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A XV. Falunap színes programjait az idén is kiállítással gazdagí-
totta a Zámori Kör. A korábbi években nagy sikert aratott a köz-
ség régi és mai életét dokumentumok és fényképek segítségével
bemutató tablósorozat.

2012-ben Pusztazámor, szeretlek… címmel a faluban élő ifjú
művészek alkotásait láthatták és Pusztazámorról vallott gondola-
taikat ismerhették meg a látogatók.

Tavaly A mi falunk címmel rendeztünk kiállítást a zámori gyer-
mekek rajzaiból, festményeiből, grafikáiból, papírból hajtogatott
alkotásaiból. Az óvodás és iskolás „művészek” komolyan vették a
pályázatot és nagyszerűen jelenítették meg a község jellegzetes

épületeit, a környék élővilágát és fogalmaz-
ták meg, hogy miért jó itt lakni. A legjobbak
természetesen jutalomban részesültek.

Idén is folytattuk a megkezdett utat és
most A mi falunk, ahogy én látom címmel
rendeztünk fotókiállítást. Jóllehet a Zámori
Hírek februári és áprilisi számában is meg-
jelentettük a felhívást, mégis igencsak
nehezen gyűltek össze a fényképek. Még
az utolsó napon is érkezett néhány anyag.

A Zámori Kör sátrában helyeztük el a
tablókat, melyekre a beérkezett fényké-
peket, írásokat, rajzokat vittük fel. A láto-

gatók itt gyönyörködhettek a község utcáit, házait, bejáratait,
szép kerítéseit és virágait, a kedvenc háziállatokat bemutató
fotókban, valamint a zámori sporteseményekről és a falu közös-
ségi életéről szóló képekben.  Külön tablón köszöntöttük falunk
lelkes szolgáltatóit: az élelmiszerboltok, a posta munkatársait,
háziorvosunkat az egészségház előtt, az óvoda és iskola peda-
gógusait, közmunkásainkat és mindenkit, aki teszi a dolgát és
munkálkodik szép településünk javára. 

A legnagyobb sikert Pusztazámor „szupernagyijáról”, Borka
néniről készített összeállításunk érte el. Egész nap szünet nélkül
jöttek a rokonok, barátok, hozzátartozók és ismerték fel a régi
képeken őseiket, szeretteiket.

Sátrunkban az ÁNTSZ két munkatársa, Pozsgainé Csehi Mária és
Csécsiné Kompa Zsuzsanna szorgalmasan végezte az érdeklődő
látogatók egészségi állapotának felmérését és mérte vérnyomását.

Pusztazámor a kommunális hulladéklerakóról is nevezetes. A be -
ruházás első üteme befejeződött; az 50 méter magas domb a falu
határában áll. Gondoltuk, hogy nevet kellene neki adni; ezért tájé-
kozódtunk. Azt tudtuk, hogy a Barcza-tanya állt a helyén, de az idő-
sebbek még arra is emlékeztek, hogy Szedres útnak hívták az arra
vezető földutat, mely egészen a tárnoki vasútállomásig tartott. Ezért
kitaláltuk, hogy minden látogató szavazhat: miként nevezzük a
dombot? A szavazatokat tartalmazó urnát 2014. július 22-én az
önkormányzat képviselő-testületének ülésén nyitották fel. A számlá-
lás eredményeként a Szedres-úti domb elnevezés nyert, mindössze
2 szavazatkülönbséggel. Egyébként még számos egyéb, köztük vic-
ces javaslat érkezett.

Egyszóval, úgy érezzük, hogy ismét sikerült a zámoriak figyel-
mét felhívni falujuk történetére, színes sport-, egészségmegőrző
és kulturális eseményeire, valamint szépséges környezetére. 

Zámori Kör

A mi falunk, ahogy én látom
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Pusztazámor Községi Önkormányzat 
tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt

az augusztus 20-án tartandó 
Szent István-napi ünnepség programjaira.

09.15  Pátrovics Benedek polgármester ünnepi köszöntője.
09.30 Ünnepi szabadtéri szentmise és az új kenyér megáldása. 

A szertartást Bódai József plébános atya végzi. 
(Petőfi S. és a Hunyadi J. utca által határolt tér. 
Eső esetén a Remeteségben lesz a mise.)

18.00 A Sóskúti Ifjúsági Fúvószenekar könnyűzenei koncertje.
19.00 Polkaparti a Koroda Kertben (Eső esetén a tornateremben.) 

A programok alatt büfé üzemel.
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Szent István emlékezete
(Esztergom, 970–980. k. – 1038. augusztus 15.)

Már a XI. század végének hagyo-
mánya István koronázásában
húzta meg a magyar történelem
legjelentősebb korszakhatárát.
Egy olyan államot hozott létre,
amely nyitott és befogadó volt a
különböző, környezetében lévő
államok hatásaira, de megőrizte
sajátos magyar jellegét és függet-
lenségét. A keresztény hit meg-
győződéses hívévé vált, amely
életének minden lépését meg-
szabó élménye volt.  Uralmának
a koronázás – és az Isten kegyel-
méből való országlás elfogadása
– új legitimációt adott. A
magyarságnak négy különböző
szomszédos kultúra – a török-
mohamedán keleten, a görög-
szláv a Balkánon, a latin-német
nyugaton és a pogány-szláv
északon – feszültséggel teli terü-
letén kellett ezek ostromló befo-
lyásával és ellentmondásaival
küzdelmet folytatnia. Szervező-
munkája nyomán létrejött a vilá-
gi és az egyházkormányzatnak az a
rendszere, amely teljesítőképességével
kifelé és befelé egyaránt sikeres állam-
má tette a Magyar Királyságot. Állam-
szervezetének egyik legstabilabb ered-
ménye a vármegyeszervezet, a mai
megyeneveknek a jelentős része ebből a
korból származik. Ennek első lépéseként
a területet kellett megszereznie és meg-
tartania, majd meg kellett szerveznie a
hadsereget. Leverte a vele szembesze-
gülő törzsi vezetőket, s uralkodása végé-
re a Kárpát-medence egésze felett érvé-
nyesült a fennhatósága, ezzel ő tekint-
hető a mai értelemben vett Magyaror-
szág megteremtőjének. 

Közel hetvenéves korában – a XI. szá-
zadban ritka magas korban – 1038-ban,
42 évnyi uralkodás után halt meg Mária
mennybevitelének napján, akit oly benső-
ségesen tisztelt, s akinek tiszteletére több
templomot is épített. Halála előtt az
országot is neki ajánlotta. Azóta István a
nép szívében mindinkább legendás
hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé
és Magyarország eszményévé magaszto-
sodott föl. Benne és vele a korona, a
királyság és a nemzet szinte misztikus
egységgé olvadt össze. A nép érezte: Ist-
ván király személyében a dinasztia meg-
alapítója, a kimagasló uralkodó és állam-

alapító hunyt el, az erős és igazságos
király, aki a szigort szelídséggel tudta
párosítani. Tudott harcolni, ha a szükség
úgy kívánta; mindazonáltal békeszerető
volt. Támadó hadjáratot nem kezdemé-
nyezett, harcias nemzetét a gyümölcsöző
béke világába vezette. Az ország határain
kívül is nagy tiszteletnek örvendett, egy-
részt történelmi szerepe miatt, másrészt
azért, mert a menekülteknek és más sor-
süldözötteknek menedéket nyújtott, a
Szentföldre, Konstantinápolyba, Raven-
nába vagy Rómába zarándokló idegenek-
nek pedig vendéglátást és kedvező átvo-
nulást biztosított. Sírja sokat látogatott
nemzeti búcsújáró hellyé vált, ahol szá-
mos imameghallgatás és csoda történt.
Ünnepe nemzeti ünnep lett. 

1083. augusztus 19-én avatták szentté,
majd augusztus 20-án emelték oltárra
Budán ereklyéit; ezzel ő lett az első
magyar szent és egyben szent király. Ist-
ván tisztelete nemsokára elterjedt az
ország határain túl is. Különösen
Scheyernben és Bambergben, a bajor
hercegi házzal való házassági kapcsola-
ta következtében; azután Aachenben és
Kölnben, ahová egyes ereklyéi is elkerül-
tek; Montecassinóban, főleg a bencés
rendnek tett kiváltságai miatt és a belgi-
umi Namurben. XI. Ince pápa 1686

novemberében – Buda visszafog-
lalása alkalmából – az egész egy-
házra kiterjesztette szeptember
2-ára helyezett ünnepét. Ma a
világegyház augusztus 16-án, a
magyar egyház augusztus 20-án
(mint Magyarország fővédőszent-
jét) ünnepli. Május 30-án a mai
napig sértetlenül fennmaradt
Szent Jobb-ereklyét tiszteljük.
Koronázása millenniumán, a
2000. évben Bartholomeosz
konstantinápolyi ortodox pátriár-
ka is szentté nyilvánította, így a
nagy egyházszakadás (1054) óta
ő az első, akit mind a katolikus,
mind az ortodox hívők szentként
tisztelnek. 

