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Falunap 2016
A június 25-én megrendezett nagy sikerű zámori Falunapról szóló írásaink 

a 10., 11. és 14. oldalon olvashatók.
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Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király
napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folyto-
nosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra
a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Az ünnepi dátumot Szent László
király tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely
pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban az
évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazili-
kában, ami szentté avatásával volt egyenértékű.

(Nagy) Lajos uralkodásától (1342–1382) kezdve egyházi ünnepként élt
tovább e nap. 1771-től a Szent István-nap kimaradt az ünnepek sorából.
Mária Terézia (1740–1780) ismét elrendelte a Szent István-nap megtartását,
sőt azt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvétette. 

Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg
a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbó-
luma volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot, amely ország-
szerte nemzeti tüntetéssé vált. 

A két világháború között az ünneplés kiegészült az össznemzeti célkitűzés-
re, a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország visszaállítására való folyama-
tos emlékeztetéssel. Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt, ezután ezt
eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. 

A Kádár-rendszerben először az új kenyér ünnepének nevezték el augusz-
tus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését mint új – szocialista –
államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. 

A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta
ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István
ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: az első szabad
választáson létrejött Országgyűlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti
ünnepek – március 15., augusztus 20., október 23. – közül Szent István
napját emelte a hivatalos állami ünnep rangjára.

Augusztus 20.
Az ünnep története

(Forrás: mult-kor.hu)
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Kedves Pusztazámoriak!
Szeretnék beszámolni önöknek az
elmúlt időszak történéseiről, arról,
hogy településünk érdekében milyen
ügyekben dolgozik együtt a képvise-
lő-testület. Röviden vegyük sorra a
felmerült témákat.

Kandeláberek és a fák gallyazása

Az ELMŰ szakemberei hosszas
egyeztetés után végre kicserélték a
községháza környékén és a Koroda-
kertben található 11 darab kandelá-
ber égőit. A múlt nyári vihar által
megdöntött két kandeláber helyett

újat állítottak fel. Még két kandeláber -
ajtó javításával maradtak adósok.
Remélem nem sokáig. 

Szintén az ELMŰ végezte a közte-
rületen levő fák gallyazását a Falunap
előtt. Először az ágakat vágták le,
majd az utolsó pillanatban szerencsé-
re el is szállították a halomba rakott
száraz gallyakat. 

Remeteség felújítása

A kivitelezők, Ginter László műszaki
vezető irányításával a csapadékvíz-
csatornák, lefolyók javításával, lejté-
sének beállításával és az ereszdeszka
cseréjével kezdték meg a munkát júli-
us 11-én, majd a lábazati vakolatot
eltávolították és szellőzni hagyták a
falat. A fatorony és a nyílászárók felü-
letét lecsiszolták és lefestették. Az
ablakpárkányok ellopott burkolatát
pótolták, a kő nyíláskereteket kijaví-
tották. Az acélrácsokat, díszeket
mázolták. A homlokzatra először
színpróbát festettek, majd Szatmári
Klára műemlék-felügyelő jóváhagyá-
sával az egész épület megkaphatja a
végleges színt. Aki fenn jár a temető-
ben, annak rögtön szembetűnik, hogy
a Remeteség körül is változások tör-
téntek. Elszedték a földet, így egy
kicsit kiemelkedett az épület a kör-
nyezetéből. A csapadékvizet esőelve-
zető beton folyókában fogjuk elvezet-

ni. Szintén a minél tökéletesebb víz-
elvezetést szolgálja az a kavicságy,
mely majdnem egy méter szélesség-
ben fogja körülvenni a Remeteséget. 

Azt már most látjuk, hogy a fa szer-
kezeti elemeket háromévente kezelni
kell annak érdekében, hogy ne men-
jenek ennyire tönkre. A fatorony
egyes részeit szinte kézzel szét lehe-
tett morzsolni, annyira rossz állapot-
ban voltak. Az ablakok, ajtók beltéri
részei jó minőségűek, ezekhez nem
kell most hozzányúlni. 

A főzőkonyha korszerűsítése

Az iskola-óvoda közös konyhájának
korszerűsítése július 21-én kezdődött
meg. A tervek szerint három hetet fog
igénybe venni a munka. Az új elektro-
mos kombisütő, burgonyakoptató gép,
mosogatógép, mély kéttálcás mosoga-
tó, elszívó beszereléséhez a víz- és
elektromos hálózatot részben át kell
alakítani. Műanyag harmonikaajtót és
műanyag redőnyt is felszereltetünk
annak érdekében, hogy még több
helyet nyerjünk. A munkálatok elvég-
zésére összességében 5,7 millió forint
terveztünk, teljes egészében saját
pénzből. A korábbi lapszámban még
azt a szándékot írtam le, hogy pályá-
zaton is indulunk, de a pályázati
kiírásban az szerepelt, hogy szerkezeti
módosításokat is véghez kell vinni

Közös ügyeink – dolgozik a testület

AZ ELMŰ SZAKEMBEREI ZÖMÉBEN

ELVÉGEZTÉK A KANDELÁBEREKKEL

KAPCSOLATOS JAVÍTÁSOKAT

MÉG A FALUNAP ELŐTT MEGTÖRTÉNT A FÁK GALLYAZÁSA
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ahhoz, hogy olyan összegű támogatást
kapjunk, amelyet mi szerettünk volna.
Tehát falat kellett volna építenünk
vagy bontanunk. Ennek pedig nem lett
volna indoka. Az óvodakezdés előtt
még egy nagytakarítás lesz, és indulhat

a munka. Azt várjuk, hogy a konyhai
dolgozók a korszerűbb gépeknek
köszönhetően végre előtérbe helyez-
hetik a leleményességüket és a nagyon
szigorú szabályok mentén változato-
sabb étlappal tudnak előrukkolni. 

