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Május utolsó vasárnapján a háborúk-
ban életüket vesztett hősökről, sebe-
sülést szenvedett, fogságban sínylődő
katonákról és az őket visszaváró, sok
fájdalmat átélt családokról emléke-
zünk meg.  1992-től a nemzeti ünne-
pek sorába került a Hősök napja; az
emléknaphoz kapcsolódó rendezvé-
nyeken a kegyelet mellett egyre több
a tartalom. A békéről és a hazaszere-
tetről, a nemzetről üzen ez a nap, és
arról, hogy a valódi háborúk valódi
halottakkal járnak. 

Községünkben május 16-án délelőtt
10 órakor az első és második világhá-
borús emlékműnél emlékeztünk
Pusztazámor elesett, eltűnt hőseire. A
rendezvény bevezető részében a Sós-
kúti Ifjúsági Zenekar előadásában
magyar történelmi katonai indulók
hangzottak el Kaszás Sándor karnagy
vezényletével. 

Az ünnepség kezdetét kürtjel jelezte.
A magyar nemzeti lobogó ünnepélyes
felvonása alatt a Himnusz szólt. Az ese-
mény szónoka Ádám Barnabás ezredes,
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Dísz-
egység parancsnoka volt. Ünnepi beszé-
dében méltatta a két világháborúban
harcoló és elesett hősöket. Az ünnepi
köszöntő után Gyóni Géza „Egy katona
megy a hóban” című gyönyörű versét
hallhattuk Kelemen Kolett előadásában.

A program koszorúzással folytatódott.
Végezetül a zenekartól a Szózat hang-
zott el, majd a szárnykürtös az elesettek
emlékére elfújta a Magyar takarodót. A
díszőri és a koszorúvivői feladatokat az
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség dandár katonái látták el.

Kiss Ágnes 
szervező

A hősökre emlékeztünk Pusztazámoron
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Falunap 2015

Pusztazámor Községi Önkormányzat, 
valamint a Pusztazámor Községért Közalapítvány 

szeretettel meghívja a pusztazámori lakosokat, családtagjaikat, 
rokonaikat és barátaikat a 

2015. június 27-én (szombaton) rendezendő Falunapra. 

Programok:
Versenyek: főző-, bor-, teke-, sakk-, 

ping-pong-verseny 
Kispályás labdarúgó-torna – 

Bíró Csaba-emlékkupa 
Fut a falu 

Jelentkezés 2015. 06. 25-ig: 
Kiss Ágnesnél a főző- és borversenyre (06/30 596-2140), 

Hornyák Líviánál a tekeversenyre (06/70 261-1067) 
Oláh Gábornál a focira (06/70 250-9168) 

Gyerekprogramok:
Légvár, óriáscsúszda, arcfestés, kézműves foglalkozás, tűzoltó bemutató, 

valamint – a Zámori Kör Egyesület szervezésében – 
játszóház Bognár József társfeltaláló moderátorral, 

a Rubik- kocka és hasonló logikai játékok jegyében.

Közös ebéd a résztvevőkkel.

A műsorban fellépnek: 
Nagy Feró, Groovehouse, Tabáni István

Utcabál: 
az Online bulizenekarral, tűzijáték

Egész napos büfé a Miska presszóval, amerikai hot dog, 
sült kolbász, töki pompos.
Minden program ingyenes!
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Kedves Pusztazámoriak!

Szeretnék beszámolni önöknek az elmúlt időszak történé-
seiről, arról, hogy településünk érdekében milyen ügyek-
ben dolgozik együtt a képviselő-testület. Röviden vegyük
sorra a felmerült témákat.

Polgárőrség beszámolója

A Pusztazámori Polgárőr Egyesület elnöke, Békési Balázs
a képviselő-testület áprilisi ülésén beszámolt az egyesület
2014. évi tevékenységéről. A polgárőrök elsődleges fel-
adata a falu biztosítása; részt vesznek a helyi rendezvé-
nyek lebonyolításában, biztosítják a rendet tábori mise, a
3 falu 2 keréken, a Hősök napja, a Szüreti bál helyszínén.
A Falunapon az érdi polgárőrökkel a kölcsönös segítség-
nyújtás keretében végzik munkájukat. 

A beszámoló szerint három rendkívüli esemény történt
az elmúlt évben településünkön. Két tűzeset következett
be, és eltűnt egy fiatal lány. Az első tűz a Névtelen utcá-
ban ütött ki. Az ott lakó idős hölgy tüzet rakott a szobá-
ban. A szomszédok riasztották a tűzoltókat, a rendőrséget
és a polgárőrséget. Szerencsére a polgárőrök a rendőrök-
kel közösen, a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották a tüzet.
Az oltást nehezítette, hogy a lakásban nem volt víz, mert
a vízművek már korábban megszüntette a szolgáltatást. A
második tűzeset a tanyasi úton az egyik kanyarban, az
akácfasor mellett keletkezett. Valaki a kidobott zsindely-
maradékot a fák alatt meggyújtotta. Lakossági bejelentés-
re mentek ki a polgárőrök, és lapátokkal, vízzel eloltották
a tüzet. Az eltűnt fiatal lány ügyében a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság kereste meg a polgárőröket. A keresést a
dunaújvárosi és a törökbálinti rendőrökkel közösen foly-
tatták éjszakába nyúlóan. A lányt végül a martonvásári
vasútállomáson találták meg. 

Temetkezés

A pusztazámori temető üzemeltetésére megkötöttük a
kegyeleti közszolgáltatási szerződést az Iharos Kft.-vel. Az
Iharos Kft. végzi településünkön a következő temetkezési

szolgáltatásokat: a ravatalozó üzemeltetése, sírásás, sír-
nyitás, exhumálás. Más temetkezési szolgáltatók kötele-
sek igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. 

Fontos kiemelni, hogy a temettető dönt arról, hogy
melyik temetkezési szolgáltatóval temetteti el hozzátarto-
zóját. A kiválasztott temetkezési szolgáltató keresi meg az
Iharos Kft.-t annak érdekében, hogy el tudja látni a fel-
adatát. 

Nálunk jellemzően 3 temetkezési szolgáltató temet: az
Iharos Kft. (Tóka Jánosné – 30/275-0147), a SZIGÜ Temet-
kezés Cégcsoport (Stöckler Szilvia – 30/989-9863) és a
Gábriel Könnye Temetkezési Kft. (23/366-753). Mindhá-
rom cég teljes körű kegyeleti szolgáltatást nyújt, intézi a
temetéseket.