István király hitt benne, hogy
valami olyat tesz, ami miatt meg-
éri felvállalni a leendő konfliktu-
sokat. Amit elképzelt, erős aka-
rattal vitte véghez. Még egy rossz
döntés is jobb annál, mint ami-
kor nem hozunk döntést. A kariz-
matikus király nagyságát mi sem

bizonyítja jobban, hogy képes volt olyan
döntéseket meghozni szorult helyzetek-
ben, melyek rengeteg konfliktussal jár-
tak. Az államszervezésnek minden terü-
letén jelentős lépést tett előre, de ugyan-
akkor azt is meg kell állapítani, hogy
átlépett sok esetben azokon a hagyomá-
nyokon, amelyek a korábbi törzsi-nem-
zetségi szervezet sajátosságai voltak.
Nyilvánvaló, hogy ez népszerűtlen
intézkedésekkel is járt, amit jelez, hogy a
király halála után nem mindenki értékel-
te olyan pozitívan, mint mi, akik az eltelt
idő távlatából szemléljük művét és tette-
it. Azonban eltelt pár évtized, és a XI.
század zűrzavaros időszaka után, Szent
László király uralkodása idején, amikor
sor került szentté avatására, akkor már
ezt a tevékenységét értékkel tudták
mérni az emberek. „Istenünk, aki Szent
István királyt, a te hitvallódat a földön
országunk koronájával ékesítetted és
szentjeid közé emelted, kérünk, add
meg, hogy aki a hit terjesztője volt Pan-
nóniában, Egyházad védelmezője
legyen a mennyben!”

Bíró László 
katolikus tábori püspök
(Forrás: Honvéd Altiszti 

Folyóirat, 2014/4.)

SZENT ISTVÁN KIRÁLY. TÖRLEY MÁRIA ALKOTÁSA
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– Polgármester úr, szűk
két hónap múlva befeje-
ződik a jelenlegi önkor-
mányzati ciklus. Hogyan
jellemezné a település
elmúlt négy esztendejét?

– A most záruló önkor-
mányzati ciklusban is
eredményesen működött
településünk. A gyakran
változó jogszabályi-
pénzügyi környezetben
is sikerült megteremte-
nünk a biztonságos gaz-
dálkodás feltételeit.
Helyzetünket érzéklete-
sen jellemzi, hogy 368
millió Ft tartalékunk van,
mely összegből feladattal

terhelt 77 500 000 Ft (a közvilágítás korszerűsítése keretében a
hagyományos világítótestek korszerű, energiatakarékos LED
lámpákra cserélése, a sportpálya megvilágításának kiépítése, a
Kossuth Lajos utca csapadékvíz elvezetése a hiányzó részeken,
meglévő aszfaltútjaink folyamatos karbantartása, szegélykövek
cseréje stb.). Hőszigeteltük az óvoda és iskola épületét, valamint
hőszivattyús fűtéskorszerűsítést valósítottunk meg, ezzel csök-
kentve a fűtés és melegvíz-szolgáltatás költségeit.  Ez utóbbi
beruházás 85%-át pályázati, míg 15%-át önkormányzati pénz-
ből fedeztük.

Komoly eredményként értékelhetjük, hogy az idei év máso-
dik felétől, tehát júliustól körzeti megbízott teljesít szolgálatot
településünkön.  Elvégeztük a Zámor patak közel 1 km-es bel-
területi szakaszának a mederrendezését, felújítottuk a gyalogos
hidat. A volt meggyes területén kialakított gazdasági kereske-
delmi övezetben kiépítettük a közműveket (víz, villany, csator-
na). Továbbra is várjuk a kis- és középvállalkozásokat erre a
területre. Sóskúttal és a Volán Zrt.-vel közösen megoldottuk a
Pusztazámor–Sóskút–Budapest autóbuszjáratokat az M7 autó-
pályán. 

Természetesen vannak területek, amelyeken nem sikerült
száz százalékban megvalósítani elképzeléseinket. Pályáztunk,
de sajnos nem nyertünk a térfigyelő kamerarendszer II. ütemé-
nek a kiépítésére. Ezt a feladatot a elkövetkező időszakban kell
megoldani. Az egészségügy mai helyzetében és a lakosság ala-
csony száma miatt nem sikerült szakrendeléseket a községbe
„csábítani”. A volt kocsma épületének még mindig nem tudtunk
megfelelő funkciót találni. A többek által javasolt fodrászat,
hentesbolt, cukrászda kialakítása nem lenne gond, sokkal
inkább kétséges azok rentábilis üzemeltetése.  Megítélésem
szerint nem tud ez a kistelepülés gazdaságosan fenntartani ilyen
üzleteket. Természetesen továbbra is várjuk a lakosság jó ötle-
teit a hasznosításra.

A helyi építési szabályzat (HÉSZ) szerint a hulladékkezelő
szomszédságában van kijelölve az ipari övezet. Mivel az önkor-
mányzatnak itt nincs a tulajdonában földterület, na meg a mai
gazdasági helyzetben a befektetők sem ostromolnak bennünket,
nem erőltettük az övezet kialakítását.  Hangsúlyozom, hogy a

lehetőség továbbra is megvan. Összességében egyértelműen
sikeresnek ítélem az elmúlt négy esztedőt.

– Az elmúlt időszakban több területen is komoly változások
történtek. Hogyan sikerült kezelni a jelentkező megoldandó fel-
adatokat?

– Az egyik jelentős változás volt az iskolák „államosítása”. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy az üzemeltetést nem adja át
az államnak, hanem mi végezzük továbbra is. A Zámori Hírek
előző számaiban közreadtuk azokat a törvényi rendelkezéseket,
amelyek alapján a közigazgatás területén is változott a felállás.
Az idén már a második évet kezdtük el a Sóskúti Közös Önkor-
mányzati Hivatal Pusztazámori Kirendeltségeként. Az oktatás
területén, úgy érzem, hogy problémamentesen sikerült az átál-
lás. A közös hivatal tekintetében véleményem szerint ez több
időt igényel, mivel két település képviselő-testületeit kell kiszol-
gálnia a közös hivatalnak, csökkentett létszámmal. A falvaktól
elvették a létszámot, amit a városok kaptak meg. A jegyzők és
különböző szervezetek tiltakozására a kormány az idei évtől
biztosított pluszlétszámot a községek számára is. Türelmet és
megértést kérünk a lakosságtól az ügyintézések esetleges meg-
hosszabbodása miatt. 

– Várhatóan milyen megoldandó feladatok, kihívások előtt áll
a következő időszakban a község?

– A következő ciklusban megoldandó feladat lesz minél több
helyi munkahely megteremtése. Reméljük, hogy pozitív irány-
ba változik az ország gazdasági helyzete, és ez növelni fogja a
befektetési kedvet. A már említett gazdasági-kereskedelmi öve-
zetbe várjuk a befektetőket, sőt szeretnénk, ha az ipari övezet-
be is jelentkezne befektető. Az elkövetkező években a legfőbb
feladat intézményeink megfelelő színvonalú működtetése,
valamint útjaink, parkjaink, közterületeink rendben és tisztán
tartása.

– Hogyan jellemezné Pusztazámor társadalmát, a zámoriak
életét? 

– Véleményem szerint a képviselő-testület mindent megtett és
megtesz azért, hogy a pusztazámoriak komfortérzete jó legyen.
Nem csak az én véleményem, úgy gondolom, hogy az itt élők
nagy többsége is úgy érzi: Pusztazámor a XXI. század elvárásai-
nak megfelelő településsé vált napjainkra. Évi több rendezvényt
tartunk a komfortérzet javítása érdekében (farsangi bál, gyer-
meknap, falunap, szüreti felvonulás és bál, idősek napja, faluka-
rácsony stb.), mely közösségi programok egyre jobban összeko-
vácsolják az embereket, civil szervezeteteket.  Minden évben
pályázatot írunk ki a civil szervezetek részére és így támogatjuk
a működésüket.  A szociális bizottság döntései alapján segítjük a
rászoruló egyéneket, családokat. 

– Végül egy személyes kérdés. Ön több ciklus óta a község
polgármestere. Milyen tervei vannak a jövőre nézve, ringbe
száll-e ismét az októberi választáson?

– Valóban, hat ciklus óta vagyok a község polgármestere.
Amennyiben újra bizalmat kapok a választóktól, úgy a hetedik
ciklust fogom október 12-e után elkezdeni. Terveim között sze-
repel  az elért eredmények szinten tartása, továbbá a fent emlí-
tett, még elmaradt befektetők idecsábítása Pusztazámorra.  Kér-
désére tehát igen a válaszom, ringbe szállok az októberi válasz-
táson. 

Kiss Zoltán

„Sikeresnek ítélem az elmúlt négy esztendőt”
Cikluszáró beszélgetés Pátrovics Benedek polgármesterrel
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Pályázati hirdetmény

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete által ado-
mányozandó elismerésekről szóló
10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet
alapján pályázatot hirdet a 2014/2015
tanévre az általános iskolai tanulók tan-
könyveinek megvásárlásához.

1./ Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében pályáz-
hatnak:

1.) az Andreetti Károly Általános és
Művészeti Iskola Pusztazámori Tag-
intézményében tanuló gyermekek
szülei 

2.) az Andreetti Károly Általános és
Művészeti Iskola sóskúti épületében
tanuló pusztazámori lakos gyerme -
kek szülei  

3.) azoknak a pusztazámori lakos gyer-
mekeknek a szülei, akik orvosi, vagy
szakértői javaslatra más település
speciális iskolájában folytatják tanul-
mányaikat

2./ Elnyerhető támogatás:

Az elnyerhető támogatás a tankönyvek
árának a nemzeti tankönyvellátó
(Könyvtárellátó Nonprofit Kft., vagy a
nemzeti tankönyvkiadó) által kiállí-
tott díjbekérőn szereplő teljes össze-
ge.

