
XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR

A tartalomból

INGYENES

PUSZTAZÁMOR
KÖZÉLETI FÓRUMA

Együtt ünnepelt a község…
(8. old.)

A mi Bözsink
(11. old.)

Példás életút
(12. old.)



2015/1 ZÁMORI HÍREK / 2

Ismét ellátogatott a Mikulás a puszta-
zámori gyerekekhez. December 6-án
megtelt az iskola tornaterme a község
gyerekeivel és szüleikkel. A Mikulás
érkezését várták a kis nebulók. Amíg
várakoztak az öreg Mikulásra, kézmű-
veskedéssel, arcfestéssel és nagyszerű
bohócműsorral múlatták az időt. Az
anyukák sem tétlenkedtek, adventi
vásárt és büfét szerveztek a jelenle-
vőknek. Déltájt megérkezett a várva
várt Mikulás, óriás zsákjából minden
kis és nagy gyerek ajándékot kapott.
Reméljük jövőre is ellátogat hozzánk,
a gyerekek nagy örömére.

Kiss Ágnes 

Itt volt a Mikulás
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Pusztazámor Községi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt, Családját, Barátait
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc

167. évfordulója emléke előtt tisztelgő ünnepségre 
és az azt követő koszorúzásra.

A rendezvényt 2015. március 13-án 15 órakor tartjuk 
az 1848-as emlékműnél.

Meghívó
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2014. december 10-én tartotta köz-
meghallgatását önkormányzatunk a
Községháza dísztermében. Panasz
érkezett az ebtartás problémáival
kapcsolatban, szóba került az illegális
szemétlerakás, illetve a szükséges fel-
újítások kérdése is. Továbbra is
elmondható, hogy a polgárok vissza-
fogottan érdeklődnek a helyi ügyek
iránt, de ha van lehetőségük, elmond-
ják a véleményüket. 

Pátrovics Benedek polgármester első-
ként a választásokról, másodsorban
az elmúlt évek fejlesztéseiről nyújtott
rövid tájékoztatást, majd átadta a szót
a hallgatóságnak.

„A lakóházak előtti zöldterületek,
árkok tisztántartása, gondozása min-
denkinek a feladata lenne” – hangzott
el egy felvetésben. A zámoriak több-
sége levágja a füvet, rendben tartja a
környezetét, de vannak sajnos kivéte-
lek, ahol a közmunkások dolgoznak a
tulajdonosok helyett. Polgármester úr
felhívta a figyelmet arra, hogy ez a
munka nemcsak mindenkinek a köte-
lessége, hanem az érdeke is. 

Jelzésként hangzott el, hogy az isko-
la, óvoda külső világítása napközben is
fel van kapcsolva. Válaszában a pol-
gármester úr elmondta, hogy lehetőség
van egy olyan kapcsolóóra beépítésé-
re, ami szabályozza a kültéri lámpák
hétvégi nappali világítását, meg is kérik
az árajánlatot erre a feladatra.

Gyakran felmerülő probléma a
kutyasétáltatás kérdése, amely most is

egyik központi témája lett a közmeg-
hallgatásnak. Természetes dolog, hogy
a kutyatartók sétáltatják a kutyáikat, de
nem mindegy, hogy hogyan. Panasz
érkezett a póráz nélküli sétáltatás, az
utakon, járdákon hagyott kutyaürülék
dolgában is. Jegyző úr válaszában
kifejtette, hogy kötelező a póráz a
lakott területeken, és a Járási Kormány-
hivatalnál lehet szabálysértési feljelen-
tést tenni, ha a szép szó már nem segít.

„A Gyúró felé vezető út tele van
szeméttel” – érkezett a panasz. Tele-
pülésünk szélén, a kivezető földutak
mentén és az aszfaltos utakat kísérő
árokpartokon lelkiismeret-furdalás
nélkül lerakják a szemetet az arra
járók. Az ilyen szemét összegyűjtése
és elszállítása nagyon költséges fel-
adat, egy önkormányzat ezt a helyze-
tet nem tudja megoldani. Jegyző úr
kérte: ha illegális szemétlerakást
tapasztal valaki, jelezze a hivatalban,
innen továbbküldik a bejelentést az
Érdi Járási Földhivatalba. 

A közmunkaprogram helyzetével
kapcsolatban feltett kérdésre vála-
szolva polgármester úr elmondta,
hogy Zámoron, amióta bevezették a
közmunkát, azóta van közmunkás,
jelenleg 4 főt foglalkoztat a település.
Polgármester úr elismerően szólt
róluk: „Én kifejezetten örülök nekik,
mert segítenek a rendezvényeknél, a
közterületek rendben tartásában”.

Nagyon részletes és igazán fejlesztő
szándékú hozzászólást hallhattunk a
település megjelenését negatívan befo-
lyásoló rongálásokról és az egyéb hiá-
nyosságokról. A felvetésben elhangzott,
hogy az utcaneves jelzőtáblák az idők
folyamán már elhasználódtak, néme-
lyik oszlopáról lejött a festék, de a szán-
dékos károkozás is fellelhető rajtuk:
egyszerűen lefújják festékkel őket, vagy
éppen lekaparják a festéket róluk. Gon-
dot jelent a Kossuth Lajos utcában a
buszmegállótól felfelé az úttesten való
vízátfolyás, mert olyan magasan fel lett
töltve a füves rész az út és az árok
között, hogy a víz nem tud befolyni az
árokba. A buszmegállók teljes felújítása
és környezetük rendbetételének igénye
ismét napirendre került.  A felszólaló
azt is észrevételezte, hogy a 2004-ben

felavatott Egészségház megérett egy
kisebb felújításra, mert a gyógyszertár
ajtajánál folyik a tetőről a víz, a főbejá-
ratnál töredezik le a lépcső. Továbbá az
emlékmű és a Harangláb aljzatvilágítá-
sa hiányosan működik. Polgármester úr
megígérte, hogy azonnal utánanéznek
a jelzett problémáknak. „A képviselő-
testület programjában szerepel a busz-
megállók helyreállítása, a költségvetés-
ben forrást fogunk erre biztosítani. A
Településfejlesztési Bizottságot kérem
arra, hogy járjuk végig a települést,
főként az orvosi rendelő és gyógyszer-
tár területén mérjük fel a hiányosságo-
kat. A gyógyszertár ajtaját megnézetem.
A haranglábnál valaki betörte az aljzat-
világítás üveglapját. Belement a víz és
állandóan zárlatos volt, ezért kikapcsol-
tuk. Kicseréltetjük nemcsak itt, hanem
az emlékműnél is az égőket” – tette
hozzá. 

