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A környezet, ami körülvesz

Ha Pusztazámor kerül szóba, isme-
retlenként talán megtudjuk a Goog-
le és a Wikipédia segítségével, hogy 
Budapesttől 28 km-re található, Pest 
megyében, és az Érdi Járás legkisebb 
lélekszámú települése. Olvashatunk 
a fekvéséről, történetéről, nevezetes-
ségeiről és más érdekességekről. De 
aki itt él, az elmondhatja: van óvodá-
ja, alsó tagozatos művészeti általános 
iskolája tornateremmel és sportud-
varral, egészségháza, műfüves foci-
pályája, játszótere, valamint szabad-
időpark ja. 

Itt a lényeg, amelyre ebben a cikk-
ben utalni szeretnénk: a parkok. Ha 
szavak nélkül kellene bemutatnunk, 
felkérnénk a Tisztelt Olvasót egy sé-
tára. Elmennénk a Községháza udva-

rába, a Koroda-kertbe, a Harangláb-
hoz, a Hősök szobrához és a március 
15-ei emlékműhöz. Elsétálnánk a Kő-
kereszthez és betekintést tennénk az 
oktatási épületegyüttes „kül- és belte-
rületébe”. Ezt a gyönyörű környeze-
tet – az önkormányzat felkérésére és 
támogatásával – a Minden-S 2003 Bt. 
vezetője, Benkő Jenőné és munkatár-
sainak áldozatos munkája teremtette 
meg. Az év bármely szakaszában is 
tekintünk a parkokra, szép, rendezett 
kép tárul elénk. A környező telepü-
lések lakói is csodálattal emlegetik 
zöldterületeinket.

Sok évvel ezelőtt a parkok gondozá-
sa és rendben tartása társadalmi össze-
fogásból indult ki. Az önkormányzat 
képviselői, élén a polgármesterrel, ki-
egészülve a zámori önkéntes segítők-
kel, úgy gondolták, hogy ez megvaló-

sítható. Egy idő után be kellett látniuk, 
hogy saját munkájuk elvégzése mel-
lett, a szabadidő, a család rovására, 
ez a munka nem végezhető. Ha bárki 
azt gondolná, hogy kis kapálásról, kis 
fűnyírásról, kis metszésről van szó, és 
kész a kert, annak be kell látnia, hogy 
téved. A falu vezetősége tisztában volt 
ezzel, és 18 évvel ezelőtt megbízta 
Benkő Jenőné Viki cégét, hogy lássa 
el ezt a feladatot. Hosszú évek ered-
ménye, hogy parkjaink így néznek ki. 
A sok gondozás, törődés, ápolás, után-
pótlás, kapálás, metszés, fűnyírás meg-
hozta az eredményt. 

Viki (Viki néni) profilja kezdetben 
nem a parkgondozás volt, hanem a 
takarítás. Ezt az előnyét is élvezve 
az önkormányzat felkérte az Egész-
ségház és a Községháza takarítására. 
A takarítási feladatot hosszú-hosszú 
évekig, napi szinten Szilágyi Tiborné 
Gabi látta el, aki a két épület minden 
szegletét ismeri.

Mivel 2023-tól már nem végzik 
ezen tevékenységeiket, ezúton sze-
retnénk Benkő Jenőné Vikinek és 
kolléganőinek, kollégáinak, valamint 
Szilágyi Tiborné Gabinak köszönetet 
mondani az elmúlt években nyújtott 
kemény, kitartó és gyönyörű munká-
jukért. 

Mindannyian hiányozni fognak! Kí-
vánunk további sok sikert az élet min-
den területén, és jó egészséget nekik, 
valamint családjuknak.

Önkormányzat
Fotó: Mátrai Sándor 
és Szimandl Mónika
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Pusztazámor Községi Önkormányzat 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 

december 17-én (szombaton) 16 órakor kezdődő 
FALUKARÁCSONY

ünnepségre az iskola tornatermébe.

Falukarácsony 2022

Áldott, békés karácsonyt és 

egészségben, sikerekben gazdag, 

boldog új esztendőt kívánunk 

Pusztazámor valamennyi 

lakójának! 

 Pátrovics Benedek dr. Ú jházi Miklós

 polgármester jeg y ző

Pusztazámor Községi Önkormány zat Képviselő-testülete

Alapítványi Bál az iskolában

Kedves Lakosok!
A sok bezártság, a home office, az 

online tanítás-tanulás, a sok magá-
nyos nap és szomorúság után végre 
itt a lehetőség, hogy megtarthassuk 
a 10. Alapítványi Bálunkat.

Időpontja: 
2023. február 11., 19 óra.

Helyszíne: 
Pusztazámori Tagintézmény. 
Mindenkit sok szeretettel várunk! 
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Lassan visszatérünk a régi kerékvágásba
Év végi beszélgetés Pátrovics Benedek polgármesterrel

– Polgármester úr! A tavaly de-
cemberi számban – utalva a koro-
navírus-járvány miatti különleges 
helyzetre – Felelősséggel éljük min-
dennapjainkat címmel adtuk köz-
re az önnel készült évzáró interjút. 
Mennyiben változott a helyzet a mö-
göttünk lévő esztendőben?