Az óvoda új nyomtatója

Június végén egy új, többfunkciós
géppel gyarapodott az óvoda. A
készülék színes kivitelben is tud
fénymásolni, nyomtatni és szkennel-
ni. A készülék mintegy 600 000
forintba került. Most már semmi aka-
dálya nincs annak, hogy a színezők,
keresgélők, összekötősdik, kifestők
széles tárházával örvendeztessék
meg a pedagógusok a kis óvodáso-
kat.

Tervezett pályázataink 

Ismét szeretnénk pályázni a belterü-
leti utak szegélyének, a fahíd és a
Jókai utcai híd felújítására, a ravatalo-
zó felújítására, illetve korszerűsítésé-
re. A pályázatot augusztus végéig
lehet benyújtanunk.

Szeretnénk, ha elkötelezett híveket
tudnánk szerezni a mindennapi test-
mozgásnak, ezért könnyen hozzáfér-
hető, ingyenes létesítményekben
gondolkodunk. Lehetőségünk van
pályázati forrásból olyan sportpark
létrehozására, ahol szabadtéri tested-
ző eszközöket helyezünk el. Puszta-
zámor a lakosságszámát tekintve két
sportparkot is létesíthet, illetve egy
futókörrel is kiegészítheti a beruhá-
zást. A sportparkban 15 féle eszközt
helyeznénk el, a következő lehetősé-
gekkel: húzódzkodás, tolódzkodás,
fekvőtámasz, hasizom-erősítés, hát-
izom-erősítés, létramászás, lépcső-
zés, függeszkedés, párhuzamos kor-
lát. A futókör 1,25 m szélességű és
200 vagy 400 méter kerületű lehet. Ez
esetben a benyújtási határidő augusz-
tus közepe. 

Pátrovics Benedek 
polgármester

Meghívó

A Pusztazámor Községi Önkormányzat szeretettel vár
minden érdeklődőt Szent István-napi rendezvényére:
2016. augusztus 20-án 17 órakor a kőkereszt melletti
parkba ünnepi szentmisére, valamint 18 órától a Sóskú-
ti Ifjúsági Fúvószenekar polkapartijára a Koroda-kertbe.
Ünnepi köszöntőt mond Pátrovics Benedek polgármes-
ter.

Szüreti felvonulás és bál

2016. október 1-jén  14 órakor szeretettel várjuk Önt és
családját a szüreti felvonulásra, majd az esti bálba. Rész-
letek és további információ a község honlapján és pla-
kátokon.

Pusztazámor Községi Önkormányzat, 
Pusztazámor Községért Közalapítvány

JÚLIUS ELEJÉN ELKEZDŐDÖTT A REMETESÉG FELÚJÍTÁSA

ZÁMORI VIRÁGÖZÖN 2016
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Remeteségünk, községünk jeles épít-
ménye, közel négy évszázada dacol
az idő múlásával.

A Remeteség első temploma Szent
István uralkodásának idejére tehető.
A középkori krónika „pusztatemp-
lom” néven emlegeti (4,6×6,7 hajó-
méretű volt és a török hódoltság
alatt elpusztult). A ma is látható
Remeteséget a falak romjaira, az
építmény maradványait felhasznál-
va építették.

A zámorhegyi templomot az 1752-
ben Pusztazámorra települt Mentler
Mihály nagyszombati főbíró építtet-
te, a remetelakkal együtt. Egyidejű-
leg a veszprémi püspöktől engedélyt
kapott Jeromos Ferenc-rendi szerze-
tes számára, hogy a Zámorhegyi
Remeteségbe letelepedjen. 1758-
ban ő az első remete az itteni cellák-
ban.    A második remete, Fülöp frá-
ter Ágoston-rendi szerzetes (az ágos-
tonosok harmadik rendjének tagja)

1761-ben szintén a veszprémi püs-
pöktől kapott engedélyt az itt lakás-
hoz. 

Az épületet 1776-ban renoválták a
Mentler család költségén. A hozzáér-
tők szerint jó anyagból készült, kele-
telt (olyan templom, amelynél az
épület tengelye kelet–nyugati fekvé-
sű, és a belső elrendezése olyan,
hogy a hívők és a celebráló pap kelet
felé fordulva imádkoznak), remek
építmény. Egy tető alatt van a szent-
egyház és a Remeteség. Külön bejá-
rattal rendelkezik mindkettő, a har-
madik ajtó a templom alatti sírboltok-
hoz vezet. 

A harmadik remete a pálos rendi
Laci páter volt, aki a II. József-féle
szekularizáció idején került Puszta-
zámorra. 1818-ig lakott a Remeteség-
ben, azóta a cellák üresek.

A Remeteséget – a falunkba házas-
sága révén települt – Barcza Imre
1924-ben restauráltatta. A két évvel
előbb plébánosként idekerült dr.
Kmoskó Mihály nagy tudású teoló-
gussal közösen szervezték meg ezt a
munkát. A restaurálás alkalmával elő-
került a Remeteséghez szolgáló
kürtő, mely bizonyítja, hogy télen is
lakható volt.

Remeteségünk történetéről

Az „1990. Felépítjük a templomot! Templom Építők” című dokumentum tartalmazza a segítők nevét:

Eszéki Imre esperes úr 
Attmann Imréné (Maris néni) 
Agyagos András 
Ábrahám Pál 
Ágoston Dezső 
Ifj. Ágoston Dezső 
Ágoston Zsolt 
Bachoffer Antal 
Bachoffer Ferenc 
Bachoffer Ferencné 
Balázs János 
Balogh József Érdről 
Banszki András 
Békési Balázs 
Békési Emil 
Békési Géza 
Békési Gézáné 
Békési Imréné 

Békési Valter 
Bielik Ferenc 
Bielik László 
Buzás Gyula 
Buzora Péter 
Csóli Andrásné 
Csóli Csaba 
Csóli Pálné 
Csóli Vince 
Demeter Miklós 
Dzsurdzsa István 
Eilinger Ferencné 
Fehér Tibor 
Fodor Gábor 
Földi Attila 
Földi Csaba 
Földi Erzsébet 
Fuzik Ferenc 

