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l Kar, könyök (teniszkönyök, 
alagútszindróma) problémákra

l Comb, térdízület és szalagok,
Achilles, boka, sarok sérülésekre 

l friss és régi-régi ízületi- 
és izompanaszokra

Bejelentkezés és időpont egyeztetés: Jéri Szilvia
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Polgármester-választás

Névjegyzékben levő választópolgárok száma: 912
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 461

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 461, amelyből érvényes 458,
érvénytelen 3

Szavazatok száma:

Pátrovics Benedek: 296
Oláh Gábor: 162

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Pátrovics Benedek. Jog-
orvoslatot nem nyújtottak be, a választás eredménye érvényes. 

Képviselő-választás

Névjegyzékben levő választópolgárok száma: 912
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 461

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 462, amelyből érvényes 453,
érvénytelen 9.

Szavazatok száma:

Orosz Béla 288
Hornyák András 236
Békési Géza Miklós 249
Turnhauser Tamás Jenő 187
dr. Fekete Balázs Zoltán 154
Babar Zoltán 201
Csibrikné Pátrovics Krisztina 247
Mizsei Martina 262
Oláh Gábor 284

A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők:

Orosz Béla
Hornyák András
Békési Géza Miklós
Csibrikné Pátrovics Krisztina
Mizsei Martina
Oláh Gábor

Jogorvoslatot nem nyújtottak be, a választás eredménye érvényes.

A Önkormányzati 
Választás eredménye
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Kedves Pusztazámoriak!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni, a
2014. október 12-én megtartott helyi
önkormányzati választáson újra lehetővé
tették, hogy polgármesterként tovább foly-
tassam azt a munkát, amelyet a zámoriak
bizalmából 24 esztendeje végezhetek.

Ezúton is gratulálok azoknak a megvá-
lasztott önkormányzati képviselőknek, akik
az elkövetkezendő öt esztendőben munká-
jukkal támogathatják településünk további
fejlődését. Békési Géza, Orosz Béla és Hor-
nyák András kitartó munkájának eredmé-
nyét már több évtizede élvezhetjük. Oláh
Gábor nyolc éve képviselő. Csibrikné Pát-
rovics Krisztina most kezdi első teljes ciklu-
sát. Mizsei Martina segítőkészségére nagy
biztonsággal számíthatunk.

Itt a helye annak a köszönetnek is, mely a
Helyi Választási Bizottságot, illetve a közös
hivatal munkatársait illeti, hiszen zökkenő-
mentesen bonyolították le a voksolást.

A köszönetnyilvánítások után azokról
az előttünk álló feladatokról olvashatnak,
melyek a képviselő-testület tevékenységé-
ben megvalósításra megjelölt.

Kiemelt feladatok

Vannak olyan alapfeladatok, melyek fon-
tosságuk miatt a továbbiakban is kiemel-
ten kezelendők a képviselő-testület részé-
ről, ezek a következők. Első helyen említ-
hetjük annak megfogalmazását, hogy
megfontolt, takarékos gazdálkodással
továbbra is biztosítsuk a helyi intézmé-
nyek, az iskola, óvoda, egészségház, pol-

gármesteri hivatal magas színvonalú
működését, illetve az önkormányzat szá-
mára előírt feladatok elvégzését. 

A két milliárd forintos vagyonnal és a
368 millió forintos tartalékkal felvértezve
joggal várható el, hogy a település biz-
tonságosan gazdálkodjon: mindenre jus-
son pénz, amire szükséges és még marad-
jon is belőle. Célunk, hogy minden pályá-
zati lehetőséget megragadjunk.

A MEGVÁLASZTOTT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS PÁTROVICS BENEDEK POLGÁRMESTER

A POLGÁRMESTER LETESZI AZ ESKÜT

Takarékos gazdálkodás, színvonalas működés
Megalakult a pusztazámori önkormányzat
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A település arculata, a turizmus

Fontos számunkra, hogy a régi kocsma-
épület, a posta és a buszforduló környe-
zete is vonzó külsőt kapjon, ennek érde-
kében tovább folytatjuk a parkosítást a
község területén. Gondot fordítunk a
buszfordulónál levő buszmegállóhoz
vezető járda elkészíttetésére. Időszerűvé
vált a község területén található három
buszmegálló helyreállítása, mely magá-
ban foglalja nemcsak az újrafestést,
hanem a teljes helyreállítást is.

A Zámorhegyi remeteség állagmegóvási
munkálatai során a külső vakolást, a nyílá-
szárók újrafestését, a szükséges bádogozá-
si munkák elvégzését tervezzük. A katoli-
kus egyházzal megkötöttük a megállapo-
dást, megkaptuk a hozzájárulást arra, hogy
önerőből a felújításkorival megegyező
állapotba hozzuk remeteségünket.