– Szerencsére a pandémia viszony-
lag lecsengett, hála istennek!, 2022-
ben már kevesebb korlátozással kel-
lett együtt élnünk. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy a járvány nem volt 
hatással a költségvetésünkre. Sokat 
költöttünk a saját büdzsénkből pél-
dául maszkokra, fertőtlenítőszerekre, 
gumikesztyűkre. Amiben tudtunk, se-
gítettünk az óvodának, az iskolának, 
az állampolgároknak. Amit mi megte-
hettünk, azt megtettük.

– A híreket olvasva kitetszik: a ko-
ronavírus-járvány és az ukrajnai há-
borúval összefüggő energiakrízis az 
önkormányzatok jelentős részénél 
problémát okoz. Mi a helyzet nálunk, 
Pusztazámoron?

– A gázárra 2023 végéig érvényes 
szerződése van az önkormányzatnak, 
tehát azt még a korábbi áron kapjuk. 
Az elektromos energia tekintetében 
az egyetemes szolgáltatási körbe tar-
tozunk, itt december végén derül ki, 
hogy milyen árkategória vonatkozik 

majd ránk és mennyi lesz az áramdíj. 
Egyébként nekünk már mintegy 10 
éve energiatakarékos lámpáink van-
nak, tehát e tekintetben megelőztük 
korunkat. Ugyanakkor reméljük, hogy 
előbb-utóbb véget ér a határaink mel-
lett zajló háború és nagyjából vissza-
áll az energiaellátás terén a korábbi 
állapot. Hála a korábbi években foly-
tatott megfontolt gazdálkodásnak, ne-
künk nincsenek pénzügyi gondjaink, 
és némi tartalékkal is rendelkezünk. 
És hogy ez az állapot ne is változzon, 
a jövőre nézve is megfontolt döntése-
ket hozott, illetve kíván hozni a testü-
let. A szennyvíztisztító telep beterve-
zett felújítását például elhalasztottuk, 

éppen azért, hogy a gyorsan változó 
árak és feltételek ne hozzanak kelle-
metlen helyzetbe bennünket. Nem 
szeretnénk kockáztatni. A mintegy 
300 milliós beruházás megkezdése 
– és az ehhez kapcsolódó pályázat 
beadása – helyett felkértük az ÉTV 
Kft.-t, hogy dolgozzon ki egy átme-
neti, 1–1,5 évre szóló megoldást, ami-
vel biztosítható a telep szabályos, a 
különböző előírásoknak megfelelő 
működése. Persze ez is pénzbe kerül, 
mintegy 40–50 millióba, de mégsem 
kockáztatjuk a teljes tartalékunkat.

– December elején vízhiányról le-
hetett olvasni a közösségi médiában.

– A konkrét eset egy érdi körforga-
lom-építésnél elvágott nyomóvezeték 
miatt következett be, a szakemberek a 
hibát igen hamar, másnap reggelre ki-
javították és megindult a vízszolgálta-
tás. Ezzel együtt nem titok, hogy a kör-
nyékbeli települések – kivált Sóskút és 
Tárnok – fejlődése miatt a térségben 
a felső határhoz érkezett a vízszol-
gáltatási kapacitás, és elkerülhetet-
len egy új víztározó üzembe állítása. 
Mindhárom település – Pusztazámor, 
Sóskút és Tárnok – képviselő-testülete 
megszavazta, hogy biztosítja a tározó 
tervezési költségeit, mintegy 8 millió 
forintot. Ha megépül az új víztározó, 
jobb és biztonságosabb lesz a környé-
ken a vízellátás.

– A közelmúlt nagy beruházása volt 
a Móricz Zsigmond utca megújítása.

– Valóban, elkészült az út, amelyre 
a pályázaton nyert 40 millió forinthoz 
mintegy 50 milliós helyi forrást tet-
tünk hozzá. Az új út – egy Zámoron 
élő mérnök, feltaláló, Gergely János 
javaslatára – ún. gumiaszfalt kopó-
réteget kapott, amely mintegy 5-6 
millióval megdrágította a beruházást, 
ugyanakkor a korábbi technológiai 
megoldásoknál jobban bírja majd az 
igénybevételt, kevésbé lesz majd ta-
pasztalható kátyúsodás.

– Megvalósult egy nem tervezett 
beruházás is az ősz folyamán.

– Így igaz. A Szilvás út mentén la-
kók fordultak segítségért az önkor-ÚJ, KORSZERŰ BURKOLATOT KAPOTT A MÓRICZ ZSIGMOND UTCA
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Kedves Pusztazámori 
Lakosok!