A sírhely meghatározása, a sírhelymegváltás körébe tar-
tozó ügyintézéssel kapcsolatban Szimandlné Szolnoki
Gabriellát kell keresni hétfőnként a községházán, illetve
munkaidőben a 23/560-561 vagy a 23/347-421 telefon-
számokon. 

A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat
végzi a temető gondozását, tisztán tartását. A temető
területén keletkezett hulladékot rendszeresen elszállítat-
juk, a hulladékgyűjtő környezetének tisztán tartására
odafigyelünk. A temető zöldterületeit rendszeresen
kaszáljuk.

A temetőben, ravatalozóban méltó környezetet és körül-
ményeket szeretnének biztosítani az elhunytak végső
búcsúztatásához, valamint a hozzátartozók, ismerősök
számára a kegyeleti megemlékezéshez.

Világháborús emlékművek 

A májusi Hősök napja előtt felújíttattuk a község központ-
jában található első és második világháborús emlékműve-
ket. A sóskúti kőből emelt kőépítmények az évek során
meglehetősen elmohásodtak, ezért teljes körű tisztításon
és impregnáláson estek át. Sajnos sok név található mind-
két emlékmű helyi áldozatokat felsoroló emléktábláján,
ezért érthető módon különösen fontos számunkra, hogy
ezek az építmények méltó módon állítsanak emléket a
település hősi áldozatainak. 

Befejeződött a Kossuth Lajos utcai csapadékvíz-elvezető 
árok építése 

Jelentős eredmény a Kossuth Lajos utcai csapadékvíz-
elvezetés megoldása, hiszen az esőzések itt is nagy gon-
dot okoztak, a víz szabadon folyt az úton, alámosta a
padka nélküli aszfaltburkolatot. Az ÚTÉPPARK Kft. az elő-
írásoknak megfelelő minőségű munkát végzett ez alatt a
rövid 2 hónap alatt. A kivitelezési munkák 2015. március
végén kezdődtek, az átadásra május 29-én került sor. A
bal (déli) oldalon a Zámor patakig 650 m, a jobb (északi)

Közös ügyeink – dolgozik a testület
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oldalon a Kereszt utcáig 320 m nyílt árok építése valósult
meg. A munkát végző cég az előre gyártott mederburkoló
elemekből kiépítette az árkot, a kapubejáróknál nagy
teherbírású fedlapokat helyezett el, melyekre murva- és
aszfaltburkolat került, ahol szükséges volt helyreállította
az útburkolatot, elkészítette a tereprendezést is. A kiépí-
téshez szükséges pénz háromnegyedét a település biztosí-
totta, 20 millió forint támogatást nyertünk hozzá pályáza-
ti forrásból. 

Útszegély-építés

A Kossuth Lajos utcában elkészült látványos munkához
egy további feladat párosult: beton útszegélykő, úgyneve-
zett „K-szegély” készült az út mindkét oldalán, a szüksé-
ges helyeken, illetve a Petőfi Sándor utcában a Plébánia
oldalán. Ha összességében számítjuk, akkor 551 m hosz-
szan. Azért döntöttünk a „K-szegély” mellett, mert ez a
parkolás szempontjából praktikusan alacsony. Arra szol-
gál, hogy az útpálya széle ne törjön meg, ne mossa alá a
csapadék, illetve az esővíz az árkok felé irányítottan foly-
jék le az útról. Erre a beruházásra 6,3 millió forintot köl-
töttünk. 

Megszépül az óvoda udvara

Az önkormányzat mintegy 6,5 millió forintot költ az
óvoda udvarának felújítására. A játszóterület már nagyon
elhasználódott, esős időben néhány helyen sárossá vált. A
kertészek több mint 100 m2 gyepszőnyeget fektetnek le,

ültetnek fákat, cserjéket, évelőket. Az épület melletti asz-
faltos gazdasági udvarból mini gyalogátkelőhelyes
„KRESZ-pálya” lesz. A homokozó fölé leszerelhető árnyé-
koló vitorlák kerülnek. Hintákkal és kreatív játszóeszkö-
zökkel is gazdagodik a terület. A játékok körül mindenhol
puha gumiburkolat vagy gyepszőnyeg nyújt védelmet. Az
új párakapu a meleg nyári napokon enyhülést ad a gyere-
keknek, egyébként lugasként díszíti a kertet. Az ovi-parkot
a következő nevelési évtől használhatják a pusztazámori
gyerekek. 

Patakmeder-takarítás

Közmunkásaink nagy munkát végeztek: 600 méter
hosszan, a Jókai utcától az vadászházig teljesen meg-
tisztították a hordalékától a Zámor-patakot. Körülbelül
7 konténer szemetet szedtek össze a patakmeder és a
patakpart tavaszi tisztítása során. Eltávolították a vízfo-
lyás útjában álló növényzetet és ezzel együtt rengeteg
sörösdobozt, pálinkásüveget, kerti hulladékot kellett a
vízben gázolva kiemelniük. A partoldalt szépen leka-
szálták, a híd alatti köves részről is kiszedték a kinőtt
gyomot, cserjéket. Ezúton köszönöm a közmunkások
munkáját, és egyúttal kérem a lakosságot, hogy ne
szennyezzék a patakot, ne építsenek akadályt a víz
útjába.

Szomszéd kertje

Az előző témához kapcsolódva szeretném felhívni a
lakosság figyelmét, hogy a belterületen található, még
nem beépített, magántulajdonban levő ingatlanok nem
szemétgyűjtő területek. Kérek minden jóérzésű kerttulaj-
donost, hogy a saját telkén levágott füvet, nyesedéket,
egyéb hulladékot ne a szomszédja, utcabelije telkére
hordja, hanem maga oldja meg az elszállíttatást. 

Pátrovics Benedek 
polgármester
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Az idén Tárnok volt a házigazdája az
immár hagyományos „Három falu,
két keréken” biciklitúrának. A szoká-
sos hot dog és alma jól bevált ven-
dégfogadónak bizonyult most is. A
résztvevők létszáma közel 400 fő
volt. Jóllehet egy picit kevesebben
jöttek el a korábbi évekhez viszonyít-
va, biztatónak tartom, hogy most sok-
kal több gyerek biciklizett, mint eddig
bármikor. Elhatároztam, most közü-
lük választok ki néhányat, hogy ők
mondják el, miért is szeretik ezt a
túrát és hogyan készülnek rá.

Elsőként azokat szólítottam meg, akik
12 évesek, hiszen ők egyidősek a
túrával. A most kerekező 12 évesek:
Szilágyi Eszter, Heffner Gergő, Sánta
Kevin, de az egy évvel fiatalabbak,
Kovács Balázs, Székely Csongor,
Szabó Debora is lelkes résztvevők
évek óta.