Kérés érkezett a testület felé azzal
kapcsolatban, hogy a faluban levő
lakatlan, nagyon elhanyagolt állapotban
levő házakkal tegyenek valamit. Ilyen
ház például a Bielik-féle ház, a Bartók
Béla utcában a Papp-féle ház. Jegyző úr
elmondta, hogy a tulajdonosnak lehet
jelezni, hogy tegyen valamit a házzal,
különben az Érdi Járási Hivatal jegyző-
jéhez lehet fordulni a bejelentéssel. 

Cs. K. 

Közmeghallgatás

Arra kérem a Tisztelt Lakosságot, ha a
község területén valamilyen problé-
mát, hibát, hiányosságot vagy rongá-
lást tapasztalnak, jelezzék, hogy mie-
lőbb intézkedhessünk!

Telefonszám: 
23/347-421, 23/560-421

Email:
polgarmester@pusztazamor.hu

Előre is köszönöm fáradozásukat:
Pátrovics Benedek polgármester

A GYÚRÓ FELÉ VEZETŐ ÚT MELLETT

KÜLÖNÖSEN SOK A SZEMÉT

LAKOTT TERÜLETEN KÖTELEZŐ

A PÓRÁZ HASZNÁLATA
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Kedves Pusztazámoriak!
Szeretnék beszámolni Önöknek az elmúlt időszak törté-
néseiről, arról, hogy településünk érdekében milyen
ügyekben dolgozik együtt a képviselő-testület.

Röviden vegyük sorra a felmerült témákat.

Óvodabővítés

Az óvodában egy új csoportszobát szeretnénk kialakítani,
ezért megkértük a Járási Népegészségügyi Intézet állás-
foglalását arról, hogy mekkora a jelenlegi konyha befoga-
dó-kapacitása, mert ennek függvényében bővíthetjük a
gyermeklétszámot. A hivatalos válaszlevélből megtudtuk,
hogy a további adagszám-növelés, vagyis az új csoport-
szoba létesítése kizárólag a konyha alapterületének bőví-
tésével történhet. Megkerestük a tervezőt, hogy mondjon
szakvéleményt arról, kivitelezhető-e a konyhabővítés az
épülethez való hozzáépítés nélkül, vagy pedig egy költsé-
gesebb megoldásban kell gondolkodnunk. 

Települési utakra való sárfelhordás

Az ősz végi és a téli csapadékos időben gondot jelentett
az, hogy a terményeket betakarító vagy éppen az őszi
talajkezelési munkálatokat végző mezőgazdasági munka-
gépek ráhordták az aszfaltos útjainkra a nagyobb földda-
rabokat és a sarat. Ezzel nagymértékben megnehezítették
a közlekedést. Amikor közvetlenül hozzám érkezett a jel-
zés, haladéktalanul felhívtam a vállalkozók figyelmét a
közutak tisztításának kötelezettségére, sőt nem egy eset-
ben azonnal a helyszínre siettem és nagyobb gondosságot
kértem a járművek vezetőitől is. Megoldást jelentene, ha
a földutak a szilárd burkolatú útra való rácsatlakozás előtt
megfelelő hosszúságú sárrázó burkolattal rendelkezné-
nek, melynek kiépítését az önkormányzat a földtulajdo-
nosok hozzájárulásával tudná megvalósítani. De ne felejt-
kezzünk meg arról, hogy elsősorban a munkát végző
kötelezettsége, hogy eltávolítsa a járműről a rátapadt
sarat, az utat megtisztítsa és tájékoztassa a közlekedőket a
veszélyhelyzetről.

Közvilágítás-korszerűsítés

A közvilágítás költségei évről-évre nagyobb terheket
rónak az önkormányzat költségvetésére, így elengedhe-
tetlenné vált a közvilágítás korszerűsítése. A helyszíni
adottságokat, a világítási feladatokat, a helyi lakosság
jelzéseit figyelembe véve lettek kiválasztva a Ledes Enta-
lux fényforrások, ezekre a modern, energiatakarékos
berendezésekre cseréltettük az összes régi lámpánkat. A
feladat keretében idén tavasszal Zámor területén továb-
bi mintegy 60 új lámpatestet szereltetünk a már meglévő
oszlopokra.

Temető-nyilvántartó program

A temető fenntartása az önkormányzat alapfeladatai közé
tartozik. El kell mondanunk, hogy jelenleg a temetkezé-
sekről csak papíralapú nyilvántartással rendelkezünk.
Ahhoz, hogy modern és használható nyilvántartást alakít-
sunk ki, és a hozzánk érkezett megkeresésekre a legrövi-
debb időn belül tudjunk választ adni, szükségessé vált a
temetőkataszter elkészítése, a temető határvonalának,
létesítményeinek, sírhelyeinek geodéziai felmérése, egy
digitális térkép elkészíttetése és egy sírhelyadatbázis létre-
hozása. A fentiekre való tekintettel, Sóskúttal közösen ter-
vezzük a temetőkataszter és adatbázis elkészítésének
megrendelését.

Volt meggyes területe

A korábbi lapszámban már beszámoltam arról, hogy a
volt meggyes területén kialakított gazdasági-kereskedelmi
övezetben szeretne letelepülni egy, kézzel készült tejter-
mékeket gyártó magánvállalkozás. Örömmel írhatom le,
hogy várhatóan a közeljövőben meg is kötjük az adásvé-
teli szerződést.

