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A zámori iskolában évek óta nagy
figyelmet fordítunk a hagyományos
értékek közvetítésére, melyben jelen-
tős hangsúlyt kap a népi hagyomá-
nyok tisztelete és megőrzése. Az

egész napos oktatás lehetőséget ad
arra, hogy tanulóink – a Kalendárium
néven, egész tanévben zajló projekt
keretében – megismerkedhessenek a
helyi faluközösség hagyományaival,

ünnepeivel, műsorral készülhessen a
rendezvényekre…

(Képes beszámolónk 
a 12. oldalon olvasható.)

Márton-napi hagyományőrzés az iskolában

Csodaváró szép karácsonyt, 
családi körben eltöltött áldott ünnepet és boldog új évet 

kívánunk Pusztazámor valamennyi lakójának!
Pátrovics Benedek Dr. Újházi Miklós
polgármester jegyző

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete
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Áldott karácsonyt és sikeres, boldog új esztendőt
kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Mátrai Sándor felvétele

Pusztazámor Községi Önkormányzat és intézményei, valamint 
a Pusztazámor Községért Közalapítvány szeretettel várja önöket 
és kedves családjukat a Falukarácsony ünnepségre. A rendezvény 

december 17-én 15 órakor kezdődik a tornateremben. 

Program: 

• Községünk polgármesterének ünnepi köszöntője
• Az óvodások és iskolások ünnepi műsora
• Ünnepi uzsonna a Mindenki Karácsonyfája mellett
• Ha szeretne egy dísszel hozzájárulni a Mindenki Karácsonyfája díszí-

téséhez, hozza magával a felajánlott díszt!
• További információ kérhető Kiss Ágnestől a könyvtárban vagy a 06/30

596-2140-es telefonszámon.

Falukarácsony 2016
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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.

Sárfelhordás

Megjött az ősz, sőt itt van már a tél
eleje is, hetekig mezőgazdasági gépek
dolgoztak a földeken, kihasználták a
viszonylag jó időt. Szinte nincs olyan
település, ahol ne kellett volna ilyen-
kor sárfelhordáson csúszkálnia a jár-
művezetőknek. Jogszabály írja elő,
hogy minden esetben annak a köteles-
sége eltüntetni az útra felhordott sarat,
akinek a gépéről a sár az úttestre
került. Ha nem teszi meg, az közleke-
dési szabálysértésnek minősül. A
szennyeződést okozó jármű vezetője
felelős minden olyan balesetért, kárért,
amit a szennyezéssel, sárfelhordással
okoz. Kérem, jelezzék a Községházán,
ha balesetveszélyes sárfelhordást
tapasztalnak! Így, télvíz idején is körül-
tekintően vezessenek, a kormányt és a
pedálokat lágyabban kezeljék!

Téliesítés

Lakossági bejelentés érkezett hoz-
zánk a napokban: az Erkel utcában
egy hétvégi ház kertjében a kerti
csapból ömlik a víz. A csapot sikerült
elzárni, és a tulajdonost a szomszé-
dok értesítették. Tanulságos ez a tör-
ténet, mert úgy tűnik, hogy itt bizony
elmaradt a téliesítés. De nemcsak a

hétvégi házaknál adódhat ilyen gond,
a kerti csapok is meghibásodhatnak,
ezért azokat is téliesíteni kell. Első
lépésként a téli csapot el kell zárni
(általában a  föld alatt), majd a kerti
csapot ki kell nyitni, és egész télre így
kell hagyni nyitott állapotban. Őszi
záráskor, illetve tavaszi kinyitáskor
érdemes a vízmérőt is ellenőrizni, a
kis fekete csillagkeréknek állnia kell.
Nagyon köszönöm a bejelentőnek a
segítségét és az odafigyelését.