Szilágyi Eszter: – Már elsősként sze-
rettem volna a túrán biciklizni. Anyá-
ék mondták, hogy várjunk még egy
évet. Másodikos koromban vettem
részt először a rendezvényen a

keresztszüleimmel, bátyámmal, uno-
kabátyámmal és barátnőmmel, Garai
Nikivel. Azóta is nagyon szeretek
menni. A barátok, ismerősök közül
többen már nem jönnek; biztos, hogy
a számítógépezéssel foglalják el
magukat. Én most is a vásárlás helyett
a biciklizést vállaltam. A menetben
kicsit ügyelni kellett a biciklizni alig
tudó kisgyerekekre (5 évesek), mert
könnyen összeütköztünk volna. Ők
még nem az útra figyelnek, elfoglalják
magukat a hazulról hozott plüss állat-
okkal. A túra előtt régebben „edzettük
magunkat”, például a szeméttelepig
elbicikliztünk. Most már edzés nélkül
is nekivágunk. Tárnokon finom volt a
hot dog almával, és érdekes a darus
tűzoltóautó, de én nem mentem fel,
mert félek a magasban. A visszautat
lerövidítettük. Remélem, hogy jövőre
is részt tudok venni ezen a sportese-
ményen.

Csonka Gergely (Molnárné Mariska
unokája) már túl van a 12. életévén.
Az igazi kamaszkor kellős közepén
tart: – A Balázs házaspár (A Pusztazá-
mor krónikája 23. oldalán látható az

1914-ből való fényképen) 4. generá-
ciós zámori tagjaként vettem részt a
kerékpártúrán. Ötödik alkalommal
kerekeztem a kedves megmozdulá-
son. Általában haverokkal együtt ter-
veztük és vettünk részt mindig. A
falut jól ismerve sokat biciklizek.
Most is az indulás előtti bemelegítés-
sel kezdtem; a falut megkerülve
készültem. Én a visszaútnál Sóskút
érintésével a régi, 23 km-es távon jöt-
tem haza. Kicsit el is fáradtam. Tár-
nokon a „fő szám” a tűzoltóautó volt,
amit megrohamoztak a gyerekek. Saj-
nos nem mindenki jutott fel a nagy
létszám miatt. A túra vegyes hangula-
tú volt, de a végén mindenki örült,
hogy teljesítette a távot. Ajánlom
mindenkinek, mert a korosztályok itt
együtt tölthetnek „békességben”
közel fél napot, ami megfelel egy jó
fitneszprogramnak is.

Remélem, hogy jövőre is beszámol-
hatunk egy sikeres rendezvényről. Az
önkormányzatnak és az önkéntes
segítőknek nagyon köszönjük a köz-
reműködést. Nincs még újabb szloge-
nünk, így hát a régivel búcsúzunk:
Hajrá, Zámor!  

Zámori Kör, Panni néni 

Arra kérem Önöket, ha a község területén valamilyen
problémát, hibát, hiányosságot vagy rongálást tapasztal-
nak, jelezzék, hogy mielőbb intézkedhessünk!

Telefonszám: 23/347-421, 23/560-421

Email: polgarmester@pusztazamor.hu
Előre is köszönöm fáradozásukat:

Pátrovics Benedek
polgármester

Tisztelt Pusztazámori Lakosok!

A 12. közös kerekezés

PANNI NÉNI ÉS AZ Ő SZŐLŐCUKRA

FOTÓ: TURNHAUSER TAMÁS

FOTÓ: RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF

MÉG EGYÜTT A MEZŐNY
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19/2015. (III.23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. 39. § (2) bekezdés e)
pontja szerint Pusztazámor Község területén a
köztemető fenntartásával és üzemeltetésével
az Iharos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t
(2051 Biatorbágy, Ország út 5.) bízza meg öt
év időtartamra. Felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy kösse meg a jogszabály által megha-
tározott tartalmú kegyeleti közszolgáltatási
szerződést a temető üzemeltetésére a követke-
zőkkel:

A köztemetőn belül a ravatalozó üzemelte-
tése, a sírhelynyitás (sírásás, sírnyitás), az exhu-
málás a temetőüzemeltető kizárólagos joga és
kötelessége. 

A szolgáltató jogosult a ravatalozó, illetve
annak berendezései, felszerelései bérbeadá-
sára más kegyeleti szolgáltató számára, díj
ellenében. Összehangolja a ravatalozó hasz-
nálatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói
tevékenységeket. Biztosítja a ravatalozó és
technikai berendezései, tárolók és hűtők kar-
bantartását, javítását és működteti azokat,
gondoskodik rendszeres takarításukról és az
előírásoknak megfelelő módon és gyakoriság-
gal történő fertőtlenítéséről. 

A ravatalozó használatáért a szolgáltató
évente 120.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet az
önkormányzatnak úgy, hogy ha a tárgyévben
tizenkét temetésnél kevesebbre kerül sor, akkor
a bérleti díjat temetésenként 10.-10.000 Ft-tal
kell csökkenteni, azonban a csökkentés legfel-
jebb 60.000 Ft-ig lehetséges. 

A szolgáltatót terhelő költségek: a ravatalozó
működését érintő közüzemi díjak: víz, villany.

20/2015. (III.23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Csapás
utcai, 336 hrsz. alatti, kivett temető minősítésű
ingatlan felmérésének elkészítésével megbízza
Szakács Bálint egyéni vállalkozót (9029 Győr,
Szarkaláb u. 9.). A képviselő-testület elfogadja
az ajánlat szerinti egyszeri bruttó 205.000 Ft
díjat és 3.000 Ft éves díjat, felhatalmazza a pol-
gármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: polgármester

21/2015. (III.23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Napköziotthonos
Óvodánál egy fő 8 órás pedagógiai asszisztensi
állást engedélyez legkésőbb a 2015/2016-os
nevelési év kezdetétől, a 2015. évi költségvetés
terhére. A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy gondoskodjon a költségvetés
szükséges módosításának előkészítéséről.  

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

22/2015. (III.23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság működési feltételeinek
javítása céljából bruttó 500.000 Ft, azaz
Ötszázezer forint értékű felajánlást tesz az
alábbi tárgyi eszközök tekintetében a 2015. évi
költségvetésben a rendőrség támogatására
elkülönített keret terhére: 

10 db Intel Dual Core (4GM Ram/250 GB
HDD/CD-RW/Intel GMA 4500 Vga/LAN

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

23/2015. (III.23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadja az Érdi Rendőrkapitány-
ság vezetőjének beszámolóját a 2013-ban a
Pusztazámor Községi Önkormányzat által fel-
ajánlott 1.000.000 Ft összegű támogatás fel-
használásáról. 