Pátrovics Benedek
polgármester

Közös ügyeink – dolgozik a testület

Program időpontja Program megnevezése
Február 21. Alapítványi bál
Március 13. Ünnepi megemlékezés
Május Hősök napja
Május Három falu két keréken
Május Gyereknap
Június 26. Falunap
Augusztus 20. Ünnepi megemlékezés, újkenyérszentelés

Program időpontja Program megnevezése
Szeptember 26–27. Szüreti mulatság, Szent Mihály-napi 

rendezvény, Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!
Október 10. Idősek napja
Október 6. Ünnepi megemlékezés
Október 23 Ünnepi megemlékezés
December 5. Mikulásváró
December 19. Falukarácsony

Pusztazámor község 2015. évre tervezett 
hagyományos rendezvényeinek tervezete
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Készült a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2014. november 18-ai ülésén

hozott határozatokból

87/2014.(XI.18.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
képviselő-testülete a Szociális Bizottság
elnökének Csibrikné Pátrovics Krisztina
képviselőt, tagjainak Mizsei Martina és
Békési Géza képviselőket, valamint Zsa-
kóné Csóli Erikát és Győrfi Miklóst meg-
választotta.

88/2014.(XI.18.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság
elnökének Hornyák András képviselőt,
tagjainak Mizsei Martina és Orosz Béla
képviselőket, valamint Garainé Kiss Gab-
riellát és Győrfi Miklóst megválasztotta.

89/2014.(XI.18.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
képviselő-testülete a Településfejlesztési
Bizottság elnökének Békési Géza alpol-
gármestert, tagjainak Csibrikné Pátrovics
Krisztinát és Oláh Gábor képviselőt, vala-
mint Turnhauser Tamást és Babar Zoltánt
megválasztotta.

90/2014.(XI.18.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az óvoda udvarának
tervezési munkáira a Táj és Kert Kft.-t
bízza meg a benyújtott árajánlat szerint.
A további intézkedések megtételére meg-
bízza a polgármestert.  

91/2014.(XI.18.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete eladásra kínálja a
tulajdonát képező 087/11 hrsz. alatti,
2.000 m2 nagyságú ingatlant a Csengő
Manufaktúra Kft. (ügyvezető: Gyüre Ist-
ván) részére 7.800.000 Ft értékben.

92/2014.(XI.18.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzat Kép-
viselő-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 eredmé-
nyekre tekintettel:
Hortobágyi Norbert pusztazámori lakos
részére 10 000 Ft összegben. 

Készült a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2014. december 4-i ülésén

hozott határozatokból

93/2014.(XII.4.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Pusztazámor, Kos-
suth Lajos utca (81107 j. Bek. út
3+938,20 – 4+558,49 km sz. között) két-
oldali csapadékvíz-elvezetés kiépítése”
tárgyban indított hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárásban a
DUNA-VIA Kft. ajánlatát és a PUHI-TÁR-
NOK Út és Hídépítő Kft. ajánlatát a Kbt.
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja. Az eljárásban
az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
ajánlatát érvényesnek minősíti.

Tekintettel arra, hogy az eljárás során
egy ajánlattevő érvényes ajánlatot adott
az eljárást a Képviselő-testület érvényes-
nek és eredményesnek nyilvánította. 

A nyertes ajánlattevő az ÚTÉPPARK
Útépítő és Mélyépítő Kft. (8000 Székesfe-
hérvár, Sóstói út 7.) 

A Képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

94/2014. (XII.4.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a megkeresésükről
szóló érdemi döntés meghozatalához a

Rentil Kt.-től kéri annak igazolását, hogy
a gyúrói helyi közút kezelője – a Gyúró
Községi Önkormányzat – nem engedi át a
kezelésében lévő utakon a bánya műkö-
déséhez szükséges nehézgépjármű-for-
galmat.  

95/2014. (XII.4.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Babóti
Bianka Szilvia pusztazámori alatti lakos
részére a Bursa Hungarica ösztöndíjpá-
lyázat keretében 2015. március 1. napjá-
tól havi 4.000 Ft (azaz négyezer forint)
ösztöndíjat állapít meg, 10 hónapon
keresztül (két egymást követő tanulmányi
félév). Az ösztöndíj csak azokban a hóna-
pokban kerül folyósításra, amelyekben a
pályázó beiratkozott, államilag finanszí-
rozott hallgatója a felsőoktatási intéz-
ménynek.  
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Újházi Miklós jegyző

96/2014. (XII.4.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Hurja Sarolta pusz-
tazámori lakos által a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatát
formai okokból érvénytelenné nyilvánítja
tekintettel arra, hogy a pályázat során
nincs lehetőség sem hiánypótlásra, sem
az adatok módosítására.  

97/2014. (XII.4.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 10/1995.(IV.27.)
önkormányzati rendelet 9-11. §-ai alapján
Községi Ösztöndíjat állapít meg a
2013/2014-as tanévben elért eredmé-
nyekre tekintettel  Babóti Bianka Szilvia
pusztazámori lakos részére 35 000 Ft
összegben 

98/2014. (XII.4.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság
javaslatára Pátrovics Benedek polgár-
mester részére a 2014. évben végzett
munkáját elismerve és értékelve
800.000 forint jutalmat állapít meg.

Önkormányzati határozatok
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Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
kifizetésről részben a 2014. évi bérma-
radvány, részben a 2015. évi költségve-
tés terhére.  

99/2014. (XII.4.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete azoknak a 65 év
feletti pusztazámori lakosoknak, akik
2014. november 1-jén állandó lakóhely-
lyel rendelkeznek Pusztazámoron,
5.000.- forint egyszeri karácsonyi támo-
gatást nyújt a költségvetés szociális kere-
tének maradványa, valamint az általános
tartalék terhére. Felkéri a polgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedé-
seket. 
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

100/2014. (XII.4.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy el kell
végezni az önkormányzat tulajdonában
levő Petőfi Sándor utcai önkormányzati
bérlakás homlokzati nyílászáróinak cseré-
jét és az álmennyezet kiépítését. A képvi-
selő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a nyílászárók beszerzésére, a cserére,
valamint az álmennyezetre vonatkozó
ajánlatok bekérésére, a legjobb ajánlatot
tevő vállalkozó kiválasztására és a nyílá-
száró-csere, illetve az álmennyezet-kiépí-
tés lebonyolítására.

