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1848-49 hőseit ünnepeltük

Március 14-én a rendkívüli időjárás miatt az iskola aulájában
került sor az idei bensőséges ünnepségre. Az iskola tanulóival és
a község fiataljainak egy csoportjával közösen emlékeztünk az
1848–49-es forradalomra és szabadságharcra. A Himnusz
elhangzása után az iskola vezetője, Garainé Kiss Gabriella ünne-
pi beszéde hangzott el. A szónok a hazaszeretet fontosságát
hangsúlyozta a megemlékezés során.

Már hetekkel az ünnep előtt megkezdődött a ráhangolódás. A
műsorban 1848. március 15-e történéseit elevenítettük fel ver-
sekkel, dalokkal és rövid prózai jelenetek felolvasásával. Meg-
elevenedtek a Pilvax kávéházbeli, a Landerer nyomdai és a
Nemzeti Múzeum előtti események, mindezt a 12 pont és a
Nemzeti dal foglalta keretbe. 

Végezetül, hóvihar közepette, az emlékműnél koszorúzással
fejeződött be az ünnepség.

K. Á.
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„A MI FALUNK”

Mint minden évben, a Zámori Kör Egyesület 2013-ban is arra törekszik, hogy
valamilyen újdonsággal szerepeljen a hagyományos Falunapon. Az elmúlt évek-
ben helytörténeti kiállításokkal, kézműves bemutatókkal, az egészséges életmód
jegyében betegségmegelőző programokkal, a szelektív hulladékgyűjtést népsze-
rűsítő kifestő füzetekkel, a parlagfűmentes községért indított mozgalommal, a
háztartási hulladék csökkentését célzó és a komposztálás hasznosságát leíró zöld
füzettel, tavaly az ifjú zámori művészek alkotásainak bemutatásával igyekeztünk
hangsúlyozni a helyi értékeket (Falunapon a falunkról!).

A 2013. évi Falunapon rendezendő kiállítás keretében örömmel mutatnánk be a
látogatóknak a zámori óvodások, általános iskolai és középiskolai tanulók „A MI
FALUNK” címmel készített rajzait, festményeit, rövid elbeszéléseit, verseit, kézmű-
ves alkotásait stb.  Kérjük ezért az óvoda és az iskola vezetőivel egyetértésben, hogy
községünk  jövő generációja mutassa meg, miért szereti a szülőföldjét, lakóhelyét,
milyennek látja házukat, utcájukat, kertjüket, a játszótereket, parkokat stb.

A felhívást azért tesszük már most közzé, hogy legyen elég idő a felkészülés-
hez, és minél több, büszkeségre okot adó remekmű készüljön el június közepéig.

Jubilálnak a biciklisták! 

2013. május 25-én szombaton 10. alkalommal indul  a
„Három falu két keréken” jubileumi kerékpártúra. Emlékez-
tetőül: az első túrát az ötletgazda, Sóskút 2000 Egyesület
2004-ben szervezte. Most is Sóskút lesz a vendéglátó gazda.
Pusztazámor nem maradhat le, mint ahogy minden alka-
lommal, legyen miénk a vándorserleg az idén is!

Felhívás
Kedves Zámoriak!
2014-ben a hagyományos és egyre népszerűbb „Három falu két keréken” elne-
vezésű biciklitúra házigazdája Pusztazámor lesz. A sportesemény megrendezése
jelentős kiadásokkal jár községünk számára.

Kérjük ezért, hogy aki teheti, személyi jövedelemadója 1%-ával segítse a túra
megszervezését és sikeres lebonyolítását.

Támogatását előre is köszönjük: Zámori Kör Egyesület
Adószámunk: 18685860-1-13

Falunap 2013
2013. június 29-én tizennegyedik alkalommal kerül sor az idei Falunapra. Egész napos
programokkal várjuk az idelátogató kedves vendégeket. A főző-, bor- és a sakkver-
senyre május 15-től június 20-ig lehet jelentkezni a könyvtárban, vagy a 23/347-177-es,
telefonszámon hétfőtől péntekig 15–20 óra között. A futballkupára a csapatok Oláh
Gábornál jelentkezhetnek.

Rövid ízelítő az idei programból:  Langaléta Garabonciások vásári komédiái, Wolf
Kati, Sramli Kings, Fenyő Miklós fellépése.

Mindenki szeretettel várunk a Falunapra!
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Megújult kuratóriummal és célokkal

Gyermekmosoly Alapítvány 
a pusztazámori gyermekekért

Mint már a tavalyi évben is olvas-
hatták a Zámori Hírekben, a pusz-
tazámori kisiskolásokat támogató
Gyermekmosoly Alapítvány egyik
meghatározó szervezete települé-
sünknek. 2013-ban új döntéshozó
szervvel nézünk a feladatok és
lehetőségek elébe. A kuratórium
tagjai: 

Babar Zoltán szülő, a kuratóri-
um elnöke; Varga Abigél szülő;
Árvainé Bajner Mónika szülő;
Németh Judit tanítónő; Szőke Szil-
via szülő, a Szülői Munkaközös-
ség elnöke.

Az elmúlt években a szülők
sokat tettek az alapítvány vagyo -
nának gyarapításáért. Egymást
követték a rendezvények, melyek-
nek bevételét a pusztazámori gyer-
mekekre fordítottuk vagy fogjuk
fordítani. Adventi vásárokat ren-
deztünk, a Márton-napi ünnepsé-
günkön büfét üzemeltettünk, bol-
hapiacot szerveztünk és végül, de
nem utolsósorban a tavalyi évben
először, reméljük hagyományt teremtve ezzel, jó hangulatú jóté-
konysági RETRO bált szerveztünk, melynek bevétele minden
elképzelést felülmúlt (482 000 Ft). Az idei évben a Pünkösd előt-
ti hétvégén, május 11-én szombaton tartjuk meg az SZMK bált,
hasonló jó hangulatot és részvételi szándékot remélve, mint a
tavalyi évben. A rendezvényre április 15-től május 3-ig a plaká-
tokon feltüntetett helyeken lehet majd jegyet vásárolni. 

Sokat kampányoltunk a jövedelemadó 1%-ért, támogatóink a
2011-es adóbevallásukat követően 132 375 forinttal gazdagítot-
ták a pusztazámori kisiskolásokat. Kérjük, idén se feledjék a
bevallási nyomtatványon a Gyermekmosoly Alapítványt megje-
lölni kedvezményezettként. 

A 2012/2013-as tanévben már
többször kaptak támogatást a
gyermekek az Alapítványtól. Dal-
los Márta tanítványai, a zenesuli-
sok a Gyermekmosoly Alapítvány
jóvoltából bérelt busszal mehettek
a Budapest Ragtime Band Miku-
lás-koncertjére. Az Alapítvány az
iskolások év végi erdei iskola jel-
legű osztálykirándulásához is
hozzájárult. Ennek köszönhetően
minden évfolyam 1500 Ft/fő
támogatásban részesült, mely
összeget az osztályok a tanulmá-
nyi kiránduláson tetszés szerinti
külön programokra használhatnak
fel. Folynak a tárgyalások az udva-
ri játékok bővítéséről, melyet szin-
tén az Alapítvány pénzéből terve-
zünk megvalósítani. Olyan nap-
fénytetős szaletli jellegű ülőhelye-
ket szeretnének a tanító nénik,
ahol akár tanórákat is lehet tartani
a szabad levegőn, de a szabad
udvari játékidő alatt is ülő-pihenő
lehetőséget biztosít a gyermekek

számára. További céljaink között szerepel egy udvari ivókút
kialakítása, melyre a gyerekeknek nagy szüksége van a nyári
hónapokban. 

Közös célunk – a gyermekek színvonalas környezetének,
nevelésének és oktatásának kialakítása – jó úton halad! Nem
győzzük hangsúlyozni a fontosságát és előre megköszönni min-
den lelkes szülőnek az adományokat és a fizikai segítséget! 

Ha céljainkkal egyetértenek, kérjük, támogassák alapítvá-
nyunkat adójuk 1%-ával!

Adószám: 18685286-1-13
Támogatásukat előre is köszönjük!

A Budapesti Modellező Egyesület az április 27–28-i hétvé-
gén rendezi meg a Rádióirányítású Vitorlázó Modellek
Országos versenyét a gyúrói vitorlázó-repülőtéren, melyre
szeretettel vár minden érdeklődőt.

A tervek szerint szombaton 11-től 19 óráig, vasárnap 9
órától 15 óráig tart a rendezvény, az időjárás függvényében.
Felhívjuk a kilátogatók figyelmét, hogy a rendezők utasítá-
sait kötelező betartani.

Rózsavölgyi József

Modellverseny a gyúrói
reptéren

Pusztazámor községben a személyi jövedelemadót fizető
állampolgárok az alábbi civil szervezeteket támogathatják
adójuk 1%-ával:

Pusztazámor Községért Közalapítvány 
18700547-1-13

Gyermekmosoly Alapítvány 
18685286-1-13

Zámori Kör Közhasznú Egyesület 
18685860-1-13

Naplemente Nyugdíjas Klub 
18690620-1-13

1%
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. április hónapi munkarendjéről

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. április hónapi munkarendje

Ismerkedés a kézilabdasporttal 

A kézilabdán kívül nincs még egy olyan
sportág, amelyet szervezett körülmények
között, egykori kiváló sportolók irányításá-
val űznének gyermekeink Pusztazámoron.
Az érdi kézilabdacsapat égisze alatt műkö-
dő Németh Helga-programnak köszönhe-
tően másodikos, harmadikos és negyedik
osztályos gyerekek a kézilabda szépségei-
vel ismerkednek az iskolai oktatás keretein
belül. Németh Helga egykori válogatott
kézilabdázó szerint idejében tenni kell a
jövő nemzedékéért.