Fuzik Ferencné
ifj. Herenkovics János
ifjabb Herenkovics János
Holinszki László
Holinszki Rezső
id. Hornyák András
Hornyák Mihály
Hornyák Mihályné
Kaczor Antal
Kerkuska József
Kolonics István
Konrád Mártonné
Kun András 
Lizicska Imre
Lizicska Imréné
Lizicska Lászlóné
Miklósi István
Oláh Kálmán

Orosz Béla
id. Pató Sándor
id. Pató Sándorné
Petró Andrásné
Petró Jánosné
Polákovics István
özv. Schattmann Imréné
Sárosi József Érdről 
Szántó Katalin nővér
Szilágyi Tibor
Szente Andrásné
Szente Gyuláné
Takács Ferenc
ifj. Takács Ferenc
Vass András Tárnokról
Vass János
Vass József
Veszeli Béla Sóskútról

RÁDAY MIHÁLY PÁTROVICS BENEDEKKEL
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1888-tól 1945-ig a plébániatemp-
lom működését a község Knupfer
András földbirtokosnak köszönheti,
aki végrendeletében Érd határában
lévő 120 kataszteri hold földjét és
néhány ezer forintos adományát a
római katolikus plébánia alapítására
hagyományozta.

A második világháború során a
Remeteség szinte megsemmisült,
csak a fő fal romjai maradtak meg. 

Közel ötven évet kellett várni a
Remeteség újjáépítésére. „Dr. István-

fi Gyula építészmérnök már 1974-
ben elkészítette a rekonstrukciós ter-
veket, de csak 1991-ben jött el az ő
ideje. Az Országos Műemléki Fel-
ügyelőség, a Székesfehérvári Egyház-
megye Püspöksége, a községi önkor-
mányzat, a hitközség összefogása
mellett sok-sok egyéni akarat és segí-
tőkészség eredményeként három év
alatt a régi remeteség feléledt, meg-
újult”– olvashatjuk a www.pusztaza-
mor.hu/index.php/hu/ne vezetesse gek-
latnivalok weboldalon.

Az újjáépített templomot 1994.
november 26-án dr. Takács Nándor
megyéspüspök szentelte fel.

1994 óta a templom környéke
folyamatosan szépül és megújul. Az
iskolások rajzaiból készült különleges
„kálvária” vagy a „történelmi sírkert”
mind erre példa. Köszönet a létreho-
zóknak a segítségükért.

Ezzel a történelmi visszatekintéssel
az volt a célom, hogy a mostani
halaszthatatlan javítási munkálatok, a
teljes állagmegóvás megkezdéséről
szót ejtsek, azzal a szívből jövő meg-
becsüléssel, hogy annak anyagi
támogatását a pusztazámori önkor-
mányzat vállalta. 

2016 júliusában megtörténhetett a
szerződés aláírása a munkálatok
megkezdésére. Az ünnepélyes alka-
lomra a meghívott vendégek is eljöt-
tek: dr. Istvánfi Gyula építészmérnök
(91 évesen) és Ráday Mihály fáradha-
tatlan műemlékvédő.

A munkálatok elkezdődtek: Albert
Tamás építéstervező és Ginter László
építésvezető régi szakemberek a
műemlék-helyreállításban. Megemlí-
tem még Pádár Vilma önzetlen mun-
káját és kutatásait, amivel a műemlé-
ki javítások megvalósításához hozzá-
járul.

Páli Anna 
(Panni néni)

A KIVITELEZŐK CSAPATA ÉS AZ EGYKORI TERVEZŐ

(BALRÓL JOBBRA) ALBERT TAMÁS, BÉKÉSI GÉZA, PÁTROVICS BENEDEK, ÚJHÁZI MIKLÓS, PÁDÁR VILMA, ISTVÁNFI GYULA
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35/2016. (V. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy „A pusztazámori szennyvíztisztí-
tó-telep felé vezető 054/8 hrsz. alatti út burkolatának
felújítása, illetve a Pusztazámor, Határ utca nevű
441/31 hrsz. alatti út burkolatának felújítása, kiegé-
szítése”  ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok
közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
bírálati szempontja alapján az ÚTÉPPARK Kft.-t (8000
Székesfehérvár, Sóstói u. 7., képviselője: Nemes
Károly ügyvezető) hirdeti ki győztesnek. Így a puszta-
zámori szennyvíztisztító-telep felé vezető 054/8 hrsz.
alatti út burkolatának felújítása, illetve a Pusztazámor,
Határ utca nevű 441/31 hrsz. alatti út burkolatának
felújítása, kiegészítése munkálatokra a Pusztazámor
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÚTÉP-
PARK Kft.-vel köt szerződést. 

Az ÚTÉPPARK Kft.-t ajánlati ára: 
a) A pusztazámori szennyvíztisztító-telep felé

vezető 054/8 hrsz. alatti út burkolatának felújí-
tása bruttó 4.473.473,-Ft

b) Pusztazámor, Határ utca nevű 441/31 hrsz. alat-
ti út burkolatának felújítása, kiegészítése 
bruttó 7.228.916,-Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

36/2016. (V. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a
– Sóskúti Polgárőr Egyesületnek (2038 Sóskút, Sza-

badság tér 1.) az Andreetti Károly Általános és
Művészeti Iskolában 2016 májusában megtartott
KRESZ-vetélkedő megrendezéséhez 140.000 Ft
támogatást nyújt;

– Gyermekmosoly Alapítvány (székhelye, 2039
Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) számára az Andreet-
ti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola Pusz-
tazámori Tagiskolájának épületét a Gyermekmo-
soly Alapítvány megbízásából szervezett napközis
tábor lebonyolításához 2016. június 27. és július 8.
közötti időszakra térítésmentes használatba adja; 

– Zámori Kör Közhasznú Egyesületnek (2039 Puszta-
zámor, Kmoskó u. 2.) a 2016. évben megrende-
zendő Három falu két keréken és a pusztazámori
Falunap rendezvények lebonyolításában való rész-
vételhez 220.000 Ft támogatást nyújt.

– Pusztazámor Községért Közalapítványnak (2039
Pusztazámor, Munkácsy M. u. 1.) az alapítványi
célok megvalósítására 5.000.000 Ft támogatást nyújt.