A támogatás igényelhető 
a) A már kifizetett tankönyvköltség utó-

lagos megtérítésére
b) A tankönyvköltség megelőlegezésére
A b) pont szerinti esetben a támogatott-

nak kötelezettséget kell vállalnia
arra, hogy a támogatás összegének
átvételét követő 3 munkanapon belül
befizeti a tankönyvek árát és a befi-
zetést a csekkszelvény bemutatásával
igazolja az önkormányzat felé. Ha
ezt elmulasztja, a pályázati támoga-
tás teljes összegét vissza kell fizetnie.  

3./ A pályázat benyújtása:

a) A pályázat benyújtásának helye: 
– személyesen a Pusztazámori Község-

háza titkárságán, az önkormányzati
hivatal helyi kirendeltségének félfo-
gadási idejében (hétfő: 8.00–15.30,
szerda: 8.00–15.30, péntek:
8.00–12.00)

– postán az önkormányzat címére
(2039 Pusztazámor, Munkácsy
Mihály u. 1.)

b) A pályázat benyújtásának határideje:
A hirdetmény megjelenését követő
naptól 2014. október 31. napjáig.

c) A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a kitöltött pályázati
adatlapon kell benyújtani. Több
gyermek esetén gyermekenként
külön-külön adatlapot kell kitölteni.
Az adatlaphoz a tankönyvek árának
igazolására csatolni kell a nemzeti
tankönyvellátó által megküldött díj-
bekérő fénymásolatát. A nem az
Andreetti Károly Általános és Művé-
szeti Iskolába járó gyermekek eseté-
ben csatolni kell az iskolalátogatási
igazolást is. 
Hiánypótlásra egy alkalommal van
lehetőség, a hiánypótlási felhívástól
számított 3 munkanapon belül.  

4./ Döntés a támogatásról:

A támogatásról annak hiánytalan
benyújtásától számított 5 munkana-
pon belül a polgármester dönt. 

A feltételeknek megfelelő pályázók
részére a támogatás kifizetése a
döntést követő 3 munkanapon belül
az általuk megjelölt számlára törté-
nő átutalással, vagy az önkormány-
zat pénztárából való kifizetéssel tör-
ténik. 

Ha a támogatási kérelem elutasítására
azért kerül sor, mert azt hiányosan
nyújtották be és a hiánypótlási határ-
idő eredménytelenül telt el, a kére-
lem hiánytalanul a pályázat benyúj-
tásának végső határidejéig ismételten
benyújtható. Ismételt pályázat esetén
hiánypótlásra nincs mód. 

Pusztazámor, 2014. július 23.
A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében: 

Pátrovics Benedek
polgármester

Anyakönyvi 
hírek

Születések

2013. november 
Varga Krisztina (édesanyja: Gyarma-
ti Krisztina)

2014. január 
Varga Flóra (édesanyja: Solymosi
Orsolya)

2014. március 
Pakots Anna Nóra (édesanyja: dr.
István Nóra Anikó)

2014. május 
Vitányi Lenke (édesanyja: dr. Miha-
lik Ildikó Mónika)
Zachár Attila (édesanyja : Varró
Dóra)

Elhunytak

2013. november 
Oláh Ferencz (született: 1918)
Pató Sándor (született: 1952)
Rakonczai Józsefné született Szijjár-
tó Teréz Mária (született: 1938)

2014. január 
Rozs Sándor (született: 1933)
Böcsödi Gusztáv László (született:
1945)

2014. február 
Bachoffer Anna (született: 1926)

2014. május 
Vadas Gábor (született: 1956)

2014. június 
Balassa Istvánné született Heitler
Aranka (született: 1919)
Kozák Józsefné született Kurta
Emma (született: 1927)

Házasságkötések

2014. november 
Boldizsár László és Rózsa Barbara
Ágnes

2014. február 
Marsó Gyula Krisztián és Isza Ágnes

2014. április
Szili László Attila és Szamper Gabriella
Hancsovszki János és Balázs Klaudia

2014. május 
Bukovszky Szilveszter Dávid és
Ondok Renáta
Bakula László és Szabó Mónika

Hírek információk községünkről a
www.pusztazamor.hu honlapon olvashatók.
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Szíves figyelmükbe szeretnénk ajánlani az Esély Szociális Társu-
lás Szociális és Gyermekjóléti Központ Pusztazámor Községben
biztosított szolgáltatásait.

Családsegítő Szolgálat 

A szolgálatunkhoz fordulóknak szociális, életvezetési és jogi
tanácsadást, krízishelyzetben segítő beavatkozást, családgondo-
zást (a családban jelentkező működési zavarok, illetve konflik-
tusok megoldását), hivatalos ügyek intézésének segítését, ado-
mányok közvetítését, munkahely-, albérlet-keresési lehetőséget
biztosítunk szociális munkás segítségével. 

A szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe.

Támogató Szolgálat 

Az ellátás célja a fogyatékossággal élő személyek alapvető szük-
ségletkielégítését segítő szolgáltatásokhoz  és közszolgáltatások-
hoz való hozzájutásának elősegítése. Két feladatot lát el: szállí-
tószolgálat, személyi segítés. A szolgáltatásért térítési díj fizeten-
dő, melynek mértéke az igénybevevő jövedelmi helyzetétől
függ.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Krízishelyzet esetén szakember helyszínen történő haladéktalan
megjelenése (kivonulási idő maximum 30 perc), azonnali intéz-
kedése a veszélyhelyzet elhárítására, szükség esetén egészség-
ügyi vagy más szociális ellátások kezdeményezése. A jelzőké-
szülék használatához vezetékes telefonvonal szükséges. A szol-

gáltatás ingyenesen vehető igénybe.

Gondozási Központ

Szociális étkeztetés házhoz szállítással 
Az ellátást igénybevevőt napi egyszeri meleg étkeztetésben (a
meleg étel tartalmaz egy adag levest, egy adag második fogást)
részesítjük. A szolgáltatásért térítési díj fizetendő, melynek mér-
téke az igénybevevő jövedelmi helyzetétől függ.

Házi segítségnyújtás 

Az igénylőt házi segítségnyújtásban, gondozásban, ápolásban
lakásán, lakókörnyezetén belül részesítjük. A gondozás során
cél az önálló életvitel fenntartása, a szociális és mentális állapot
javítása. Szociális gondozóink a házi segítségnyújtás keretében
elvégeznek a gondozottal kapcsolatban minden szükséges teen-
dőt, különösen: etetés, bevásárlás, testi higiéné biztosítása, lakó-
környezet tisztántartása, orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása,
gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, hivatalos ügyek intézése,
mentális gondozás.

A szolgáltatásért térítési díj fizetendő, melynek mértéke füg-
getlen az ellátott jövedelmi helyzetétől (100 Ft/óra). A mentális
gondozás térítésmentesen vehető igénybe. 

Ha szolgáltatásaink felkeltették érdeklődésüket és szeretnék
valamelyiket igénybe venni, kérjük, az alábbi telefonszámon
vegyék fel a kapcsolatot munkatársunkkal:

Gondozási Központ (Sóskút, Fő u. 3.) 
Tel.:  06-23-348-455

Ilyen lesz 
a 2014/2015-ös tanév

A 2014/2015-ös tanév szeptember 1-jén kezdő-
dik – de meddig kell várni az első tanítási szü-
netre? Hány napos lesz az őszi, a téli és a tava-
szi szünet? 
Őszi szünet: 2014. október 27-től október 31-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22.,
szerda, a szünet utáni első tanítási nap pedig
november 3-a, hétfő.
Téli szünet: 2014. december 22-től január 2-ig

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap decem-
ber 19., péntek, a szünet utáni első tanítási nap
2015. január 5-e, hétfő.
Az első félév vége: 2015. január 16.

Az első félév január 16-ig tart, az iskoláknak
pedig 23-ig értesítik a tanulókat és a szülőket az
első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Tavaszi szünet: 2015. április 2-től április 7-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1.,
szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2015.
április 8., szerda.

Forrás: Eduline.hu

Október 12-án választunk

Az államfő október 12-ére tűzte ki az önkormányzati választások idő-
pontját. Áder János hangsúlyozta, hogy „az önkormányzatiság elve
olyan alkotmányos érték, amely a helyi közösségekhez tartozók demok-
ratikus akaratnyilvánításán nyugszik”, ezért fontos, hogy az őszi válasz-
tások alkalmával a polgárok minél nagyobb számban szóljanak bele
saját közösségeik sorsának alakulásába. Kiemelten fontos azt is, hogy a
választások lebonyolításának minden alkotmányos feltétele biztosított
legyen – tette hozzá az államfő.

Az, hogy Áder János október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek választását, azt jelenti, hogy ugyanezen a
napon lesz a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is, ám ezt
a jogszabályok értelmében a Nemzeti Választási Bizottságnak kell kitűz-
nie.