101/2014. (XII.4.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete által adomá-
nyozandó elismerésekről szóló
10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet
9-10. §-ai alapján úgy, dönt, hogy Közsé-
gi Ösztöndíjat állapít meg a 2014-es
évben a nemzetközi versenyeken elért
eredményekre tekintettel Csuta Dorottya
pusztazámori lakos részére 50.000 Ft
összegben 

102/2014. (XII.4.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a pusztazámori Nap-
köziotthonos Óvoda tetőterében a harma-
dik csoportszoba létesítéséhez szükséges
vizesblokk kialakításával a MEBO 99 Kft.-
t bízza meg bruttó 806.670 Ft kivitelezői

díj ellenében. A képviselő-testület felha-
talmazza a polgármestert a kivitelezői
szerződés megkötésére. 

Továbbá a Képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert azzal, hogy gon-
doskodjon a vizesblokkon belül szüksé-
ges belső válaszfalak kialakításáról.
Válassza ki a munkát elvégző vállalkozót
és kösse meg vele a kivitelezési szerző-
dést.  

Készült a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
2014. december 10-i ülésén

hozott határozatokból

103/2014.(XII.10.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete jóváhagyja a Puszta-
zámor Községért Közalapítvány alapító
okiratának módosítását és – jelen határo-
zat mellékletét képező – egységes szerke-
zetű Alapító okiratát. A Pusztazámor Köz-
ségi Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a Pusztazá-
mor Községért Közalapítvány egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának alá-
írására. 
Határidő:  az egységes szerkezetű Alapító
okirat aláírására 2014. december 31
Felelős: polgármester, jegyző

104/2014.(XII.10.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány részére a térfigye-
lő-kamerarendszer és a fénymásoló
gépek üzemeltetésével kapcsolatosan
felmerülő költségekhez nyújtott támo-
gatásként 1.000.000 Ft-ot utal át a
2014. évi költségvetés tartaléka terhére.
A térfigyelő-kamerarendszer és a fény-
másolók üzemeltetését 2015. évtől
Pusztazámor Községi Önkormányzat
veszi át. 
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

105/2014. (XII.10) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Quimby együttes
megkeresésére térítésmentesen adja

meg a hozzájárulását ahhoz, hogy a
pusztazámori temetőben 2014. 12. 16.
napján videoklipet forgasson, azzal a
kikötéssel, hogy a temető üzemeltetője
biztosítsa a szakfelügyeletet. A Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket. 
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Készült a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete
2014. december 17-i ülésén

hozott határozatokból

106/2014.(XII.17.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 1.516.507 Ft felhasz-
nálását engedélyezi a 2014. évi költség-
vetés általános tartaléka terhére az önkor-
mányzat tulajdonában, illetve a Pusztazá-
morért Közalapítvány tulajdonában és az
önkormányzat, valamint intézményei
használatában lévő informatikai eszközök
karbantartására, felújítására, cseréjére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gon-
doskodjon a kifizetésről.  
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

107/2014.(XII.17.) sz. 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Fővárosi Törvény-
szék Gazdasági Kollégiuma megkeresé-
sére felmentést ad dr. Szabolcsi István
ügyvédnek titoktartási kötelezettsége
alól. Felhatalmazza, hogy a nevezett
bíróság előtt 27.G.42137/2014/II.18. sz.
alatti folyamatban lévő perben, a Puszta-
zámor közigazgatási határán belül létesí-
tendő regionális települési szilárd hulla-
dék-lerakóhely létesítésére, üzemelteté-
sére, rekultivációjára és utókezelésére
vonatkozó, a Pusztazámor Községi
Önkormányzat részvételével létrehozott
és 1996. május 17-én megkötött megálla-
podás tárgyában valamennyi általa ismert
információt felhasználjon,  és a bíróság-
gal ismertessen tanúkénti meghallgatása
során. 

dr. Újházi Miklós sk. Pátrovics Benedek sk. 
jegyző polgármester
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A hosszú évek óta fennálló hagyo-
mány szellemében ismét az iskolába
hívtuk a község lakóit a Falukará-
csony-ünnepségre. Az ünnep előtti
utolsó hétvégén tartottuk meg a közös
megemlékezést, hogy együtt is átél-
jük a legszentebb ünnep élményét. A
Falukarácsony nyitásaként, mint
korábban is, iskolánk tanulói, ezúttal
a negyedikes kislányok gyújtották
meg az adventi koszorú utolsó gyer-
tyáját. Pátrovics Benedek polgármes-
ter úr ünnepi beszédével kezdetét
vette az ünnepség. 

Ezt követte a legkisebbek, az óvo-
dások ünnepi műsora, melyet Szo-

loszkáné Lepnyák Alíz vezető óvónő
és Pataki Péterné óvónő tanított be.
Műsorukban felelevenítették a kará-
csonyi hagyományokat, eljátszva,
mesélve és énekelve bemutatták a
karácsony csodáit. Majd a Petky és a
Gróh család előadásában Eszterházy
Pál Kis karácsonyi kantátája csendült
fel. A jelenlévők nagy tapssal jutal-
mazták a családokat a gyönyörű elő-
adásért. 

Az iskola tanulói igen színvonalas
produkcióval mutatkoztak be, Roóz
Andrea tanítónő rendezésében és
valamennyi pedagógus segítségével.
Az ünnephez természetesen hozzátar-
tozik a karácsonyhoz köthető népi
gasztronómiai szokások felelevenítése
is. Ennek keretében a betlehemi jászol
előtt a „Mindenki karácsonyfája” mel-
lett bejglivel és pogácsával, valamint
a hideg elűzésére forralt borral és teá-
val készültek az iskola, a konyha és az
óvoda dolgozói. A halk karácsonyi
zene közben meghitt hangulatban
beszélgettek, falatoztak, forró italt kor-
tyolgattak a régi és új ismerősök. 

Egy nagyon jó hangulatú, színvo-
nalas késő délutánnak vagy kora

estének lehettünk tanúi, mely meg-
mozgatta és megörvendeztette az
érdeklődőket és a résztvevőket egya-
ránt. 