24/2015. (III.23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kinyilvánítja elvi együttműkö-
dési szándékát a Felkelő Nap Szociális Szö-
vetkezettel (adószám: 24816081-2-42, szék-
hely: 2039 Pusztazámor, Táncsics Mihály u.
3. ). Jelen elvi nyilatkozat egy partneri
együttműködés, mely az Önkormányzat
részéről nem minősül pénzügyi kötelezett-
ségvállalásnak, célja a szövetkezet törekvé-
seinek elősegítése, elsősorban olyan módon,
hogy a képviselő-testület a szövetkezettel a
pályázatok benyújtása során és a közfoglal-
koztatással kapcsolatos egyéb megoldások
kigondolásában együttműködik azzal a felté-
tellel, hogy amennyiben az önkormányzat-
nak anyagi terhe jelentkezne, annak felválla-
lásához külön képviselő-testületi döntés
szükséges. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a fenti-
eknek megfelelő tartalmú együttműködési
megállapodás elkészítésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az együttműködési megállapodás alá-
írására. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

25/2015. (III.23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2015. évi lomtalanítást az alábbi-
ak szerint határozza meg:

A lomok elszállításának javasolt időpontja
2015. június 8. (hétfő), amennyiben az előző-
leg javasolt időpont már nem alkalmas, a
másodlagosan javasolt időpont 2015. június
29. (hétfő).

A lomtalanítási akció egy nap alatt kerül
lebonyolításra és nem terjed ki az építési tör-

melék, veszélyes hulladék és a folyékony hul-
ladékok elszállítására. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a
lomtalanítás időpontjának egyeztetésére.

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: polgármester

26/2015. (III.23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Ágoston Anita és
Bratkó István jelenlegi bérlőkkel a Pusztazá-
mor, Petőfi Sándor u. 31. szám alatti, 322/5.
hrsz.-ú lakóházas ingatlanon található 40 m2

hasznos alapterületű lakás 2014. április 29.
napján megkötött bérleti szerződését meghosz-
szabbítja. A lakbér mértékét a Képviselő-testü-
letnek a lakbér mértékét megállapító hatályos
rendeletében foglaltaknak megfelelően kell
megállapítani. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a bérleti szerződés megkötésére. 

Határidő: 2015. április 15.
Felelős: polgármester

27/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a közös önkormányzati hivatal
2014. évi működéséről szóló beszámolót elfo-
gadja. 

28/2015. (IV. 28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki
Rendőrőrs 2014. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.

29/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Hopka János alezredes, az Érdi
Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrs
parancsnoka rendőri és parancsnoki munká-
jával elégedett, azt jónak értékeli. A Képvise-
lő-testület tudomásul veszi, hogy a kapitány-
ság vezetője a Tárnoki Rendőrőrsön a
parancsnok személyét érintő átszervezést
hajt végre. 

30/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a pusztazámori Napoköziotthonos
Óvoda és a sóskúti Dimbes-Dombos Óvoda
fejlesztő pedagógiai ellátása érdekében egy
újabb státusz, fejlesztő pedagógus álláshely
létesítése megvalósuljon a 2015/2016 neve-
lési év kezdetétől. A képviselő-testületnek
szándékában áll a fejlesztő pedagógus foglal-
koztatásához szükséges anyagi forrás biztosí-
tása.

Képviselő-testületi határozatok
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a további egyeztetések lebonyolítására
azzal, hogy a foglalkoztatás végleges konstruk-
ciójának elfogadásához testületi döntés szüksé-
ges.

A képviselő-testület  utasítja a jegyzőt, hogy
kezdje el a megvalósításhoz szükséges előké-
szítő munkát.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző, óvodavezetők

31/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 130.000 Ft támogatást nyújt a
Sóskúti Polgárőr Egyesületnek (2038 Sóskút,
Szabadság tér 1.) az Andreetti Károly Általá-
nos és Művészeti Iskolában 2015. májusban
megtartandó KRESZ vetélkedő megrendezé-
séhez. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

32/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Pusztazámori Polgárőr Egyesület
2014. évben végzett munkájáról szóló beszá-
molót elfogadja.

33/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 150.000 Ft támogatást nyújt a Sós-
kúti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek (2038 Sós-
kút, Fő u. 3.) a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat és a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület közötti érvényes együttműködési megál-
lapodásban rögzített feladatok ellátására.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről
a 2015. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

34/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 100.000 Ft támogatást nyújt a Sós-
kút Sportklub Egyesületnek (2038 Sóskút, Gár-
donyi út) a 2014. július 3. napján kelt, a Pusz-
tazámor Községi Önkormányzat és a Sóskút
Sportklub Egyesület közötti érvényes együttmű-
ködési megállapodásban rögzített feladatok
ellátására.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről
a 2015. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

35/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 220.000 Ft támogatást nyújt a Nap-
lemente Nyugdíjasklubnak (2039 Pusztazá-

mor, Petőfi S. u. 27.) a klubtagok szegedi kirán-
dulásának lebonyolításához.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási szerződés megkötésére,
továbbá utasítja a polgármestert és a jegyzőt,
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2015. évi
költségvetés terhére.

Határidő: 2015. május 26.
Felelős: polgármester, jegyző

36/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 280.000 Ft támogatást nyújt a
Zámori Kör Közhasznú Egyesületnek (2039
Pusztazámor, Kmoskó u. 2.) a 2015. évben
megrendezendő Három falu két keréken és a
pusztazámori Falunap rendezvények lebonyo-
lításában való részvételhez. A támogatás kifize-
tésének feltétele a civil szervezetek működésé-
ről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényben rögzített beszámolási szabályok-
nak való megfelelés.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási szerződés megkötésére,
továbbá utasítja a polgármestert és a jegyzőt,
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2015. évi
költségvetés terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

37/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 250.000 Ft támogatást nyújt a Sós-
kúti Fúvószenei Egyesületnek (2038 Sóskút,
Gárdonyi. G. u. 17.) 2015. augusztus 2–5.
között Kemencén megrendezendő nyári tábor
lebonyolításához.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási szerződés megkötésére,
továbbá utasítja a polgármestert és a jegyzőt,
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2015. évi
költségvetés terhére.

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

38/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 150.000 Ft támogatást nyújt a
Pusztazámor Római Katolikus Plébániának
(2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 7.) a 2015. júli-
us 20–25. között tartandó hittantábor  lebo-
nyolításához.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási szerződés megkötésére,
továbbá utasítja a polgármestert és a jegyzőt,
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2015. évi
költségvetés terhére.

