, kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett
egy, a lerakótér területének középpontja köré rajzolt 870 méte-
res sugarú körön belül helyezkedik el. Fontos megjegyezni, hogy

Pusztazámor település széle és a lerakó közti legkisebb távolság
is több mint két kilométer. A szakértői értékelés rávilágít arra,
hogy a mérési időszakokban a település területén több észlelési
ponton, esetenként nem azonosítható forrásból származó sza-
gok zavaró hatást válthatnak ki, amelyben az évszakra jellemző
meteorológiai viszonyok is szerepet játszhatnak.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. fontosnak tartja azt, hogy a
beruházással csökkentse a hulladéklerakó hatásterületén észlelhető
szaghatást, amelyet 2012-ben két lépésben: a komposztálási tech-
nológia fejlesztésével és más telephelyre történő áthelyezésével,
továbbá egy új, nagy kapacitású gázfáklya építésével kíván elérni.

Az FKF Zrt. a depóniagáz szaghatásának mérséklése céljából
a 2009-ben telepített, 2 db 500-500 m3/h kapacitású fáklyát egy
2000 m3/h égetési kapacitású fáklyára cseréli. A fejlesztés előre-
láthatólag 2012 szeptemberében fejeződik be. A projekt keretén
belül a meglévő 4 db komposztprizma megszüntetésre kerül, a
komposztálót a közszolgáltató pedig más telephelyre helyezi át.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. az ország egyik legnagyobb
környezetvédelmi szolgáltatójaként kiemelt figyelmet fordít a kör-
nyezeti és higiénés állapotok megőrzésére és javítására. A társaság
számára alapvető a lerakóhely oly módon történő üzemeltetése,
hogy az ne zavarja a környező települések lakosságának minden-
napjait, amelyet a felsorolt fejlesztésekkel szándékozik elérni.