Vendégcsalogató programcsomagot
szeretnénk kialakítani, mely magában fog-
lalja a látnivalók, települési programok,
túralehetőségek, elsősorban gyalogos és
kerékpáros útvonalak, tanösvények kiala-
kítását, az információs táblák, vezető füze-
tek elkészítését. Gondolkodunk egy
kamasz vagy felnőtt szabadidőpark létre-
hozásában is. Igazán aktív kikapcsolódást,
szabadidős programot kívánunk nyújtani
az itt élőknek és az ide érkezőknek.

Csapadékvíz-elvezetés, szelektív 
hulladékgyűjtés, energiatakarékosság

Pályázat keretén belül sikerült elnyernünk
20 millió forint támogatást a Kossuth
Lajos utca délkeleti oldalán levő csapa-
dékvíz-elvezető árkok megépítésére a
lakott terület határától a Zámor patakig.
Az engedélyeket megkaptuk, a munkála-
tok legkésőbb 2015 tavaszán megkez-
dődhetnek 

Együttműködve a hulladékkezelővel a
szelektív hulladékgyűjtés megvalósításá-
ért dolgozunk. Lépéseket teszünk a zöld-
hulladék szervezett gyűjtése érdekében.
Ismét feltérképezzük az illegális hulladék-
lerakóhelyeket, megszervezzük a szemét-
mentesítést. Az önkormányzat intézmé-
nyeinél kialakítjuk a bővített szelektív
gyűjtés lehetőségét. Az iskolában ismeret-
terjesztő előadásokat szervezünk a hulla-
dékgazdálkodásról, szelektálásról, kom-
posztálásról. 

Az önkormányzati intézmények szint-
jén támogatjuk az energiával való takaré-
kosságot és a megújuló energiaforrások
használatának megvalósítását. Elképzelé-
seink között szerepel a napkollektoros
rendszer kialakítása a használati melegvíz
igény, valamint napelemes rendszer kiala-

kítása az épületek villamosenergia-igé-
nyének kielégítése céljából.

Egészségügy, szociális ellátás

Az Önkormányzat kiemelt fontossággal
kezeli a háziorvosi és gyermekorvosi
ellátás rendszerét. Elsőrendűként jelöli
meg az egészségmegőrzéssel kapcsolatos
ismeretterjesztő, egészséges életmódra
nevelő tevékenységeket.

Támogatjuk egy, az újraélesztésnél
használt automata külső defibrillátor és
egy lélegeztető ballon beszerzését, vala-
mint az elsősegély-nyújtás oktatásának
megszervezését. 

A korábbi évek gyakorlata alapján a
képviselő-testület az elkövetkező évek-
ben továbbra is biztosít számos olyan
támogatási formát, mely kézzel fogható
segítséget nyújt az érintetteknek. 

Elérhető a községi ösztöndíjrendszer: a
kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő
pusztazámori általános-, közép- és felső-
oktatásban tanuló diákok részére, illetve a
hátrányos szociális helyzetű fiatalok fel-
sőoktatási tanulmányaik finanszírozásá-
hoz pályázhatnak ösztöndíjért.

Az egyedül élő és beteg idős emberek
igényelhetik a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtást, meghatározott esetekben gon-
dozónőt biztosítunk. A szociális étkeztetés
igénybevétele is lehetséges, lakásfenntar-
tási támogatás és tüzifa-támogatás is elér-
hető a településünkön. A szociális bizott-
ság döntései alapján segítjük a rászoruló
embereket, családokat.

Minden 65 éven felüli, életvitelszerűen
itt tartózkodó, bejelentett zámori lakos
meghatározott összegű juttatást kap kará-
csonyi ajándékként. 

Bátran leírhatjuk, hogy az önkormány-
zat sokat köszönhet a civil szervezetek-
nek, ezért a jövőben is pályázati úton
támogatjuk működésüket. 

Oktatás, nevelés

Az iskola és óvoda udvarának teljes átépí-
tését tervezzük: egy sportpályát lelátóval,
az udvari játékok megújítását és újak
vásárlását, a burkolatok cseréjét. Gondol-

kodunk egy új csoportszoba kialakításán,
melynek tervei már készen állnak. Az ala-
kuló képviselő-testületi ülésen döntöttünk
arról, hogy megkérjük az ÁNTSZ állásfog-
lalását a konyha befogadó kapacitását ille-
tően, ennek függvényében bővíthetjük a
gyermeklétszámot. Az iskola udvari lép-
csőjéhez korlátot szereltetünk fel. Az
óvoda kapuját úgy szeretnénk átalakíttatni,
hogy a mostaninál sokkal biztonságosabb
elektromos zárszerkezettel működjön. 