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

39/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 100.000 Ft támogatást nyújt az
Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti
Iskola (2038 Sóskút, Tulipán u. 9.) a 2015. júli-

us 6–10. között Balatonon megrendezendő
nyári táborának lebonyolításához.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási szerződés megkötésére,
továbbá utasítja a polgármestert és a jegyzőt,
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2015. évi
költségvetés terhére.

Határidő: 2015. május 31.
Felelős: polgármester

40/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Törökbálinti Torna Club Yama Karate Szakosz-
tálya (2030 Érd, Hargita u. 1.) a 2015. június
15–18. között minden nap 9.00–17.00 óra
között az Andreetti Károly Általános Iskola és
Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézmé-
nyének tornatermét, öltözőit és étkezőjét hasz-
nálhassa térítésmentesen. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

41/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Napköziotthonos
Óvoda kertépítészeti és eszköztelepítési mun-
kálatainak elvégzésére a Táj és Kert Kft.-t (2039
Pusztazámor, Bartók B. u. 8.) bízza meg bruttó
6.219.144 Ft kivitelezői díj ellenében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a kivitelezői szerződés megkötésére, a
költségvetésben az oktatási épületek udvará-
nak felújítására elkülönített keret, valamint az
általános tartalék terhére. 

Határidő: 2015. június 15.
Felelős: polgármester

42/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel megállapodást
köt, melyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő
Központban keletkező depóniagáz energetikai
hasznosítását szolgáló középfeszültségű terme-
lői vezeték nyomvonalára és annak biztonsági
övezetére vezetékjog legyen bejegyezhető az
azzal érintett Pusztazámor 067, 073 hrsz. alat-
ti önkormányzati tulajdonú ingatlanokra.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

43/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor,
Kossuth Lajos utca „K” szegély építési munká-
latainak elvégzésével az Útéppark Útépítő és
Mélyépítő Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Sóstói u.
7.) bízza meg bruttó 6.369.977 Ft vállalkozói
díj ellenében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a kivitelezői szerződés megkötésére, a



költségvetésben a közterületek, a harangláb és
az utak felújítására elkülönített keret terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

44/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete által adományozandó elismeré-
sekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati
rendelet 9-10. §-ai alapján úgy, dönt, hogy
Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2015-ös
évben a nemzetközi versenyen való szereplés-
re tekintettel 

Buzora Belián pusztazámori lakos részére
50.000 Ft összegben. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

45/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt
Csóti Gyula, 2039 Pusztazámor, Naphegy u. 8.
szám alatti lakossal a Pusztazámor 90, 86 és a
99 hrsz. alatti területek telekhatár-rendezésére
az alábbiak szerint:  

1. Csóti Gyula a tulajdonát képező Puszta-
zámor 90 hrsz.-ú ingatlanból átad az
ingatlanját határoló 86 és 99 hrsz. alatti
közterületek tulajdonosa – azaz a Puszta-
zámor Községi Önkormányzat – részére
annyi területet, hogy a kiépített burkolat
és padka teljes egészében az önkormány-
zati utak jogi határán belül kerüljenek. 

2. Csóti Gyula tulajdonos az ingatlanrészt
térítésmentesen bocsátja az Önkormány-
zat részére.

3. A telekhatár módosításához kapcsolódó
valamennyi költséget (változási vázrajz
elkészítése, földhivatali eljárás díja, tulajdo-
nosi megállapodással kapcsolatos ügyvédi
költség stb.) az Önkormányzat viseli. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert valamennyi szükséges jognyi-
latkozat és intézkedés megtételére, ideért-
ve a tulajdonosi megállapodás megköté-
sét, továbbá utasítja a jegyzőt ezek előké-
szítésére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

46/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az emberi erőforrá-

sok minisztere, a belügyminiszter és a nemzet-
gazdasági miniszter által a nyári étkeztetés biz-
tosítása támogatására meghirdetett pályázaton
nem kíván részt venni, tekintettel arra, hogy az
óvoda főzőkonyhájában nem tudja biztosítani
a szükséges legalább 43 napi étkezést és a köz-
ségben nincs más helyben működő, meleg
ételt előállító étterem.

47/2015. (IV.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára
Pátrovics Benedek polgármester részére a
2015. év I. negyedévében végzett munkáját
elismerve és értékelve 2 havi illetményének
megfelelő jutalmat állapít meg. Utasítja a jegy-
zőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2015.
évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

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

A határozatokat betűhív formában közöljük
– A szerk.
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Úrnapi körmenet Zámoron

A pünkösdöt követő tizedik nap
Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe.
Ebben az évben június 4-e, csütörtök.
A szombat esti szentmisén ünnepelte
egyházunk.

Úrnapja katolikus ünnep, központ-
jában olyan hittétel áll, amely megkü-
lönbözteti egymástól a keresztény
felekezeteket. A katolikus egyház
hiszi és hirdeti: a liturgiában a pap
szavára Isten lehetségessé teszi, hogy
a kenyér és bor színe alatt valóságo-
san jelenvalóvá váljon Krisztus. A
protestáns egyházak mindezt jelképe-
sen értelmezik.

Az úrnapi körmenet során a négy
égtáj felé felállított, lombsátorral,

virágokkal ékesített négy oltárhoz
ünnepélyesen, kísérettel, baldachin
alatt, díszes tartóban, úgynevezett
úrmutatóban – monstranciában – a
pap által hordozott Oltáriszentséggel
vonultak végig a jelenlevők. Mind-
egyik oltárnál plébánosunk, József
atya felolvasott egy-egy szentírási

részt, majd ünnepélyes áldást adott.
Az egyes oltárokat védő sátrakat a
helyi katolikus családok díszítették. A
pap által hordozott Oltáriszentség elé
Andrásfalvy Angéla, kis ministráns
rózsaszirmot hintett. 

K. Á.
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Pusztazámoron és Sóskúton szeren-
csére nem gyakoriak a tűzesetek és a
műszaki mentések. A problémát
inkább az okozza, hogy a heves eső-
zések következtében az esővíz több
pincét, garázst eláraszt. A lezúduló
nagy mennyiségű csapadék a med-
rekből kilépve iszappal és hordalék-
kal borít el több utcát, telket. A
mélyebben fekvő területeken a víz
felgyülemlik, a viharok során faágak
szakadnak le, fák dőlnek ki, ekkor
kell beavatkozni szivattyúkkal,
motorfűrészekkel. Az ilyen esetekben
a lakosság a tűzoltóság segítségére
szorul.

A Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let tagjainak a Sóskúton, a Fő utca 3.
szám alatt található szertárépületet
saját erőből és pályázati forrásból sike-
rült teljesen felújítaniuk. Mintegy 15
millió forintot fordítottak a régi épület-
re annak érdekében, hogy a teljes tető-
zetet felújítsák, új nyílászárókat
helyezzenek be, kiépítsék a szükséges
kiszolgáló helyiségeket. Az egyesület-
nek pályázatok útján közel 2,8 millió
forint értékű eszközt sikerült beszerez-
nie. Rendelkeznek egy nagyteljesítmé-
nyű átemelőszivattyúval, motorfűré-
szekkel, létrákkal, tűzoltáshoz sugár-

Segítség az önkéntes tűzoltóknak
Lépések tűzoltóautó beszerzésére

ROLF KARRER ELKÖTELEZETT A NÉMET–MAGYAR

KAPCSOLATOK ELMÉLYÍTÉSE IRÁNT

Herr Rolf Karrer Bürgermeister
Stadtverwaltung Kirchplatz 2 79618 Rheinfelden (Baden)

Stadtteil: Kernstadt

Tisztelt Polgármester Úr!

Magyarországról, a főváros nyugati kapuja két településének polgármeste-
reként keressük meg Önt, mint olyan személyt, aki elkötelezett a
német–magyar kapcsolatok, a német–magyar települések és az itt élő ember-
ek együttműködésének erősítésében.

Sóskút és Pusztazámor települések aktív összeköttetésben állnak a szinte
szomszédos Törökbálint településsel. Törökbálinti ismerőseinktől, baráta-
inktól tudjuk, hogy milyen sok területen számíthattak az Ön segítségére, mint
a testvértelepülés egykori polgármesterére, majd később Reinfelden telepü-
lés polgármestereként is minden segítséget megadott Törökbálint civil szer-
vezetei számára.

Igaz, hogy Sóskút és Pusztazámor községekkel nem alakult ki Önnek hiva-
talos kapcsolata, de a volt országgyűlési képviselőnktől tudjuk azt, hogy az
Ön érdeklődése ezt a két települést sem kerülte el.

Mi a méretünk és a hagyományaink miatt nem rendelkezünk testvér-tele-
pülési kapcsolatokkal, amelyre most nagy szükségünk lenne. Ennek hiányá-
ban fordulunk most Önhöz, kérve az Ön támogató segítségét.

Sóskút és Pusztazámor több polgárában éledt fel évekkel ezelőtt az az
igény, hogy újjászervezzék a korábban a két település civil életében megha-
tározó szerepet betöltő önkéntes tűzoltó egyesületet. E vonatkozásban példa-
értékűek számunkra a német településeken szerzett személyes tapasztalata-
ink. Néhány lelkes, az ügy iránt elkötelezett polgárunk kezdeményezésére és
jelentős munkájának eredményeként Sóskúton újjáépítették az egykori tűzol-
tószertárat. Anyagi erőforrásaik arra voltak elegendőek, hogy a létesítményt
a mai elvárásoknak megfelelően újjáépítsék, de arra már nincs lehetőségük,
hogy új tűzoltó szerautó beszerzését is biztosítani tudják.

Úgy ítéljük meg közösen a civilekkel, hogy anyagi erőforrásainkat meghalad-
ja egy új tűzoltóautó beszerzése, viszont amennyiben lenne lehetőség arra, hogy
az Ön segítségével egy működőképes, de lecserélésre szánt, megfelelően felsze-
relt gépjárműhöz az önkéntes tűzoltóinkat hozzásegítsük, önkormányzataink
készek arra, hogy az ehhez szükséges anyagi hozzájáruláshoz támogatást nyújt-
sanak. Nagyon fontosnak tartjuk annak kiemelését, hogy a gépjárművet nem
kívánjuk ingyen, éppen ezért nem tartanánk szerencsésnek kereskedő bevonását,
hanem közvetlenül a jelenlegi tulajdonostól szeretnénk megvásárolni. 

Tisztelettel arra kérjük Polgármester urat, hogy szíveskedjen végiggondol-
ni, hogyan tudna az Ön kapcsolati tőkéjével, gazdag tapasztalatával elősegí-
teni, hogy egy megfelelő használt tűzoltójárműhöz tudjuk segíteni a két tele-
pülés önkéntes tűzoltóit.

A szíves segítségét előre is köszönjük, és a legközelebbi magyarországi
látogatásán örömmel látjuk vendégül településeinken.

Sóskút, Pusztazámor, 2015. április 22.
Tisztelettel:

König Ferenc   Pátrovics Benedek
Sóskút polgármestere Pusztazámor polgármestere
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felszeléssel és kéziszerszámokkal. Bir-
tokában vannak a szükséges szakmai
tudásnak, képzettségnek. 

A sóskúti képviselőkkel együtt tartott
ülésen mind a zámori, mind a sóskúti

testület támogatta azt az elképzelést,
hogy egy használt, de még megfelelő
műszaki állapotú tűzoltóautó vásárlá-
sában nyújtsanak segítséget a Sóskúti
Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára.
Kézenfekvőnek az a megoldás látszik,
hogy külföldről szerezzünk be egy
olyan gépjárművet, amelyet valame-

lyik település használt eddig és most
szándékozik lecserélni.

Keller László volt országgyűlési
képviselő révén sikerült felvenni a
kapcsolatot a németországi Rheinfel-
den polgármesterével. Rolf Karrer
május 8-án járt Sóskúton és Pusztazá-
moron. Sóskút és Pusztazámor pol-
gármesterével, valamint Cserődi
Józseffel, a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnökével folytatott egyez-
tetésen kirajzolódtak a továbblépés
lehetőségei. Karrer polgármester úr
ígéretet tett arra, hogy személyesen is
közreműködik abban, hogy mihama-
rabb megvalósulhasson a gépjármű
megvásárlása.

A sóskúti önkéntesek igyekezetük-
kel, kitartásukkal, önkéntes munká-
jukkal már bizonyították, hogy meny-
nyire fontos nekik az, hogy az embe -
rek tűzvédelméért tenni tudjanak, de
munkavégzésük alapfeltétele, hogy
rendelkezzenek tűzoltógépjárművel
és megfelelő szakfelszereléssel. Ehhez
szeretnénk őket hozzájuttatni, hogy
segíteni tudjanak nekünk.

Csibrikné Pátrovics Krisztina
képviselő

KONZULTÁCIÓ A NÉMET VENDÉGGEL

A TŰZOLTÓAUTÓ BESZERZÉSÉRŐL

A Gyermekjóléti Szolgálat nevében örömmel tájékoz-
tatjuk a sóskútiakat és a pusztazámoriakat arról, hogy
a Polgárok Házában (a Gyermekjóléti Szolgálat régi
irodájában), Sóskút, Fő út 35. szám alatt adományrak-
tárt  nyitottunk. Szeretettel várunk minden olyan gyer-
mekes családot, amelynek segítségre van szüksége.