Elmondhatjuk, hogy a Falukará-
csony ismét elérte célját, és lelkiek-
ben feltöltődve készülhettek a község
lakói az ünnepekre. Köszönet érte a
Pusztazámor Községi Önkormány-
zatnak, a Pusztazámor Községért
Közalapítványnak és mindazoknak,
akik hozzájárultak az esemény meg-
rendezéséhez, lebonyolításához és
színvonalának emeléséhez. Remé-
lem, jövőre is sikerül átmenteni ezt a
lendületet.

Kiss Ágnes 
szervező

Együtt ünnepelt a község…

AZ ISKOLA TANULÓI IGEN SZÍNVONALAS PRODUKCIÓVAL MUTATKOZTAK BE

A NEGYEDIK ADVENTI GYERTYA MEGGYÚJTÁSA

A KINTI HIDEGBEN MINDENKINEK JÓLESETT

AZ ENNI- ÉS INNIVALÓ



Tisztelt Pusztazámori Lakosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény
módosítását követően az eb tartási
helye szerint illetékes településen
ebösszeírást kell tartani az állat tulaj-
donosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának
és tulajdonának védelme, továbbá az
önkormányzat ebrendészeti és állat-
védelmi feladatainak hatékony ellátá-
sa céljából. Az önkormányzat az
ebösszeírás során szerzett adatokról
helyi elektronikus nyilvántartást köte-
les vezetni és a központi adatbázis,
valamint a Magyar Állatorvosi Kama-
ra részére adatokat szolgáltatni. A
hivatkozott törvényben meghatáro-
zott adatokat az eb tulajdonosa és tar-
tója köteles az ebösszeíráskor az

önkormányzat rendelkezésére bocsá-
tani. Erre tekintettel kérjük, hogy az
ebösszeírásra vonatkozó nyilatkoza-
tokat a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat (2039 Pusztazámor, Mun-
kácsy Mihály utca 1.) részére legké-
sőbb 2015. március 16. napjáig szí-
veskedjenek visszajuttatni. 

A Nyilatkozat I. kitöltése minden
háztartás számára kötelező. A nemle-
ges válaszról is nyilatkozni kell. A
Nyilatkozat II.-t az ebtulajdonosok-
nak kell kitölteni.

A nyilatkozat-nyomtatványok az
önkormányzat titkárságán beszerez-
hetők, vagy letölthetőek az önkor-
mányzat hivatalos honlapjáról
(www.pusztazamor.hu).

Pusztazámor 
Községi Önkormányzat 

Tájékoztató a 2015. évi ebösszeírásról

2015/19 / ZÁMORI HÍREK

NYILATKOZAT I. eb tartásáról

Alulírott

név: __________________________________________________

lakcím: ________________________________________________

szám alatti lakos  nyilatkozom, saját háztartásomban Pusztazámor község közigazgatási területén  ebet

tartok* nem tartok*

A fentiek a valóságnak megfelelnek.

Pusztazámor, 2015. ____________ hónap ____ nap.

__________________________ 

nyilatkozatot tevő aláírása

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
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NYILATKOZAT II.
az ebtulajdonossal, az ebtartóval és az ebbel kapcsolatos adatokról

Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján kérjük kitölteni!
Több eb esetén minden ebről külön nyilatkozatot kell kitölteni!

1. Az eb tulajdonosának a) neve: _______________________________________________________________________
b) címe: _______________________________________________________________________

2. Az ebtartó  a) neve: _______________________________________________________________________
b) lakcíme: ____________________________________________________________________
c) telefonszáma: ________________________________________________________________
d) elektronikus levélcíme: _______________________________________________________

3.) Az eb  a) fajtája: ______________________________________________________________________
b) neme: ______________________________________________________________________
c) születési ideje: _______________________________________________________________
d) színe: ______________________________________________________________________
e) hívóneve: ___________________________________________________________________

4.) Az eb tartási helye: 
5.) A beültetett transzponder (mikrochip)  

a) sorszáma: ___________________________________________________________________
b) beültetésének időpontja: ______________________________________________________
c) beültetését végző szolgáltató állatorvos neve: _____________________________________
d) beültetését végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: ________________________

6.) Az eb a) ivartalanításának időpontját: ___________________________________________________
b) az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét: ________________________________
c) az ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegzőjének számát: ____________________

7.) Az eb oltási a) könyvének számát: ___________________________________________________________
b) könyvét kiadó szolgáltató állatorvos nevét: _______________________________________
c) könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzőjének számát: ___________________________

8.) Az eb veszettség elleni védőoltásának utolsó időpontja: __________________________________________________
9.) Az eb veszettség elleni 

a) védőoltása során használt oltóanyag: ____________________________________________
b) védőoltása során használt oltóanyag gyártási száma: ______________________________
c) védőoltását végző szolgáltató állatorvos neve: ____________________________________
d) védőoltását végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: ________________________

10.) Az eb
a) veszettség gyanúja miatt megfigyelés alatt áll-e?      igen*        nem*
b) megfigyelésének időpontja: ____________________________________________________

11.) Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az
a) útlevél száma: _______________________________________________________________
b) útlevél kiállításának időpontja: _________________________________________________
c) útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos neve: ______________________________________
d) útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegzőjének száma: __________________________

12.) Az eb veszélyessé nyilvánítva:      igen*        nem*
A veszélyessé nyilvánítás időpontja: _______________________________________________

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén kérjük mellékelni a származási igazolás másolatát!
* A megfelelőt kérjük aláhúzni!

(Az állatorvos kamarai bélyegzőjének száma az eb oltási könyvében használt bélyegzőlenyomaton szereplő szám.)
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Földi Erzsébet, a mi Bözsink, Földi
János és Szilágyi Erzsébet negyedik
gyermekeként, 1919. december 13-
án látta meg a napvilágot, itt a mi kis
településünkön, Pusztazámoron.

1926-tól elemi iskolába járt, 1932-
ig hat elemi osztályt végzett. 

Az iskola befejezése után az ottho-
ni mezőgazdasági munkából vette ki
a részét. A nyári aratási szezonban
nagy szükség volt a dolgos kezekre
Barcza úrnál. Időközben nyolcan let-
tek testvérek: Erzsébet, Teréz, Etelka,
Julianna, Borbála, Éva, János és Attila.
Szülei földművesként rengeteget dol-
goztak a napi betevő falatért. A nagy
családban azonban mindenkinek
jutott a munkából bőven. 