2011-ben hozták létre azt az utánpótlás-
programot, amelynek Európában már nagy
hagyományai vannak; Magyarországon
azonban nincs párja, egyedülálló kezde-
ményezésnek számít. A programba ugyan-
is általános iskolákat vontak be. Az alsó
tagozatos gyerekek a testnevelési órák
keretében képzett oktatók és tanítók segít-
ségével ismerkedhetnek meg a kézilabda
szabályaival, a játék örömével, a csapat-
szellem fontosságával. A program névadója az érdi kézilab-
dacsapattól visszavonuló, 142-szeres válogatott játékos, Németh
Helga.

– Szívesen adtam a nevem a programhoz, hiszen egyetértet-
tem a törekvésekkel. Az volt a cél, hogy népszerűsítsük a kézi-
labdát, hogy bevezessük a gyermekeket a tömeg- és ver-
senysportba. A program megismerteti velük a csapatjáték, a
közösség- és csapatszellem, a sportszerűség, a kézilabdasport

élményét és örömét. Sajnos napjainkban
gyermekeink leterheltek, és mozgásterük is
szűkebb. Fizikai és mentális adottságaik,
szellemi fejlődésük és tehetségük fejleszté-
sével hozzájárulhatunk az egészséges élet-
mód kialakításához, a nagyobb munkabí-
rás és sikeres élet megteremtéséhez – véle-
kedik Németh Helga.

Az érdi kézilabdasport égisze alatt
működő programnak köszönhetően ma
már 18 iskola csaknem ezer gyermeke vesz
részt a kezdeményezésben; Pusztazámo-
ron nagyjából hetven fiatal (második, har-
madik és negyedik osztályos gyermek)
kézilabdázik hetente egyszer a korábbi
283-szoros válogatott játékos, Topáné
György Anna irányításával. A gyerekek
élvezik a sportolási lehetőséget, ráadásul
az sem utolsó szempont, hogy a tehetsége-
sebbeknek megvan a lehetőségük a
tömegsportból a továbblépésre, hiszen az
érdi kézilabdaklub ma már kilenc korosz-

tályos csapatot indít különböző bajnokságokban. 
A program azért sikeres, mert a szülőknek nem kerül egy fillérjé-

be sem gyermekeik sportolása, az iskolák pedig az összes tárgyi esz-
közt megkapják a nemzeti utánpótlás-nevelési programot irányító
Érdi Sport Kft.-től. Persze a versenyszellem is fontos: évente egyszer
megrendezik a program tornáját, amelyen több száz kisgyerek
mutatja meg, mit tanult az elmúlt hónapokban. 

K. Zs.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Kis Gabriella Sóskút du. Pusztazámor Sóskút Sóskút Pusztazámor
aljegyző

Chrenkóné Szegedi Ilona Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor
pénzügyi főmunkatárs

Hankóné Tokodi Anna Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor Pusztazámor
adóügyi főelőadó

Bercsényiné Kiss Petra Pusztazámor Pusztazámor Sóskút Sóskút Sóskút
igazgatási ügyintéző

Chrenkó Marianna Sóskút Sóskút de. Pusztazámor de. Sóskút Sóskút
gyám-, ápolási, közgyógy ügyek du. Sóskút du. Pusztazámor

Muzsikné Kiss Ágnes Sóskút Sóskút de. Sóskút de. Pusztazámor Sóskút
hagyatéki, anyakönyvi ügyek du. Pusztazámor du. Sóskút

Szimandlné Szolnoki Gabriella de. Sóskút Sóskút Sóskút Sóskút Sóskút
aktív korúak, népességi ügyek du. Pusztazámor

Dr. Újházi Miklós jegyző ügyfélfogadási ideje: szerda (du.) 

Németh Helga
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Közös önkormányzati hivatal
Sóskút és Pusztazámor ismét közös csónakban

Az önkormányzatokról szóló tör-
vény értelmében 2013. január 1-jé -
vel a törvény erejénél fogva meg-
szűnt  a 2000 fő alatti települések
önálló polgármesteri hivatala.  Ebbe
a körbe tartozik Pusztazámor önkor-
mányzata is, ahol a képviselő-testü-
letnek el kellett döntenie: hogyan
tovább?  Az elmúlt hónapok esemé-
nyei alapján kiderült, hogy a két
szomszédos település Pusztazámor
és Sóskút önkormányzatai alapítot-
tak közös hivatalt.  A megváltozott
helyzetről beszélgettünk dr. Újházi
Miklós jegyzővel.

– Hogyan sikerült az átszervezés? 
– A közös hivatal létrehozása tulajdon-

képpen Sóskútnak és Pusztazámornak is
kötelessége volt. A helyi önkormányza-
tokról szóló törvényt 2011 decemberé-
ben fogadták el, amely kimondta, hogy
azokon a településeken, ahol a lakosság
nem éri el a kétezer főt, nem tartható
önálló hivatal és ha van, azt meg kell
szüntetni. Ennek hatálybalépését 2013.
január 1-jére tették, tehát egyéves felké-
szülési időt adtak az önkormányzatok-
nak. Azt is kimondta a törvény, hogy a
közös hivatal létrehozását a kétezer főnél
népesebb szomszédos település nem
tagadhatja meg. Az önkormányzatoknak
az a része, ahol már korábban sem volt
önálló hivatal, hanem körjegyzőség volt,
már rákészülhettek az együttműködésre,
hiszen a körjegyzőségek helyett is közös
hivatalt kellett létrehozni. 

–  Nem lehetett megtartani mindkét
hivatal önállóságát?

– Voltak települések, amelyek úgy gon-
dolták, hogy pénzügyileg el tudják tarta-
ni az önálló hivatalt, és fontosnak ítélték,
hogy az önállóságuk megmaradjon. Töb-
ben közülük azzal próbálkoztak, hogy ne
kelljen megszüntetni az önálló hivatalt.
Pusztazámor polgármestere – kilencven-
nél több település vezetőjével együtt –
még az illetékes miniszterhez is fordult
ebben a kérdésben. Vártunk a válaszra,
azonban  – módosítás nélkül – érvényben
maradt az elfogadott törvény, pedig
lehet, hogy logikusabb lett volna, ha a
2014. évi általános önkormányzati
választásokkor léptetik hatályba. Ebben
az esetben 2015. januártól indultak
volna a közös hivatalok.  A törvény értel-
mében már 2013. január 1-jével előállt
az a helyzet, hogy az önálló polgármes-
teri hivatal Pusztazámoron megszűnt.

– Mi volt az egyesülés hivatalos
menete?

– Pusztazámor decemberben szembe-
sült azzal, hogy nincs több mozgástere.
Lehetőségei, reményei nem teljesülnek,
úgyhogy a karácsony előtti testületi ülé-
sen kinyilvánították azt a szándékukat,
hogy Sóskút önkormányzatával közös
hivatalt szeretnének alakítani. Azt is
tudni kell, már október végén informáli-
san jelezték, hogy a Sóskúttal való
együttműködésben gondolkodnak, ami
azért logikus, mert korábban már volt egy
közös tanácsi múlt, a térségnek közösek
a hagyományai, a települések egymás
melletti fekvése, a közlekedési kapcsola-
ta mind ebbe az irányba mutatott. A hiva-
talos megkeresés a decemberi határoza-
tot követően informálisan eljutott hoz-
zánk, majd január 4-én, e-mail formájá-
ban is megjött az a levél, mely szerint
szeretnének közös hivatalt kialakítani. A
törvény azt írja elő, január 1-jével meg-
szűnik a kisebb település önálló hivatala
és ezt követően legkésőbb 60 napon
belül kell létrehozni a közös hivatalt. Ez
március 1-jét jelent.

A sóskúti képviselő-testület rendkívül
gyorsan, már január 9-én döntött arról,
hogy kész a közös hivatal alapítására.
Januárban elindultak a tárgyalások, de
kiderült, hogy a települések vezetői más-
ban gondolkodnak, más az elképzelésük.
Pusztazámor vezetői úgy képzelték a
közös hivatalt, hogy minden maradna a
régiben, tehát egy olyan állandó kiren-
deltség működne Zámoron, ahol csak az

ott élőkkel foglalkoznak. A sóskúti veze-
tők viszont nem így gondolták. Az volt a
véleményük, ha már rákényszerít minket
a törvény, hogy közös hivatalt alkossunk,
és fogadjuk be Pusztazámort, akkor azt
nézzük meg, hogy az átszervezést hogyan
tudjuk a legcélszerűbben megvalósítani.
A közös hivatal ügye úgy kommunikálha-
tó jól a lakosság felé, ha olcsóbb, mint a
két külön hivatal, illetve magasabb szintű
a szolgáltatás, gördülékenyebb az ügyin-
tézés. Az volt a véleményünk, hogy egy-
séges hivatalnak kell lennie, de a közös
hivatalban dolgozó ügyintézők – beleért-
ve a jegyzőt is – mindkét falu ügyeit szem
előtt tartva dolgozzanak.  Végül is ez az
elképzelés kapott szabad utat, amit febru-
ár 26-án megtárgyalt és elfogadott mind-
két képviselő-testület. Február 28-án írtuk
alá a közös hivatal létrehozásáról szóló
alapító okiratot, mely szerint március 1-
jével indult a közös munka. Ezzel párhu-
zamosan megszűnt a két önálló polgár-
mesteri hivatal. 