Adomány átvételére hétfőnként van lehetőség 14 és
16 óra között, előzetes bejelentkezés alapján. A beje-
lentkezést személyesen fogadjuk a Gyermekjóléti Szol-
gálat irodájában, Sóskút, Szabadság tér 1. szám alatt (a
Polgármesteri Hivatal udvarában), vagy Érczi Zsolt csa-
ládgondozónál a 06 20 569-9306-os telefonszámon.

Egyben kérjük, hogy aki rendelkezik olyan ruhával,
játékkal vagy bármilyen más lakásfelszereléssel, amelyre
már nincs szüksége, de még hasznát veheti, támogassa
ezzel a rászorulókat. Az adományokat a Gyermekjóléti
Szolgálat irodájába, Sóskút, Szabadság tér 1. szám alá
várjuk. Amennyiben az adomány beszállítását nem tudja
megoldani, kérjük, hogy jelezze a fenti telefonszámon a
családgondozónak, és a szállítást megoldjuk.

Lakossági tájékoztatás 
a gyermekes családok számára

Felhívjuk a kedves pusztazámori lakosok figyelmét,
hogy a Dyanthus Gyógyszertár nyitva tartása 2015.
június 1-jétől megváltozott!

Az új nyitvatartási idő:
Pusztazámor

Hétfőtől péntekig 16.00 – 17.30
Sóskút

Hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00

Változás a gyógyszertár 
nyitvatartási idejében

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édes-
anyánk, Kiss Gyuláné temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk
osztoztak.  

Fiai és családjuk

Köszönetnyilvánítás



2015/3 ZÁMORI HÍREK / 12

Gyermeknap a Koroda-kertben

Május 31-én délután a Koroda-kert-
ben közel 200 gyerek részvételével
gyermekdélutánt rendeztünk. A lebo-
nyolításában részt vettek az iskola és
az óvoda dolgozói, Kenéz Enikő,
Babar Szilvia, Hornyák Imréné,
Godó Krisztina, Szabó Istvánné,
Szendi Jánosné szülők, nagyszülők,
valamint Tokaji Mária, Gróh Katinka,
Pató Patrícia, akiknek itt az újság
hasábjain keresztül is köszönetet
mondunk. A rendezvény célja az idei
gyermeknap méltó megünneplése
volt. A helyszínen számos, egy idő-
ben zajló program fogadta a kiláto-

gatókat. Most is az egyik legvonzóbb
program az arcfestés és a csillámteto-
válás volt. Az ügyes kezűek karkötőt
vagy szellőbabát készíthettek. A taní-
tó nénik családi versenyekkel készül-
tek, ami nagyon nagy sikert aratott.
A rekkenő hőségben jól esett a jég-
krém, mellyel a szervezők kedves-
kedtek. Öt órától Papp Rita kölyök-
party műsorán szórakoztak a kis
ünnepeltek. Az egész délutánt átöle-
lő program alatt megéhezett a társa-
ság és jóízűen falatoztak a bogrács-
ban főtt paprikás krumpliból. Sokáig
hangos volt még a park a program
befejeztével is. Jól érezték magukat a
résztvevők ebben a gyönyörű kör-

nyezetben, melyre méltán lehetünk
büszkék.

Köszönetünket fejezzük ki a Pusz-
tazámor Községi Önkormányzatnak,
valamint a Pusztazámor Községért
Közalapítványnak, hogy az idén is
biztosították a rendezvény anyagi
részét.

Kiss Ágnes
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Szülők és gyerekek

Amiről most szó van, az a Koroda-
kert és a virágzó fák, bokrok, rózsák.
Egy részük csak virágzott.  Mert nem
virulhatott sokáig. A gyermeknapi
rendezvényen néhány gyerek letarol-
ta őket. Először azt hihetnénk, hogy
„csak” azért, mert gyerekek, és jó idő
van,  szabad a játék.

De mégis azt kell mondanunk,
hogy nem, nem ezért. Ezek a gyere-
kek nem tudják, hogy meg kell
becsülni azt, amit valaki nagy gond-
dal nevel, amit valaki minden nap
megöntöz, hogy ezer színben pom-
pázzon, mélyzöld lombot növesszen.
Három ember dolgozik azért a hét
majdnem minden napján, hogy  itt
Zámoron nyíljon a legszebb virág,
zúgjon a szélben a legmagasabb
fenyő. 

A szülőknek igenis az a dolguk,
hogy megtanítsák a gyerekeket arra,
hogyan kell játszani és hol. Figyelni
kell rájuk, nemcsak otthon, hanem
mindig és mindenhol. Szeretnénk
ezekre a gyerekekre is büszkék lenni
valamikor, de ahhoz, hogy ez bekö-
vetkezzen, arra van szükség, hogy a
szüleik megtanulják: azzal, hogy
odafigyelnek a gyermekeikre, segíte-
nek nekünk megőrizni azokat az érté-
keket, melyeket közösen teremtünk. 

PUSZTAZÁMOR IRIGYLÉSRE MÉLTÓAN SOK GONDOZOTT ZÖLDTERÜLETTEL RENDELKEZIK

TÖVESTÜL KITÉPVE…

PARKGONDOZÁS A KÖZSÉGKÖZPONTBAN

ÖSSZETAPOSOTT NÖVÉNYEK A GYERMEKNAPI

RENDEZVÉNY UTÁN
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Sikeres zámori szereplés a KRESZ-vetélkedőn 

Az előző évekhez hasonlóan az idei
tanévben is megrendezte a Sóskúti
Polgárőr Egyesület az általános isko-
lai közlekedésbiztonsági vetélkedőt.
A verseny a sóskúti iskola tornatermé-
ben május 14-én zajlott.

A versenyt megelőzően az Érdi
Rendőrkapitányság közlekedésbizton-
sági osztályvezető-helyettese, Simon
Krisztina főhadnagy élvezetes elő-
adást tartott, a gyerekek figyelmét
rátermetten lekötve. Az előadás a gya-
logos és a kerékpáros közlekedés sza-
bályait, valamint a közúti jelzések,
jelzőtáblák jelentését tekintette át.

A kitöltendő tesztlapokat Kürti Ist-
ván rendőr őrnagytól, az Érdi Rendőr-
kapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályának vezetőjétől kaptuk meg.

A versenyen közel ötven alsós és
ötven felsős diák mérte össze tudását. 

Az alsó tagozatban: 

I. helyezést ért el Horváth Bence 4.
osztályos pusztazámori tanuló.

Jutalma egy kerékpár volt, melynek
beszerzését Sóskút önkormányzata
támogatta.