A rendszerváltás óta ez lesz az első olyan önkormányzati választás,
amelyen nem négy, hanem öt évre választják meg a helyhatóságok kép-
viselőit és vezetőit. A mintegy nyolcmillió, magyarországi lakóhellyel
rendelkező választónak augusztus 15. után kell kézhez kapnia a név-
jegyzékbe való felvételről szóló értesítést. A hivatalos kampány a
választást megelőző 50. napon, vagyis augusztus 23-án kezdődik és a
szavazás napján 19 óráig tart.

A választáson a képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek és a főpol-
gármester-jelöltek szeptember 8-án 16 óráig adhatják le ajánlóíveken
összegyűjtött ajánlásaikat. A jelölteknek településtípusonként és válasz-
tási típusonként eltérő számú ajánlást kell összegyűjteniük.

Tisztelt Pusztazámori Lakosok!
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A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 4/2014.(VI.19.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013.
évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Jelen rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2014. június 3-án fogadta el és
2014. június 19-én lett kihirdetve.
(A rendelet pusztazamor.hu portálon megtekinthető.)

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 5/2014.(VI.19.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.12.) számú

rendeletének 
módosításáról

A rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. június 3-án fogadta el és
2014. június 19-én lett kihirdetve. 
(A rendelet pusztazamor.hu portálon megtekinthető.)

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 6/2014.(VI.19.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 6/2003.(X.1.) önkormányzati ren-

delet módosításáról 

Jelen rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2014. június 3-án fogadta el és
2014. június 19-én lett kihirdetve.
(A rendelet pusztazamor.hu portálon megtekinthető.)

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 7/2014.(VI.19.) önkormányzati rende-
lete a település helyi építési szabályzatáról szóló

/2009. (III.12.) számú rendelet módosításáról

Jelen rendelet a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. június 18-án fogadta el és
2014. június 19-én lett kihirdetve.
(A rendelet pusztazamor.hu portálon megtekinthető.)

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 8/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédel-

mi ellátások helyi szabályairól szóló 13/2013.
(XII.19.) rendelet módosításáról

Jelen rendelet a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. június 18-án fogadta el és
2014. június 19-én lett kihirdetve.
(A rendelet pusztazamor.hu portálon megtekinthető.)

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 9/2014. (VI.19.) önkormány-
zati rendelete a község saját halottjává nyilvánítás-

ról

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biz-
tosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat – a Pusztazá-
morért végzett kiemelkedő közéleti, művészeti, sport,
szakmai és egyéb tevékenységre figyelemmel – az
elhunyt iránti megbecsülését méltó módon kifejez-
hesse, és osztozzon a hozzátartozók gyászában. 

2. §
(1) A Pusztazámor Községi Önkormányzat – ha az a

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 1. pontjában meg-
határozott sorrend szerinti közeli hozzátartozók
szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem
ellentétes – elhalálozása esetén saját halottjának
tekinti azt a személyt: 
a) aki polgármesterként szolgálta a települést; 
b) akinek a képviselő-testület „Pusztazámor díszpol-

gára” címet, vagy „Pusztazámorért emlékérmet”

adományozott (és Magyarországon temetik el); 
c) aki elhalálozásakor az önkormányzati képvise-

lő-testület aktív tagja, vagy korábban legalább
két választási cikluson keresztül a képviselő-tes-
tület tagja volt; 

d) aki halálakor, vagy nyugállományba helyezéséig
az önkormányzatnak, az önkormányzat hivata-
lának, intézményének alkalmazásában állt és
jogviszonyának időtartama elérte a tíz évet;

e) akit kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli
(gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti,
stb.), vagy közéleti érdemeire, teljesítményére
tekintettel a képviselő-testület minősített többsé-
gű határozatával erre érdemesnek tart. 

(2) Nem tekinthető az önkormányzat saját halottjának
az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott
személyek közül az, aki arra érdemtelenné vált
(így különösen, ha szándékos bűncselekmény
miatt jogerősen elítélték, vagy neki felróható
egyéb okból a felsorolt tisztségek betöltésére a
vonatkozó törvények rendelkezései értelmében
nem lenne jogosult).  

3. §
A saját halottá nyilvánítást a 2. § (1) e) pontjában meg-
határozott esetben kezdeményezhetik a képviselő-
testület tagjai, a jegyző, valamint társadalmi szerveze-
tek. A saját halottá nyilvánításról az e célra összehí-
vott rendkívüli testületi ülésen dönt a képviselő-testü-
let, annak határozatképtelensége esetén az ülésen
jelenlévő képviselők véleményének meghallgatása
után a polgármester dönt. 

4. §
Amennyiben a hozzátartozók igénylik, az önkor-
mányzat saját halottjának temetésével, a kegyeleti fel-
adatokkal kapcsolatos teendők – közvetlen hozzátar-
tozókkal egyeztetett – ellátásáról a polgármester gon-
doskodik. 

5. §
(1) A saját halottak eltemettetésével kapcsolatban fel-

merült költségeket az önkormányzat 400.000 Ft
összegig vállalja. Ha a temetéssel közvetlenül kap-
csolatos kiadások a temetkezés helyének (sírhely,
urnafülke stb.) megváltással együtt sem érik el ezt
az összeget, akkor az önkormányzat vállalja a tel-
jes költséget. 

(2) Ha az eltemettetésről a hozzátartozók gondoskod-
nak, akkor ezt az összeget a részükre fizeti meg az
önkormányzat, ha a feladatok ellátásáról a 4. §-ban
foglaltak szerint a polgármester gondoskodik, akkor
közvetlenül a kegyeleti szolgáltatónak fizeti meg. 

(3) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halott-
jának tekinti, az önkormányzat a temetési költsé-
geket e szervvel történő megegyezés szerinti
arányban viseli.

6. §
(1) A polgármester a hozzátartozók egyetértésével

nyilvánosan, a helyi újságban és az önkormányzat
hivatalos honlapján búcsúzik el saját halottjától.  

(2) Az önkormányzat a saját halottairól Kegyeleti
Emlékkönyvet vezet. 

7. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Jelen rendelet a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. június 18-án fogadta el és
2014. június 19-én lett kihirdetve.

Készült a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-i 

ülésén hozott határozatokból

42/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-

lete a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési beszá-
molóját.  

43/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az Esély Szociális Társulás 2013. évi gazdálkodá-
sáról szóló költségvetést tudomásul veszi.

44/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete, mint a községi szennyvízközmű hálózat tulajdono-
sa, engedélyt ad arra, hogy a Kerox Kft. újonnan épülő
sóskúti üzemében keletkező kommunális szennyvizet a
pusztazámori szennyvíztisztítóba befogadják. 
A befogadás feltételei a következőek:
1./ A befogadáshoz szükséges bővítéssel kapcsolat-

ban felmerülő valamennyi költség (tervezés, enge-
délyeztetés, kivitelezés stb.) a Kerox Kft.-t terheli. 

Tekintettel arra, hogy a munkanapokon rendsze-
resen és jellemzően a jelenlegi működés holtide-
jében érkező szennyvíz előnyös a tisztító gazdasá-
gos működése, ezen belül kiemelten a mind jobb
tisztítottsági fok elérése, szempontjából, az Önkor-
mányzat a jogszabályok által előírtakon túl továb-
bi fizetési kötelezettséget nem állapít meg. 

2./ Ha Kerox a lehetőségek közül ezt a megoldást
választja, akkor erről megállapodást kell kötni.
Ebben a megállapodásban az Önkormányzat azt is
rögzíteni kéri, hogy a Kerox vállalja, hogy a tevé-
kenységéhez szükséges létszám feltöltésénél – fel-
téve, hogy az álláshelyre talál alkalmas jelentke-
zőket – a sóskúti jelentkezők után igyekszik első-
sorban pusztazámori munkavállalókat alkalmazni. 

45/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a településrendezési eszközök részleges módo-
sításával (036/32, 036/33, 036/34 hrsz. alatti ingatla-
nok MT2 jelű tanyás mezőgazdasági övezetbe történő
visszasorolás) kapcsolatos partnerségi, államigazgatá-
si, önkormányzati egyeztetés, illetve véleményeztetés
eredményét, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 38-39. §-ai alapján a következők
szerint állapítja meg: 

Az egyeztetésben részt vevő államigazgatási szervek
és egyéb partnerek a módosítási javaslattal kapcsolat-
ban kifogást nem emeltek. Olyan eltérő vélemény,
melynek el nem fogadásáról érdemi döntés szükséges,
nem érkezett. A véleményezési eljárás során az abban
részt vevő szervek részéről megfogalmazott kiegészíté-
sek és pontosítások átvezetése megtörtént. 

Az egyes észrevételeket és az azokra adott vála-
szokat a Képviselő-testület jelen határozat melléklete
szerint jóváhagyja és a véleményezési szakaszt lezár-
ja. Továbbá felhatalmazza a polgármestert és a jegy-
zőt, hogy ennek megfelelően kérjék meg az állami
főépítész végső szakmai véleményét. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző 

46/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az éves lomtalanítás ügyében az
FKF Zrt. által felajánlott időpontok közül Pusztazámor
tekintetében a 2014. június 11-ei időpontot választja.

47/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy elutasítja Román Károly, a
Tárnoki Kőtörő Kft. ügyvezetőjének kérelmét.  

48/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Magyar JKA Karate Szövetségen
keresztül Gróh Janka sportoló részére 40 000 Ft támo-
gatást nyújt a korosztályos JKA Karate Európa-bajnok-
ság szerbiai döntőjére való kiutazás költségeihez. A
támogatást a 2014. évi költségvetés általános tartalé-
ka terhére biztosítja. 