Villámvédelmi és elektromos 
felülvizsgálatok

Az őszi szünetben lezajlott az oktatá-
si épületegyüttes érintésvédelmi, az
erősáramú berendezések és a villám-
védelmi rendszer felülvizsgálata.
Ugyancsak elkészült a Remeteség
villámvédelmi felmérése, melyet az
egyházi tulajdonú épületen az önkor-
mányzat készíttetett el. A minősítés
mindkét esetben megfelelő lett, tehát
a villámvédelem megfelel a vonatko-
zó előírásoknak. A munkálatok össze-
sen mintegy 600 000 Ft-ba kerültek.

Öreghegyi út

Szintén lakossági bejelentés érkezett
arról, hogy a temető felé vezető út
folytatásában, az Öreghegy felé veze-
tő úton nem lehet átjutni, mert
beszántották a munkagépek.  Az utat
időközben kitaposták a járművek, de
a későbbi félreértések elkerülése
végett kimérettük az utat. Tavasszal
pedig szeretnénk a mostaninál jobb
állapotba hozni ezt a szakaszt.

Üzemi elsősegélynyújtó tanfolyam

A defibrillátor üzembe helyezésével
egy időben elsősegélynyújtó tanfolya-

mot szerveztünk. Az augusztus végi
képzésen alapvetően az iskola, az
óvoda, a Községháza dolgozói vettek
részt, de a nyugdíjasklub és a képvise-
lő-testület is képviseltette magát. Az
oktatás írásbeli teszttel zárult. A vizs-
gázók magyar és angol nyelvű tanúsít-
ványt kaptak. Az egész napos előadás
során a hangsúly az újraélesztés és a
defibrillátor használatán volt, de
mindezek mellett a sztrók (agyvérzés,
agyi infarktus, agyi érkatasztrófa), a
különböző törések, sérülések ellátása,
az áramütés, a cukorbetegség, az áju-
lás és a vérnyomásproblémák esetén
alkalmazott elsősegély-nyújtási tech-
nikák is terítékre kerültek. Nagy Kata-
lin nagyon elkötelezett, szakmailag
felkészült előadó volt. Azt tervezzük,
hogy újabb tanfolyamot indítunk azon
dolgozóink számára, akik munkabe-
osztásuk miatt nem tudták igénybe
venni a lehetőséget.

Kátyúkár

Idén legalább öt autós hajtott úgy
bele a regionális hulladékkezelőhöz
menő bekötőútról Zámor felé vezető
út kiágazásának térségében levő
kátyúkba, hogy komolyan megsérült
a gumija. Ez a közútszakasz ugyan a
település tulajdona, de a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt.  kezelésében
van; ez azt jelenti, hogy nekik kell
gondoskodniuk arról, hogy a hibákat
a lehető leghamarabb kijavítsák. A
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
vezérigazgatójának, Csontos István-
nak már többször jeleztük, hogy az
úthibát javítani szükséges, aki ígéretet
is tett arra, hogy megteszik. Június
elején arról küldtek értesítést, hogy a
hibajavításra a szerződés előkészíté-
sét megkezdték. Az ígéret így is csak
ígéret maradt, viszont a hibákkal érin-
tett útszakaszon mindkét irányban

Közös ügyeink – dolgozik a testület
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Dr. Andrásfalvy András Ders házior-
vos a 2016. november 1. és 2017.
április 1. közötti időszakban – egy
ösztöndíjpályázat keretében –
Németországban tartózkodik, ahol
az öregedés témakörében folytat
kutatásokat. Helyettesítését – And-
rásfalvy doktor úr felkérésére – a jel-
zett időszakban dr. Bégányi Dániel
látja el,  Adrásfalvy doktor úr meg-
szokott rendelési idejében.

Bégányi doktor Nyíregyházán
születtem, általános orvosi diplomá-
ját a Debreceni Egyetemen szerezte,
2014-ben tett háziorvostani szak-
vizsgát. A helyettes háziorvosi tevé-
kenység mellett alapellátási ügyelet-
ben és sürgősségi betegellátó ambu-
lancián is dolgozott. Szakmai érdek-
lődéséhez tartozik még a foglalko-
zás-orvostan, az egészségügyi köz-
gazdaságtan és a pszichoterápia. 