II. helyezést ért el Bihari Attila 4. a
osztályos tanuló. 

Szintén egy kerékpárt nyert, mely-
nek beszerzését a Sóskúti Polgárőr
Egyesület támogatta. 

III. helyezést ért el Székely Ferenc
4. osztályos pusztazámori tanuló.

Egy 17 000 Ft értékű kerékpáros
kiegészítőkből álló csomagot nyert. 

IV. helyezést ért el Karcagi Demjén
4. osztályos pusztazámori tanuló.

Egy 8000 Ft értékű ajándékcsomag-
gal lett gazdagabb. 

V. helyezést ért el Varga Boglárka 4 a
osztályos tanuló.

Szintén egy 8000 Ft értékű aján-
dékcsomagot nyert. 

A felső tagozatban:

I. helyezést ért el Püsök Richárd 8.
a osztályos tanuló.

Jutalma egy kerékpár volt, melynek
beszerzését Pusztazámor önkor-
mányzata támogatta. Nyereményét
Pátrovics Benedek polgármestertől
vehette át. 

II. helyezést ért el Deme Dániel 5. a
osztályos tanuló. 

Szintén egy kerékpárt nyert, mely-
nek beszerzését a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány támogatta.
Kerékpárját Garainé Ordas Dórától, a
Pusztazámor Községért Közalapít-
vány kuratóriumának elnökétől
vehette át.

III. helyezett Deme Róbert 7. b osz-
tályos tanuló.

Egy 17 000 Ft értékű kerékpáros
kiegészítőkből álló csomagot nyert. 

IV. helyezett Bogdán Beatrix 6. b
osztályos tanuló. 

Egy 8000 Ft. értékű ajándékcsoma-
got nyert. 

V. helyezett Csurán Gabriella 8. b
osztályos tanuló.

Szintén egy 8000 Ft. értékű aján-
dékcsomagot nyert. 

A legjobbaknak járó négy kerékpár
természetesen a KRESZ szabályainak
megfelelően első-hátsó lámpákkal,
oldalprizmával, sárvédővel, csengő-
vel lett felszerelve. A kerékpáros
kiegészítőket a Diósd Bike Kerékpár-
bolt és szerviz tulajdonosának, Sárik
Ferencnek köszönhetjük. Hálásak
vagyunk az iskola pedagógusainak a
verseny lebonyolításában nyújtott
segítségükért.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a
KRESZ-vetélkedőt már a kezdetektől
fogva támogatja egy-egy kerékpárral
a Pusztazámor Községi Önkormány-
zat és a Pusztazámor Községért Köz-
alapítvány. Ezúton szeretném megkö-
szönni a pusztazámori testület tagjai-
nak, hogy hozzásegítettek minket a
kerékpárok beszerzéséhez.

Csernyák Péter
elnök

Sóskúti Polgárőr Egyesület



2015/315 / ZÁMORI HÍREK

Autóval rendelkező, önálló

KŐMŰVEST
KERESÜNK

hosszú távra, folyamatos 
munkavégzéssel!
Tel.: 70 624-3707

MINŐSÉGI FOGSOR 
Díjmentes fogtechnikai szaktanácsadás, 

állapotfelmérés

06 30 984-0790
Takács Gergely

Fogorvosi háttérrel, 30 év tapasztalattal, 
gyorsan, jó minőségben kivehető fogsorok, 

porcelánhidak, legmodernebb cirkónium hidak. 
Munkánkra garanciát vállalunk!

Hazánk gazdag gyógynövényflórájá-
ból ajánljuk a természetben éppen
fellelhető, gyűjtésre érdemes cicka-
farkot. A mezei cickafark (Achillea
collina) évelő, 50-80 cm magas,
hazánkban gyakori előfordulású
gyógynövény. Levelei többszörösen
szeldeltek, fehér virágzata apró fészkekből áll. Egész nyá-
ron virágzik, késő őszig megtalálhatjuk réteken, erdőszé-
leken, legelőkön, elsősorban napos fekvésű területeken.
A házipatikában sokféleképpen felhasználhatjuk a virág-
zó hajtásvég szárított formáját: tudományosan bizonyított
gyulladáscsökkentő, görcsoldó, étvágyjavító, fájdalom-
csillapító és antibakteriális hatása, így teája gyomorhurut,
gyomorfekély, emésztési panaszok, étvágytalanság esetén
nyújthat segítséget. A tápcsatorna betegségeinek enyhíté-
se mellett a sebgyógyításban is jelentős: kenőcs formájá-
ban vagy borogatásként a nyálkahártyák és a bőr gyulla-
dásainál, valamint lassan gyógyuló sebek kezelésére
használható. Összemorzsolt friss levelét a kirándulás
során szerzett sebek gyógyítására, a vérzés csillapítására
már a helyszínen, a sebre helyezve használhatjuk. 

Napközis Kertésztábor 6–12 éves gyermekeknek
júliusban és augusztusban, Budapesten a XII. kerület-
ben, természetvédelmi terület mellett, a Botanicon
Kert Klub szervezésében. www.botanicon.hu

HÁZIPATIKA: Cickafark



* Az ajánlat 5 ajtós Ford Mondeo 1.5l EcoBoost (160 LE) M6 Trend felszereltségű modell vásárlása esetén, 

Ford Credit Bónusz Finanszírozással együtt, 2015. 06. 01-től, a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvé-

nyes. A Ford Credit Bonusz fi nanszírozás kizárólag zárt végű pénzügyi lízing formában érhető el, forint ala-

pon. A legkisebb fi nanszírozott összeg: 800.000 Ft, a minimális futamidő: 24 hónap lehet. Referencia THM 

forint alapon 10,37% - 15,01%, amely 2.000.000 Ft fi nanszírozott összeg és 60 hónapos futamidő esetén 

került megállapításra. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gye-

lembevételével történik, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a 

fi nanszírozás árfolyam- valamint kamatkockázatát. A hirdetés tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatté-

telnek. A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkafi nanszírozója, a Lombard Lízing 

Zrt. nyújtja. Az ajánlatban foglaltak változtatására az Autocentrum Szabo Kft  . fenntartja a jogot. A tájékoz-

tatás nem teljes körű. További részletek felől érdeklődjön márkakereskedésünkben. A képen látható autók 

illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. Vegyes átlagfogyasztás: 

5,8 l/100 km, CO2-kibocsatas: 134 g/km.

Autócentrum Szabó Kft .
2030 Érd, Kis-Duna u. 9.  Tel.: +36 23/524-028

web: www.autocentrumszabo.hu