A pusztazámoriakat meg kell hogy
nyugtassa, hogy településükön állandó
kirendeltség működik továbbra is, a két
képviselő-testület megtartotta önállósá-
gát, és a polgármester mellett folyama-
tosan három fő végzi el az önkormány-
zati feladatokat. Ez azt jelenti, hogy a
hét minden napján három fő Zámoron
található, és a félfogadás változatlan.
Ha olyan ügyintézőt keresnek egy speci-
ális ügyben, aki Sóskúton dolgozik,
akkor Sóskúton is intézheti az ügyfél az
ügyét, ha pedig Sóskútról akar sürgősen



2013/27 / ZÁMORI HÍREK

elintézi egy ügyet és az ügyintéző
Zámoron van, akkor természetesen
átmehet a néhány kilométerre levő
Zámorra.

Megállapodásunk szerint a pusztazá-
mori félfogadási idő változatlan, és a fél-
fogadási idő egy részében különböző
szakügyintézők elérhetők lesznek Zámo-
ron. Konkrét példával: ha valaki hagyaté-
ki ügyben a hagyatéki ügyintézőt keresi,
lehet, hogy az egyik félfogadási napon
ezt az ügyintézőt Sóskúton találja meg,
másik napon Zámoron. Hétfőn Sóskúton
tudja az ügyet intézni, szerdán Zámoron,
de ha valami nagyon sürgős, akkor
átmegy a sóskúti ügyfél szerdán Zámorra.
A zámori meg, ha nem tud várni szerdá-
ig, akkor hétfőn átmegy Sóskútra. 

–  Nem csorbul az egyesüléssel a tele-
pülések önkormányzatainak önállósága?

– A pusztazámori önkormányzat önál-
lósága nem veszett el. Az az önállóság,
ami 1990. szeptember 30-tól az önkor-
mányzatot megilleti, változatlan. Puszta-
zámori ügyekben az ottani képviselő-
testület vagy a polgármester jár el önál-
lóan. A pusztazámori és a sóskúti pénz-
ügyeknek annyi lesz a közös kapcsoló-
dási pontja, hogy a közös hivatalt együtt
kell fenntartani. Sóskút pénzügyeiből
nem lesznek zámori ügyek finanszíroz-
va, és zámori ügyekből sem lesznek sós-
kúti finanszírozások. Külön kassza van.
A közös hivatalnak  csak Zámor felé kell
elszámolnia a zámori önkormányzat
ügyeiben végzett munkájukkal, és ez
Sóskút esetében is így fog történni. Az
irányítói jogokat – mint székhelytelepü-
lés – döntően a sóskúti képviselő-testület
gyakorolja, ezt jogszabályok írják elő. A
sóskúti polgármester irányítja a hivatalt,
azonban Pusztazámor polgármesterének
a közös kérdésekben vétójoga van, tehát
nélküle a sóskúti polgármester nem
dönthet. Olyan kérdésekben, amelyek
mindkét települést érintik, a döntéseket
a két testületnek együttesen kell meg-
hoznia. A közös hivatal, természetesen,
kötöttségekkel jár, ilyen értelemben Sós-
kútnak is csorbult az önállósága. Igaz,
hogy Pusztazámort érintette érzékenyeb-
ben a változás, de a közös hivatal Sós-
kútra is terheket ró. Arra kell töreked-

nünk, hogy egyik fél se érezze az egye-
sülés hátrányát.

– Remélhetőleg az egyesülés zökkenő-
mentes lesz és valamennyi lakos megelé-
gedésére szolgál. Amennyiben mégis
gond merülne fel, lehet ezen a megálla-
podáson változtatni?

– Mindkét fél számára adott a lehető-
ség. A közös hivatalból kiválni az új
önkormányzati választást követő 6 hóna-
pon belül lehet. Tehát, ha nem változik a
jogi környezet, akkor Pusztazámor a
jelenlegi megállapodást felmondva a
járáson belül más településsel is létre-
hozhat egy közös hivatalt, 2014 októbe-
re után. Éppen ezért ezzel a lehetőséggel
Sóskút önkormányzata is élhet. Termé-
szetesen, ha egyik testületben sem merül
fel ennek a gondolata 2014-ben, akkor
az azt is jelenti, hogy sikerült a hivatal-
nak közös szempontok alapján dolgoz-
nia. Ebben van nagy felelőssége az itt
dolgozóknak.

– A dolgozóknál történt létszámválto-
zás mit jelent az egyes településeknél? 

– Létszámban ez azt jelentette, hogy
Sóskútnak és Pusztazámornak összesen
17 álláshelye volt, ami jelen esetben 5
fővel lett kevesebb. Ebből egy beosztás
Sóskúton haláleset miatt üresedett meg
tavaly decemberben, és mivel számol-
tunk a létszámcsökkentéssel, ezért nem
lett betöltve. A feladatok átszervezésé-
vel a nélkülözhető betöltetlen álláshe-
lyeket megszüntettük, de tényleges lét-
számcsökkentésre is sor került. A közös
hivatal létszáma 12 fő, ebből három
főnek elsődleges munkavégzési helye
Pusztazámor lesz, nyolc főnek Sóskút.
Én pedig igyekszem egyenlően megosz-
tani az időmet a két falu között. Való-
színűleg a munkavégzés kisebb részét
fogom fizikailag Pusztazámoron tölteni,
de pl. a zámori képviselő-testületi ülé-
sek előterjesztéseit vagy más kapcsoló-
dó intézkedéseket Sóskúton is elő
tudom készíteni.  De igyekszem gyak-
ran ellátogatni Pusztazámorra is. Ezzel
a létszámmal azt kell megoldani, hogy
egyik település se lássa kárát annak,
hogy nem két hivatallal működik. Vala-
mennyiünknek látni kell, hogy a közös
célok és feladatok, az üzemeltetés ezer-
nyi gondja összeköt bennünket. Bár a
törvény nem írja elő, de az egyesülés
után ismételt köztisztviselői esküt tet-
tünk.  Mindenkit arra kértem, hogy az
eskütétel közben gondoljon arra,
innentől kezdve ugyanolyan elszánt-
sággal, intenzitással kell végezni mind-
két település lakosai érdekében a szol-
gálatunkat.

– Köszönöm a tájékoztatást.

Pusztay Sándor

A Bölcs Bagoly
Képző hírei

A Pusztazámori Tagiskolában immár
ötödik éve folyik iskolaotthonos okta-
tás, mely több területen előnyt jelent a
hagyományos, félnapos tanítással
szemben. Ezek egyike, hogy a szoká-
sosnál több időt tudunk fordítani a
gyerekek személyiségfejlesztését szol-
gáló szabadidős tevékenységekre. Az
osztályokkal foglalkozó pedagógusok
irányultsága szerint vannak sporto -
s abb vagy éppen művészeti orientáci-
ójú osztályok. 

Jelenlegi elsőnk-
ben ez utóbbi
kapott nagyobb
teret. A versmon-
dás, bábozás, a
különféle ábrázoló
és tárgyalkotó tevé-
kenységek részei
mindennapjaink-
nak. A gyerekek szí-
vesen vesznek részt
ezeken a foglalko-
zásokon, hiszen a
mese, a vers világa
közel áll hozzájuk. Az alkotás pedig
fontos kifejező eszköze gazdag fantá-
ziájuknak, kreativitásuknak, egyben
hozzásegíti őket a világ felfedezésé-
hez. A kicsik büszkék műveikre,
melyet szívesen mutatnak meg mások-
nak az osztály előtti kiállításon és a
Bölcs Bagoly Képző facebookos olda-
lán. Rendkívül ösztönzi őket, ha
érdeklődésüknek megfelelő rajzpályá-
zatra festhetnek, rajzolhatnak. Most az
érdi Csuka Zoltán Könyvtár rajzverse-
nyére készülünk, de korábban pályáz-
tunk már a Nagy Fal Magyar–Kínai
Baráti Egyesület által kiírt versenyre is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
2012. október végén hirdette meg
„Álomút” címmel első országos gyer-
mekrajzpályázatát, amelyre összesen
5440 pályamű érkezett, köztük két
elsős kisdiákunk, Makai Ádám és
Orosházi Eszter munkája.  A hét tagú
zsűri végül összesen több mint 260
rajzot díjazott és közel ugyanennyi
elismerő oklevelet osztott ki a legjobb-
aknak. Eszter alkotását oklevéllel
ismerték el, Ádám pedig könyvjutal-
mat kapott színvonalas rajzáért. Gra-
tulálunk nekik!

Mészáros Ildikó
osztályfőnök
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Kedves Pusztazámoriak, kedves Barátaim!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2013. febru-
ár 28-ával a jegyzői munkaköröm meg-
szűnt Pusztazámoron; március 1-jével
felállt az új Sóskúti Közös Önkormányza-
ti Hivatal.

2013. március 1-jétől felmentésemet
töltöm. 

Köszönöm, hogy ebben a közösségben
tölthettem pontosan 10 évet, ugyanis
2003. március 1-jén kezdtem dolgozni
Pusztazámoron. 

Jó szívvel fogok emlékezni Önökre,
kedvességükre, közvetlenségükre, és
főként, hogy befogadtak és elfogadtak, s

részese lehettem Pusztazámor épülésé-
nek, szépülésének.

Köszönöm, hogy itt lehettem, hogy Önök-
kel és Önökért dolgozhattam. A legjobbakat
kívánom Önöknek a továbbiakban.

Tisztelettel és szeretettel: 
dr. Kosztyi Emma jegyző

– Polgármester Úr! E lapszámunkban dr.
Újházi Miklós jegyző a vele készült inter-
júban részletes áttekintést ad Sóskút és
Pusztazámor közös önkormányzati hiva-
tala létrehozásának folyamatáról. Mivel
egészítené ki az általa elmondottakat?