Dr. Bégányi Dániel lapunknak
elmondta: Andrásfalvy doktor úr
helyettesítőjeként is igyekszik majd
a legnagyobb gondossággal ellátni
a praxis feladatait; bízik abban,
hogy minden zámori megelégedé-
sére.

Helyettesítő orvos
községünkben

Kedvezően változott a Földforgalmi
törvény. Megkönnyíti a zártkertek
adásvételét. 

A 2015. évi XLIV. törvény alapján
2016. december 31-ig ingyenesen
kérhetik a tulajdonosok az illetékes
járási földhivataloknál a zártkertként
nyilvántartott ingatlanuk művelési
ágának művelés alól kivett terület-
ként történő átvezetését. 

A zártkerti ingatlanok művelés
alóli kivonásával válik lehetővé a
belterületi ingatlanokéval megegye-
ző egyszerű adásvétel, különben a
Földforgalmi törvény szabályai sze-
rint kell eljárni a zártkerti ingatlanuk
esetében is, azaz mintegy félévnyi
időtartamú jóváhagyási eljárással
adható csak el a terület.

Az átvezetés a zártkerti ingatlan
meghatározott részére is kérhető. Ez
esetben a zártkerti ingatlant meg
kell osztani. Közös tulajdonban álló
zártkerti ingatlan esetén a tulajdo-
nostárs által benyújtott kérelemhez
csatolni kell a többi tulajdonostárs
hozzájáruló nyilatkozatát is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a lehe-
tőséggel csak 2016. december 31.
napjáig élhetnek a zártkerti ingatla-
nok tulajdonosai, később már nem
tehetik meg! 

A kérelem letölthető a www.pusz-
tazamor.hu honlapról a Hírek rovat-
ból, illetve nyomtatott formában
rendelkezésre áll a Községházán is.

Csernyák Krisztina

Zártkerttulajdonosok
figyelmébe! 

ideiglenesen, szabványos  30 km/h
sebességkorlátozó táblát és „úthibák”
feliratú  kiegészítő táblát helyeztettek
ki. November végére végképp elfo-
gyott a türelmem, és intézkedtem a
kátyúk javíttatásáról. Bízom benne,
hogy ez az útszakasz már nem kese-
ríti meg az arra autózók életét. 

Beadott pályázataink

Augusztusban pályáztunk a Jókai
utcai közúti híd, a gyalogos fahíd,
illetve az Erkel utca egy szakaszán az
elhasznált útburkolat felújítására, a
Településszerkezeti terv, Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási terv felül-
vizsgálatához kapcsolódó mérnöki
munkarészek költségeire. November
végén született meg a döntés arról,
hogy 20 millió forint támogatást
nyertünk. A kivitelezést jövő tavasz-
szal kezdjük meg. A hidak, illetve az
Erkel utca tekintetében a vállalkozók,
gondolom, egy hónap alatt végez-
nek, a mérnöki munka jóval hosz-
szabb ideig tart.

Gyepmesteri szerződés

Az önkormányzat kötelező feladata a
település területén a kóbor állatok
befogása, ezért a gyepmesteri tevé-
kenység ellátására új szolgáltatóval
szerződünk. A talált, gazdátlan, sérült
állatok befogását lakossági bejelentés
alapján is elvégzik a hét minden nap-
ján. Biztosítják a hozzájuk kerülő
gazdátlan állatok 14 napos megfigye-
lését és az azt követő, jó gazdaként
történő ellátást, az állatbarátok meg-
elégedésére. 