Beköszöntött az advent időszaka, 
melegség tölti el szívünket kará-
csony közeledtével. Egy-egy pilla-
natra megállunk a rohanó világban 
és számvetést készítünk az elmúlt 
évről. A családok, a kis közösségek 
készülődnek a szeretet ünnepére. 
Felidézzük a legszebb pillanatokat, 
és minden szépséget, jóságot elrak-
tározunk lelkünkben, hogy ebből 
meríthessünk erőt az elkövetkező év 
napjaira is. A Szentírás szerint a hit 
gyümölcsei többek között a remény 
és a szeretet. A remény fontos dolog, 
de ahhoz, hogy rendelkezzünk vele, 
a reménynek a szívünkben meg is 
kell születnie, és őriznünk is kell, 
hogy el ne vesszen.

Az ünnep hangulatában a má-
sik emberre irányul figyelmünk, és 
arra gondolunk, hogy mit nyújt-
hatnánk szeretteinknek, akiknek a 
boldogsága az első számunkra. Ez 
a mi legemberibb értékünk. Nem 
a drága ajándékok jelentik szerete-
tünket, hanem hogy önmagunkból 
mit adunk, és miről vagyunk képe-
sek lemondani azok javára, akik 
nekünk mindennél fontosabbak. 
Ahol harmónia, béke, szeretet van, 
ott meghitt, bensőséges kapcsola-
tokra épülő családot lehet teremte-
ni, amely érzelmi lelki közösséget, 
élményt nyújt. Szeretetet adni úgy 
tudunk, ha bennünk is megvan!

,,A SZERETET ereje a legsúlyo-
sabb hibáinkat is képes semlegesíte-
ni, gyógyító ereje minden sebet ké-
pes beforrasztani!” Már csak néhány 
nap és a frissen sült mézeskalács és 
a fenyő illata keveredik a gyermekek 
kacajával, a csengő énekszóval, az 
emlékezés boldog és fájó képeivel. 
Kívánom, hogy mindenkinek jusson 
egy csipet szeretet és egy nyugal-
mas, békés, meleg családi fészek!

Kedves Pusztazámoriak, enged-
jék meg, hogy a képviselő-testület 
és a magam nevében kívánjak ál-
dott, békés karácsonyi ünnepeket 
és egészségben, reményben teli 
boldog  új esztendőt!

Pátrovics Benedek
polgármester

mányzathoz, ugyanis az útszakasz 
rossz minősége miatt egyre nehezeb-
ben tudták megközelíteni ingatlanjai-
kat. A képviselő-testület rábólintott a 
kérésre, és novemberben az önkor-
mányzat mintegy 200 méteres sza-
kaszon elvégeztette az út alapozását. 
A megújult út lehetővé teszi, hogy a 
szolgáltató megkezdhesse a térség 
áramellátását lehetővé tevő földkábel 
lefektetését.

– Milyen az érdeklődés a település 
ipari parkja iránt?

– A közelmúltban sikerült eladnunk 
egy területet egy vállalkozásnak, és 
folyamatosan érkeznek további ér-
deklődők is. Tény viszont, a koronaví-
rus-járvány és a bizonytalan gazdasági 
és energiahelyzet megfontoltságra inti 
a befektetőket, vállalkozókat.

– A járvány miatt tavaly szinte az 
összes közösségi rendezvény, esemény 
elmaradt. Mi volt a helyzet az idén?

– Szerencsére visszatértünk a meg-
szokott, régi kerékvágásba, rendezvé-
nyeink döntő részét sikerült megtar-
tanunk. Megrendeztük a Három falu 
két keréken elnevezésű kerékpártúrát 
és a Falunapot is. Néhány nap múlva, 
december 17-én a Falukarácsony prog-
ramon találkozunk községünk lakóival. 
Úgy alakult, hogy az idén a megszo-
kottól kicsit kisebb lesz a falu kará-
csonyfája – de talán ez nem is véletlen, 
e területen is alkalmazkodunk a mind 
szélesebb körű takarékossági mentali-
táshoz.

– A karácsonyi ünnepsége immár 
hagyomány, hogy a község polgár-
mestere is szól a résztvevőkhöz. Mi-
ről fog beszélni december 17-én?

– Még rendezgetem a gondolataimat, 
de azt mindenképpen hangsúlyozom, 
hogy az ünnep meghittségét, harmóni-
áját elsősorban magunknak kell kialakí-
tanunk, békességet, nyugalmat teremtve 
a családban és a nagyobb közösségben 
egyaránt. Azt üzeni a karácsony, hogy 
az igazi öröm csak akkor és úgy születik 
a szívünkben, ha másokat, embertár-
sainkat is örülni látjuk. A szeretet pél-
damutatással terjed. Gondoljunk arra, 
hogy vannak tőlünk elesettebbek, rá-
szorultabbak, vannak segítségre szoruló 
magányos és beteg emberek. A gondok-
kal terhelt hétköznapok során is „pa-
zarlóbban” kellene bánnunk a szeretet 
kincseivel. Megragadva az alkalmat, 
ezúton, az újságon keresztül is békés, 
szeretetteljes karácsonyt és sikeres, bol-
dog új esztendőt kívánok Pusztazámor 
minden kedves lakójának!