– Sóskúti Fúvószenei Egyesületnek (2038 Sóskút,
Gárdonyi. G. u. 17.) 2016. augusztus 3–7. között
Kemencén megrendezendő nyári tábor lebonyolí-
tásához 250.000 Ft támogatást nyújt.

– Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek (2038 Sós-
kút, Fő u. 3.) a Pusztazámor Községi Önkormány-
zat és a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület közöt-
ti érvényes együttműködési megállapodásban rög-
zített feladatok ellátására 200.000 Ft támogatást
nyújt;

– Sóskút Sportklub Egyesületnek (2038 Sóskút, Gár-
donyi út) a 2014. július 3. napján kelt, a Pusztazá-
mor Községi Önkormányzat és a Sóskút Sportklub
Egyesület közötti érvényes együttműködési megál-
lapodásban rögzített feladatok ellátására 200.000
Ft támogatást nyújt;

– Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Isko-
la (2038 Sóskút, Tulipán u. 9.) a 2016. július 4–9.
között Balatonon megrendezendő nyári táborának
lebonyolításához 100.000 Ft támogatást nyújt;

– Naplemente Nyugdíjasklubnak (2039 Pusztazá-
mor, Petőfi S. u. 27.) a Karinthy Színház 2016/17-
es színházi évadára szóló „Cini nyugdíjas bérlet”
megvásárlásához 216.600 Ft támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a szükséges intézkedések megtételére. A képviselő-
testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy
gondoskodjon a kifizetésről a 2016. évi költségvetés
civil szervezetek támogatása céljából elkülönített
kerete, illetve a tartalékalap terhére.

Határidő: 2016. június 17.
Felelős: polgármester, jegyző

37/2016. (V. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Közűségi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy 1 db CardiAid CT0207RS félauto-
mata defibrillátort szerez be, nettó 550.000 Ft-os áron.
A képviselő-testület bruttó 140.000 Ft forrást biztosít a
defibrillátor-tartó fali szekrény megvásárlásához.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére és a defibrillá-
tor éves felülvizsgálatának elvégzésére irányuló szer-
ződés megkötésére.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

38/2016. (V.25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Celerus Bt. által megszervezett
CELK6 Alapfokú üzemi elsősegélynyújtás képzés
(500020 Egészségügyi képesítések) költségeire nettó
8.085 Ft/fő összeget biztosít. A résztvevők tervezett
létszáma minimum 11 fő.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

39/2016. (V.25.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közö-
sen meghirdetett, az „Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” pályázaton a sportfejlesztés
alcél keretén belül az iskolai sportudvar kialakítására
nyújt be pályázatot. A képviselő-testület kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén a saját for-
rás összegét, amely a pályázat szerint 14.782.230 Ft, a
2016. évi költségvetés terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtására és szükséges intézkedések
megtételére. 

Határidő: 2016. június 2. 16.00 óra
Felelős: polgármester, jegyző

40/2016. (V.25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a nemzetgazdasági miniszter, a
belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere
által az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támo-
gatására”, illetve a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben „Az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására” kiírt pályázaton részt vesz. A pályázato-
kon való részvételhez szükséges önerőt a 2016. évi
költségvetés felújítási kiadások előirányzata terhére
biztosítja.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző

41/2016. (V. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Pénzügyi Bizottság javaslatára Pátrovics Bene-
dek polgármester részére a 2016. éves munkájának
egészét elismerve és értékelve 2 havi illetményének
megfelelő jutalmat állapít meg. Utasítja a jegyzőt,
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2016. évi költség-
vetés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

42/2016. (V. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 34. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Petőfi Sándor utcában a Pető-
fi Sándor utca önkormányzati kezelésű határától a
lakott terület határáig tartó szakaszon a gépjárművek
sebességcsökkentése érdekében 40 km/óra sebesség-
korlátozást rendel el. A képviselő-testület bruttó
150.000 forintot biztosít a forgalomtechnikai eszkö-
zök kihelyezéséhez.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

43/2016. (V. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy Bódai József érdemesült esperes
plébános úr részére 100.000 forint támogatást nyújt a
2016. február 17. napján a sóskúti plébánián történt
lopással okozott kár részbeni enyhítésére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

44/2016. (V. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Gombos Gábor 2039 Puszta-
zámor, Naphegy u. 10. szám alatti lakost az önkor-
mányzat 4/1997. (II.14.) számú rendelete alapján
500.000 forint vissza nem térítendő helyi használtla-
kás-vásárlási támogatásban részesíti. A támogatás kifi-
zetésének feltétele az, hogy Gombos Gábor tulajdon-
jog bejegyzés iránti kérelme széljegyként a tulajdoni
lapon feljegyzésre kerüljön.

A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert
a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester

45/2016. (V. 25.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
adományozandó elismerésekről szóló a 10/1995.
önkormányzati rendelet 1–5. §-ai alapján Orosz Béla
részére a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a község oktatási élete, a civil szerveze-
tek eredményes működése és Pusztazámor fejlődése
érdekében végzett kiemelkedően eredményes mun-
kájának elismeréseként „Pusztazámorért emlékérem”
kitüntető címet adományoz.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

46/2016. (V. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

Képviselő-testületi határozatok
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47/2016. (V. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 104/2013. (XII.10.) számú határozatával elfoga-
dott Helyi esélyegyenlőségi programját az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak meg-
felelően áttekintette, és a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Helyi esélyegyenlőségi programját a határo-
zat mellékletében csatolt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

48/2016. (V. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Pusztazámor, Zámorhegyi
Remeteség felújítási munkálatainak elvégzésével az
Euszták Bt.-t (2040 Budaörs, Gyár utca 2., képviseli:
Juhász Andrea ügyvezető, Ginter László műszaki
vezető) bízza meg az alaptételek tekintetében nettó
6.875.200 Ft, illetve az opcionális tételek tekinteté-
ben nettó 631.520 Ft vállalkozói díj ellenében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére és a kivitelezői
szerződés megkötésére, a költségvetésben a Remete-
ség felújítására biztosított támogatásra elkülönített
keret terhére. 