Rendeletek, határozatok 
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A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza
a polgármestert.

49/2014.(V.21) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, 300 ezer forintos keretet biztosít a pol-
gármester részére fűkaszavásárlás céljából. 

A kivonat hiteles: 2014. május 26.
A kiadmány hiteléül Chrenkó Viktória
jegyzőkönyvvezető

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2014. június 3-i ülésén hozott hatá-

rozatokból

50/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény 23 §-a, valamint a 138/1992. (X.9.) sz.
Korm. rendelet 5 §-a alapján pályázatot ír ki a Puszta-
zámori Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munka-
kör betöltésére. A vezetői megbízás 2014. szeptember
1-től határozatlan időre szól. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
kormányrendeletben előírtak szerint gondoskodjon a
pályázat lebonyolításáról. Az óvodavezetői munka-
kör betöltéséről szóló pályázat benyújtási határidejét
a polgármester a pályázati felhívás megjelenéséhez
igazodóan a lehetséges leghamarabbi időpontig, leg-
később 2014. július 15-ig határozhassa meg. 

51/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a Global Green Energy Kft.-től
külön árajánlatot kér a közvilágítás és a műfüves
pálya lámpatestjeinek cseréjére. A további intézkedé-
sekre megbízza a polgármestert. 

52/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármester, hogy
a Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Sza-
bályzatában a belső ellenőrzési tevékenységének meg-
szervezésére vonatkozó rendelkezést átvezesse.

53/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete jelen határozat melléklete szerint elfogadja a
Képviselő-testület 2014. évi II. féléves munkatervét.

54/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy sikeres pályázat esetén szerző-
dést köt a Felkelő Nap Szociális Szövetkezettel köz-
foglalkoztatásra. Amennyiben a szövetkezet pályáza-
ton nyer, szükség esetén kész megelőlegezni a költsé-
geket az állami támogatás megérkezéséig. 

55/2014.(VI.3.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a polgármestert, a Kossuth utca
csapadékvíz-elevezető árok ügyében a tulajdonosi,
közútkezelői, befogadói engedélyek megtételére.

A kivonat hiteles: 2014. június 10.
A kiadmány hiteléül Chrenkó Viktória
jegyzőkönyvvezető

Készült a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 18-i

ülésén hozott határozatokból

56/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja az
az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrs 2013.
évi munkájáról szóló önkormányzati beszámolót.

57/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet és a 2012. augusztus 6-án hatályos OTÉK elő-
írásai alapján, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelem-
bevételével az alábbi döntést hozza:
1.) Jóváhagyja a „Pusztazámor Község Önkormányzat

9/2009. (III.9.) számú határozatával jóváhagyott
Településszerkezeti tervének módosítása a 036/27-
es, 036/29-es, 036/30-as, 036/31-es, 036/32-es,
036/33-as és 036/34-es hrsz.- ú földrészletek terüle-
tére – Módosított Településszerkezeti terv” című,
TSZT–M/2014 jelű (M=1:5000-es méretarányú),
jelen határozat mellékletét képező tervet.

2.) Úgy dönt, hogy a 036/32-es, 03633-as és a 03634-
es hrsz.-ú külterületi földrészletek területét a gyep-
gazdálkodási mezőgazdasági területből a
tanya(farm)gazdasági mezőgazdasági területbe
sorolja át a jelen határozat mellékletét képező
tervlapon jelöltek szerint.

3.) Tudomásul veszi, hogy jelen átsorolás következtében
a település biológiai aktivitásérték egyenlege 0,00.

4.) Tudomásul veszi, hogy jelen átsorolás következté-
ben a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Ter-
véről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/3. számú mel-
lékletét képező Területi mérleg adatai nem változ-
nak: 264. Pusztazámor hagyományosan vidéki tele-
pülési térség 197,71 ha 21,30%, 265. magas zöldfe-
lületi arányú települési térség 61,98ha 6,68%, 266.
erdőgazdálkodási térség 102,06 ha 10,99%, 267.
mezőgazdasági térség 474,12 ha 51,07%, 268. épít-
mények által igénybe vett térség 92,52 ha 9,97%.

6.) Jelen határozat az elfogadásától számított 15.
napon lép hatályba.

58/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az ÉTV Kft.-től még át nem vett vagyonelemek-
kel kapcsolatban a következők szerint dönt: 
1./ Továbbra is azt tekinti elsődleges megoldásnak,

hogy az Önkormányzat valamennyi még át nem
vett vagyonelemet térítésmentesen vegyen át a víz-
szolgáltatótól.

2./ Tekintettel azonban arra, hogy Pusztazámori
Önkormányzat tulajdoni aránya a cégben nem
meghatározó, figyelemmel a folyamatos egyezte-
tésekre, kész térítés ellenében átvenni a még át
nem vett vagyonelemeket az alábbi feltételek
együttes teljesülése esetén:   

a) érintett önkormányzat elfogadja a térítés elle-
nében történő vagyonátvételt 

b) a vagyonátadásról és annak elszámolásáról
rendelkező megállapodás a 2014. júniusában
az ÉTV Kft. és az Önkormányzat képviselői
által folytatott egyeztetés emlékeztetője és az
annak mellékletét képező szakmai javaslatnak
megfelelő tartalommal kell készüljön 

c) a megállapodás aláírására kizárólag az után
kerülhet sor, ha azt az összes érintett önkor-
mányzat képviselő-testülete, valamint az ÉTV
Kft. taggyűlése elfogadta.

A Képviselő-testület mind az 1. pontban, mind a 2.
pontban meghatározott esetben felhatalmazza a pol-
gármestert a vagyon átadás-átvételről szóló megálla-
podás megkötésére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

59/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az Agárdi Popstranddal Együttműködési megállapo-
dást köt és 80 ezer Ft + ÁFA összeggel támogatja nyári
rendezvényeit, amiért az Agárdi Popstrand kedvezmé-
nyes belépőjegy-vásárlást és ingyen bérleteket biztosít. 

60/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a
Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő
együttműködési megállapodást. 

61/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a közvilágítás korszerűsítésével, LED technoló-
giájú lámpákra történő cseréjével – beleértve ebbe a
garanciális időszakban a lámpatestek üzemeltetését,
karbantartását is – a Global Green Energy Kft.-t bízza
meg 7.956.500 Ft + ÁFA kivitelezői díj ellenében. 

A beruházás fedezete a költségvetésben erre a
célra elkülönített keretösszeg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a kivitelezői szerződés megkötésére.  

62/2014.(VI.18.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Park utca 8/26 hrsz. alatt nyilvántartott ingat-
lanon lévő műfüves sportpálya világításának kiépíté-
sével a Global Green Energy Kft.-t bízza meg
1.692.500 Ft + ÁFA kivitelezői díj ellenében. 

A beruházás fedezete a költségvetésben erre a célra
elkülönített keretösszeg, valamint az általános tartalék.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
kivitelezői szerződés megkötésére.  

A kivonat hiteles: 2014. június 24.
A kiadmány hiteléül Chrenkó Viktória
jegyzőkönyvvezető

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2014. június 25-i 

rendkívüli ülésén hozott határozatokból

63/2014.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a tornaterem tetőhéjazatának fel-
újítására egyszerű közbeszerzési eljárást indít. Felhatal-
mazza a polgármestert, hogy bízzon meg szakértőt a
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására,
úgy, hogy az ajánlati felhívásban a bírálati szempont a
legolcsóbb ajánlat legyen. Utasítja a jegyzőt, hogy
készítse elő a költségvetés szükséges módosítását.  

A kivonat hiteles: 2014. július 4.
A kiadmány hiteléül Chrenkó Viktória
jegyzőkönyvvezető

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2014. július 22-i 

rendkívüli ülésén hozott határozatokból

64/2014.(VII.22) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az iskola sportudvarának tervezési munkáira a
Kerekliget Kft.-t bízza meg. A további intézkedések
megtételére megbízza a polgármestert.  

65/2014.(VII.22) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testület
a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által ado-
mányozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.)
önkormányzati rendelet 9–11. §-ai alapján úgy dönt,
Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2013/2014-as tanév-
ben elért eredményekre tekintettel:

Pechnyó Adél pusztazámori lakos részére 10 000 Ft
összegben 

Csóli Zsanett pusztazámori lakos részére 10 000 Ft
összegben 

Szilágyi Eszter pusztazámori lakos részére 10 000 Ft
összegben 

Csóli Klaudia pusztazámori lakos részére 20 000 Ft
összegben. 

66/2014.(VII.22) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete támogatást biztosít a 2014/2015 tanévre az álta-
lános iskolai tanulók tankönyveinek megvásárlásához
az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola Pusz-
tazámori Tagintézményének valamennyi tanulója
részére, az Andreetti Károly Általános és Művészeti
Iskola sóskúti épületében tanuló valamennyi pusztazá-
mori lakos gyermek részére, valamint mindazoknak a
pusztazámori lakos gyermekeknek, akik orvosi, vagy
szakértői javaslatra általános iskolai tanulmányaikat
más település speciális iskolájában folytatják. 