Egy kis mustra 2016

Az „Egy kis mustra 2016, műemléki
helyreállítások Pest megyében” című
kiadványban helyet kapott a Zámor-
hegyi Remeteség felújítása is. A mos-
tani kiadvány Pest megye megújult
műemlékei közül a legszebbeket
mutatja be fényképekkel, rövid épí-
téstörténettel, és a helyreállítás rész-
leteibe is bepillantást enged. Az
ünnepélyes kiadvány-bemutatón ter-
mészetesen településünk is képvisel-
teti magát.

Pátrovics Benedek
polgármester
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Úgy tapasztaltuk, hogy még mindig
sokan vannak, akik nem tudnak arról,
hogy a kiemelkedően teljesítő puszta-
zámori fiatalok pályázhatnak az önkor-
mányzatnál Községi Ösztöndíjra.

Egyösszegű Községi Ösztöndíjat
kaphat évente egy alkalommal az a
pusztazámori lakóhellyel rendelkező,
általános iskolában vagy középfokú
oktatási intézményben tanulmányo-
kat folytató tanuló, aki: 

a) iskolai tanulmányaiban az alsó
tagozatban kitűnő, felső tagozat-
ban és középiskolában jeles (4,5
vagy a feletti) átlageredményt ér el,
vagy ha körzeti tanulmányi verse-
nyen az első három, megyei tanul-
mányi versenyen az első tíz helye-
zett között végez, vagy országos
tanulmányi verseny döntőjébe jut;

b)  kiemelkedő sportteljesítményt
nyújt; 

c) a művészet területén sikereset
alkot (pl. szavalóversenyen, iro-
dalmi pályázaton ér el kimagasló
eredményt);

d) akire az oktatási intézmény
vezetője javaslatot tesz. 

Összege 10 000 Ft, ha valaki több
feltételnek is megfelel, akkor 15 000 Ft.
Nemzetközi versenyen való részvéte-
lért legfeljebb 50 000 Ft.

A támogatás a pályázat útján igé-
nyelhető.

Havi Középiskolai Községi Ösztön-
díjat kaphat az a pusztazámori lakó-
hellyel rendelkező középiskolás
tanuló, aki:

a) teljes idejű, nappali tagozatos
tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

b) középiskolai tanulmányaiban jó
(4,0) vagy a feletti átlagered-
ményt ér el,

c) családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum
legkisebb összegének háromszo-
rosát.

Összege 4000 Ft/hó, jeles vagy
kitűnő (4,5–5,0) tanulmányi ered-
ménynél 5000 Ft.

A támogatás a pályázat útján igé-
nyelhető.

Főiskolai Községi Ösztöndíjat kap-
hat az a pusztazámori lakóhellyel
rendelkező, felsőfokú tanulmányokat
folytató hallgató, aki első alap- vagy
mesterképzésén vagy felsőfokú szak-
képzésben vesz részt. 

Összege egy tanulmányi félévre 
20 000 Ft, jó (4,0–4,49) tanulmányi

eredménynél 35 000 Ft, jeles, vagy
kitűnő (4,5–5,0) tanulmányi ered-
ménynél 50 000 Ft.

A támogatás a pályázat útján igé-
nyelhető.

*

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a támogatást nyújt
az általános iskolai tanulók tanulmá-
nyaihoz a tankönyvek megvásárlásá-
nak támogatásával az alábbiak szerint: 

a) az Andreetti Károly Általános
Iskola és Művészeti Iskola Puszta-
zámori Tagintézményének vala-
mennyi tanulója részére, 

b) az Andreetti Károly Általános Isko-
la és Művészeti Iskola sóskúti épü-
letében tanuló valamennyi pusz-
tazámori lakos gyermek részére, 

c) mindazoknak a pusztazámori
lakos gyermekeknek, akik orvosi
vagy szakértői javaslatra általános
iskolai tanulmányaikat más telepü-
lés speciális iskolájában folytatják.

A támogatás pályázat útján igényel-
hető. 