Kiss ZoltánADVENTI MÉZESKALÁCSFIGURÁK
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2022 novemberében Páfrányfenyő 
Gyógyszertár néven megnyitott Sós-
kúton – a megszokott helyen, új tu-
lajdonosokkal – a korábban bezárt 
gyógyszertár. Ennek eredménye-
képpen nyílt lehetőség arra is, hogy 
a pusztazámori fiókgyógyszertár is 
megkezdhesse működését december 
elején. 

Nyitvatartásunkat Sóskúton de-
cembertől 18 óráig bővítjük, Pusz-
tazámoron pedig minden hétköznap 
11 és 14 óra között várjuk kedves 
betegeinket, vásárlóinkat. Gyógy-
szerek, gyógytermékek, gyógyászati 

segédeszközök, dermokozmetiku-
mok széles választékban elérhetőek. 
Árukészletünket igyekszünk minél 
jobban egyeztetni a háziorvosokkal, 
készleten nem lévő (vagy nem elég-
séges mennyiségben lévő) gyógysze-
reket, egyéb termékeket másnapi ha-
táridővel beszerzünk.

Magisztrális (gyógyszertárban ké-
szítendő) gyógyszerek elkészítése is 
lehetséges 1 napos határidővel. 

Készpénzes mellett bankkártyás fi-
zetést is biztosítunk, terveink szerint a 
későbbiekben egészségpénztári kár-
tyás fizetésre is lesz mód. 

Kérdéseikkel, kéréseikkel fordulja-
nak hozzánk bizalommal személye-
sen vagy elérhetőségeink bármelyi-
kén: 

Telefon:  +36 23 392 706 (Sóskút)
E-mail: 
pafranyfenyopatika@gmail.com
Nyitvatartásunk:
Sóskút: H–P 8:00–18:00 
Pusztazámor: H–P 11:00–14:00
Facebook: 
Páfrányfenyő Gyógyszertár

Páfrányfenyő Gyógyszertár

Gyógyszertárnyitás

Anyakönyvi hírek
2021. december–2022. november

Újszülöttek

Név Édesanya neve Születési dátum
Futó Natasa Patrícia Józsa Szilvia Lívia 2022. 01. 04.
Ágoston Márton Pálai Ivett 2022. 01. 10.
Medgyesfalvi Sámuel Kajdity Klára 2022. 02. 20.
Győri Zsombor Konrád Dorottya 2022. 03. 02.
Kaszó Vencel Lajter Anikó 2022. 05. 18.
Hederics Zorka Lea Böjti Alexandra 2022. 06. 16.
Patyi Luna Liza Bencsik Krisztina 2022. 06. 29.
Bíró Soma Tamás Stranbinger Mariann 2022.  07. 09.
Zahorán Donát János Ofra Mercédesz 2022. 09. 22.

Elhunytak

Kacor Antal (1943)
Csóli Imre (1973)
Dull György Imréné, született Megyes Judit (1962)
Balázs Sándor (1962)
Buzás Gyuláné, született Józsa Julianna (1938)
Gál Béláné, született Lakatos Csilla Mária (1944)
Erős Bálint Barnabás (1971)
Rózsa Sándor (1960)

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkor-
mányzat az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén 
is meghirdette az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatot.

Az önkormányzat nyitottan áll a tanulni vágyó fiata-
lok támogatása előtt. Eddig minden alkalommal biz-
tosított pénzügyi keretet az ilyen jellegű támogatások 
finanszírozására a költségvetésében. Pár év kihagyás 
után ebben az évben egy fő nyújtott be „A” típusú pá-
lyázati anyagot és vitte sikeresen végig a rendszeren.

A pályázóknak egy online felületen – regisztrációt kö-
vetően – lehet jelentkezniük az ösztöndíjra. A megfele-
lően kitöltött pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, 
eredeti példányban kell az önkormányzat felé leadni, a 
szükséges igazolásokkal együtt. Amennyiben adatelté-
rés tapasztalható a benyújtott anyagban és a szükséges 
igazolásokon – és a lehetőségként biztosított hiánypót-
lás elmarad –, abban az esetben a pályázat nem elfo-
gadható és sikertelennek kell minősíteni.

Jelen esetben a jelentkező pályázata sikerrel zárult, 
így az önkormányzat által megítélt havi 4000 Ft összegű 
támogatásban részesülhet 10 hónapon keresztül (két 
egymást követő tanulmányi félév). A Bursa Hungarica 
többszintű támogatási rendszer, így az önkormányzati 
ösztöndíjrész kiegészül, azzal megegyező mértékben, 
intézményi ösztöndíjrésszel. Az intézményi összegha-
tárt az oktatásért felelős miniszter évente közzéteszi.

Ezúton kívánunk sok sikert és kitartást tanulmányai 
eredményes elvégzéséhez!