A Képviselő-testület jelen határozat melléklete sze-
rint jóváhagyja a támogatásra vonatkozó pályázati
hirdetményt és utasítja a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: a hirdetmény szerint
Felelős: polgármester, jegyző

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

A kivonat hiteles: 2014. július 24.
A kiadmány hiteléül Chrenkó Viktória
jegyzőkönyvvezető

A rendeleteket és határozatok kivonatait 
betűhíven közöljük – a szerk.
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Jó időben, kiváló hangulatban, sokszínű
műsorral zajlott le június utolsó szombat-
ján a XV. Falunap Pusztazámoron.

Már kora reggel sokan szorgoskodtak a
Falunap helyszínén, a Koroda Kertben,
hogy minden jól alakuljon ezen a szép
nyári napon. Nyolc kondérban rotyogott
az ebéd a főzőversenyen indulók jóvoltá-
ból. A csapatok változatos menüvel álltak
elő, készült babgulyás, lecsó, vaddisznó-,
sertés- és marhapörkölt, Csokonai vadle-
ves, valamint körmös pacal is. A nevezet-
tek közt a már évek óta induló amatőr sza-
kácsokat üdvözölhettük, akik mindnyájan
díjnyertesek lettek, mert mindenki nagyon
finomat főzött. Álljon itt a nevük, hisz
megérdemlik szenzációs főztjükért: Nap-
lemente Nyugdíjasklub, Sasad Vadásztár-
saság, Ódor Zsolt, Léránt Gyula, Varsányi
László, a Szeles-Varga páros és Czipri
Mihály.

Időközben elkezdődött a focitorna,
sakk- és futóverseny. Sajnos a pingpong-
verseny jelentkezők hiányában elmaradt.
Legkorábban a Fut a falu futóverseny raj-
tolt, Rózsavölgyi József és Bogyó Éva szer-
vezésében. Ez a megmérettetés immár
második alkalommal szerepelt a Falunap
programjában. 

Köszönjük Oláh Gábornak és Csóli
Ödönnek, valamint Balogh Istvánnak a

szervezést és a sportversenyek lebonyolí-
tását.

Mint minden eddigi Falunapon, az
idén is községünk polgármestere, Pátro-
vics Benedek nyitotta meg a rendez-
vényt, pontban 10 órakor. Köszönetet
mondott mindazoknak, akik önzetlen
munkájukkal ez évben is hozzájárultak
községünk egyik leglátogatottabb ren-
dezvényének színvonalas lebonyolításá-
hoz. A Falunap sikerét jelzi, hogy évek
óta még a szomszéd településekről is
érkeznek vendégek. 

A borversenyre a park pincéjében került
sor. Vörös- és fehérbor kategóriában verse-
nyeztek a zámori borok. Rozé kategóriá-
ban csak egy nevezés volt, viszont az kiér-
demelte az aranyérmet kiváló minőségé-
vel. Aranyérmes bora lett Pátrovics Bene-
deknek, Pátrovics Jánosnak, Süle Károly-
nak, de a többi borosgazdának sem kellett
szégyenkeznie, hisz mindnyájan előkelő
helyezést értek el: Báles János, Csibrik
János, Paulik Imre és Léránt Gyula.

Támogatói is akadtak a falunapi verse-
nyek résztvevőinek. Dénesné Tarnai

Falunap 2014
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Ágnes könyveket ajánlott fel a verseny-
zőknek,  Rostár József és Bibók Zoltán – a
borverseny zsűrijének borászai – finom
borokkal jutalmazták a díjazottakat,
melyért ezúton is köszönetet mondunk. 

A felnőttek mellett a gyerekeknek is fel-
hőtlen szórakozást ígért ez a nap. Ugráló-
vár, óriáscsúszda, arc- és hennafestés,
kézműveskedés, koncert várt a legkiseb-
bekre.

A nap folyamán fotókiállításra is sor
került az erre a célra felállított sátorban, a
Zámori Kör Egyesület szervezésében. (A
kiállításról lapunk 2. oldalán olvashat-
nak.)

Ebéd után a versenyek eredményhirde-
tése, illetve kutyás bemutató következett,
majd a Miklósi Mátyás (1. dan) harcmű-

vészeti oktató vezette Harcművészeti
Klub bemutatóját nézhette meg az érdek-
lődő közönség. 

A délután folyamán sorra váltották
egymást a fellépők a színpadon. Első-
ként a Czindrich  József táncoktató által
vezetett tánccsoport lépett a világot

jelentő deszkákra. A „Cicák” színvona-
las műsorát a Tompeti és Barátai zene-
kar koncertje követte.  A közönség nagy
izgalommal várta Horváth Károly,
művésznevén Charlie Liszt Ferenc-díjas
előadóművész koncertjét. Nagy sikere
volt Szandi műsorának is, mely a szín-
padi előadások sorát zárta. Húsz órától
fergeteges utcabált tartottunk azoknak a
vendégeknek, akik a nap végére sem
fáradtak el; a legkitartóbbak hajnali
háromig ropták a táncot a Rulett zene-
kar zenéjére. A rendezvényre a koronát
a 22 órakor bemutatott tűzijáték tette
fel, mely az idén fantasztikusan látvá-
nyos volt.

Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen
formában hozzájárult ennek a napnak a
sikeréhez, amely valóban a kellemes szó-
rakozásról, a kikapcsolódásról, az együtt-
lét öröméről szólt. A rendezvény anyagi
fedezetét a Pusztazámor Községért Köz-
alapítvány állta. 

Kiss Ágnes 
szervező
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Sóskúton jártunk

Panni néni biztatására és felkarolására a „szupernagyi” Borka
mamával együtt a szomszéd faluba mentünk, hogy megnézzünk
egy kiállítást, amelyről korábban már hallottunk. Kíváncsian vár-
tuk a látnivalókat és meglepetésünkre lenyűgözően szép, gyö-
nyörűen rendezett és összeállított múltidéző kiállításban volt
részünk.

A hitelesség és szakszerűség kedvéért kérjük, hogy olvassák el
a rendező, Papp Istvánné írását a bemutatott képekről és tár-
gyakról.

*

A Sóskút 2000 Társaság és a Vecsernyica tánccsoport 2014 júniu-
sában megrendezte az „Amit lencsevégre kaptak” – sóskúti élet-
képek az elmúlt 100 évből c. kiállítást, mely a Sóskút Frukt kul-
túrtermében volt látható, de augusztus 20-án ismét nyitva lesz.

Sóskúton már két alkalommal volt helytörténeti, majd „Sóskú-
ti viselet- és életmód-kiállítás a XX. sz.-ban”; a programokat
nagy érdeklődés kísérte. Jelen kiállítás célja, hogy a község épü-
leteiben, az emberek életében az elmúlt 100 évben történt vál-
tozásokat a jelennel összehasonlítva fényképeken bemutassa.
Lehet, hogy ez már az utolsó pillanat, amikor még a gyűjtőmun-
ka eredményes, amikor még fellelhetők a régi képeslapok, fény-
képek. 

A gyűjtőmunka kb. 1 évvel ezelőtt kezdődött. A faluban isme-
rősökkel találkozva, beszélgetve szóba került a kiállítás, mit és
hogyan szeretne a Társaság megvalósítani. Sokan érdeklődve, az
elgondolással egyetértve, segítségükről biztosítva hallgatták meg
az elképzelést, de volt, aki elutasítóan állt a kéréshez. És az
anyag gyűlni kezdett. Végül már akkorára dagadt, hogy a kapott
fényképeket alig lehetett válogatni, szerkesztésre nyomdába
vinni. Minden kép, ami az adományozóktól érkezett külön borí-
tékba került, névvel felcímkézve, darabra megszámolva, hogy a
tulajdonosok hiánytalanul visszakapják. 

A képekre vonatkozó információk begyűjtése több-kevesebb
sikerrel járt. Eközben érdekes történetek kerültek elő. Például
miért nevezik Új utcának a Kossuth Lajos utcát? – az utca nád-
tetős házai a 1920-as években lángra kaptak, nagy tűzvész pusz-
tított, de csak kézi tűzoltóval tudták a tüzet oltani. Sajnálatos,
hogy a tűzben két kisgyermek életét vesztette.  A pusztító tűz-
vész után megindult az újraépítés és ennek befejezése után
kapta az utca az Új utca nevet. Vagy pl. az öreg iskola 1944-ben
hadikórházként működött. Ezalatt a gyerekek a Káldor-házban,
majd később a paplakban tanultak. Télen minden gyereknek egy
darab fát kellett vinni a paplakba, hogy a cserépkályhában fűte-
ni lehessen. Csak tanítónők tanították a gyerekeket, mert a férfi-
akat elvitték a háborúba.

Visszatekintve a több mint 100 évre, érdekes adatokkal talál-
kozunk. Pl. kb. 90 évvel ezelőtt a lakosság létszáma alig volt
több 1500 főnél. (Ma a község lakossága közel 3300 fő). Műkö-
dött a községi elöljáróság, a posta, az egyház, az iskola, a köz-
egészségügy. Voltak egyesületek: pl. Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let, Levente Egyesület, Katolikus Kör. Volt szövetkezet (pl. a Han-
gya Szövetkezet 1901-től) és termelt a Kőbánya vállalat a XIX.
sz. második felétől, de működött csendőrség is. A faluban dol-
goztak asztalosok, volt autóbuszos fuvarozó, ács, cement- és
mészkereskedő, voltak cipészek, cséplőgép-tulajdonosok,
fűszer- és vegyeskereskedők, hentesek, kovácsok, kőművesek,
lakatosok, pékek, vendéglősök, volt kádár  és szobafestő mázo-
ló. Az ipar mellett eredményes volt a mezőgazdaság, a szőlőter-

mesztés és az állattartás. A sóskúti képeslapokon látható régi
épületek beazonosíthatók a jelen állapottal, mely egy színes
paravánon külön látható.