– Jegyző úr korrekten vázolja a törvényi
hátteret, a községünk előtt állt lehetősége-
ket, majd a döntést és annak következmé-
nyeit. A változás egyik velejárója volt,
hogy a közös hivatalban  az eddigi két
jegyző helyett csak egyet tudunk alkal-
mazni. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
a képviselő-testület, a falu lakossága és
nem utolsósorban a magam nevében meg-

köszönjem községünk távozó jegyzője, dr.
Kosztyi Emma egy évtizedes, a település
érdekében végzett munkáját. Kívánok
további szakmai pályájához sok sikert,
családi életében sok boldogságot.

– A közelmúltban a kéviselő-testület
összetétele is változott.

– Valóban, a február 26-i testületi ülé-
sen Holinszkiné Bachoffer Klára képvise-
lő asszony lemondott mandátumáról. Az
érvényben lévő szabályok szerint helyét a
kislistán következő képviselőjelölt foglal-
hatta volna el. Dr. Fekete Zsuzsanna
azonban nem kívánt élni a lehetőséggel,
így az utána következő legtöbb szavaza-

tot kapott jelölt, Csibrikné Pátrovics Krisz-
tina lett a képviselő-testület új tagja.
Mivel Holinszkiné Bachoffer Klára bizott-
sági elnök is volt, így a szociális bizottság
élére is új képviselő került Garainé Kiss
Gabriella személyében.

– A fenti változások mennyiben érintik
a falu életét, a település működését?

– Szeretném megnyugtatni a község
lakosságát, hogy a közös hivatal létrehozá-
sa semminemű negatív változást nem fog
generálni a település életében. A változás
nem érinti Pusztazámor önállóságát és
pénzügyi-gazdasági függetlenségét.

K. Z. K.

A változások nem érintik
Pusztazámor önállóságát 

Beszélgetés Pátrovics Benedek polgármesterrel

Emlékezés-üzenet 
Bensőséges összejövetel keretében köszönt el dr. Kosz-
tyi Emma pusztazámori munkatársaitól, barátaitól, a
falu lakóitól. Ez alkalomból községünk búcsúzó jegyző-
je versbe öntötte gondolatait, melynek részletét az
alábbiakban közreadjuk.

(…) Büszke lehet minden ifjú és felnőtt,
hogy felépült itt egy csoda,

jó emberek otthona.
Pusztazámor –Zámoly; sokszor javítottam, s
második otthonom lett Pusztazámor
és a kedves emberek, akik
ezzel-azzal fel-fel kerestek.
Igyekeztem segíteni, ha tudtam, erőmhöz mérten.
Remélem nem lesznek rossz emlékeik felőlem.
A kastély falai között sok frigyet kötöttem, s örömteli
percek dagasztották lelkem.
Most még nehéz búcsút venni a sok jó baráttól,
akiket e kedves falu adott ráadásul.

Köszönöm mindenkinek ezt a tíz esztendőt,
hogy részese lehettem annak, ami itt fejlődött.

Nehéz a szívem, hisz minden ember, 
minden kő, fűszál
ismerősen köszön rám.

Remélem a szívük mélyén érzik tán, valamit itt hagyok
magamból, egy szép emléket vigaszul.
Eljött a pillanat, el kell búcsúzni,
vár egy új út, el kell indulni.
Kik itt vagytok vigyázzatok erre a fészekre,
főként a benne élőkre.
Óvjátok, védjétek, hisze életetek része.
Tudom, jó kezekben lesz, s építitek tovább,
ha majd visszatérek, látom az új csodát.

Isten áldja meg ezt a kompániát, hogy nem felejtettétek el a
falu egyik szolgálóját.
Szívembe bezárom ezt a csodás tíz évet, a sok jó barátot,
emberi szót, lelkiséget.
Áldást kérek én most a segítő társakra, s a számomra oly
kedves kis falu minden lakójára.

Pusztazámor, 2013. március 20.
Kosztyi Emma
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A tanulás mellett sok-sok emlékezetes és
színvonalas programon és rendezvényen
vehettünk részt ebben a félévben is. Ezek
az események nem csupán színesítették
az iskolás életet, de hozzájárultak tanuló-
ink személyiségének fejlesztéséhez is.
Fontos hozadéka e rendezvényeknek,
hogy alkalmat teremtettek kis közössé-
günk erősödéséhez.

Szeptember

A 2012–2013. tanév az immár hagyo-
mánnyá vált Tanévnyitó suli–bulival kez-
dődött, a Fecskeavatóval, mely elsősor-
ban a kis elsősök köszöntését tűzte célul.
Iskolánk mind a négy osztálya képvisel-
tette magát a szeptember 29-i Szüreti fel-
vonuláson, melyen a másodikosok nép-
táncbemutatóval is felléptek. 

Október

A hónap az állatok világnapja alkalmából
meghirdetett rajzpályázattal indult. 

Október 5-én, péntek délelőtt megem-
lékezést tartottunk községünk emlékmű-
vénél, amelyre negyedik osztályos tanu-
lóink ünnepi műsorral készültek. Ezúton
is köszönjük közreműködésüket.

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

Az idősek világnapja alkalmából a har-
madikosaink készültek ünnepi műsorral,
melyet október 13-án adtak elő az ünnepi
vacsorán.

Október 17-én  4. osztályosaink a
Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpeda-
gógiai oktatásán és foglalkozásán vettek
részt, szorosan kapcsolódva történelmi
olvasmányaikhoz, mely ebben a félévben
a Rákóczi-korszakot dolgozta fel.

Október 19-én az 1956-os ünnepi meg-
emlékezésre a sóskúti iskolába kaptunk
meghívást, melyet ezúton is köszönünk,
hisz gyermekeink egy csodás élménnyel
lettek gazdagabbak.

A „Tök jó napot” idén is megrendeztük
iskolánkban. Ezt a napot mindenki sárga
színű öltözetben tölti el. Másodikos diákja-
ink színdarabbal készültek, ezután játékos
vetélkedőkön vettek részt, majd boldogan
fogyasztották el a szülők által beküldött
tökös finomságokat. A nap zárasaként
pedig kiválasztottuk a „Tök jó fej” diákot is.

November

Novemberben megrendeztük a hagyomá-

nyos Márton-napi vigasságot, mely lampi-
onos felvonulással zárult.

December

Szokásainkhoz híven decemberben az
adventi gyertyák gyújtására gyűltünk
össze minden pénteken iskolánk aulájá-
ban. A négy pénteki alkalom lehetőséget
adott mind a négy osztálynak arra, hogy
alkalmanként egy- egy kis műsorral
készüljön, ezzel is meghitté téve a vára-
kozás időszakát.

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

Az Iharos Iparművészeti Egyesület
„Úton Betlehembe” c. pályázati felhívásá-
ra ebben a tanévben is rengeteg pálya-
munka érkezett. Iskolánkból 4 tanuló
munkájáért különdíjban részesült: Zsol-
dos Márk, Hortobágyi Norbert, Lázár
Lilla, Lázár Lea. Gratulálunk nekik. A kiál-
lítás részeként most sem maradhatott el
kísérő programként a kézműves foglalko-
zás, ahol gyertyát öntöttünk, csuhé- és
termésangyalt készítettünk. 

Az év zárásának legszebb ünnepére, a
Falukarácsonyra közösen készültünk isko-
lánk tanulóival. Reméljük műsorunkkal
sikerült meghitté tenni ezt a szép ünnepet. 

Január

2012. január 11-ével zárult az első félév.
Január 18-án került sor a bizonyítványok
kiosztására. 

Január 25-én nagy szeretettel vártuk a
leendő első osztályos gyerekeket és szü-
leiket az ISKOLAKÓSTOLGATÓ foglal-
kozásra. 

Február

Február a farsangi mulatozás időszaka.
Iskolánkban a hónap első napján rendez-
tük meg a Farsangolót. Ötletesebbnél ötle-
tesebb jelmezeket lehetett látni, melyek-
ben megmutatkozott a szülői kreativitás is.
A karnevál hercege és hercegkisasszonya
cím is gazdára talált. Miután a hercegi pár
elfoglalta a trónját, kezdetét vette a karne-
vál: felsorakoztak a jelmezbe öltözött gye-
rekek és elkezdődött a bemutatkozó felvo-

nulás. Az idei jelmezek igen színesek vol-
tak, láthattunk tavasztündért, királylányt,
kalózt, kiscicát, boszorkányt és sok-sok
ötletes jelmezt. A tanító nénik is jelmezbe
bújtak a gyerekek nagy meglepetésére. A
felvonulást minidiszkó követte. Nem
maradhatott el a várva várt tombolasorso-
lás sem, melyen minden jelmezes nyere-
ményben részesült. A farsangi mulatságot
közös uzsonnázás zárta, melyre az ügyes
anyukák finom tortákat sütöttek.

Március

Március 9-én a leendő elsősöket hívtuk el
iskolánkba egy ismerkedő foglalkozásra, a
Kacagórára, mely nagy sikert aratott mind
a gyerekek, mind a szülők körében.

Iskolánk aulájában került sor március
14-én a községi ünnepségre, melyen
tanulóink is szerepeltek.

Az Andreetti-hetek keretében meghir-
detett versenyeken tanulóink szép szám-
ban képviselték kis iskolánkat. Büszkén
elmondhatom, hogy mindegyik verse-
nyen lett első helyezettünk.

Március 18-án a Játékos természettudo-
mányos vetélkedőn a Pusztazámori Tagis-
kola csapata a legmagasabb pontszámot
elérve arany minősítést szerzett.