Önkormányzat
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November hónapban az önkormány-
zat mintegy 200 m-es szakaszon el-
végeztette a Pusztazámor külterületi 
részén található Szilvás út alapozá-
sát. Ennek az útnak az egyik oldalán 
szántó található, viszont a másik oldal 
elején lakók kezdtek életvitelszerűen 
ott élni. Az út rossz minősége miatt az 
ingatlanjaik már nehezen voltak meg-
közelíthetőek. 

Emellett az ott élők villamosítást is 
szeretnének a telkeikre, ezért segítsé-
gért fordultak az önkormányzathoz. 

A szolgáltató földkábel lefektetése ér-
dekében egy 1 m-es sáv szabaddá té-
telét határozta meg. Az önkormányzat 
– amellett, hogy elviekben egyetértett 
vele és a szükséges hozzájárulást meg-
adta volna – teljesítette a kérést. 

Tehát a Szilvás úton elvégzett mun-
ka – a lakók nagy megelégedésére – 
hozzájárult a jövőbeni villanyvezeték 
lefektetéséhez és az út könnyebb jár-
hatóságához.

Önkormányzat

Szilvás úti tereprendezés

Akrobatikus rock and roll sportsiker
November 20-án a martonvásári Tóth Iván Sportcsar-
nokban rendezték meg a nyílt, tehát más egyesületek 
részvételével zajló Masters Kupát.

A pusztazámori iskola tanulói a Masters Sportegye-
sület versenyzői. A zámori fiatalok Menő macskák fan-
tázianevű csapataként indultak a kupán, és magabiztos 
előadásukkal, minden ellenfelüket maguk mögé utasítva, 
megszerezték az első helyet.

A csodaszép aranyérmen túl külön öröm, hogy nekik 
volt a versenyen a leglelkesebb szurkolótáboruk, hiszen 
produkciójukat hatalmas tapsvihar kísérte.

Csapattagok: Acland Leila, Aszalós Liza, Csóli Maja, 
Gombos Zselyke, Judák Hanna, Keil Adél, Képes Kitti, 
Majer Flóra, Simon Kitti, Szimandl Szidónia.

Gratulálunk a csapatnak!
Kőhalmi-Szűcs Réka
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Képviselő-testületi határozatok
Kivonat a 2022-es évben hozott határozatokból

51/2022. (IX. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat 2022/2023. évi fordulójához 
csatlakozik. Az ösztöndíjpályázat keretében a 
következőkben meghatározott pályázatok tá-
mogathatók:

Az „A” típusú pályázati ösztöndíj időtarta-
ma 10 hónap, azaz két egymást követő tanul-
mányi félév.

A támogatás összege havi 4000 Ft.
A „B” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 

3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanul-
mányi félév. 

A támogatás összege havi 4000 Ft.
A képviselő-testület valamennyi érvénye-

sen pályázó részére biztosítja az ösztöndíjat. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatok 
eredményének megállapítására és valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

52/2022. (IX. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Sóskúti Polgárőr Egyesületnek 
(2038 Sóskút, Szabadság tér 1.), az Andreetti 
Károly Általános és Művészeti Iskolában 2022. 
évben megrendezendő KRESZ-vetélkedő lebo-
nyolításához 200 000 Ft támogatást nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és 
a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről a 
2022. évi költségvetés civil szervezetek támo-
gatása céljából elkülönített keret terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

55/2022. (IX. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg érvény-
ben lévő gyermek- és felnőttétkeztetés térítési 
díjait szándékában áll 2022. november 1. nap-
jától 100%-os mértékben megemelni.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
készítse el a rendeletmódosítási javalatot.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

58/2022. (X. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a településnek a Magyar Ener-
getikai és Közműszabályozási Hivatal által el-

fogadott 15 éves gördülő fejlesztési tervében 
szereplő, Tárnok területén megvalósuló, de 
Tárnok–Sóskút–Pusztazámor vízellátását szol-
gáló puffertároló medence létesítésével kap-
csolatban a következőkről dönt:

1. Támogatja a puffertároló medence Tárnok 
területén történő létesítését oly módon, hogy a 
kapacitás 10%-a Pusztazámor ellátását szolgálja.

2. A tároló tervezésére és engedélyeztetésére 
az előzetes kalkulációk szerinti költség 10%-át, 
azaz nettó 800 000 Ft-ot biztosít a Vízügyi Építé-
si Alap és szükség esetén az önkormányzat saját, 
szabadon felhasználható bevételei terhére. 

3. A közös beruházás megvalósítása érde-
kében megállapodást köt Tárnok Nagyközség 
Önkormányzatával és Sóskút Község Önkor-
mányzatával.

4. A tervezés és engedélyeztetés lebonyolí-
tására megbízza a szolgáltatót, az Érd és Térsé-
ge Víziközmű Kft-t.  

5. Egyetért azzal, hogy a tároló kivitelezési 
költségeihez a három település kormányzati 
támogatást igényeljen.  

6. Felhatalmazza a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételére, ideértve a meg-
állapodások megkötését is, és utasítja a jegyzőt 
azok előkészítésre.  