A változás nemcsak az épületekre, a falu arculatára jellemző,
megváltoztak a szokások is. Például megszűnt a gyönyörű sós-
kúti viselet. A régi felvételeken szebbnél szebb ruhákkal találko-
zunk, a színpadon pedig egy régi falusi lakószoba és konyha van
berendezve.

Ma másképpen ünnepelünk: mert pl. az 1931-ben felavatott I.
világháborús Hősi emlékmű avatásánál rengeteg ember volt
jelen, ma ez már nem divat. Kevesen élnek a faluban mezőgaz-
daságból, az ipar is szűkre szabott. A régi, nagy létszámú egye-
sületek is hiányoznak.

Összegezve: a falu 100 évét szerette volna a Társaság bemu-
tatni. A kiállítás nem teljes, még nagyon sok kép maradt a tar-
solyban, melyek egy további kiállítás anyagát képezik.

Jöjjenek el, és tekintsék meg a paravánokon elhelyezett képe-
ket, hiszen Sóskút és Pusztazámor nagyon sok szálon kötődik
egymáshoz. (Papp Istvánné)

*

Mindhármunk számára nagyon tanulságos, szívet-lelket melen-
gető élményt nyújtott a kiállítás. Borka mama szinte minden tab-
lón felismerte régi ismerőseit, mesélt a helybeli hagyományok-
ról, szokásokról, viseletekről és azok jelentéséről.

Le a kalappal Papp Sárika előtt, aki körültekintő, a gondosko-
dó szeretetről tanúskodó, rendkívül nívós kiállítást rendezett.
Cikkünkhöz nem csatolhatunk illusztrációként fényképeket,
mivel a kiállításon tiltva volt a fényképezés. Ennek pedig az az
oka, hogy a rendező könyvben is szeretné megjelentetni a kiál-
lításon bemutatott anyagot.

Kedves zámoriak! Érdemes a szomszéd faluba látogatni és a
kiállítást megtekinteni, ami 2014. augusztus 20-ig tart nyitva.
Pappné telefonszáma: 348-165 (időpont-egyeztetés) céljából.

Még egyszer gratulálunk és minden látogatónak maradandó,
szép élményt kívánunk! 

F. Zs. 



2014/413 / ZÁMORI HÍREK

Harcművészek csatasorban

A Zámori Harcművészeti Klub igen moz-
galmas évet zárt.  Szeptembertől folyama-
tosan edzettünk egészen június közepéig.
Két nagyobb megmérettetésen is túl van a
csapat. Tél végén egy összevont házi vizs-
gán, tavasszal pedig Hatvanban, a féléves
megvédő vizsgán bizonyították a tanítvá-
nyok rátermettségüket. Utóbbi egy közel
félnapos, 250 főt megmozgató vizsga volt
erőnléti, technikai és küzdelmi elemek-
kel. Stílusunkban a több ember elleni
küzdelmet is tanuljuk: nem mindennapi
látvány volt több mint 200 harcos együt-
tes csatája. Az igazán nagy kihívás és pró-
batétel mindenki számára a nyári vizsga-
tábor lesz, mely e sorok megjelenésekor
már remélhetőleg sikeresen lezajlott. 

A tábor embert próbáló, itt mindenki
találkozik önmagával, gyengéivel. Ezek
leküzdése a célunk, hogy ne csak erőt és
technikákat, de önmagát méltón képviselni
tudó személyiséget nyerjünk. A tapasztalat
és sok szülő véleménye alapján elmond-
ható: nagy szükség van olyan közösségek-
re, melyek nem gyengítik, hanem erősítik
az alapvető emberi értékeket. 

Azokkal, akik kitartóak és a vizsgatábor
után sem adják fel, illetve akik szívesen
csatlakoznának hozzánk, szeptemberben
az évindító banketten és az edzéseken
találkozunk.

M. M.
További Információ: Miklósi Mátyás 

(1. dan) harcművészeti oktató
Tel: 06 30 221-7921

Zámori női torna

„Az élet olyan, mint a biciklizés.
Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, 

mozgásban kell maradnod.”
(Albert Einstein)

A zámori torna története

Miklósi-Vass Erika vagyok, én tartom a nőitorna-foglalkozásokat
itt, Pusztazámoron. 2013 áprilisában költöztem ki Budapestről
családommal együtt Zámorra. Augusztusban fogalmazódott meg
bennem, hogy az akkor már féléves kislányom mellett újból sze-
retnék mozogni, önmagam lenni. Így 2013 szeptemberétől
hetente egy alkalommal elkezdtem tartani a foglalkozásokat a
zámori Általános Iskola tornatermében. Egy idő után a jó han-
gulatnak és a mozgás szeretetének köszönhetően egy kitartó csa-
pat verődött össze. 

Miért jó ez a torna?

Az én történetem talán sok hölgynek ismerős lehet: 10 éven
keresztül végeztem ülőmunkát, ezért állandóan fájt a hátam,
rossz volt a tartásom. Elhatároztam, hogy kipróbálom a gerinc-
tornát és a jógát. Öt évig jártam GERINCTORNÁRA és e mellett
otthon naponta gyakoroltam a HATHA JÓGA elemeit. Talán köz-
helynek tűnik, de ez a két mozgásforma volt az, ami megváltoz-
tatta az életemet. A gerinctorna és a jóga hatására a tartásom
javult, a hátam nem fájt többet, ezért kismamaként sem hagytam
fel vele. Főiskolai tanulmányaim mellett Pécsen 2008 őszén
végeztem el a jógaoktatói tanfolyamot.

Azóta folyamatosan képzem magam. 2010-ben fedeztem fel
a CALLANETICS-et, a leghatékonyabb alakformáló és testtar-
tásjavító tornát. E mozgás során a mélyen fekvő izmok dolgoz-
nak, amelyeket a mindennapjaink során mellőzünk, vagyis
nem terheljük őket olyan mértékben, mint bizonyos izomcso-
portjainkat.

Az általam tartott NŐI TORNA főként e három mozgásfajta
elemeiből épül fel. A torna első pár percében bemelegítünk,
majd nyújtó- és erősítő gyakorlatokat végzünk (pl. hát-, has-,
comb-, farizom), az óra végén pedig kb. 10-15 perces lazítás,
meditáció következik. A meditáció után még pár percet beszél-
getünk a többiekkel, hogy kivel mi történt azon a héten, és fris-
sen, üdén hazafelé vesszük utunkat.

Kinek ajánlom?

Mindenkinek, főként akik szeretnének rendszeresen mozogni,
az egészséges életmód kedvelőinek, ülőmunkát végzőknek,
gerincproblémákkal rendelkezőknek, stresszes munkahelyen
dolgozó embereknek, fogyni vágyóknak és kismamáknak.

Foglalkozások

A női torna idén szeptembertől csütörtökönként 18.00-tól 19.00
óráig a pusztazámori Általános Iskola tornatermében lesz.

Mindenkit szeretettel várok!

Miklósi-Vass Erika
További információ: 06 30 221-8347
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Az óvodától a nemzeti válogatottig  –
karatésok Pusztazámoron

16 éve már, hogy 1998 szeptemberé-
ben Schvarcz Péter vezetésével elin-
dultak a karateedzések Pusztazámo-
ron. Azóta számos versenysiker,
nemzetközi eredmény, de mindenek-
előtt tucatnyi sikeres, talpraesett,
egyenes fiatal bizonyítja a szakosz-
tály eredményességét. 

A Yama Karate Szakosztályt 1992-ben
alapította Schvarcz Péter, a törökbálinti
csoporttal. Néhány évvel később Puszta-
zámoron, Sóskúton és Budapesten is elin-
dultak az edzések. Korosztályoknak és
haladási szintnek megfelelő csoportokban
lehet kipróbálni, illetve tökéletesíteni a
shotokan karate mozgáselemeit és a
modern versenytechnikákat. A gyerek
edzéseken a technikák elsajátításán túl
játékos formában fejlesztik a mozgásko-
ordinációt, a gyors reagálóképességet, a
figyelem összpontosítását. Az idősebbek
és a felnőttek a rendszeres testmozgáson
túl bepillantást nyerhetnek mind a tradici-
onális karate technikáiba, mind a ver-
senyzők edzésmunkájába. 

A versenyzők – 7-8 éves kortól a felnőtt
korosztályig – kiemelt óraszámban gya-
korolják a technikákat, erőnléti és kon-
centrációs gyakorlatokkal készülnek a
versenyekre. Eredményességüket magyar
bajnoki címek és helyezések, Shotokan
világ- és Európa-bajnoki érmek, világku-
pa-sikerek fémjelzik. Közülük többen a
magyar válogatott tagjai.