*
Kérjük a kedves lakosokat, hogy a

továbbiakban is forduljanak bizalom-
mal hozzánk, pályázzanak ösztöndíj-
ra, és vegyék igénybe a község által
nyújtott lehetőségeket.

A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete által adományozandó
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) számú
rendelet alapján. A rendelet teljes szövege a
http://www.pusztazamor.hu/index.php/hu/re
ndeletek címen elérhető.

Csernyák Krisztina

A Községi Ösztöndíjról és a tankönyvvásárlási
támogatásról 

NEM CSAK A ZÁMORI ISKOLÁBAN TANULÓ DIÁKOK IGÉNYELHETIK A KÖZSÉGI ÖSZTÖNDÍJAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TÁMOGATÁST

NYÚJT A DIÁKOKNAK A TANKÖNYVEK

MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ
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61/2016. (VIII. 04.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozattal
eldöntött Nemzeti Szabadidős–Egészség Sport-
park Programban részt vesz, és 2 darab sportpark
megvalósítására nyújt be pályázatot.

1. Pusztazámor belterület 332 hrsz. alatt nyil-
vántartott ingatlanon elhelyezendő D típusú
150 m2 alapterületű 15 sporteszközös, illet-
ve a

2. Pusztazámor belterület 8/26 hrsz. alatt nyil-
vántartott ingatlanon elhelyezendő D típusú
150 m2 alapterületű 15 sporteszközös

kültéri sportpark megvalósítására pályázik. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyúj-

tására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: szükség szerint

Felelős: polgármester, jegyző

62/2016. (VIII. 04.) számú 
képviselő-testületi határozat

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

Babóti Bianka Szilvia pusztazámori lakos részé-
re 50.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

63/2016. (VIII. 04.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára Pátro-
vics Benedek polgármester részére a 2016. éves
munkájának egészét elismerve és értékelve, 2 havi
illetményének megfelelő jutalmat állapít meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetés-
ről a 2016. évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

64/2016. (VIII. 04.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Andreetti Károly Általá-
nos Iskola és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagin-
tézményébe (2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) 2
db hagyományos tábla, 14 db kisméretű tantermi
asztal és a hozzá tartozó 28 db szék beszerzésére
bruttó 800.000 Ft-ot biztosít a tartalékalap terhére.
A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester

65/2016. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzato-
kért felelős miniszter által az államháztartásért
felelős miniszterrel egyetértésben „Az adósság-
konszolidációban nem részesült települési önkor-
mányzatok fejlesztéseinek támogatására” kiírt
pályázaton részt vesz és a következő alcélokra
igényel támogatást:

a) a település belterületén út, híd vagy járda épí-
tésére, felújítására, karbantartására alcél kere-

tén belül a Jókai utcai közúti híd, a Zámor-
patak Kossuth Lajos utcai szakaszán átvezető
gyalogos fahíd, illetve az Erkel utca egy szaka-
szán az elhasznált útburkolat felújítására; 

b) településrendezési tervek készítése alcél
keretén belül a Pusztazámor Község Telepü-
lésszerkezeti   tervének, Helyi Építési Sza-
bályzatának és Szabályozási tervének felül-
vizsgálatához kapcsolódó mérnöki munkaré-
szek költségeire.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázat nyertessége esetén a szükséges
saját forrás összegét, amely a pályázati adatlap
szerint 648.681 Ft, a saját bevételei terhére bizto-
sítja és ezt a megvalósítás évében a tárgyévi költ-
ségvetésről szóló rendeletében rögzíti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a pályázat benyújtására és a szükséges intéz-
kedések megtételére. 

Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester

66/2016. (VIII. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Pusztazámor 348 hrsz.-ú, Petőfi S. u.
20. szám alatti, mini ABC-t magában foglaló ingat-
lan előtti padkán burkolat készítésére a 2016.
augusztus 26. napján kelt kivitelezési ajánlat alap-
ján megbízza az ÚTÉPPARK Kft.-t (8000 Székesfe-
hérvár, Sóstói u. 7., adószám: 24105099-2-07,
cégjegyzékszám: 07-09-022842, képviseli: Nemes
Károly). A képviselő-testület elfogadja az ajánlat
szerinti 446.850 Ft + 120.650 Ft (27% ÁFA) =
567.500 Ft díjat, és felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

67/2016. (IX. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2016. szeptember 26. napjától az oktatási
épületegyüttes tornatermének használatáért fizeten-
dő bérleti díj tárgyában a következőképpen határoz:

A Pusztazámori Napköziotthonos Óvodába és
az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti
Iskola Pusztazámori Tagintézményébe járó gyer-
mekek számára minden tanítási napon, illetve
óvodai nevelési napon 16 óráig, az ingyenesen
igénybe vehető szervezett foglalkozás esetén a
tornaterem térítésmentesen használható.

A tanítási, illetve óvodai nevelési napokon 16
óra után, illetve egyéb napokon térítés ellenében
igénybe vehető szervezett foglalkozás esetén a
tornaterem térítés ellenében használható.

A pusztazámori lakosok számára ingyenesen
igénybe vehető szervezett foglalkozás esetén a
tornaterem térítésmentesen használható.

A tornaterem használatával, bérlésével kapcso-
latos időpontok egyeztetése, rögzítése a művelő-
désszervező feladatkörébe tartozik.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

68/2016. (IX. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica ösz-
töndíjpályázat 2016/2017. évi fordulójához csat-
lakozik. Az ösztöndíjpályázat keretében a követ-
kezőkben meghatározott pályázatok támogatha-
tók:

1.) Az „A” típusú, azaz a már hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezők részére két tanulmá-
nyi félévre megállapítandó 10 havi ösztön-
díj esetében minden sikeresen pályázó
pályázata támogatható.

2.) A „B” típusú, azaz a felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánók részére 3 tanulmányi
félévre megállapítandó összesen 3×10 havi
ösztöndíj esetében minden sikeresen pályázó
pályázata támogatható. 

A támogatás havi összege mindkét pályázat
esetében 4.000 Ft/fő. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a csat-
lakozási nyilatkozat benyújtására, a pályázat lebo-
nyolítására és a döntési javaslat előterjesztésére. 

Határidő: az ösztöndíjpályázat 
ütemterve szerint

Felelős: polgármester, jegyző

69/2016. (IX. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete által adományozandó elismerésekről szóló
10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

11/A. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg a 2015/2016-os tanév tavaszi
félévében elért eredményekre tekintettel:

Hurja Sarolta pusztazámori lakos részére
35.000 Ft összegben

11. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösztön-
díjat állapít meg 

Kovács Anett pusztazámori lakos részére 
4.000 Ft/hó összegben 10 hónapra

Lizicska Béla pusztazámori lakos részére 4.000
Ft/hó összegben 10 hónapra

Lizicska Enikő pusztazámori lakos részére
4.000 Ft/hó összegben 10 hónapra

9-10. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg 

Gróh Katinka pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Kovács Barbara pusztazámori lakos részére
15.000 Ft összegben

Hortobágyi Norbert pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Ihász Krisztina pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Petky Benedek pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Kisdi-Karabinszky Kolos pusztazámori lakos
részére 10.000 Ft összegben

Petky Sebestyén pusztazámori lakos részére
15.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

70/2016. (IX.26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Védőnői Szolgálat részére érrendszeri
és szülészeti ultrahang-diagnosztikai 2 MHz-es
MuliDOPPY készülék és magasságmérő megvá-
sárlásához bruttó 120.000 Ft-ot biztosít a költség-
vetési tartalék terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. november 15.
Felelős: polgármester

Dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 
jegyző polgármester

A határozatokat betűhíven közöljük – A szerk.