1934-ben Budapestre került, cse-
lédként, mai szóval élve háztartási
alkalmazottként dolgozott például a
Weiner és a Bückler családnál is. Egy
évben kétszer-háromszor járt haza
vonattal Tárnokig, vagy HÉV-vel
Törökbálintig, majd onnan gyalog
Zámorig. 

A háború ideje alatt ismét hazake-
rült. Családjával a pincében, padlá -
son bujkálva vészelték át a borzalma-
kat. A háborút szerencsésen túlélve,
1950-ig ismét a cselédmunka várt rá.
Amikor a faluban beindult az óvodai
ellátás, visszajött szakácsnőnek. 

1954 után három évig az Állami
Erdészetnél, majd az Állami Szőlő és
Pincegazdaságnál, az etyeki szőlők-

ben mint szőlőmunkás dolgozott.
Innen került a Budafoki Pincészetbe,
ahol 1977-ig, egészen nyugdíjazásáig
többek között palacktöltő és raktáros
volt.

Fiatal lányként szeretett szépen
öltözködni, de sajnos sok ruhára nem
tellett. Ezért mindent meg is tett, hogy
a nehezen megszerzett ruha szép is
maradjon. Nagyon vigyázott minde-
nére. Ma is van olyan bordó cipője,
amit még az ’50-es években csinálta-
tott. 

Azokban az időkben, amikor már a
pincészetnél dolgozott, kicsit több
jutott mindenre. Időnként egy-egy
kiránduláson is részt tudott venni. Így
sikerült eljutnia többek között Aggte-
lekre, Egerbe, Esztergomba, sőt egy-
szer Bécsbe is. Mindig nagy élmény
volt számára, ha utazhatott. 

Nyugdíjas éveit már csak itt, a falu-
ban tölti. Amíg bírta erővel, nem unat-
kozott, mert bőven akadt tennivaló a
kertben, a szőlőben, a prolin és a szil-
vásban is. Sokat segített a családon
belül másoknak is. Mindig szerette a
fiatalokat, a vidámságot. A családi
beszélgetéseket sokszor „feldobta” egy-
egy anekdotával. Ez a szokása ma is
megvan, szívesen beszélget az embe -
rekkel, különösen a régmúlt időkről. 

Álljon itt két történet humorának
bizonyítékául.

Egy alkalommal, egy családi össze-
jövetelnél útikönyvet olvastunk. Az
olaszországi Róma képeit nézegettük
éppen, amikor Bözsi odajött és meg-
kérdezte: „Mi az, amit néztek?” „Ez a
Szent Pál-bazilika”, válaszoltuk. Mire
ő: „Jé, én azt hittem, hogy egy temp-
lom!”

Máskor Vágó István „Mindent vagy
semmit”című műsorát nézte. Ezer
forintért volt benne egy kérdés, ami
úgy szólt, hogy sorolja fel az arany -
csapat játékosait. A mi Bözsink nagy
feldúlva: „Férfi létére ilyet nem tud,
nem szégyelli magát?! „Miért Bözsi, te
tudod?”, kérdeztük ekkor. Kapásból
válaszolt: „Hát hogyne tudnám! Volt
benne a Grosics, Buzánszky, Bozsik,
Kocsis, Puskás…, csak egyet nem
tudok, hogy a Czibor az aranycsa -
patban volt, vagy a hét törpében?”

A mi Bözsink ma már 95 éves, de
korához képest jó egészségnek
örvend. 

Az Isten éltesse még sokáig! 

Békési Géza

A mi Bözsink

A KÖZSÉG VEZETŐI IS FELKÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÜNNEPELTET

BÖZSI NÉNI SZŰK CSALÁDI KÖRBEN
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Példás életút

Családunk legidősebb tagja, Csóli Vincéné – a helyieknek
Tera néni – 1919. augusztus 16-án Pusztazámoron szüle-
tett és azóta is itt lakik. Nyolc testvér közül a legidősebb
volt, de mindnyájukat túlélte. Első férje orosz fogságban
hunyt el, a másodikkal 51 éven át élt együtt. Öt gyerme-
ke, 12 unokája és 16 dédunokája van. 60 éve él saját csa-
ládi házában, 16 éve lett özvegy. 

Sokat tanulhatunk tőle. Az elhatározását mindig vég-
hezviszi, egyedül vagy mások segítségével. Rengeteg
alkalom adódott a csüggedésre, de ezeket erős hitével és
tenniakarásával átvészelte. A nehéz időkben 4-5 évig
egyedül nevelte 3 gyermekét úgy, hogy akkor nem volt
dicsőség hadiözvegynek lenni. Ez legyen nekünk példa,
és ne legyintsünk rá, hogy „régen volt”. Akaratának
köszönhetően minden gyermekét szakmával a kezében
indította útjára. Úgy értékelte, hogy gyermekeiben benne
van a siker lehetősége.

Mi ezt a gondoskodást úgy látjuk, ahogy egy arab köz-
mondás foglalja össze: „Isten nem lehet ott mindenütt,
ezért teremtette az Anyákat.” Ehhez persze az édesapák
támogatására is szükség volt. „Az ő szeretete olyan, mint
a kör. Nincs kezdete és nincs vége. Állandóan körbejár, és
mindenkit megérint, aki kapcsolatba kerül vele.” Most,
hogy gyermekei, unokái felnőttek, a dédunokák aranyoz-
zák be mindennapjait.

Életében már fiatal korától kezdve a legfontosabb a csa-
lád volt. Mindent megtett azért, hogy a gyermekeinek jó
legyen, hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben. Ha kel-
lett gazdálkodott, óvodában és szövetkezetben főzött,
iskolában takarított, sok száz tojással a hátán kilométere-
ket gyalogolt, hogy aztán este vacsorát főzzön, éjjel pedig
varrjon, foltozzon hajnalig.

Élete során sok barátot szerzett szűkebb és tágabb kör-
nyezetében egyaránt. A család odafigyelésén túl érzi a felé
áradó szeretet és tiszteletet. Persze kisebb nézetkülönbség
is adódhat, de szerinte „a megbocsátás a szeretet legfelső
foka”. 