Lépéseket teszünk annak érdekében,
hogy minden kisgyermek megtanuljon
úszni már az iskolakezdés előtt. 

Sport

A műfüves kispálya kivilágítása elkészült, a
csatlakozóvezeték ELMŰ általi kiépítésére
várunk. A fejlesztést tekintve a többlépcsős
megvalósításban látjuk a jövőt, mely magá-
ban foglalhatja a teljes műfüves felület felújí-
tását, a kiszolgáló helyiségek, mint például
öltöző, mosdók, raktár, parkoló, lelátó meg-
építését. Több lehetőséget szeretnénk bizto-
sítani a fiatalok számára a sportolásra, ezért
például a közei erdőben a gyerekek által
kijárt kerékpár-pálya biztonságossá tétele és
környezetének rendezése is előttünk áll. 

Közbiztonság

Kiemelten fontosnak tartjuk a település jó
hírű közbiztonságának megőrzését, folya-
matos javítását. Ennek okán támogatjuk a
Polgárőrség és a helyben szolgálatot telje-
sítő körzeti megbízott tevékenységét.
Gondot fordítunk rá, hogy a térfigyelő
kamerarendszer kiépítésének II. üteme a
tervek szerint elkészüljön, csak a pályáza-
ti források megjelenésére várunk.

Befektetők

Az önkormányzat igyekszik kezdeményező
lenni, rugalmasan alkalmazkodni a gazda-
sági folyamatokhoz, így készen állunk a fej-
lettebb technológiák letelepítésére, befo-
gadására. Arra törekszünk, hogy olyan
befektetőket hozzunk Pusztazámorra, akik
elsősorban környezetvédelmi célú, illetve
környezetbarát tevékenységet végeznek.

Mindenkinek, minden Pusztazámori
lakosnak és a képviselő-testület tagjainak
elszántságot, erőt és egészséget kívánok az
előttünk álló öt esztendős önkormányzati
időszak feladatainak megvalósításához.

Pátrovics Benedek
polgármester

A KÉPVISELŐNŐK ESKÜTÉTELE
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Pusztazámoron évről évre megrendezzük
a hagyományos Szüreti felvonulást és
bált. Az idei, immár tizenhatodik alka-
lommal megtartott mulatságra már dél-
előtt megérkezett a kisvonat, a gyerekek
nagy örömére. A felvonulás célja a hagyo-
mányok ápolása mellett a közösségépítés,
valamint látványosság nyújtása legfőkép-
pen a gyerekek, illetve a vendégek és a
helyiek részére. 

A község utcáin ebéd után a szüreti
felvonulás játszotta a főszerepet. A Koro-
da Kertben megtartott főpróba után indu-
ló vidám menetet a település minden
pontján kíváncsian szemlélték a helyiek.
A felvonulók között elől a lovas huszá-
rok, majd a fogatok és a kisvonat közle-
kedett, melyet a szülők kocsisora köve-
tett. Az első fogaton ültek a szüreti tiszt-
ségviselők, Gáspár Pál Szilveszter és
Márvány Judit, akik a bírót és bírónét
személyesítették meg, és néhány csősz-
lány. A másik fogaton foglaltak helyet a
zenészek, akik jó muzsikával szórakoz-
tatták az utca népét. A rendezvény láto-
gatóinak érdemes volt szemügyre venni-
ük a magyaros viseletben tovahaladó
szép zámori lányokat, akik integettek az

arra járóknak. A kisvonat utasai sem vol-
tak akárkik, ott ültek a szüret maskarásai,
a Naplemente Nyugdíjasklub tagjai,
valamint iskolánk kis színészei, a negye-
dik osztály tanulói. 

A felvonulókat mindenhol szeretettel
fogadták és bőségesen megvendégelték. 

Minden egyes megállónál szót kért a
Kisbíró megszemélyesítője, Hortobágyi
Norbert 4. osztályos kisdiák. Vidám sza-

Szüreti mulatság
Huszárok, fogatok, nézelődők
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vakkal így köszöntötte az egybegyűlte-
ket:

„Adatik tudtára kicsinek és nagynak,
kinek van még füle , kikiáltom annak.
Szóljunk gyorsan sógornak, komának,
eljött az ideje a szüreti bálnak. 
Itt mulat a falu apraja és nagyja,
búját és bánatát mind otthon hagyja!
Bor folyik a csapból, ihatja, ki bírja,
részegségért ki-ki csak magát okolhatja!”
Az első állomáson, a Barcza és a Kereszt

utca sarkán hatalmas tömeg várta az érke-
zőket. A sok finomság mellől nehezen kere-
kedett fel a menet, pedig még több megál-
ló is várt rájuk. A Bartók utcában a lelkes
csapatnak végül még a polgármestert is

sikerült táncba hívni. Eközben senki sem
maradhatott se szomjas, se éhes, mert a
bíró és bíróné borral, pogácsával kínálta a
nézőket és a fellépőket.  A bemutatók után
a résztvevők ismét kocsikra szálltak, így
indultak tovább a szüreti felvonulás követ-
kező megállójához, a Miska presszó elé.
Az előző évekhez hasonlóan itt is terített
asztallal várták a menetet a presszó tulaj-
donosai, az Orosz család tagjai. A fellépők
műsorral, a csikósok karikás bemutatóval
honorálták a vendégséget. Egyre jobb han-
gulatban haladt tovább a menet, míg elér-
keztünk az utolsó megállóhelyhez a Leven-
te térre. Itt a legkisebbek érdemeltek ki
hatalmas tapsot táncukkal és műsorukkal,

de előbb, megrohamozva a gazdagon terí-
tett asztalt, jó étvággyal elfogyasztották a
nekik szánt finomságokat.

A nap végére a menet visszaérkezett a
Koroda Kertbe, ahol elköszöntek a lova-
soktól, a kocsisoktól, és kis pihenő után a
tornateremben kezdetét vette a szüreti
bál, a hajnalig tartó zenés-táncos mulat-
ság. A csőszlányok, valamint a bíró-bíró-
né tánca nyitotta meg a bált. Nagy sikert
arattak a lányok a szüreti táncukkal és
bíróék a csárdásukkal. Nagyon szép,
kidolgozott koreográfiát láthattunk. A báli
zenét a Rulett zenekar szolgáltatta, a
résztvevők nagy megelégedésére. 

Szeretnék köszönetet mondani a meg-
állókban rendezett vendégségért minden-
kinek, aki hozzájárult, jelenlétével meg-

tisztelte felvonulást, illetve a bált.
Köszönjük, hogy eljöttek, részt vettek e
fergeteges rendezvényen. Köszönjük a
Pusztazámor Községért Közalapítvány
Kuratóriumának, hogy anyagi támogatá-
sukkal ismét sikerült megrendezni ezt a
fantasztikus programot.

Kiss Ágnes 
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Így kezdte nótázását Tarnai Kiss László
nótaénekes a Szépkorúak ünnepén. Kicsit
megilletődve fogadtam ezt a nótát, mert a
65 évvel ezelőtti „első szerenádomat”
most újra hallottam. Akkor Dodi, a bolti
inas énekelte nyitott ablakunk előtt. Arra
emlékszem, hogy izgalmamban a gyufát
sem tudtam meggyújtani. Szóval hatvanöt
év, és mintha tegnap történt volna. Ezen
az estén azt vettem észre, hogy nem csak
én „fiatalodtam” vissza a múltba, hanem
az egész társaság, úgy ahogy voltunk,
mind az „öregek”. Élveztük, hogy a nóták
hallatán fiatalkorunk örömteli helyzeteit
újra átélhetjük. Példának hozom a mellet-
tem ülő Bachoffer Ancsa szavait: „Tudod,
ennek a harmonikásnak (Buzora Péter)
már a nagyapja (Péter bácsi) is harmoni-
kázott. Az utcánk sarkán rendszeresen
játszott nekünk, kislányoknak, azért, hogy
megtanuljunk táncolni. Meg is tanultunk.
Ezek a vasárnap délutánok voltak a tánc-
iskolai foglalkozások, belépő nélkül.”  

A táncolásra vállalkozó pároknak is
talán eszükbe jutott a jó pár évvel ezelőt-

ti lakodalmak, bálok hangulata. Egy szó,
mint száz, örökérvényű nótáiktól jó ked-
vünk lett, jól éreztük magunkat. Ott a
helyszínen kellett volna megköszönni a
rendezvény szervezőjének, a számlák
fizetőjének, a lebonyolításban segédkező
asszonyoknak, Orosz Béla képviselőnek
az általa hozott finom tortát stb. Utólag,
most itt az újság hasábjain keresztül
köszönjük jó kedvre derítésünk összes
szereplőjének a szép estét. Örömmel lát-
tam, hogy e nagyszerű kiszolgáló sze-

mélyzethez beállt a korábbi években gya-
korlatot szerzett „Robi Mari és Mariska”,
ismét kötényt kötöttek, hogy besegítsenek
e lelkes csapatnak.

Az est legidősebb résztvevőjének, a 95.
évében járó Tera néninek további jó
egészséget kívánunk. Az iskola részéről
műsort adó harmadikosokat és tanító
nénijüket, Magyar Mariannt, valamint
Garainé Kiss Gabriellát az ünnepi
köszöntő szószólóját „dicséretben része-
sítjük”.