Csapattagok:
1. osztály: Horváth Mercédesz
2. osztály: Hortobágyi Norbert
3. osztály: Csányi Réka
4. osztály: Petky Benedek
és Mészáros Ildikó, Patóné Hradil Adri-

enn tanító nénik.
Idén a sóskúti iskolában került sor az

alsó tagozatosok komplex tanulmányi ver-
senyére, ami szövegértést, matematikát,
környezetet és általános műveltséget mért.
Ezen a versenyen 8 sóskúti és 4 zámori
gyerek indult évfolyamonként. A jelenlegi
negyedikeseink taroltak a sóskúti pedagó-
gusok által összeállított versenyen: elhoz-
tuk az 1. és 3. helyezést. De a többi osztály
sem szégyenkezhet: az elsősök közül az
első helyet nyertük meg tanítványunkkal,
másodikosaink a 2. és a 3. helyen, a har-
madikosaink közül 2. helyen végeztek.

Március 26-án nyílt napot tartottunk az
első és a negyedik osztályban.

Ugyanezen a napon került sor a sóskú-
ti iskolában a Távirányítós autósverseny-
re, ahol diákjaink ismét dobogós helye-
ken végeztek. 

Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraik-
nak a szép eredményekért, igazán büszkék
vagyunk rájuk.

Garainé Kiss Gabriella 
tagiskola-vezető

Visszapillantó
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Pusztazámor Községi Önkormányzat 1/2013. (II.15.)
számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költség-
vetéséről
(A rendelet a www.pusztazamor.hu portálon olvasható.)

*
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete a
talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
(A rendelet a www.pusztazamor.hu portálon olvasható.)

*
Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2013. január 29-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből 

3/2013. (01.29.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: FKF részére földhasználathoz hozzájárulás

a 073 hrsz-ú ingatlanon
1. Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy határoz, hogy hozzájárul a tulajdonában álló,
Pusztazámor, 073 helyrajzi számú ingatlanon a KEOP
1.1.1/B/10-11 kódjelű pályázat keretében megvalósítan-
dó RDF hulladékkezelési üzem megépítéséhez.

2. Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hozzájárul ahhoz, hogy a KEOP
1.1.1/B/10-11 kódjelű pályázati felhívás feltételeinek
megfelelően a pályázó Budapest Főváros Önkormány-
zata javára a Pusztazámor, 073 hrsz. alatti, „kivett regi-
onális kommunális hulladéklerakó telep” megnevezé-
sű ingatlan vonatkozásában, annak 20.000 m2-es
részére földhasználati jog kerüljön bejegyzésre az
ingatlan-nyilvántartásba 10 év időtartamra.

3. Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete nyilatkozik, hogy jelen előterjesztés 2-es
számú határozati javaslatának elfogadása tükrében –
a 073 hrsz-ú ingatlannak a 20.000 m2-es területen
kívül eső részére – az FKF Zrt. és Pusztazámor Község
Önkormányzata között a 2008.11.28-án létrejött
együttműködési megállapodás 5.2-es pontjában leír-
takat fenntartja. 

4. Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete nyilatkozik, hogy a tulajdonában álló, Puszta-
zámor, 073 helyrajzi szám alatti, „kivett regionális
kommunális hulladéklerakó telep” megnevezésű ingat-
lant, Budapest Főváros Önkormányzata által, a KEOP
1.1.1/B/10-11 kódjelű pályázat keretében megvalósuló
RDF üzem projektje megépítésének fizikai befejezését
követően minimum 5 évig nem idegeníti el.

5. Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a polgármester urat, hogy Budapest
Főváros Önkormányzata által, a KEOP 1.1.1/B/10-11
kódjelű pályázat keretében megvalósuló RDF üzem
megépítése érdekében a Pusztazámor, 073 hrsz. alat-
ti ingatlan vonatkozásában a használati joggal rendel-
kező Pilisi Parkerdő Zrt-től a földhasználati jog
bejegyzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot
szerezze be.

6. Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete kéri az FKF Zrt.-t, hogy a Pusztazámoron
megépülő RDF üzemben elsősorban helyi munkaerő
kerüljön képzésre, majd alkalmazásra, amelyhez elő-
zetesen kérje ki az Önkormányzat javaslatát.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére.

*
4/2013. (01.29.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: KEOP-2012-5.5.0/B pályázatban műszaki
ellenőr, energetikus és tájékoztatásért felelős kivá-
lasztása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a 

1.) közbeszerzési eljárás lebonyolításával a dr.
Mohácsi Ildikó Ügyvédi irodát (vezető, dr. Mohácsi
Ildikó, székhely, 1031. Budapest, Attila út 22. III/20.),
bruttó 500.000 Ft 

2.) műszaki ellenőri feladatokkal a Géti Bt.-t (cég-
vezető Mátrai Miklós, székhely 2038 Sóskút, Árpád
utca 14.), 600.000 Ft  + áfa 27% 162.000 Ft, bruttó,
762.000 Ft

3.) energetikai tanulmányokkal, audit és tanúsít-
vány elkészítésével a Z & B Kft. Farkas Zsolt energeti-
kust, 1.894.000 Ft + 511.380 Ft áfa, összesen
2.405.380 Ft összeg erejéig.

4.) tájékoztatásért felelős (média) feladatokkal a
Diaproject Kft.-t (képviselő Kardos Gabriella, szék-
hely, 1024. Budapest, Lövőház u. 7-9. III. emelet) és
ennek költségéhez biztosítja a 150.000 Ft + 40.500 Ft
áfa, összesen 190.500 Ft-ot  díjat. 

A vállalkozási szerződések aláírására felhatalmaz-
za a polgármestert.

*
5/2013.(01.29.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a 2013. évi közbeszerzési tervet
az előterjesztés szerint elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a tervben
foglaltak betartásáról és szükséges módosításáról.

*
6/2013.(01.29.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pusztazámori Katolikus Egyházközség
támogatása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Pusztazámori Katolikus egyház-
közösséget 150.000 forinttal támogatja, melyet a
2013. évi költségvetésében biztosít, az államháztartá-
son kívüli szervezetek támogatása címen.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szer-
ződés aláírására.

*
7/2013.(01.29.) képviselő-testületi határozat

Tárgy: Rendőrség
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Rendőrséget 1.000.000,- Forint-
tal támogatja, melyet a 2013. évi költségvetésében
biztosít.

*
8/2013.(01.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gerencsér Vivien és Thörész Lajos önkor-
mányzati lakás iránti kérelme
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy szabad önkormányzati lakás hiá-
nyában elutasítja Gerencsér Vivien és Thörész Lajos
önkormányzati lakás irántikérelmét.

*
9/2013.(01.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Klebersberg Intézményfenntartó Központ
támogatása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy Támogatási Szerződést köt a Kle-
bersberg Intézményfenntartó Központtal 260.000,- Ft.
értékben, melyet betervez a 2013. évi költségvetésébe.

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2013. február 1-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből 

10/2013. (02.01.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: KEOP-2012-5.5.0/B pályázat benyújtása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a
KEOP-2012-5.5.0/B jelű, „Épületenergetikai fejleszté-
sek megújuló energiaforrás hasznosítással kombinál-
va” c. pályázati felhívásra az óvoda és iskolaépület
épületenergetikai hatékonyság-javítás céljából, „A
pusztazámori Napköziotthonos Óvoda és tagiskola
épületenergetikai fejlesztése” címmel.

1. A pályázat megvalósítási helyszíne: Napköziott-
honos Óvoda, 2039 Pusztazámor, Petőfi  S. u. 27.

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi
száma: 323

3. A projekt megnevezése, a pályázati anyagban
megjelölttel összhangban: „A pusztazámori Napköziott-
honos Óvoda és tagiskola épületenergetikai fejlesztése”

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-
5.5.0/B

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége
a pályázattal megegyezően: 59.507.375 Ft.

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szem-
pontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámol-
ható költségét) a pályázattal megegyezően:
59.507.375 Ft.

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege
és forrása a pályázattal megegyezően: 9.507.376 Ft
saját forrásból biztosítva.

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt
összege a pályázattal megegyezően: 49.999.999 Ft.

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése
esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2013.
évi költségvetésében elkülöníti.

*

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2013. február 14-i ülésének jegyző-
könyvéből 

11/2013.(02.14.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: A pusztazámori Napköziotthonos Óvoda és

tagiskola épületenergetikai fejlesztése beruházásban
kiírt közbeszerzés nyertesének kiválasztása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a nyertes ajánlattevő a Zs-N-Zs Kft.
és a New General Technologies Kft. közös ajánlata,
mivel a konzorcium ajánlata a kiírásnak maradéktala-
nul megfelelt a dokumentációban és a törvényekben
meghatározott feltételeknek, és a legalacsonyabb árat
ajánlotta.

A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek
nyilvánítja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes
ajánlattevővel a szerződés megkötésére.

*
12/2013. (02.14.) számú képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
let úgy dönt, hogy a Napköziotthonos Óvoda éves
nyitva tartásának rendjét – zárva tartását – az alábbi-
ak szerint határozza meg:

Nyári időszakban zárva tart: 2013. július 15- től
2013. augusztus 9-ig.

A Képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt,
hogy a kihirdetésről és a végrehajtásról intézkedjék.

*
13/2013.02.14.) számú képviselő-testületi határozat

Tárgy: Óvodai beiratkozás rendje
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy közigazgatási területén a Puszta-
zámori Napköziotthonos Óvoda beiratkozási idő-
pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

2013. április 9-től 2013. április 10-ig naponta: 8 –
16 óráig

Helye: Pusztazámor, Napköziotthonos Óvoda,
Petőfi Sándor u. 27.

A közzétételről az intézményvezető a helyben szo-
kásos módon gondoskodik.