Az edzéseket Schvarcz Péter 5. danos
szakedző vezeti. 1985-ben kezdett kara-
tézni, többszörös Európa-bajnok, Európa-
bajnoki és világbajnoki ezüst- és bronzér-
mes.1999-ben az Év sportolójává válasz-
tották. Edzői végzettsége mellé 2008-ban
Summa cum laude diplomát szerzett a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karán. Vendégoktatóként,
szaktanácsadóként több hazai és külföldi

JKA klub munkáját segíti. A Magyar JKA
Karate Szövetség elnökségi tagja, 2007 óta
a JKA nemzeti válogatott szövetségi kapi-
tánya. Szakmai múltja és pedagógiai fel-
készültsége garanciát jelent gyerekeink
komoly fizikai és lelki nevelésére.

Schvarcz Péter munkáját a pusztazá-
mori Gyimesi Balázs segíti, aki 2 danos
sportedző. 1999 óta Schvarcz Péter tanít-
ványa. Országos és Európa-bajnoki,
világbajnoki dobogós eredményeivel a
háta mögött, aktív versenyzőként kapcso-
lódott be az edzői munkába. Kemény

kézzel, de meleg szívvel oktatja a kis
karatékákat, ahogy azt Mesterétől tanulta.

Az edzésekre óvodás kortól lehet járni.
A karate szellemisége, a fegyelem, tisztelet,
koncentráció, önuralom gyakorlása nagy
segítség a gyerekeknek a fejlődésben és a
szülőknek a nevelésben. A karatés diák
iskolai munkáján, viselkedésén is nyomot
hagy a rendszeres kemény munka. Akik
pedig kedvet éreznek a versenyzésre,
hosszú távú célokat kapnak, sikereket
érhetnek el, amelyek további erőt, energiát
adnak nekik. Kisgyermekkora óta karatézik
a pusztazámori Gyimesi Balázs, Gróh
Janka, a sóskúti Boros Dániel, Bank Bálint
– ők mindannyian a magyar JKA-válogatott
tagjai. Versenyeredményeik mellett az
iskolai tanulmányokban is jól teljesítenek,
tanulmányi versenyeken indulnak, sokol-
dalú, tehetséges fiatalok.

A karateedzések nem csak a sportolás-
ról szólnak. Azon felül, hogy fizikai erőn-
létet biztosítanak, elősegítik testünk meg-
ismerését, egészségünk megőrzését, kitar-
tásra, önfegyelemre, tiszteletre, egyenes-
ségre nevelnek. A versenyeken el kell
fogadni a vereséget, le kell győzni a csa-
lódottságot, az edzéseken a fáradtságot.
Újra meg újra le kell győzni önmagunkat.
A karate az Életre tanít, óvodáskortól a
felnőttkorig. 

A szeptemberben induló edzésekre az
iskolai helyszíneken és az alábbi elérhe-
tőségeken lehet jelentkezni:

www.yamakarate.hu  – ’edzések’ és
’kapcsolat’ menüpont

yamakarate@gmail.com

Dallos Márta
BANK BÁLINT GRÓH JANKA

BOROS DÁNIEL

SCHVARCZ PÉTER

GYIMESI BALÁZS
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Veszély leselkedik a kisgyerekekre a fürdőszobában

Egyre több háztartásban használják a gélkap-
szulákat, és az elmúlt évben megháromszoro-
zódott az ezzel kapcsolatos gyermekbalesetek
száma. Bár úgy tűnhet, hogy a mosó- vagy tisz-
títószer-koncentrátum a kapszulába be van cso-
magolva, de a külső filmréteg nedvesség hatá-
sára azonnal oldódni kezd, ezért veszélyes, ha
a gyermek a szájába veszi. A kapszulák kon-
centráltan tartalmaznak vegyi anyagot.

Ahogy egyre több háztartásban próbálják ki
az úgynevezett mosó- és tisztítószer-gélkapszu-
lákat, úgy nő az ezzel összefüggő gyermekbal-
esetek száma, ezek megelőzésért a szülők is
sokat tehetnek – hívta fel a figyelmet az ÁNTSZ
közleményében.

Tavaly összesen 62 mérgezési esetet jelentettek gélkapszulá-
val, míg idén június végéig már 35 ilyen eset történt. Ráadásul a
mérgezések csaknem felét az egyéves, harmadát a kétéves kor-
osztály szenvedi el.

A tisztiorvosi szolgálat arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a
háztartási vegyi árukat mindig elzártan, olyan helyen tartsák,
ahol azokhoz a gyermekek nem férnek hozzá.

A gélkapszulák előre kiadagolt, folyékony mosószert, illetve
tisztítószert tartalmaznak. A feloldódott kapszulák tömény,
intenzív tisztító hatású gélt bocsátanak ki, melyben például fol-

teltávolító, vízlágyító hatóanyagok és enzimek
is vannak. Egyszerű és kényelmes a használa-
tuk, emellett alkalmazásukkal környezetünket is
óvjuk, mivel így elkerülhető a mosószer felesle-
ges túladagolása. A kapszulák külseje olyan
anyagból (műanyag film) készül, amely vízzel
érintkezve azonnal feloldódik, így a benne lévő
koncentrátum teljes egészében hasznosulni tud.
Az utóbbi időben különböző tisztítószerek is
kerülnek ilyen formátumban a boltokba.

A gélkapszulákat tartalmazó csomagolásnál
cél, hogy az nehezen nyitható és jól visszazár-
ható legyen. A különböző gélkapszulák általá-
ban színesek (pirosak, zöldek, kékek), és ha

könnyen hozzáférhetőek,  felkelthetik a kíváncsi kisgyermek
érdeklődését. Ezért is nagyon fontos a felelősségteljes szülői
magatartás, a tisztítószereknek a használati utasítás szerinti
kezelése, gyermekektől elzárva történő tárolása.

Ez a gélkapszulák esetén fokozottan is igaz, mert bár úgy tűn-
het, hogy a mosó- vagy tisztítószer-koncentrátum a kapszulába
be van csomagolva, de a külső filmréteg nedvesség hatására
azonnal oldódni kezd, ezért veszélyes, ha a gyermek a szájába
veszi, hiszen a tömény mosószer pillanatok alatt kiszabadul.

Forrás: hvg.hu

FÜVESÍTÉS
KERTFENNTARTÁS

� Gyepszellőztetés, füvesítés, gyomosodás gátlás

� Dísztó építés, ápolás

� Sziklakert építés, növényültetés

� Díszcserjék, díszfák metszése, korona alakítása

Boros Tamás
Tel.: 06/20 528 9020

A nyaralók számára jelent
különösen jó hírt, hogy az
Európai Bizottság döntése
értelmében jelentősebb mér-
tékben csökkennek a roa-
ming-díjak. Vagyis a külföld-
ről történő hívásindítás 18, a
hívásfogadás 27, az SMS-
küldés pedig 23 százalékkal kerül majd
kevesebbe, a mobiladat-forgalom ára pedig
majdnem felére csökken. Ezzel szeretné az
amúgy meglehetősen töredezettnek tartott

piacot egységesíteni és fejlő-
dőképesebbé tenni az EU. 

Becslések szerint egyéb-
ként ha valaki egy hétig kül-
földön nyaral, ez idő alatt
szemmel tartja az e-mailje-
it, elolvas pár cikket, feltölt
néhány fotót a netre, eset-

leg egy alkalmazást is letölt még, tehát átla-
gosan használja a mobilját, akkor a koráb-
bi 21 ezer forint helyett a csökkentés után
9500-at fog fizetni. 

Olcsóbban telefonálunk külföldről Tűzijátékok
Veszélyes tűzijátékokra hívta fel a figyel-
met az Országos Rendőr-főkapitányság
(ORFK) honlapján. Közleményükben
kilenc tűzijátékot soroltak fel, amelyek
használata égési sérüléseket vagy látás-
és halláskárosodást okozhatnak.  A közle-
mény szerint a hatóságok valamennyi ter-
méket visszahívják a piacról.

A termékek fényképe, neve és pontos
típusa megtalálható a http://police.hu/hirek-
es-informaciok/legfrissebb-hireink/igazga-
tasrendeszet/fogyasztoi-figyelmezteto-felhi-
vas-9-db oldalon.



Pokoli hőhullámokat jósol az előrejelzés!
� A párolgás hőelvonással jár, 

így a környezet hőmérsékletét 8-10 fokkal csökkenti.
� A kis vízcseppek elpárolgása rendkívül gyors, 

így az emberek, tárgyak nem lesznek vizesek.
� Működése zajtalan, vízfogyasztása kevés, 

tetszés szerint bővíthető a rendszer.
Párakapu: – cső (7,5 méter)

– csatlakozók szűrővel
– 5 db fúvóka
– 5 db csipesz (pl.: napellenzőkre, napernyőkre való rögzítéshez)
– 5 db horog szöggel, falhoz vagy mennyezethez való rögzítéshez

Bővebb termékleírás: 
http://zuggo.hu/next/ca-ges-cuccok/pa-rakapu/prod_569.html

MOST AAKCIÓS ÁRON:
18 000 Ft + ÁFA/db helyett 9730 Ft + ÁFA/db (br. 12 357 Ft/db) 

+ szállítási költség: 973 Ft + ÁFA (br. 1236 Ft)
Akciónk a készlet erejéig érvényes!

Gyártás és értékesítés:
ZUGGÓ ÉPÍTŐGÉPEK
8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi út 25.
Tel.: (92)598-990, (30)690-0368, (30)204-2701,
Fax: (92)598-995, Tel./fax: (92)317-743
E-mail: zuggo@t-online.hu, www.zuggo.hu