Végül, Óbecsey István sorait ajánlom
mindenki figyelmébe:

„Nagyon szépen kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!”

A szépkorúak nevében, köszönettel: 
Panni néni

Száz szál piros rózsát küldöttem tenéked… 



„Nemes szép élethez nem kellenek
nagy cselekedetek. Csupán tiszta szív 

és sok, sok szeretet.”
Pázmány Péter

Október az idősek hónapja. Már hagyo-
mánnyá vált, hogy évente egy alkalom-
mal összejövünk azért, hogy kifejezzük
tiszteletünket és szeretetünket azok iránt,
akik hosszú, munkában eltöltött évek

után köztünk töltik megérdemelt nyugdí-
jas éveiket. Iskolánkban már hagyomány-
nyá vált, hogy idősek napja alkalmából
tanulóink ünnepi műsorral készülnek.
Garainé Kiss Gabriella tagintézmény-
vezető asszony beszéde után a 3. osztály
tanulói versekkel és énekkel köszöntötték
a szépkorú vendégeket. 

Köszönöm a szereplő gyerekeknek és
szüleiknek, hogy emlékezetessé tették ezt
a szép napot. 

(A műsor szereplői: Babar Flóra Zoé,
Dusik Lili, Gróh Levente, Gróh Janka,
Klucsik Bence, Lázár Aliz, Petky Sebes-
tyén, Szonda Léna Szonja, Zsoldos
Márk)

Magyar Mariann
tanító  

Tisztelet az éveknek

A Naplemente Nyugdíjasklub köszönti
Kiss Istvánnét,  a klub alapító tagját 75.
születésnapja alkalmából!  Isten éltesse
sokáig, erőben, egészségben.

Születésnapi
köszöntés

2014/69 / ZÁMORI HÍREK
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Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2014. augusztus 18-i rendkívüli 

ülésén hozott határozatokból

67/2014.(VIII.18) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő- a tornaterem tetőfel-
újítására kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javasla-
tát elfogadva eredményesnek nyilvánítja. Az eljárás nyertesének a Brad-
zó-Ép Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 7/a) nyilvánítja. A
nyertes ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 4.074.615 Ft + ÁFA, mely-
nek fedezete a költségvetésben erre a célra elkülönített keret, valamint
az általános tartalék.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szerződés megkötésére, valamint utasítja őt és a jegyzőt a költségvetés
módosításának előkészítésére.   

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

68/2014.(VIII.18) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi utak,
árkok felújítására, karbantartására az Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft.
bízza meg a benyújtott árajánlatuk szerint.  A további intézkedések meg-
tételére megbízza a polgármestert.  

69/2014.(VIII.18) számú Képviselő-testületi határozat:
1./ A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) d) pontjában biztosí-
tott hatáskörében a törvény 25. § (7) bekezdése, valamint IV. melléklete
alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő Napközi-
otthonos Óvodában a 2014/2015. nevelési évben 2 óvodai csoport
indítható, továbbá hozzájárul a maximális létszámtól való 20%-kal tör-
ténő túllépéséhez. Azaz a 2014/2015-es nevelési év tekintetében a cso-
portok száma 2 csoport, csoportonként 30 fővel. A maximális gyermek-
létszám az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelően 50 fő, a 20%-
kal történő túllépésre vonatkozó döntésnek megfelelően 60 fő. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, és a Jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző

70/2014.(VLII.18.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testület a Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről szóló
10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 9-11. §-ai alapján úgy dönt,
Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2013/2014-as tanévben elért eredmé-
nyekre tekintettel:

Klucsik Bence pusztazámori lakos részére 10 000 Ft összegben 
Horváth Bence pusztazámori lakos részére 10 000 Ft összegben 
Horváth Péter pusztazámori lakos részére 10 000 Ft összegben 

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2014. augusztus 28-i ülésén 

hozott határozatokból

71/2014.(VIII.28) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodave-
zetői megbízásra kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. tv. 20/A. § alapján a Pusztazámo-
ri Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői feladataival 2019. augusztus

15.-ig Szoloszkáné Lepnyák Alizt bízza meg, jelenlegi illetményének
megfelelő illetménnyel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére. 

72/2014.(VIII.28) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2013. évi
XXXVI. törvény 23. § alapján, a Helyi Választási Bizottság tagjainak és
póttagjainak a következő személyeket választja meg:

Tagok: Balázs Lászlóné
Fuzik Béláné
Pechnyó Gergely Józsefné
Szilágyi Tiborné
Zsakóné Csóli Erika

Póttagok: Bélik János
Tóthné Liziczai Sára

73/2014.(VIII.28) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a
fedezetet az iskolai tanévkezdéshez szükséges eszközök beszerzésére. 