Napjai manapság változóan telnek. Nem szereti a telet,
mert nem lehet a kertben ügyködni. A nyár és az ősz az ő
időszaka: a varrás, a kerti munka (egyre többször annak
irányítása), a baromfitartás, a télire történő befőzés.

Vegyünk róla mindnyájan példát. Korát meghazudtoló-
an önellátó. Egészséges életvitele mintaértékű. Naprakész
a környezetében folyó eseményekről, kitekintése Magyar-
ország és a világ eseményeire egyaránt kiterjed. Nem tán-
torítható el elveitől. 

Nagy örömmel fogadta a család által szervezett köszön-
tését 95. születésnapja alkalmából, melyen községünk
polgármestere és alpolgármestere is tiszteletét tette. Opti-
mistán mondta, hogy a 100. születésnapját is szeretné
ilyen egészségben megérni. 

Mi akkor szeretettel megígértük neki, hogy mindent
megteszünk azért, hogy ez így is legyen!

A Csóli család apraja és nagyja 

TERA NÉNI GYERMEKEIVEL

AZ ÜNNEPELT UNOKÁIVAL

MA A DÉDUNOKÁK ARANYOZZÁK BE TERA NÉNI MINDENNAPJAIT
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Arra ment az életem, amerre a labda gurult 
– Buzánszky Jenő emlékére

Buzánszky Jenő az Aranycsapat
utolsó élő tagja volt. Játszott az
1952-ben, Helsinkiben olimpiai baj-
nok együttesben, pályára lépett az
évszázad mérkőzésén 1953-ban,
Londonban, és mind az öt össze -
csapáson szerephez jutott az 1954-
es svájci világbajnokságon, melyen
ezüstérmet szerzett a válogatott.
2011 óta volt a Nemzet Sportolója,
2014 novemberében pedig bevá-
lasztották a Halhatatlan Magyar
Sportolók Egyesületébe.

Buzánszky Jenő soha nem tudott
elszakadni a futballtól, számos meg-
hívásnak tett eleget, köztük 2000
nyarán Pusztazámorra, a tornaterem
avatására is eljött a Parlament válo-
gatottjával együtt. 

Halálával odafönt teljessé vált egy
csapat – minden idők legnagyobb
hazai labdarúgócsapata.

Nekünk meg maradnak az emlékek.

Isten nyugosztalja, Jenő bácsi!

Pátrovics Benedek
polgármester

Grosics Gyula (1926–2014),
Buzánszky Jenő (1925–2015),
Lóránt Gyula (1923–1981),
Lantos Mihály (1928–1989),
Bozsik József (1925–1978),
Zakariás József (1924–1971),
Budai II. László (1928–1983),
Kocsis Sándor (1929–1979),
Hidegkuti Nándor (1922–2002),
Puskás Ferenc (1927–2006),
Czibor Zoltán (1929–1997)
Szövetségi kapitány:
Sebes Gusztáv (1906–1986)

Mennyei tizenegy 

Pusztazámor Kupa – futóverseny Pusztazámoron!!!
Örömmel hirdetjük, hogy futóversenyt szervezünk Pusztazámoron, melyre várunk sok szeretettel minden kedves

mozogni vágyó kicsit és nagyot, minden korosztályból!
IDŐPONT: 2015. március 21., szombat • HELYSZÍN: Andreetti Károly Ált. Művészeti Iskola
TÁV KORCSPORT IDŐPONT NEVEZÉSI DÍJ
200 m ovis 12:00 ingyenes
2 km 2004–2008-ban születettek 12:10 1000 Ft
2 km 2000–2003-ban születettek 12:10 1000 Ft
5 km 1999 előtt született 12:30 1500 Ft

NEVEZÉS: helyszínen 9:00–11:30-ig minden korosztálynak! Pusztazámori iskolásoknak a nevezés ingyenes!
ÚTVONAL: a pálya végig kijelölt útvonalon halad, 20%-ban aszfalton, 80%-ban erdei úton, füvön!

EREDMÉNYHIRDETÉS: 13:40 • DÍJAZÁS: egyedi érem, oklevél és egyéb kedves meglepetések.
További részletek a Facebookon a Pilisi Pegazusok Sport és Művészeti Egyesület oldalán, 

vagy a www.futonaptar.hu oldalon, illetve a pilisi.pegazus@gmail.com címen lehet érdeklődni.

TISZTELGÉS AZ EGYKORI KIVÁLÓSÁGOK

EMLÉKE ELŐTT



2015/1 ZÁMORI HÍREK / 14

Pusztazámori teremkupa 2015

2015. február 1-jén – a hagyományoknak megfelelően –
ismét összejöttek a település kispályás labdarúgói, hogy
eldöntsék, ki lesz idén a tornatermi bajnokság győztese. A
délelőtt folyamán mintegy 3 órán keresztül, 3+1 fős csa-
patokban rúgták a labdát azok, akik megtisztelték a rész-
vételükkel az eseményt. 

Jómagam több mint egy évtizede szervezem a zámori fut-
ballkupákat. Azonban el kell hogy mondjam, sajnos mos-
tanság egy komoly problémával szembesülök.  Mégpedig
azzal, hogy a labdarúgás után érdeklődők, illetve a helyi
megmérettetéseken részt vevők száma egyre csökken. Gon-
dolok itt elsősorban arra, hogy amíg régebben 4-5 helyi
csapat vett részt ezeken a tornákon, néhány éve már csak
három csapatot sikerül „összetrombitálnunk”. Ráadásul
szinte minden alkalommal még a „szervezőnek” is be kell
állnia valamelyik csapatba! Ennek legfőbb oka vélemé-
nyem szerint a kamaszok rendezvényeink iránti érdektelen-
sége. A tizenévesek maximum egy-két fővel képviseltetik
magukat, holott azt várnám tőlük, hogy külön csapatot,
esetleg csapatokat állítsanak ki a falu eseményein! Azok
viszont, akik már évek óta játszanak ezeken a kupákon, ki
nem hagynák semmi pénzért, a teljes kifulladásig kiveszik a
részüket a játékból. Követendő példaként állítanám itt az
Öregfiúkat, akik minden alkalommal biztos résztvevők.