Határidő: a 3. és a 4. pontban meghatáro-
zottakra 2022. november 30., a többi rendel-

kezésre  szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

59/2022. (X. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Sóskút Község 
Önkormányzatával (2038 Sóskút, Szabadság 
tér 1.) együttműködési megállapodást köt a 
Sóskút, Bajcsy-Zsilinszky utcai, valamint lehe-
tőség szerint a Kossuth Lajos utcai buszmeg-
állóknál, paddal ellátott, fedett buszváró kiala-
kítása tekintetében, a Pusztazámor felé vezető 
oldalon, többek között a pusztazámori iskolás 
gyermekek védelme érdekében. A beruházás 
megvalósításához 2 000 000 Ft-ot csoportosít 
át az általános tartalékból a felhalmozásra biz-
tosított támogatások előirányzatára. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a megállapodás megkötésére és az 
előirányzatok közötti átcsoportosítás elvégzésére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

60/2022. (X. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Biatorbágy Város 
Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan-
ban a járóbeteg-szakrendelő működését biz-
tosító Egészségházat (2051 Biatorbágy, Mester 

u. 2.) akként támogatja, hogy az Egészségház 
működési költségeihez 2023. évre 2 000 000 
Ft, azaz kettőmillió forint összegű támogatást 
nyújt. A támogatás fedezetét az önkormányzat 
2023. évi költségvetésébe be kell tervezni.   

A támogatás átadása a Biatorbágy Város 
Önkormányzatával, illetve a Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.-vel kötendő 
megállapodás alapján történik.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás megkötésére, továbbá 
felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon a szükséges fedezetnek a 2023. évi 
költségvetésben való megtervezéséről.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

63/2022. (X. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Kelemenné Orosz 
Edina egyéni vállalkozótól (2039 Pusztazámor, 
Corvin u. 1.) megrendeli a Pusztazámor, Szil-
vás külterületi úthoz kapcsolódó munkálatokat 
a benyújtott és elfogadott árajánlatokban rész-
letezett tartalom és a következő bontás szerint:

1) ~ 480 méter hosszan bozótirtás, terep-
rendezés elektromos áram vezetését bizto-
sító földkábel lefektetéséhez, 1 520 000 Ft + 
ÁFA összegben.

2) ~ 90 méter hosszan kerítésbontás, áthe-
lyezéssel történő újraépítés, hozzá kapcsolódó 
anyaszükséglet biztosításával, tereprendezés-
sel 1 200 000 Ft + ÁFA összegben.

Mindkét ajánlat esetén az ár tartalmazza a 
keletkezett hulladékok lerakóba történő elszál-
lítását is.

A képviselő testület felhatalmazza a pol-
gármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére, ideértve a vállalkozási szerződé-
sek megkötését is.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Zárt ülés keretében egyéni szociális kérdés-
ben született határozat: 56/2022. (IX. 19.) szá-
mú képviselő-testületi határozat.

 Pátrovics Benedek  dr. Újházi Miklós
 polgármester jegyző
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5. halloween napi csokivadászat Pusztazámoron

Október utolsó napján este megtelt 
a Koroda-kert, hiszen 5. alkalommal 
kelt útra a falu apraja- nagyja, hogy 
vérfagyasztó sikollyal fűszerezve be-
gyűjtsék a gyerekek az idei csoki- és 
cukorkaellátmányt, mely biztosan ki-
tart a Mikulás érkeztéig. 

Öt állomás várta a rengeteg gyereket 
(150 fő), és a „Csokit, vagy csalunk!” 
kiáltás végén mindenki választhatott a 
roskadásig telt asztalokról. Itt kiemel-
ném az állomások nagyszerű munkáját, 
nagyon felkészülten – csodás dekorá-
cióval, zenével, „kontyalávalóval” – fo-
gadták a jelmezeseket és szüleiket. 

Az állomások után az Öreg Tölgy 
Kastély-Fogadó adott otthont a ferge-
teges bulinak, ahol szintén sok ízletes 
finomság, zene, tánc, fotósarok és 
tökfaragó verseny várta a vendégeket.

Krajcsovics Olivér jóvoltából nem-
csak a kastélyt birtokolhattuk egy kis 

időre, de a vendéglátás is nagyszerű 
volt. Köszönet a helyi szuper kis kö-
zösségnek a rengeteg segítségért. Jö-
vőre is találkozunk!

(Köszönjük a képeket Bakondi Ba-
lázsnak.)

-kettergabi-
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Tanévkezdés a Pusztazámori 
Tagintézményben

A 2022/23-as tanévben 23 elsőssel 
bővült iskolánk létszáma, így az is-
kolaévet 89 fővel, 22 másodikos, 19 
harmadikos, 25 negyedikes tanulóval 
nyitottuk meg szeptemberben.