74/2014.(VIII.28) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉTV Kft.-
től még át nem vett vagyonelemekkel kapcsolatban – megerősítve a
58/2014.(VI.18.) sz. határozatát - a következők szerint dönt: 

1./ Továbbra is azt tekinti elsődleges megoldásnak, hogy az Önkor-
mányzat valamennyi még át nem vett vagyonelemet térítésmentesen
vegyen át a vízszolgáltatótól.

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

a) valamennyi érintett önkormányzat elfogadja a térítés ellenében tör-
ténő vagyonátvételt 

b) a vagyonátadásról és annak elszámolásáról rendelkező megállapodás
az ÉTV ügyvezető igazgatója által a taggyűlés részére 2014. augusztus
25-én készített előterjesztésnek  megfelelő tartalommal kell készüljön,
azaz az önkormányzat által vállalt térítés a vagyonelemek értékének
40%-a, és ezzel egy időben az önkormányzat ugyanilyen értékben
értékesít vagyonelemeket az ÉTV részére az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő rendszerfüggetlen víziközmű vagyonból.   

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

A Képviselő-testület mind az 1. pontban, mind a 2. pontban megha-
tározott esetben felhatalmazza a polgármestert a vagyon átadás-átvétel-
ről szóló megállapodás megkötésére.  

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Önkormányzati határozatok
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75/2014.(VIII.28) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az általános
iskola 7. osztályába járó pusztazámori lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező fiú és a 8. osztályába járó pusztazámori lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező lány és fiú tanulók körében előze-
tes felmérés alapján a HPV vírus elleni védőoltást biztosítja. Felhatal-
mazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

A Képviselő-testület felkéri Mátrai Miklósnét a sóskúti Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökét, dr. Zajkás Gábor gyermek- és iskolaor-
vost, valamint a védőnőket az oltás megszervezésére és lebonyolítására.

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

hozott határozatokból

76/2014.(IX.25) számú Képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Kossuth Lajos utca kétoldali csapadékvíz elvezetésére a közbe-
szerzés ajánlattételi határidejét 15 napban határozza meg, döntési
szempont a legolcsóbb ajánlatát.

77/2014.(IX.25) számú Képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Kossuth Lajos utca kétoldali csapadékvíz elvezetésére a közbe-
szerzés a Duna-Via Építőipari Kft.-t, Útéppark Út- és Mélyépítő Kft.-t és
a Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft.hívja meg. 

78/2014.(IX.25) számú Képviselő-testületi határozat:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határo-
zat melléklete szerint jóváhagyja az Egyházközséggel a Remeteség hely-
reállítására kötendő megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására. 

79/2014.(IX.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testület a Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről
szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet 9-11. §-ai alapján úgy
dönt, Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2013/2014-as tanévben elért
eredményekre tekintettel:

Győrfi Szabolcs Miklós pusztazámori lakos részére 10 000Ft összegben 
Győrfi Bernadett pusztazámori lakos részére 10 000 Ft összegben 
Győrfi Enikő Tünde pusztazámori lakos részére 10 000 Ft összegben 
Gróh Levente pusztazámori lakos részére 10 000 Ft összegben
Gróh Janka pusztazámori lakos részére 10 000 Ft összegben
Petky Sebestyén pusztazámori lakos részére 10 000 Ft összegben
Petky Benedek pusztazámori lakos részére 10 000 Ft összegben
Kovács Dominik Máté pusztazámori lakos részére 4000Ft/hó 

(10hónap)  összegben
Bán Viktor Gergely pusztazámori lakos részére 50 000 Ft összegben
Bán Gábor pusztazámori lakos részére 20 000 Ft összegben

80/2014.(IX.25.) számú Képviselő-testületi határozat:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2014/2015. évi fordulójához csat-
lakozik.

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.

dr. Újházi Miklós sk. Pátrovics Benedek sk. 
jegyző polgármester

Megalakult Pest Megye Közgyűlése

A helyi önkormányzatok választásának végeredménye
alapján október 21-én megtartotta alakuló ülését Pest
Megye Közgyűlése. A megválasztott képviselők az alaku-
ló ülésen átvették mandátumukat, valamint letették az
esküt, és megválasztották az új megyei közgyűlés tiszt-
ségviselőit.

Pest Megye Közgyűlése a jelenlévő képviselők 39 sza-
vazatával Szabó Istvánt választották meg a közgyűlés
elnökének, aki Szabó István 2009 és 2014 között Pest
Megye Közgyűlésének alelnöke volt. Az új elnök köszön-
tőjében kiemelte, hogy Pest megye fontos szerepet tölt be
az országban. Sokszínű, kultúrájában gazdag, de igen
nagyok a különbségek az egyes települések ereje és lehe-
tőségei között. Jelenleg 1 millió 250 ezer ember él a
megyében.