Határidő: 2016. június 15.
Felelős: polgármester

49/2016. (V. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az oktatási épület főzőkonyhájá-
nak technológiai eszközökkel történő kiegészítésére
az Artakim Kft.-vel (2890 Tata, Dobó I. u. 2., képvise-
li: Harangi Katalin ügyvezető) köt szerződést. A kép-
viselő-testület bruttó 4.042.004 Ft forrást biztosít az
eszközök beszerzésére. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

50/2016. (VI. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi az Euszták Bt.
(2040 Budaörs, Gyár u. 2. cégjegyzékszám: 13-06-
043434) és a Manufaktúra Mester Kft. (2066 Szár,
Rákóczi F. u. 38., cégjegyzékszám: 07-09-026963)
közötti, a Pusztazámor, Remeteség  felújítási munkái-
nak kivitelezése tárgyában született engedményezés
megtörténtét és hozzájárul ahhoz, hogy az Euszták Bt.
mint engedményező átadja, a Manufaktúra Mester
Kft. mint átvevő átvegye az Euszták Bt. 2015. július
17. napján kelt árajánlata szerinti munkálatok megva-
lósítását az árajánlatban foglalt műszaki és költségki-
írással. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse
meg a szerződést a Manufaktúra Mester Kft.-vel. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

51/2016. (VI. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által ado-
mányozandó elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet 11/A. §-a alapján úgy dönt, hogy
Községi Ösztöndíjat állapít meg a 2015/2016-os tanév
tavaszi félévében elért eredményekre tekintettel:

Csóli Klaudia pusztazámori lakos részére 50.000 Ft
összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

52/2016. (VI. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot
hirdet a 2016/2017 tanévre az általános iskolai tanu-
lók tankönyveinek megvásárlásához az Andreetti
Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola Pusztazá-
mori Tagintézményének valamennyi tanulója részére,
az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Isko-
la sóskúti épületében tanuló valamennyi pusztazámo-
ri lakos gyermek részére, valamint mindazoknak a
pusztazámori lakos gyermekeknek, akik orvosi vagy
szakértői javaslatra általános iskolai tanulmányaikat
más település speciális iskolájában folytatják. A képvi-
selő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a
pályázati hirdetmény megjelentetésére és a pályázat
lebonyolítására. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

53/2016. (VI. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor, Szőlőhegy utca
210 fm út és útcsatlakozás tervezésére az Úthálózat
Kft.-vel (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. 2. em.
6., képviseli: Szabó Miklós ügyvezető) köt szerző-
dést. A képviselő-testület bruttó 660.400 Ft forrást
biztosít a geodéziai felmérés, az útépítési engedé-
lyezési és kiviteli terv elkészítésére, illetve a tervező
engedélyezési eljárásban való részvételére. A képvi-
selő-testület felhatalmazza a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételére és a szerződés aláírá-
sára. 

Határidő: 2016. július 15.
Felelős: polgármester, jegyző

54/2016. (VI. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat részt kíván venni a Pest Megyei Gyermek- és
Ifjúsági Alapítvány (székhely: 1052 Budapest, Város-
ház u. 7. ) által szervezendő „Először a Balatonnál”
2016. évi szociális-karitatív táboroztatásban. 

Az üdülés időtartama: 2016. augusztus 1–7., illet-
ve 2016. augusztus 16–22. között (7 nap, 6 éj).

Az üdülés helyszíne: Zamárdi Gyermektábor, 8621
Zamárdi, Nagyváradi u. 92. 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy 10 fő puszta-
zámori illetőségű gyermek vehet részt a táboroztatás-
ban. A táboroztatásban részt vevő gyermekek kijelö-
lésére és a turnusokkal kapcsolatos egyeztetésre az
Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola
Pusztazámori Tagintézményének vezetője jogosult.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy bruttó 160.000
Ft fedezetet biztosít a táborozás költségeinek fedezé-
séhez.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére és a szükséges
megállapodások aláírására. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

55/2016. (VI. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Pusztazámori Napköziotthonos
Óvoda számára engedélyezi 1 db KONICA MINOLTA
BIZHUB C227 új színes fénymásoló, nyomtató és
szkenner megvásárlását nettó 455.000 forintért a költ-
ségvetési rendeletben biztosított pénzügyi keret terhé-
re. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az
óvoda vezetője megkösse a folyamatos üzemeltetésre
szóló szerződést. 

A képviselő-testület felhatalmazza az óvodaveze-
tőt a szükséges intézkedések megtételére és a szüksé-
ges megállapodások aláírására. 

Határidő: 2016. július 15.
Felelős: polgármester

56/2016. (VII. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
adományozandó elismerésekről szóló 10/1995. (IV.
27.) önkormányzati rendelet 9–10. §-ai alapján úgy
dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg a
2015/2016-os tanévben elért eredményekre tekintettel:

Klucsik Bence pusztazámori lakos részére 10.000
Ft összegben

Lizicska Béla pusztazámori lakos részére 10.000 Ft
összegben

Szilágyi Eszter Katalin pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Csóli Máté pusztazámori lakos részére 10.000 Ft
összegben

Pechnyó Petra pusztazámori lakos részére 10.000
Ft összegben

Pechnyó Adél pusztazámori lakos részére 10.000
Ft összegben

Csóli Zsanett Regina pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Madari Martina Zsófia pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester, jegyző

57/2016. (VII.12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az oktatási épület főzőkonyhájá-
nak technológiai fejlesztéséhez szükséges építészeti-
gépészeti kivitelezésére az Artakim Kft.-vel (2890
Tata, Dobó I. u. 2., képviseli: Harangi Katalin ügyve-
zető) köt szerződést. A képviselő-testület bruttó
1.628.985 Ft forrást biztosít a kivitelezési munkák
költségeire. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: polgármester, jegyző