*
14/2013. (02.14.) számú képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tárnok–Sóskút–Pusztazámor Önkormány-
zatok Építésügyi Társulásának megszüntetése
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a 83/2008. (XII.5.) sz. határozatával
létrehozott Tárnok–Sóskút–Pusztazámor Önkormány-
zatainak Építésügyi társulását 2013. január 1-jével
megszünteti, mivel az építéshatósági feladatok ezen
időponttól a járások feladat- és hatáskörébe tartoznak.

Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze Tár-
nok Nagyközség Önkormányzatánál az elszámoláso-
kat és a szükséges intézkedések tegye meg.

*
15/2013. (02.14.) számú képviselő-testületi határozat

Tárgy: Budaörsi Kistérség Sóskút és Pusztazámor
Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulásá-
nak megszüntetése
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a 38/2004. (08.09.) határozatával
létrehozott Budaörsi Kistérség Sóskút és Pusztazámor
Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulását
2013. január 1-jével megszünteti, mivel a  közoktatá-
si feladatok ezen időponttól a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ feladat- és hatáskörébe tartoznak.

Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a
Budaörsi Kistérségnél az elszámolásokat és a szüksé-
ges intézkedések tegye meg.

*
16/2012. (02.14.) számú Képviselő-testületi határozat

Önkormányzati rendeletek, határozatok
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Tárgy: Zámori Kör Közhasznú Egyesület támoga-
tása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Zámori Kör Közhasznú Egyesüle-
tet (székhelye, 2039 Pusztazámor, Kmoskó u. 2.)
250.000 forinttal támogatja a falunapi programok
bemutatására, a Kulturális Örökség hétvége program-
hoz való csatlakozásra és az ismeretterjesztő program
kibővítésére, melyet a 2013. évi költségvetésben bizto-
sított.

*
17/2012. (02.14.) számú képviselő-testületi határozat

Tárgy: dr. Berczi Norbert ügyvéd felkérése Közös
Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás tervezet
kidolgozására
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, megbízza dr. Berczi Norbert
ügyvédet, készítse el a Sóskúti Közös Hivatal megál-
lapodás tervezetét, mely mind a két település érdeke-
it képviseli, jogaiknak csorbítása nélkül. A megbízás
addig érvényes, amíg egy olyan megállapodástervezet
nem születik, ami a lehető legjobb megoldásokat tar-
talmazza, azzal a kikötéssel, hogy a Közös Hivatal
Pusztazámori Kirendeltségen négy fő állandó köz-
tisztviselőnek kell dolgoznia.

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2013. február 26-i ülésének jegyző-
könyvéből

18/2013. (02.26.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Sóskúti Közös Hivatalról szóló megálla-

podás elfogadása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy előterjesztés szerint elfogadja a
Sóskúti Közös Hivatalról szóló megállapodást.

Felkéri a polgármestert, hogy szükséges intézkedé-
sek tegye meg.

*
19/2013. (02.26.) számú képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala Megszüntető Okiratának elfoga-
dása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy előterjesztés szerint elfogadja
Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Megszüntető Okiratát.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt, hogy a törzskönyvi átvezetésről gondos-
kodjon.

*
20/2013. (02.26.) számú képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sóskúti Közös Hivatal Alapító Okiratának
elfogadása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (Mötv.) 42§ 7. pontjában kapott hatás-
körében, a 84.-85. §-ának rendelkezései, továbbá az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8.§-ában és az
annak végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kor-
mányrendelet 5.§-ában foglaltak alapján – a Sóskúti
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát – jelen
határozat melléklete szerint 2013. március 1-jei hatállyal
elfogadja és az intézményt jogutódlással létrehozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtéte-
lére.

*
21/2013. (02.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a 2013. évi költségvetésének álta-
lános tartaléka terhére 1 fő segédmunkást 1.332 e Ft
összegben ( járulékokkal együtt) március 1-től tíz
hónapra tervez be. Továbbá az Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének általános tartaléka terhére 1 fő
adminisztrátor bérét tervezi be 1.709 e Ft. összegben
( járulékokkal együtt), akinek megbízatása az önkor-
mányzati munkára vonatkozik március 1-től március
31-ig az átmeneti időre.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2013. március 8-i ülésének jegyző-
könyvéből

22/2013. (03.08.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: KEOP-2012-5.5.0/B pályázat módosított

végösszegekkel
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-5.5.0/B jelű, az
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiafor-
rás hasznosítással kombinálva” c. pályázati felhívásra
az óvoda és iskolaépület épületenergetikai hatékony-
ság-javítás céljából „A pusztazámori Napköziottho-
nos Óvoda és tagiskola épületenergetikai fejlesztése”
címmel benyújtott pályázat végösszegeit az alábbiak
szerint módosítja:

1. A pályázat megvalósítási helyszíne: Napköziott-
honos Óvoda és tagiskola, 2039 Pusztazámor, Petőfi
S. u. 27.

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi
száma: 323

3. A projekt megnevezése, a pályázati anyagban
megjelölttel összhangban: „A pusztazámori Napközi-
otthonos Óvoda és tagiskola épületenergetikai fejlesz-
tése”

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-
5.5.0/B,

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége
várhatóan: 59.860.817 Ft. 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szem-
pontjából elismerhető bekerülési költsége:
59.860.817 Ft.

7. Az önkormányzati saját erő várható számszerű
összege és forrása 9.865.063 Ft saját forrásból (tarta-
lék terhére) biztosítva.

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt
összege: 49.995.754 Ft.

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képvise-
lő Testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése
esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költ-
ségvetésében elkülöníti.

A kiadmány hiteléül: Bercsényiné Kiss Petra 
jegyzőkönyvvezető

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2013. február 26-i ülésének jegyző-
könyvéből

31/2013. (03.27.) számú képviselő-testületi
határozat

Tárgy: Nagy Miklós Józsefné átmeneti segély irán-
ti kérelme 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy Nagy Miklós Józsefné (…) Puszta-
zámor (…) alatti lakos átmeneti segély iránti kérelmé-
nek helyt ad, és részére gyógyszer formájában 3.190.-
Ft  (háromezer-százkilencven forint) átmeneti segélyt
állapít meg.

Felkéri a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
Pusztazámori Kirendeltségének Pénzügyi Irodáját,
hogy a segély összegét 2013. április 3-án, számla
ellenében a Dyanthus Patika (2038., Sóskút, Fő u.
39.) képviselője: Pintér Károly gyógyszerész részére a
házipénztárból kifizetni szíveskedjen. (…)

A kiadmány hiteléül:  Bercsényiné Kiss Petra
jegyzőkönyvvezető

Az önkormányzati határozatokat betűhíven közöljük

Március 9-én – már hagyományosnak
mondható módon – ismét összejöttek a
település labdarúgócsapatai, hogy eldönt-
sék, ki lesz az idei év tornatermi bajnoka.
A délelőtt folyamán  mintegy 4 órán
keresztül, 3+1 fős csapatokban rúgták a
bőrt azok, akik megtisztelték a részvéte-
lükkel az eseményt. Jómagam körülbelül
tíz éve szervezem a helyi futballkupákat,
így visszatérő problémaként szembesülök
azzal, hogy keveslik a résztvevők a játék-
lehetőséget. A sportolni vágyók gyakran
arra panaszkodtak, hogy túl rövidek a
mérkőzések, illetve még szerettek volna
többet mozogni az adott napon. Most
azonban ez egy olyan sportesemény volt,
amikor minden játékos az utolsó energiá-
it is elégethette, mi több, el kellett hogy
égesse a pályán! Hiszen a focikupa szó
szerint a teljes kifulladásig tartott! 

Ezen a délelőttön egészen magas szín-
vonalú, felettébb izgalmas mérkőzéseket
játszottunk és egy igen jó kedélyű délelőt-
töt tölthettünk együtt. Ezúton is szeretném
megköszönni a lehetőséget Pusztazámor
Községi Önkormányzatnak, a támogatást a
Pusztazámor Községért Közalapítványnak,
a szervezést Kiss Ágnesnek, a játékvezetést
pedig Rózsavölgyi Józsefnek. 

A körmérkőzések végül a következő
eredményt hozták:

1. HIS; 2. Polgárőrök; 3. Öregfiúk
Egyúttal szeretném felhívni a figyelmét

az érdeklődőknek, hogy az idei Faluna-
pon is megrendezzük a Bíró Csaba
Emlékkupát, amelyen, szívből remélem,
ismét számíthatunk mindenkire!   

Oláh Gábor 

Focikupa a teljes kifulladásig 
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Iskolai hírmondó

Bemutatkozó

A pusztazámori iskolában a 2012–2013.
tanévet töltjük. Szeretnék betekintést adni
Önöknek az iskolai életről.

Az intézményben egész napos oktatás
folyik, amelyben a tanulók életkori sajá-
tosságait, fáradságát is figyelembe véve, a
nap egészére (8.00 – 16.00) elosztva vált-
ják egymást a tanítási órák, a tanulási
képességekhez igazított tanórákra való
felkészülés, a regenerálódást szolgáló
szabadidős programok. Ezen kívül közös-
ségteremtő erejével kiegészíti a család
szocializációs szerepét.

Fontos, hogy a gyermek életében rend-
szer legyen, hiszen egy rendszeresen
ismétlődő folyamathoz könnyebben tud
alkalmazkodni. Ez a napirend-órarend
természetesen nem jelent rideg szabályo-
kat, ez egy rugalmasan kezelhető keret,
mely a gyermek fizikai-pszichés terhelhe-
tőségétől függően lazítható. Ezért az ún.
nehezebben elsajátítható tantárgyak taní-
tása a délelőtti órákban zajlik, amikor a
gyermek aktívabb, terhelhetőbb, a kész-
ségtárgyak a délutáni órákra kerülnek. Az
önálló tanulás részben délelőtt, részben
délután történik. Az eltérő tanulási tempó
miatt ebben az esetben a differenciált fel-
adat adásával lehet a szinkront megte-
remteni.