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság elnöke, dr.
Kenéz Tibor beszámolt az október 12-én tartott önkor-
mányzati választás eredményéről: a Fidesz-KDNP 23, a Job-
bik 8, az MSZP 5, a DK 4, az LMP 3 mandátumot szerzett a
43 tagú közgyűlésben. A beszámolót követően a képviselők
letették az esküt, majd titkos szavazással megválasztották
két főállású alelnökeit, Wentzel Ferenc és Szerenka Tibor
képviselőket. A pártok delegáltjai szavaztak a bizottságok
elnökeiről és tagjairól is.

Megválasztott polgármesterek 
az Érdi járásban

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján az Érdi járásban
az október 12-i önkormányzati választáson a következő
személyeket választották meg polgármesternek.

Diósd: Bogó László Ignác (Független)
Érd: T. Mészáros Tamás (FIDESZ-KDNP)
Pusztazámor: Pátrovics Benedek István (Független)
Sóskút: König Ferenc (Független)
Százhalombatta: Vezér Mihály (ÉSZKE)
Tárnok: Szolnoki Gábor Károly (FIDESZ-KDNP-OTVSZ)
Törökbálint: Elek István (FIDESZ-KDNP)
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A ráérősen jóleső, szeptemberi kirándulá-
son, nem messze a Dunától,  hajborzoló,
langyos szellő igazítja a Vértes közeli
utak mentén a természetet. A  végelátha-
tatlan színpadon fellépők mellett a csip-
kebokor és a kökény hosszúra nyúlt,
bogyós ágaival dicsekszik. A megszáradt
kukoricaszárak, még őrzött termésükkel,
katonás sorokban zörrenek.

A látóhatáron sűrű erdős hegyek, hófe-
hér dombokkal tarkítva, már a  kanyargós
Dunát sejtetik a távolban. A vakítóan kék
eget összeboruló lombsátrak takarják az
erdei úton. Az egymással szorosan össze-
érő fák védelmében titokzatos árnyak
mozdulnak. A tisztás szélén üres vadász-

les, körülötte csapatba verődött őzek, sza-
vasok, kicsinyeikkel.

A távolban, a domb magaslatán, ízlése-
sen felújított templom őrzi Bajnát. A kör-
bekerített, híres kastélyhoz vezető úton,
az épület közelében megállunk. Az ősfák
árnyékában még harsogóan zöld a gyep,
a kastélykertben határtalan nyugalom és
csend honol. 

Apró élőlények a földúton; egyforma
színű szöcskék távolugrásban versenyez-
nek egymással. Hangtalanul várakoznak,
majd hirtelen közelebb pattannak, a fel
nem száradt víztócsa széléig. A víztükör-
ben a mögöttük magasodó kastély bejára-
ta rajzolódik…

Méltóságos, timpanonos homlokzat
alatt, boltíves árkádok sorakoznak. A bol-
tozaton át, mint bekeretezett festmény
rajzolódnak a mélyzöld hegyvonulatok, a

fönti kékségben összekapaszkodó felhők-
kel.

A fényűző kastély Sándor Móric gróf és
felesége emlékeit őrzi. A hírhedt, kissé
zavarodott gróf legendája fantáziánkban
megelevenedik. Az „ördöglovas” meg-
szállottan próbálta lovaival, szekereivel,
látványos különc mutatványaival  próbára
tenni saját magát, országhatáron innen és
túl. Naponta vágtázott birtokának közeli
kedvenc dombjára. Szenvedélye lett a
veszte  a budai Sándor-palota és a bajnai
kastély főurának. Megszállottsága tragikus
balesetben végződött.

Sándor grófot és feleségét, a Gyermely
közeli dombon, családi kriptájukba
temették. Utód nélkül véget ért életük
történetét így őrzi a legenda… 

Rodé Klára

A szöcskék is látták…

Karót nyelt, fegyelmezett banda sokaso-
dik a végtelen tavaszi szántóföldön.
Törzsükhöz odanőtt fegyvereikkel egyre
magasabbra nyújtóznak. A bajusszal
bélelt zöld tokokban az apró, sárga tölté-
nyek százával tapadnak egymáshoz. A
napsugártól, esőtől és a jótékony földtől a
szemecskék roppanósra dagadnak. A
kövér csövek törzsükről letörnek, ínyenc
csemegének puhára főnek. A szégyenlő-
sen megbúvók késő őszre kopogósra
keményednek. A téli tűz melegétől a bát-
rabbak alakot váltanak és mint apró fehér
vattapamacsok újraélednek. 

R. K.

Százszeműek bandája 
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Szeptember utolsó péntekén olyan
emberek tevékenységével ismerkedtünk
meg iskolánkban, akik sokat tettek a
magyar népművészet feledésbe merülő
értékeinek megőrzéséért, továbbadásáért.