58/2016. (VII.12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Kissné Bányász Angéla 2030
Érd, Viola u. 31. szám alatti lakos kérelmére a Puszta-
zámor, Öveges József utca 16. szám alatti, 441/20
helyrajzi számú ingatlant terhelő elidegenítési és ter-
helési tilalmat feloldja, tekintettel arra, hogy az ingat-
lanon levő lakóház használatbavételi engedélyt
kapott. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

59/2016. (VII.12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 090 helyrajzi
számú Gyúrói út stabilizált útfelületének zúzalékkal
(murvával) történő javítására bruttó 500.000 forint
keretösszeget biztosít. A képviselő-testület hatalmaz-
za fel a polgármestert a szükséges szerződések meg-
kötésére és intézkedések megtételére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

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

(Betűhív közlés – a szerk.)
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A hőség és a foci Eb megteremtette az
idei verseny konkurenciáját. Ennek
ellenére volt teendője a borok és
finom étkek minősítésével a szerve-
zők által felkért négytagú zsűrinek.

A korábbi évekhez képest a meg-
versenyeztetett borok mennyisége
ugyan megcsappant, viszont a minő-
ség igen kedvezően változott. Való-
színűleg ez a folyamat annak köszön-
hető, hogy néhány szőlőtermelő
pusztazámori gazda visszafogta a ter-
melését, mások pedig talán nem érez-
tek kellő bátorságot termékük meg-
mérettetésére. 

Az arany- és ezüstérmes borok ver-
senyének üde színfoltja volt, hogy a
megtisztelő címeken az idősebb
generációt képviselő Süle Károly és a
fiatal boros generációt képviselő
Kelemen Péter osztoztak.

A zsűri úgy döntött, hogy a főző-
versenynek nemcsak a végtermékét
minősíti, hanem már a főzés folyama-
tát is szemügyre veszi. Ily módon
átfogóbb képet kaphattak a főzők
leleményességéről, a munkafolya-
matról, a kivitelezésről, az ételek kül-
leméről, azok ízéről, egyáltalán a

pályaművek tartalmasságáról.
A korábbi évekhez képest keveseb-

ben gyújtottak tüzet, de akik igen,
azok különleges étkek elkészítésére
adták a fejüket.

A Mizsei család, élén a polgárőr
családfővel, gombás-vörösboros vad-
ragu elkészítésére vállalkozott, ami-
hez kenyér helyett galuskatészta és
pirított zsemle dukált. 

Léránt Gyula már régi ismerőse volt
a zsűrinek, hiszen hosszú évek óta
rendszeresen bemutatja tudományát.
Most afrikai birkagulyással rukkolt
elő. No nem a birka volt afrikai,
hanem a fűszerek voltak különlege-
sek. Gyula elmondása szerint mind a
kilenc gyereke büszke lehet a papa
főzési képességeire.

Molnár József első főzőként neve-
zett be a versenybe mint a Mizsei csa-
lád tagja, de most a família verseny-
társaként készített csülkös-gombás
pörköltet.

A Holinszki–Győrfi alakulat specia-
litása a kameruni törpekecskéből
készített gombás pörkölt volt, amihez
Győrfi Miklós szakács felesége haj-
nalban háromféle házi kenyeret
sütött. A kecskék sem voltak hazaiak,
Balatonszabadiról származtak.

A pusztazámori Naplemente Nyug-
díjasklub színeiben – a magát lelkes
amatőrként definiáló – Pásztor József
készített részeges marhapörköltet a
Tárnokon vásárolt alapanyagból.
Amellett, hogy sok éttermi szakács
megirigyelhette volna az alkalmi
mester készítményét, különleges
főzőeszközt vehetett szemügyre a
zsűri. A nyugdíjasok kondérja nem
érintkezett közvetlenül a tűzzel,
hanem egy főzőüst tette egyenlete-
sebbé a hőmérsékletet a pörkölt szá-
mára.

A Sasad Vadász Egyesület vadászai
hozták megszokott formájukat. Évről-
évre csodálni lehet azt a szakszerűsé-
get, ahogy a vadhúsból finom pörköl-
tet szervíroznak. Az ő különlegességük
most az volt, hogy minden helyi volt:
helyi vadból, helyi vadászok, a helyi-
eknek főztek, immár a helyi hagyomá-
nyoknak megfelelő finomságot.

A zsűri az alapos kóstolást követő-
en arra az álláspontra jutott, hogy a
különleges ételeket nem lehet érdem-
ben összehasonlítani, hiszen mind a
hat speciális étel a maga kategóriájá-
ban kiemelkedő volt. Így a zsűri a
résztvevők mindegyikét első díjban
részesítette.

Nem mehetünk el szó nélkül Czip-
ri Mihály teljesítménye mellett, aki
immáron 17. éve főzi a Falunap
ebédjét, az utóbbi időben már szte-
reóban, két kondérban. Most a szo-
kásos babgulyás mellett a temesvári
pörkölt kápráztatta el mindazokat,
akik a Falunap ebédjét választották
éhségűzőként ezen a szombaton. A
zsűri, a polgármester úr javaslatára,
Czipri úrnak a „Pusztazámori Falu-
nap önkormányzati főzőmestere”
címet ítélte oda, ezzel köszönve
meg, hogy 17 éven keresztül, mint jó
szomszéd, táplálta főztjével a Falu-
napra kilátogató vendégeket.

Zsűritagok

Bor- és főzőverseny a Falunapon



Évről-évre beszámolunk községünk
hagyományossá vált és egyre népsze-
rűbb ünnepéről. Úgy gondoljuk,
hogy talán a leghitelesebben egy
külső szemlélő mondhat igazán reá-
lis véleményt a látottakról, tapasztal-
takról. Ezért szeretnénk idézni ked-
ves budapesti barátunk írását, melyet
Emlékkönyvünkbe jegyzett.

Ha június utolsó szombatja – akkor
zámori Falunap! Ez már a 17. Nekem
dupla ünnep a névnapom miatt, ezért
már tradíció az is, hogy a László
napot emiatt vasárnapra szervezem.