Az iskola napirendje a legfontosabb
része annak a keretnek, melyben a gyere-
kek biztonságban érzik magukat. A napi-
rendünk a következő: beszélgető kör,
tanórák, projektmunka, játék, pihenés, a
nap zárása.

Reggel, a tanítás megkezdése előtt
lehetősége van beszélgetésre, a hírek
meghallgatására, a napi gondok felvetésé-
re. Ez azért is fontos, mert a ki nem
beszélt problémák gátolják a tanulót
figyelmének összpontosításában. Az
egész napos oktatás esetén nem szorít
annyira az idő, mint a hagyományos okta-
tási formában, így megvan a beszélgető
körök szervezésének a feltétele. A beszél-
gető kör nagyon sok célt szolgál, a tanító-
tól is függ, mire használja. Íme néhány
lehetőség:

• A gyerekek elmondhatják, mi történt
velük előző nap vagy hétvégén. Megoszt-
hatják élményeiket egymással, s miután
ezeket megbeszélték, könnyebben kon-
centrálnak a napi feladatokra. (Elmarad-
hat a fegyelmezés!)

• Gyakorolják az élőbeszédet, a türel-

mes meghallgatást, az odafigyelést. Segít
a beszélőkedv megőrzésében, lehetőséget
ad azoknak a gyerekeknek, akik családi
helyzetükből, természetükből adódóan
zárkózottabbak.

• A beszélgető körön hangozhatnak el
azok a versek, mesék, amelyek vagy az
aznapi munkát indítják el, vagy kapcso-
lódnak a tanulási folyamathoz, a projekt-
hez vagy a csoportdinamikai problémák-
hoz. A versekhez gyakran ritmikus moz-
gást is kapcsolunk.

• Ekkor történhet a versek közös me -
morizálása, napindító, a témához vagy az
évszakhoz, az évkörhöz, hagyományok-
hoz kapcsolódó dalok tanulása is.

A differenciált tanulásszervezés megha-
tározó munkaformája a tanulók önálló,
egyéni feladatvégzése. Ez megvalósulhat
differenciált rétegmunkaként, amikor a
gyerekek a szerint kapnak feladatokat,
hogy az ismeretszerzés, készségfejlesztés
mely fokán állnak, milyen tevékenység
szolgálja optimális fejlesztésüket. A diffe-
renciált rétegmunka mellett az egészen
személyre szabott individualizált tanulás
is fontos a sajátos nevelési igényű gyere-
kek fejlesztésénél vagy akár a kiemelke-
dően tehetséges tanulók esetében.

A 3–4. osztályban elterjedt módszer a
kooperatív tanulás/tanítás, mely olyan fel-
tétlenül fontos és elengedhetetlen képes-
ségeket fejleszt a diákokban, mint a figye-
lem, empátia, felelősségvállalás, önzetlen
segítés, kommunikáció, szervezőkészség,
tolerancia. A gyerekek motivációját,
érdeklődését játékos feladatokkal, válto-
zatos és dinamikus munkaformával tart-
juk fent. A hagyományos, frontális órame-
net mellett egyénileg, párokban, csopor-
tokban is dolgoznak a diákok. Ezek a
munkaformák jó lehetőséget nyújtanak a
differenciálásra.

A délelőtti és a délutáni időszakban is
rendszeresen van szabadidő, ami a kikap-
csolódást, a monotóniából való kizökken-
tést teszi lehetővé. A szabadidő eltöltésé-
nek lehetőségei: levegőn való mozgás,
könyvtárlátogatás, játék, kreatív manuális
foglalkozás. Az étkezésnél a kulturált
étkezési szabályok, szokások, illemtudó
kommunikáció kialakítása a feladat. 

Az egész napos iskolában két tanító
dolgozik a gyerekekkel, megosztva egy-
más között a tantárgyakat. Ez a forma
nagymértékben megkönnyíti mind a gye-

rek, mind a szülő mindennapjait. A gyer-
mek az iskolában – szakember segítségé-
vel – tanulja meg a helyes tanulás forté-
lyait és így kudarcmentesen, gyorsabban
jut el a hatékony, önálló tanulás szintjére.
Továbbra is kiemelten foglalkozunk a
tehetséggondozással, valamint a lassab-
ban érő, részképesség-zavarokkal küzdő
gyermekek felzárkóztatásával. A pedagó-
gusok munkáját szakképzett logopédus,
fejlesztőpedagógus, pszichológus segíti. 

Programunkban a mindennapos testne-
velésnek nagy szerepe van, amely mellett
a gyerekek olyan kiegészítő mozgásanya-
got kapnak, mint a dramatikus játékok,
néptánc. Mindezek olyan tevékenységek,
amelyek segítik tanulási tevékenységüket,
harmonikus testi és lelki fejlődésüket.

Kiemelt műveltségterületként kezeljük
a hagyományőrzést. A szülőkkel együtt
ünnepeljük meg a hagyományos magyar
ünnepeket. Minden évben van Mikulás-
váró és húsvétváró játszóház, közösen
ünnepelünk az óvodásokkal és a falu
lakóival a Falukarácsonyon, az iskola
előtt áll a betlehem. A farsangon közösen
űzzük el a telet. 

Az iskola természeti környezete szinte
kötelez mindannyiunkat a környezettuda-
tos magatartásra, természeti és épített kör-
nyezetünk megismerésére, megóvására. 
A környezeti nevelés keretében az iskola
falai között lehetőséget nyújtunk a szelek-
tív hulladékgyűjtésre, projektjeink, a kör-
nyezetismereti tantárgy vagy a témahetek
a környezettudatos, felelősségteljes maga-
tartásra ösztönzik tanulóinkat.

Az oktatás és nevelés irányvonalát
érvényben lévő pedagógiai program
szabja meg. Célunk, hogy tanítványaink
biztos alapkészségekkel lépjenek át a
felső tagozatba, az iskolaváltással egyide-
jű tagozatváltás ne okozzon törést a szá-
mukra. Fontosnak tartjuk, hogy színes,
tanórán kívüli lehetőségek biztosításával
mindegyikük számára találjunk legalább
egy olyan tevékenységi kört, amelyben
sikeresek lehetnek.

Iskolánkban törekszünk a tudástartal-
mak komplex átadására, tudván, hogy
tanulóink az életben is így találkoznak
majd a különböző kihívásokkal. 

Azt is szem előtt tartjuk, hogy a sokszí-
nű tudás, a több szempontú megközelíté-
sek teszik a papírszagú tananyagot izgal-
massá, élvezhetővé. Többek között ezért
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igyekszünk minden lehetőséget megra-
gadni, hogy a tananyag puzzle-darabkáit
összeillesszék tanulóink. Remek lehetősé-
get adnak erre a különböző projektek. A
projektnek az a feladata, hogy megláttas-
sa a gyerekekkel a világ sokszínűségét,
megtanítsa a tervezés, kivitelezés, értéke-
lés hármasságát, és az ismeretek mellett
az ismeretszerzés technikáját is. Iskolánk-
ban a projektet motivációként is használ-
juk. Minden gyerek a saját tempójában
halad. Olyan tempóban, ahogy a projek-
tek során érzi, hogy szüksége van a
továbblépésre. Elképzeléseink szerint, s
ezt a gyakorlat is igazolta, ha olyan célt
sikerül a gyerekek elé tűzni, amit igazán
el akarnak érni, akkor a munka során fel-
merülő hiányos ismereteket, készségeket
szívesebben sajátítják el, mintha azok
megtanulása öncélú folyamat lenne. Pél-
dául az Erdő-projekt során az ábécé meg-
tanulására könnyebb a gyerekeket ráven-
ni, ha meggyőződnek arról, hogy a hatá-
rozókban ennek használatával könnyeb-
ben tájékozódhatnak.

Az iskolánkban tehát minden projekt-
ként szerveződik az évnyitótól az évzáró-
ig, mert meggyőződésünk, hogy tanuló-
inknak mindig látniuk kell tevékenységük
célját, értelmét. A projektek lehetővé
teszik valamennyi tanulónk számára azt,
hogy azok is megmutathassák, „legjob-
bak” valamiből, akik tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdenek. Mivel a projek-
tek nem csupán a memoriterekre és
magas műveltségre épülő készségek,
képességek fejlesztését célozzák meg,
hanem a gyakorlatias megoldások, a

problémamegoldó gondolkodás és a kéz-
ügyességet igénylő feladatok fejlesztése is
fontos, minden gyermek sikerélményhez
juthat, s ezáltal fejlődhet.

A projektzárók gyakran a szülők számá-
ra is nyitott programok, amelyek a projek-
teken történt események rendszerezésére
szolgálnak. Például: a Szüretelő projekt
befejezése egy szüreti felvonulás, a Betle-
hemesé egy kiállítás és a Falukarácso-
nyon előadott betlehemes játék bemuta-
tása. Ezeken a programokon a szülők is
betekintést kaphatnak munkánkról. 

Projektek a Pusztazámori iskolában: Az
én hazám, Magyarország; Erdőjáró pro-
jekt; Jeles napi kalendárium; Madarász
suli; Fecskeavató: az újonnan érkező
elsősök fogadása; Ősz-projekt: lessük
meg az Őszt!; Szüretelő; A mese útja pro-
jekt: mesekuckó (a népmese napján,
szept. 30.); Mihály-napi vásározó; Az
egészség iskolája; Barátaink, az állatok,
rajzverseny; Márton-napi libaságok;Tél-
projekt: lessük meg a Telet!; Adventi
vásár; Mikulásváró; Betlehemes; Farsan-
goló-téltemető; Tavasz-projekt: lessük
meg a Tavaszt!; Húsvétváró; Erdei iskola;
Környezetvédelmi Zöld hetek a Föld nap-
jától a madarak és fák napjáig (április 22.
– május 10.); Nyár-projekt: lessük meg a
Nyarat!; Nyárváró évzáró: búcsú a 4. osz-
tályosainktól.