Délelőtt a Muzsikás együttes látogatott
el hozzánk. Meséltek Bartók Béláról és
Kodály Zoltánról, az általuk összegyűjtött
népdalokról. Ezek közül többet bemutat-
tak nekünk, különleges régi hangszerek-
kel kísérve. Még a zenét tanuló gyermek-
ek számára is érdekes volt megismerni a
tamburát, a hosszú furulyát és az erdélyi
gardont. Nem maradhatott el a közös
éneklés sem. Vidám, lakodalmas csujoga-
tóval zárult az emlékezetes délelőtt.
Köszönjük a negyvenéves fennállását
tavaly ünneplő Muzsikásnak és a támoga-
tó Mol-nak ezt a rendhagyó énekórát.

Délutánra is jutott a jóból. Országosan

tizedik, intézményünkben pedig második
alkalommal emlékeztünk meg a Népmese
napjáról. Ezt a jeles alkalmat hivatalosan
szeptember 30-án, Benedek Elek születé-
se napján tartják. Nem véletlenül. Elek
apó – ahogy korában a gyermekek nevez-

ték – munkássága nagy részét arra áldoz-
ta, hogy a magyar népmesekincset örökül
adja az utána jövő nemzedékeknek. 

Az idei programot Magyar Mariann
szervezte a gyereknek. Vetítés segítségé-
vel felelevenítette a népmeséről tanult
ismereteket. A másodikosok A daru és a
róka vendégsége című mesét bábozták el
nagy sikerrel Lázár Emília felkésztésében.
Majd Mariann néni Benedek Elek: Szélike
királykisasszony című meséjét olvasta fel,
melyhez a délután folyamán szépséges
illusztrációkat készítettek a gyerekek. 

A harmadikos Bölcs Bagoly képzőben
még egy pályázati eredményhirdetésre is
sor került. Az itt tanuló gyerekek mind-
egyike nyári olvasmányként Benedek
Elek-mesekönyvet kapott, melyből olvas-
mánynaplót készíthettek. A legjobb
pályamunkákat Klucsik Bence és Zsoldos
Márk készítette, akik jutalmul oklevelet és
könyvet vehettek át.

Mészáros Ildikó 
tanító

Tiszta forrás
Értékek őrzése
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A Mindenszentek (Üdvözült lelkek) nap-
ját a katolikus világ november 1-jén
ünnepli, amelyet 741-ben III. Gergely
pápa engedélyével vezettek be, majd

835-ben Jámbor Lajos frank császár tette
egyetemes ünneppé. Ezen a napon az
emberek meglátogatják, és rendbe
teszik elhunyt hozzátartozóik sírjait,
virágot visznek és gyertyákat, mécsese-
ket gyújtanak.

Az eredetileg katolikus megemlékezést
a protestánsok és a XIX. századtól a nem
hívők is átvették. Ezen a napon tiltották a
munkát, nehogy a halottak nyugalmát
megzavarják. (Magyarországon 2000 óta
munkaszüneti nap.) Az angolszász orszá-
gokban a Mindenszentek napját megelő-
ző este – október 31-én – a hallowen
ünnepen találkoznak a barátok, ismerő-
sök a megemlékezésre, amely az elmúlt
években, Európában is fokozatosan ter-
jed.

A halottak napját november 2-án az
elhunyt, de üdvösséget még el nem nyert,
a tisztítótűzben lévő hívekért tartják. A
keresztény ünnep népi hagyományát más
felekezetek is átvették és a két naphoz
kötődő szokások széles körben élnek.
Mivel a krizantém fehér- és színes virágai-

nak változatai ebben az időszakban nyíl-
nak Magyarországon leginkább ez a virág
az, amivel a sírokat díszítik.

(P. S.)

Halottainkra emlékezve
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A ZÁMORHEGYI REMETESÉG



Rendkívüli Fiat családi ajánlatok

Az ajánlat a Fiat 500L 1.4 PopStar + 023, 097, 5CF, 508, 6YM, 7NK felszereltségű modellre vonatkozik, 2014.09.01-től az akciós készlet erejéig. Jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. 
Részletek az akcióban résztvevő Fiat márkakereskedésekben illetve a fi at.hu weboldalon.  A képeken látható autók illusztrációk.  Fiat 500L 1.4 PopStar átlagfogyasztás: 6,2 l/100 km, CO2 kibocsátás: 145 g/km.

5év
garancia
100 000 km-ig

500L  3 990 000 Ft
› Klímaberendezés
› 16" könnyűfém felni
› Tolatóradar

›  Érintőképernyős rádió USB csatlakozóval
› Bluetooth telefon kihangosító
› Tempomat
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