Pusztazámori barátaim meghívására
rendszeres látogatója vagyok e szép
rendezvénynek (ki nem hagynám!).
Ma még az égiek is velünk vannak,
gyönyörű nyári nap kíséri az igazán
gazdag programot. A falu apraja-nagy-
ja itt van, a délelőttöt sportversenyek
(foci, sakk, teke) színesítik.

Persze a nagybecsű közönség alig
várja a gasztronómia remekeit, hogy
a főzőverseny eredményeként a nagy
kóstolás részese legyen. A bográcsok
mindegyike aranyérmes! Van itt egzo-
tikus (afrikai) és lokálpatrióta (helyi
vadászok) vaddisznópörkölt és más
különlegesség, de a falu séfje is kitett

magáért a nagy üstben főtt zöldbabos
raguval. Itt éhes száj nem maradhat,
jóllakik a falu minden lakója, de talán
bárki idegen vendég is. (…) 

A Zámori Kör sátrában élvezem a
vendégszeretetet és örömmel találko-
zom az évek során megismert barátok-
kal. Isteni pogácsa, kávé, üdítő, szőlő-
cukor a kínálat: ez a nap nem a fogyó-
kúráé! A sátor mindig tartogat meglepe-
téseket. Idén a nebulók által készített
remekműveket, grafikákat, festménye-
ket – igazi műalkotások! Némely
munka szakzsűri előtt is megállná a
helyét. Sok a látogató, helyiek és szom-
szédos falubeliek (na és az alkotók,
maguk is). Mindenkit ledöbbent, hogy
ennyi tehetséges fiatal van a községben.

A nosztalgiafotókból összeállított kiál-
lítás a másik siker; egyre jönnek a képek
alanyai, hajdani sportolók az 50-es, 60-
as évekből, és nagy-nagy kacaj hallat-
szik, ha fölfedezik fiatalságuk emlékét.

A „régi filmek mozija” a sátor TV-
jében látható: 1994-ben a püspök fel-
szenteli a Remeteséget, az iskola és a tor-
naterem avatása – mintha csak tegnap
lett volna. A falu közösségi életé ből, a
civil szervezetek által szervezett progra-
mokról, sporteseményekről készült fény-
képalbumokat lapozgatunk – néhány

képről magamra ismerek. Persze van itt
fazekas korongozás agyagból és kézmű-
ves sátor (korábban kosárfonás), állatsi-
mogató fekete angóra nyuszikkal, szelíd
egérkékkel, hullámos papagájokkal és
fekete kopasznyakú kakassal.

Eljött a jutalmazás ideje is, a sport-
versenyek, a főző- és borverseny
résztvevőinek elismerése gyönyörű
serlegekkel, medálokkal. És a nap
gazdag programja tovább tart…

Fekete László erőművész és két fia
Toldi petrencés rúdjával bemutatózik,
és mindenkit ámulatba ejt. Aztán a
Dolly Roll énekel, utcabál és tűzijá-
ték zárja a mulatást.

Nagyszerű élmény, egyedülálló szín-
vonal és program. Sok más falunapot
láttam, de ez csúcs. A sikerhez nagy-
ban hozzájárul a csodálatos helyszín, a
gyönyörű park, tele virágokkal, ápolt
pázsittal, szép fákkal. Dicséret a falu-
nak, az alkotóknak, a szervezőknek.
Köszönöm Zámor! Csak így tovább!

Belényi László
(egy „hazajáró” vendég Budapestről)

Hálásan köszönjük kedves barátunk
írását az emlékezetes eseményről. 

Zámori Kör
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A zámori Falunap egy
„hazalátogató” vendég szemével

A Sóskúti Híradóból véletlenül értesül-
tünk arról, hogy Papp Istvánné úgy
döntött: nem vezeti tovább a Sóskút
2000 Társaságot. A Zámori Kör az
1999-es megalakulásától kezdve szoros
kapcsolatot ápol a szomszédos falu
civil szervezetével, s így annak elnöké-
vel. Ne feledjük, hogy az immár 13.
éve kitartóan és méltán népszerű
„Három falu két keréken” sportese-
mény ötletgazdája a sóskúti társaság
volt. Saci, köszönjük önzetlen munká-
dat, a szomszédos falvakat összekötő
megmozdulás sikere érdekében tett
fáradhatatlan erőfeszítéseidet. A társa-
ság új elnökével, Varga Abigéllel igyek-
szünk hasonlóan kreatív, jó kapcsolatot

fenntartani. Célunk, hogy a sikeres
együttműködés a három falu lakosságá-
nak közös programjain keresztül a
jövőben is tovább erősödjék. Örömmel
tapasztaljuk, hogy a hagyományos
kerékpártúrán évről-évre egyre többen
vesznek részt. A közös rendezvények
körét talán bővíthetnénk más, esetleg
kulturális rendezvényekkel is, mint
ahogy az Andreetti Károly Általános
Iskola és Művészeti Iskola tagiskolája-
ként a zámori iskolások is részt vesznek
a sóskúti versenyeken, és asszonyaink a
Kapusztnyik Fesztiválon.

Kedves Saci! Nagy örömünkre szol-
gált 2014-ben az „Amit lencsevégre
kaptak – sóskúti életképek az elmúlt
100 évből” címmel megrendezett, máig
emlékezetes kiállításod;  Panni nénivel
és a „szupernagyi” Borka mamával néz-

tük meg a gyönyörűen összeállított múl-
tidéző tárlatot. A hosszú, fáradságos
gyűjtőmunka meghozta gyümölcsét.
Rendkívül nívós, a gondoskodó szere-
tetről tanúskodó kiállítást láthattunk.
Sajnos nem fényképezhettünk, mert azt
mondtad, hogy könyvben is szeretnéd
megjelentetni a bemutatott anyagot.
Érdeklődéssel várjuk a kiadványt.