Külön kiemelném, hogy ez a torna – szokás szerint –
játékvezető nélkül, „bemondásos alapon” működik. Jóle-
ső érzés azt látni, hogy az emberek ismerik egymást
annyira, hogy az esetleges szabálytalanságok jelzése,
megítélése gördülékenyen és korrektül történjen.

Ezen alkalommal egészen magas színvonalú, felettébb
izgalmas mérkőzéseket és egy igen jó kedélyű, mozgal-
mas délelőttöt tölthettünk együtt.

Ezúton is szeretném megköszönni a játékosoknak, Pusz-
tazámor Községi Önkormányzatnak, a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítványnak és Kiss Ágnes művelődésszerve-
zőnek a segítséget. 

A körmérkőzések végül a következő eredményt hozták:
1. XY (Békési Balázs, Hornyák Csaba, Oláh Gábor, Pál-

völgyi Roland)
2. Kis Csacsáék (Bárkányi Zsolt, Győry Gábor, Schatt-

mann Gábor, Szilágyi Tamás)
3. Öregfiúk (Bárkányi László, Kocsis Imre, Miszár Leo-

pold, Schattmann Imre)

Egyúttal szeretném felhívni a figyelmét az érdeklődők-
nek, hogy az idei Falunapon is megrendezzük a Bíró
Csaba Emlékkupát, ahol nagyon remélem, hogy minden
zámori sporttársunk jelen lesz!  

Oláh Gábor 

A GYŐZTES XY CSAPAT TAGJAI

AZ EZÜSTÉRMES GÁRDA

AZ „ÖREGFIÚK” CSAPAT TAGJAI IS LELKESEN KÜZDÖTTEK

Elvárások:
Megváltozott munkaképesség

Önálló munkavégzés
Megbízhatóság

Rugalmasság

”Krekk-INFO” Nonprofit Kft.
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Befejeződött a pusztazámori Napköziotthonos
Óvoda és tagiskola épületenergetikai fejlesztése

Pusztazámor Községi Önkormányzat
49,9 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert az „Új Széche-
nyi Terv Környezet és Energia Opera-
tív Program Épületenergetikai fej-
lesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” pályázati
konstrukció keretében a Napköziott-
honos Óvoda és tagiskola fűtési
rendszerének korszerűsítéséhez és
az épület hőszigeteléséhez.

A pusztazámori Napköziotthonos
Óvoda és tagiskola 1998-ban épült.
Az intézmény fűtését és energiaellátá-
sát 2 db, egyenként 80 kW teljesítmé-
nyű gázkazánnal biztosították, ame-
lyeknek az éves fogyasztása elérte a
27 865 m3-t. Az épületenergetikai
korszerűsítéskor az intézmény áttér a
megújuló energia felhasználásra,
ennek érdekében egy talajhőszivaty-
tyú-rendszer lesz kiépítve, amely

1200 méter hosszúságú talajszonda-
rendszerrel van ellátva. A talajszon-
dák egyenként 100 m hosszúak, így
12 szonda telepítése szükséges. A
WPF 66 talajhő/víz szivattyú, az 1500
literes fűtési puffertartály, az összeköt-
tetést biztosító hidraulika és a gépé-
szeti szerelvények alkotják a korsze-
rűsített primer rendszer fő elemeit. A
meglévő gázkazánok egyike ambiva-
lens üzemmódban dolgozik a fűtési
puffertartályra a hideg téli órákban. A
korszerűsített fűtési rendszert egyedi
fejlesztésű elektromos kapcsoló-,
vezérlő- és távfelügyeleti rendszer
működteti és nyilvános hálózaton
keresztül távfelügyeli. A hőmérséklet-
szabályozás központi, időjárásfüggő. 

Az épület hőszigetelésének elvégzé-
se után az eddigi éves gázmennyiség
– 27 865 m3 – a számítások szerint 25
115 m3-re, míg a talajhőszivattyú
üzembe helyezése után 2642 m3-re

esik vissza, ami éves szinten több
mint egymillió forint megtakarítást
jelent, a megnövekedett villamos-
energia-felhasználás figyelembevéte-
lével együtt.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Program keretében
elnyert támogatás felhasználásával
lehető válik Pusztazámor község szá-
mára, hogy éves szinten kb. egymillió
forint megtakarítást érjen el a korsze-
rűsített fűtéssel és hőszigeteléssel,
míg a becsült éves CO-kibocsátás a
számítások szerint a jelenlegi 62,33
t/év-ről 25,45 t/év-re csökkenjen. A
talajhőszivattyús rendszer üzembe
helyezésével (csak fűtés esetében) az
energiahasznosulás 498,96 GJ/év, a
primer energiahordozó-mennyiség
csökkenése 579,53 GJ/év.

Pátrovics Benedek
polgármester

A telefonhívás szokatlanul korai idő-
ben történt. A vonal túlsó végén
Mariska beszélt, lelkes hangon tud-
tomra adta, hogy december 21-én,
vasárnap, Sóskúton, az ifjúsági zene-
kar koncertjére el kellene menni. Ő a
hirdetőtáblákra kirakott meghívóból
értesült az eseményről. Azonnal
egyetértettem a részvétellel, hiszen a
nyáron is élveztük a 20. évforduló

alakalmából tartott színvonalas
koncerteket.

Az eseményre összeválogatott kará-
csonyi hangulatú zeneszámok csodá-
latos ünnepi hangulatot teremtettek, az
iskolai tornaterem egy igazi hangver-
senyteremként funkcionált. Az ünnepi
hangulat a koncert ideje alatt mindvé-
gig jellemző volt, a „teltház” miatt szo-
rongó közönség nagy örömére. 

Tanúi lehettünk még három új zene-
kari tag debütálásának is. Ők, a zene-
kar hagyományai szerint, ezen a
bemutatkozó hangversenyen még
fehér „mellényt” viseltek, de azóta,
már mint rendes tagok, az ünnepi alka-
lomkor fekete, míg a „polkanapokon”
zöld színű mellényben lépnek a
közönség elé. 

Panni néni

Karácsonyi gálakoncert Sóskúton