Mivel a sóskúti Andreetti Károly Ál-
talános és Művészeti Iskola tagintéz-
ménye vagyunk, együtt vettünk részt 
a tanévnyitón, majd a Pusztazámori 
Tagintézményben a saját elsőseinknek 
„Fecskeavatót” tartottunk. Itt a má-
sodikosok köszöntötték az első osz-
tályos tanulókat. Az általuk készített 
nyakkendőt is ők kötötték a „Vidám 
vidrák” nyakába.

Szeptember 30-án, a magyar nép-
mese napján minden osztályban a 
magyar népmesékről szóltak – játé-
kos, rejtvényes feladatokkal tarkítva – 
az olvasásórák.

Ezen a napon még egy esemény szí-
nesítette iskolánk életét: a zene világ-
napja alkalmából iskolánk hangszeres 
növendékei és a művésztanárok adtak 
kis koncertet számunkra.

Délután egy másik fontos ese-
ményre, a KRESZ-versenyre is sor ke-
rült. A döntőt egy egész heti feladat-

sor előzte meg. Pénteken már csak a 
legjobban teljesítők között zajlott a 
megmérettetés a sóskúti iskolában. 
Az eseményre ellátogatott Pusztazá-
mor község polgármestere, Pátrovics 
Benedek és a sóskúti alpolgármester, 
Csernyák Péter is.  Az alsósok között 
mindkét megnyerhető kerékpárt a 
Pusztazámori Tagintézmény tanulói 
vihették haza, melyet a legtöbb pont 

elérésével érdemeltek ki. Szívből gra-
tulálunk Neményi Lilla 3. osztályos 
és Hortobágyi Fanni 4. osztályos ta-
nulónak. Nagyon büszkék vagyunk 
rájuk.

Október 4-e az állatok világnapja. 
Ez alkalomból rajz- és terményalkotó 
pályázatot hirdettünk. Nagyon sok ér-
dekes alkotás készült, melyekből kiál-
lítást rendeztünk. 

KREATÍV ALKOTÁSOK SZÜLETTEK AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁRA

ÜGYESSÉGI VERSENY

SÜNISIMOGATÁS



11 / ZÁMORI HÍREK 2022/6

Október 6-án ünnepélyes keretek 
között megemlékeztünk az aradi vér-
tanúkról.

Ugyanezen a napon ellátogatott 
hozzánk a Pest Megyei Könyvtár tá-
mogatásával a „bogaras bácsi”. A Bo-
gárháton című előadás keretében ér-
dekes világutazást tehettünk általa. 

Október 21-én a sóskúti 7. osztályos 
tanulók nagy sikerrel mutatták be az 
október 23-áról szóló megemlékező 
műsorukat. 

Október 28-án a már hagyománnyá 
váló Tök-Jó napot rendeztük meg. Ez 
egy vidám csapatverseny, vegyes csa-
patokkal, tréfás, játékos feladatokkal, 
sok jókedvvel. 

November 3-án a „sünis néni” láto-
gatott el hozzánk. Sok hasznos infor-
mációt tudhattunk meg e kedves kerti 
látogatóról. Hozott magával sünt is, a 
kis állatot megsimogathatták tanuló-
ink.

November 4-én a vers-és próza-
mondó verseny elődöntőjét tartottuk 
meg. Kíváncsian várjuk, hogy a to-
vábbjutók milyen eredményt érnek 
el decemberben, a sóskúti iskolában 
rendezendő döntőn.

November 11-én –  az eddigi évek 
alatt immár hagyománnyá vált – Már-
ton-napi vigasságot és lámpás felvo-
nulást szerveztünk az iskola szülői 
munkaközösségének segítségével.  E 

jeles alkalomra a negyedik osztályo-
sok egy, Szent Márton életét bemu-
tató jelenettel, a második osztályo-
sok pedig népi játékokkal készültek.  
A műsor után kézműves foglalkozásra 
is volt lehetőségük a gyerekeknek. 
Lámpást, libabábot és egyéb dolgokat 
készíthettek. A bátrabbak a kukorica-
morzsolást is kipróbálhatták.

A következő hetek a készülődésről 
fognak szólni az iskola életében is. 
Készülünk az adventi gyertyagyújtá-
sokra és a Falukarácsonyra.  

Kívánunk mindenkinek békés, bol-
dog karácsonyt és eredményekben 
gazdag új esztendőt!

Pusztazámori Tagintézmény

MÁRTON-NAPI ELŐADÁS

KI A LEGÜGYESEBB?

TÖK-JÓ NAPI CSOPORTKÉP



2022/6 ZÁMORI HÍREK / 12

A járványhelyzet lecsengése és sze-
retett Ági nénink elvesztése után a 
Naplemente Nyugdíjas Klub élete is 
kezd visszatérni a régi kerékvágásba. 
Szeptember végére kétnapos kirándu-
lást szerveztünk néhány külsős részt-
vevővel kiegészülve. 