Drága Saci!  Nagyon köszönjük a
közösségeink összetartásáért végzett
áldozatos munkádat. Kívánunk sok
erőt, jó egészséget és további kitartó lel-
kesedést falvaink régmúlt történetének,
életmódjának és kultúrájának kutatásá-
hoz.  Mert ahogy Tompa Mihály meg-
fogalmazta: „A boldogságra kevés csak
a jelen, a múlton épül az, s az emléke-
zeten.”  

Zámori Kör

Köszönjük, Saci!
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Így is lehet tanulni (2.)

Lapunk júniusi számában Mészáros Ildikó, iskolánk tanítója „Igy is lehet
tanulni” címmel közölt írásában beszámolt kisdiákjaink különböző képző-
művészeti pályázatokon való eredményes szerepléséről. Hely hiányában
csupán öt alkotást tudtunk bemutatni olvasóinknak a cikkhez csatolt
számtalan munkából. E számunkban közöljük a kimaradtakat. (A szerk.)

A 4. OSZTÁLYOSOK PÁLYAMUNKÁJA A MADARAK ÉS FÁK NAPJA ALKALMÁBÓL

ÍZELÍTŐ A NEGYEDIKESEK ÁLTAL KÉSZÍTETT FALINAPTÁRAKBÓL
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ÜNNEPI DEKORÁCIÓ (2. OSZTÁLYOSOK MUNKÁJA)

HÁZI RAJZVERSENY

EGY ESŐS DÉLELŐTT KIKUKUCSKÁLTUNK A NYÁRBA

LÁZÁR ALÍZ ÉS SZONDA LÉNA MUNKÁI

DUSIK LILI ÉS KLUCSIK BENCE MUNKÁJA A NEGYEDIKESEK KARÁCSONYI DEKORÁCIÓJÁBÓL
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Falunap 2016 
Az idei Falunap ismét sokszínű kínálattal várta a helyieket és az idelátogató vendégeket. 

Képeink bepillantást engednek a nap eseményeibe.
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Servimat International Kft. pályázatot hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:

• Mechanikai műszerész
• Italautomata töltő (operátor)

• Betanított segédmunkás

Munkavégzés helye: 2030 Érd Kis-duna utca 5.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével 

az alábbi email címen: iroda@servimat.hu

Gyógynövényeink

Aranyvessző
Az eurázsiában honos közönséges aranyvessző
(Solidago virga-aurea), valamint a hazánkban elter-
jedt két jövevényfaj, a kanadai aranyvessző (Solida-
go canadensis) és a magas aranyvessző (Solidago
gigantea) akár két méter magasságúra is megnövő
évelő növények. Leveleik lándzsásak, szőrözöttek,
fészekvirágzatuk sárga, lehajló. A virágos-leveles
hajtás felső 40 cm-es részét gyűjtsük, a vastag szár-
részek kerülendők. Az aranyvessző hajtásaiból szá-
rítás után gyógytea készíthető.

Az aranyvessző felhasználását már a középkori
füveskönyvek is említik, latin nemzetségnevük, a
Solidago is hatásosságukra utal: gyógyítást, megerő-
sítést jelent. A népgyógyászatban reuma, köszvény
és a húgyutak gyulladásának ellenszereként tartották
számon, a modern fitoterápia a vizeletkiválasztó
szervrendszer gyógyítására, vesekőképződés és
húgyúti fertőzéses megbetegedések esetén ajánlja.
Klinikai vizsgálatok igazolták az aranyvessző fajok
görcsoldó, vízhajtó és gyulladáscsökkentő hatását.
Igazoltan immunstimulálók, ezért mindenképpen
érdemes gyűjteni belőlük és elraktározni a házipati-
ka polcain.

Zenebölcsi beszoktató csoport a Hill-top Családi
napköziben Budapesten a XII. kerületben, gyönyö-
rű környezetben. www.botanicon.hu



*Az ajánlat Ford EcoSport Trend 1,5l 110LE EUR6 M5 modell vásárlása esetén, 2016. szeptember 30-ig megkötött vevőszerződésekre érvényes, Ford Credit fi nanszírozás igénybevétele esetén. Ford Credit fi nanszírozás es-

etén érvényes THM tájékoztató értéke zártvégű pénzügyi lízing esetén 6,32% - 24,90% érték közötti lehet, 3 135 000 Ft fi nanszírozott tőke összegnél és 84 hónapos futamidőnél. A THM meghatározása az aktuális feltételek, 

illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történik, mely feltételek változása esetén annak mértéke is módosulhat. A THM megadott értékei nem tükrözik a fi nanszírozás kamatkockázatát. A lízingbevevőt a fut-

amidő alatt Referenciakamat (3 hónapos BUBOR) változásától függően kamatkülönbözet-fi zetési kötelezettség terhelheti. A Referenciakamat mértékéről a Ford Credit honlapján, a kamatláb-változás és a fi nanszírozás 

további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízingfeltételeiből és Hirdetményeiből tájékozódhat, a Ford Credit honlapján. A Ford Credit zártvégű pénzügyi lízing-fi nanszírozás 2016.07.01. és 2016.09.30. között, a 

készlete erejéig érvényes. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötni akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó lesz. A Ford Credit 

fi nanszírozási szolgáltatását a Ford magyarországi hivatalos márkafi nanszírozója, a Merkantil Bank Zrt nyújtja. A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. Az 

akcióval kapcsolatos további részletekért keresse fel Ford márkakereskedésünket!

Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 4,4-6,3 l/100 km, vegyes CO
2
 kibocsátás: 115-149 g/km.

FORD ECOSPORT TREND 

1,5 literes (110LE) EUR6 M5 

akár 4 099 000 Ft-ért 
Ford Credit finanszírozással*

A Trend felszereltség főbb elemei:
ABS, ESP, 7 légzsák, manuális légkondicionáló berendezés, 
elektromos első és hátsó ablakemelők, 

első ködfényszórók, halogén fényszóró LED fénycsíkkal, 
fedélzeti számítógép, rádió/CD (MP3, USB), 

6 hangszóró, kormányról vezérelhető audiorendszer

Ford EcoSport. 
Az okos szabadidőautó. 
Kívül kompakt, belül pedig tágas és jól felszerelt.
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