Fontosnak tartjuk, hogy a kedvező
lehetőségeket kihasználva megkönnyítsük
az óvodából iskolába, ill. az alsó tagozat-
ból a felső tagozatba való átmenetet. A
helyi óvodavezetéssel és az óvodapeda-
gógusokkal is napi szintű kapcsolatban

vagyunk. Ebben a tanévben közösen szer-
veztük meg a Márton-napi rendezvé-
nyünket, a Mikulásvárót és a Falukará-
csony műsorát. A leendő első osztályos
tanító nénik már felvették a kapcsolatot a
gyerekekkel, óvónőkkel. Január 25-én
nagy szeretettel vártuk iskolánkba a leen-
dő első osztályos gyerekeket és szüleiket
az ISKOLAKÓSTOLGATÓ foglalkozásra.
Az őszi és a tavaszi nyílt napunkon nagy
volt az érdeklődés: nemcsak az iskolánk-
ba járó gyermekek szülei jöttek el, hanem
a leendő elsősök szülei és más érdeklő-
dők is voltak.

Az étkeztetést a velünk egy épületben
működő, helyi óvodához tartozó főző-
konyha oldja meg. Az iskolában étkező
gyermekek száma indokolja, hogy két tur-
nusban történjen a menzai kiszolgálás.
Köszönet a konyha vezetőjének és dolgo-
zóinak, akik vállalták ezt a többletfelada-
tot úgy, hogy a konyha maximális kapaci-
tással működik. A felszolgált menü válto-
zatos, egészséges. Az ételeket friss zöld-
ségből készítik, a hét során több alkalom-
mal kapnak gyümölcsöt a gyermekek. Ezt
még kiegészítjük a „Suligyümölcs pályá-
zaton” nyert gyümölcsökkel, amit a dél-
előtt folyamán fogyasztanak el a gyere-
kek.

Az iskolai Szülői Munkaközösség akti-
vitásának köszönhetően sok segítséget
kaptunk a tanórán kívüli programjaink
megvalósításához, amit ezúton nagy sze-
retettel megköszönünk az aktív szülői
gárdának.

Garainé Kiss Gabriella 
tagiskola-vezető

Kerítésdrótok, kiegészítők közvetlenül a gyártótól.
Termelői áron kaphatók: drótfonatok, csibeháló,
vadháló, hegesztett rácsok, huzalok, feszítők,

beton-, fémoszlopok, nádszövetek, árnyékoló hálók. 
Kerítés építés, ingyenes kiszállítás, folyamatos akciók.
Érd, Gábor u. 11. 06-70/317-4671, www.erdikerites.hu

Fakivágást, gallyazást, fűnyírást, kaszálást, telektisztítást, 
kertépítést, kertészeti munkákat, öntözőrendszer 

telepítést, kerítés-, járdaépítést, térburkolást vállalok 
igényesen, precízen, referenciákkal. 

Gallyat, kaszálékot elszállítom.

ifj. Hancsovszki János: 06-70/317-4671
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KapcsoLÓdás 
Lovas és esélyegyenlőségi rendezvény –

2013. május 25–26. Sóskúti Lovas- és Élménypark 

Május utolsó hétvégéjén nagyszabású
lovas és esélyegyenlőségi rendezvényre
kerül sor a Sóskúti Lovas- és Élménypark-
ban (2038 Sóskút, Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca 61.), melyen szeretettel látják
a pusztazámori érdeklődőket is.

A rendezők, Gellén Kata és Pordán
Boróka egyik célja, hogy a természetes
lókiképzési módszerek és az e filozófia
szerint dolgozó lovasok nagyobb nyilvá-
nosságot kapjanak. A két nap során a
szakmai és laikus érdeklődők a természe-
tes lókiképzés fortélyaival ismerkedhet-
nek meg testközelből, hiszen a résztvevők
(lovas oktatók, lókiképzők, lovasok)

bemutatják majd az általuk alkalmazott
speciális oktatási módszereket, fortélyo-
kat és szervezett programok keretében
tudásukat is összemérik.

A rendezvény esélyegyenlőségi prog-
ram is, hiszen sok embertársunknak is
szüksége lenne egy esélyre a méltóbb, tel-
jesebb életre, életminőségének javítására.
A két terület közötti kapcsolódást a lovak
jelentik, hiszen a valódi természetüket
figyelembe vevő módszerek szerint kép-
zett lovak kiválóan alkalmazhatóak a
különféle terápiákban.

E felismerés mentén, a rendezvényen
nagy hangsúlyt helyeznek a természetes
módon képzett lovak és a különböző hát-
rányokkal, sérülésekkel élő emberek talál-
kozására, a kölcsönös segítési pontok
megvilágítására. A kétnapos rendezvé-
nyen a segítő kutyák is szerepet kapnak,
akik hallás-, mozgás-, illetve látássérült
embereknek képesek megkönnyíteni min-
dennapjaikat, illetve terápiás kutyák, akik

autista, valamint értelmileg akadályozott
emberek fejlesztését segítik.

A rendezvény gerincét adó természetes
lókiképzési módszer magyar „nagyköve-
tei”: Csontó Zoltán, Kappel Edit, Lezsák
Levente, Mészáros Zoltán, Sárffy Tamás,
Tászler Melinda és Török György.

A rendezvény műsorvezetője Harsányi
Levente, a lovasokkal közösen fellépők a
teljesség igény nélkül: Rippel Ferenc és
Rippel Viktor artista művészek, Trokán
Nóra színésznő, Molnár Éva írónő, Rajnai
Réka fitnesz modell világbajnok. A
műsort szombaton délután X-Faktor-ver-
senyzők fellépése színesíti.

*

A rendezvénnyel kapcsolatosan további
információk a 30/749-8550 és a 20/589-
9902 telefonszámokon, valamint a
www.kapcsolodas2013.hu honlapon
érhetők el.

A 2014-es választásokon egy fiatalos, lendületes hangvétellel újra indul az FKGP, mely idén 105 éves.

Célunk hiteles, fiatalos párt lenni, az új reményt kereső kiábrándultak számára 
kiszámítható politizálást nyújtani.

A párt új szlogenje: ,,Légy a hazád gazdája”.

Új elnök, új csapat, bevált, ill. megújult értékrenddel. Hegedűs Péter pártelnök kie-
melte a fiatalok elvándorlását megakadályozó adó- és járulékmentesség bevezeté-
sének lehetőségét, mely 20-30 év közötti pályakezdők számára lenne elérhető, akik
első vállalkozásukat szeretnék létrehozni, melyet működtethetnének az első évben
adó-járulékmentesen, ezt követően pedig többlépcsős módon.
2013 novemberében Program-hirdető nagygyűlést tartunk, amire minden honfitár-
sunkat szeretettel várunk.
Továbbá várunk mindenkit, aki csatlakozni, támogatni, és segíteni szeretne a további
lépésekben Diósdon, Érden, Pusztazámoron, Sóskúton, Tárnokon és Törökbálinton.

Tel:06-30/327-6100 • E-mail: fkgp@gmail.hu

A Kisgazdapárt Pest megye 1. számú választókerülethez tartozó megbízottja, Szalai Ferenc politológus

Megújult 
a Kisgazdapárt!

Politikai hirdetés
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PÁZSITFELÚJÍTÁS – TÓ ÉPÍTÉS
KERTFENNTARTÁS
lGyomosodás gátlás, pázsit felújítás, gyepszellőztetés
l ECO tóépítés, felújítás, ápolás
l Rézsű, sziklatámfal beültetés, építés
l Díszcserjék, díszfák metszése, korona alakítása

Boros Tamás
Tel.: 06/20 528 9020
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Politikai hirdetés

Meghívó 
lakossági Fórumra! 

Tisztelt Hölgyem / Uram!
Tisztelettel hívjuk Önt egy kötetlen beszélgetésre.

Hogy érzi magát ma 
Magyarországon?

avagy Mi a valóság – ami a hírekből kimarad !

Szeretnénk tudni, 
• mi az Ön véleménye, 
• mik az Ön problémái, 
• mik az elvárásai, 
• milyen Magyarországot szeretne.

A beszélgetést elkezdi:

Tóbiás József 
MSZP-s országgyűlési képviselő

Időpont: 2013. Május 7. kedd 18 órától
Helye: Sóskút, Polgárok Háza, Fő utca 35.

Tisztelettel várjuk Önt, s véleményére, 
részvételére számítunk!

Baloldali Közösség, MSZP Pest megy VK1 szervezete



A gyönyörű mosoly titka 
a ragyogó ápolt fogazat!

Szeretettel várjuk régi és új pácienseinket 
Budán a Móricz Zsigmond körtér mellett!

Őszi akciónk:
l Esztétikus FÉNYRE KÖTŐ fogtömés most 15 000Ft helyett 6990Ft.
l FOGPÓTLÁSOK esetén fémkerámia koronák 45 000Ft helyett 22 990Ft/db,

cirkónium koronákkal most 70 000Ft helyett 35 000Ft/db áron.
l Német  IMPLANTÁTUMOK  89 900Ft-ért!

Ajánlatunk ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ 
kérjük hozza magával ezt a hirdetést!

Bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges!

Elérhetőség: www.arandent.hu
1111 Budapest, Bartók Béla út 32. 1/1
Tel: +36 70 265-4062, E-mail: info@arandent.hu

Forduljon hozzánk bizalommal!