A kora hajnali indulást követően 
első utunk Szarvasra vezetett, ahol a 
csodálatos Arborétum mellett a Mini 
Magyarország fantasztikus jármű- és 
épületmakettjeiben gyönyörködhet-
tünk. Bőséges libalakomában volt ré-
szünk Tarhoson a Libás Tanyán, majd 
elfoglaltuk szállásunkat Békéscsabán 
a Fenyves Hotelben. 

Másnap átruccantunk Gyulára, ahol 
reggel piacoztunk egyet, majd a cso-
dás őszi napsütésben sétáltunk a vá-
rosban, de volt, aki a fürdőben töltötte 
a délelőttöt. Úgy gondolom, mindenki 
kellemes élményekkel telve tért haza 
erről a két napról. 

Csibrikné Pátrovics Krisztina

Kirándultunk
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Idén július 28–31. között Kaposvá-
ron rendezték meg a Junior- és Fiatal 
Lovastornász Európa-bajnokságot, 
ahol egy pusztazámori páros is kép-
viselte Magyarországot és szerzett 
kis falunknak dicsőséget. 

Szász Janka és Szloszjár Nóra junior 
pas-de-deux, azaz páros gyakorlat-
ban versenyzett a 17 ország verseny-
zőit felvonultató Európa-bajnokságon. 
Eredményük egy nagyon szép 7. hely 
lett, melyet Cornetto lovuk hátán, 
edzőjük, Ács Kornélia futószárazásá-
val értek el. 

Ez az eredmény kiemelkedően jó-
nak számít, hiszen a lányok az idei 
évben versenyeztek együtt először 
nemzetközi színtéren párosukkal, és 
még további három évük van junior 
kategóriában, hogy megmutassák, 
mennyit tudnak fejlődni. 

Janka és Nóri a Szárnyaló Lovas 
Sportegyesületben kezdték lovastor-
nász-pályafutásukat Páska Ildikó edző 
szárnyai alatt, ahol remekül megta-
nulták az alapokat. A 2021-es évben 

átigazoltak Habsburg-Lothringen Eili-
ka csapatához, a szintén sóskúti Ma-
gyar Póniklub Szövetséghez, ahol egy 
nagyszerű, összetartó közösség és ki-
váló edzők fogadták őket. 

A lovastornában ezekben a kategó-
riákban már minden esetben vágtázó 
lovon kell bemutatni a versenyzőknek 

a gyakorlatokat, ami igen nagyfokú 
edzettséget és koncentrációt igényel. 
Ezt a szintet rengeteg gyakorlással le-
het csak elérni. 

Az októberben Budapesten szerve-
zett Lovastorna Országos Bajnoksá-
gon mindkét lány a dobogó második 
fokára állhatott fel saját egyéni kate-
góriájában, hiszen míg Nóri junior ka-
tegóriában érte el az országos bajnoki 
második helyezést, addig Janka egy 
évvel fiatalabban a gyermek kategóri-
ában versenyezve lett ezüstérmes. Pá-
rosuk itt is kiválóan szerepelt, kitűnő 
és közel hibátlan kűrgyakorlatukkal 
országos bajnokok lettek, míg frissen 
alakult 6 fős csapatuk szintén ezüstér-
met szerzett a Nemzeti Lovardában, a 
Tattersallban rendezett hazai megmé-
rettetésen. 

A lányok a 2023-as évben Svédor-
szágban, Flyinge városában a Junior 
Világbajnokságon már nemcsak pá-
rosban, hanem csapatban is meg sze-
retnék magukat mérettetni. 

Drukkoljunk jövőre is, hogy minden 
a legjobb úton-módon sikerüljön ne-
kik! 

–szöszi–

Pusztazámori sikerek a lovastorna 
Európa-bajnokságon

JANKA ÉS NÓRA PÁROS GYAKORLATA

SZÁSZ JANKA

A LÁNYOK MÉG HÁROM ÉVIG VERSENYEZHETNEK A JUNIOR KATEGÓRIÁBAN
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KÖNYVELÉS PUSZTAZÁMORON!
„A szomszédban lakó könyvelő a legjobb garancia!”

Több éves helyi és környékbeli referenciákkal rendelkezünk.
SIMONNÉ HARGITAY LINDA ÉS SIMON ATTILA

TEL: +36 20 3444 035 | WWW.TIPPADO.HU

• TELJESKÖRŰ KÖNYVELÉS
• ADÓTERVEZÉS, 

CÉGALAPÍTÁS

• TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ
• MUNKA- ÉS SZEMÉLYÜGY
• BÉRSZÁMFEJTÉS



A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 

FELVÉTELT HIRDET 
hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú 

munkakör betöltésére:

KÖRLETFELÜGYELŐ, 
FOGLALKOZATÁSI FELÜGYELŐ, 
ÉS FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR  

(Alapbér hivatásos: 406.900 ft-tól 509.800 Ft-ig, 
nem hivatásos esetén minimum 270.000 Ft.)

Munkavégzés helye: 
Baracska, Székesfehérvár, Martonvásár

Felvételi feltételek: 
büntetlen előélet, magyar állampolgárság. 

Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet. 
Tel.: 22/454-023. E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.