Képviselő-testületi határozatok
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Ez év július 7-én kezdődött és szep-
tember 22-én fejeződött be a Puszta-
zámori Remeteség épületének külső
felújítása. A közel 10 millió forintos
beruházást a helyi önkormányzat
finanszírozta. A megújult Remeteség
megáldására, püspöki szentmise
keretében, október 29-én délután
került sor.

Az ünnepi alkalomból községünk-
be látogató Spányi Antal atyát, a Szé-
kesfehérvári Egyházmegye püspökét
iskolánk tanulója, Andrásfalvy Angé-
la kedves verssel fogadta.

Ezt követően polgármesterünk
köszöntötte Spányi Antalt, kíséretét,
valamint az ünnepi szentmise részt-
vevőit. Pátrovics  Benedek elmondta:
megadatott számára, hogy polgár-
mesterként immár harmadik alkalom-
mal köszönthet magas egyházi méltó-
ságot a településen. Huszonkét évvel
ezelőtt járt dr. Takács Nándor püspök
Pusztazámoron, hasonló alkalomból.
Akkor a négy csupasz falból, közös
összefogással újjáépített Remeteség
avatására, szentelésére érkezett az
egyházi elöljáró. Két évtized után
időszerűvé vált az állagmegóvás, a
külső tatarozás, melyet mintegy két és
fél hónap alatt sikerült megvalósítani.

Tóth Tihamér az Egyházközség

Püspöki szentmise a megújult Remeteségben

Eljött a nagy ünnep, mire vágyva vágytunk,
Itt van Főpásztorunk, kit oly nagyon vártunk.
Virág a kezünkben, hála a szívünkben,
Szeretet rózsát hintünk, jó Atyánk, elődbe.

Rózsalevél között a szívünket hozzuk,
Igaz érző szívvel, Érted imát mondunk.
Istenünk, jó Atyánk, hogy árvák ne legyünk,
Kegyelmes Főpásztort, Te adtál minekünk.

Imádkozva kérünk, kegyelmeddel áldjad,
Látogasd meg általa a te kicsiny nyájad.
Küld el Szentlelkedet Őrá és mireánk,
Kegyelmed sugarát hadd lássa a világ.

Hadd lássa azt is meg, hogy mi hûek vagyunk,
Meg is ígérjük, hogy mindig hûk maradunk.
Áldja meg az Isten, hozzánk érkezésed,
Atyai szívedbe, kérünk, zárj be minket.

A FELÚJÍTOTT PUSZTAZÁMORI REMETESÉG

ANDRÁSFALVY ANGÉLA VERSSEL FOGADTA A VENDÉGET
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képviseletében köszöntötte a vendé-
get, majd arra kérte: „imádkozzon
értünk, hogy mint világi hívek tanúsá-
got tehessünk a Jóisten tiszteletére”.

Bódai József plébános a helyi kato-
likus közösség nevében szólt a püs-
pök atyához, kérve a felújított Reme-
teség megáldását: „Nagy öröm szá-
munkra, hogy a püspöki szentmise
keretében újra átélhetjük az egyház
egységét, amikor a püspök atya mint
lelki családfő, főpásztor együtt imád-
kozik papjaival és szeretett híveivel.
(…) És kérem, hogy amikor a Puszta-
zámori Remeteség külső restaurálá-
sát, megújulását ünnepeljük, áldjon
meg bennünket is, az Isten népét,
hogy tudjunk mi is megújulni, ne
csak külsőleg, hanem belsőleg, szí-
vünkben-lelkünkben…”

Ezt követően plébános úr szólt az
elvégzett munkáról, melynek tervező-
je és egyben a kivitelezés műszaki
felügyelője Albert Tamás okleveles
építészmérnök volt, a munkálatokat a
Manufaktúra Mester Kft. végezte Gin-
ter László műszaki vezető irányításá-
val. A kivitelezés teljes költsége 9 833
534 Ft volt.

Bódai József plébános úr végezetül
megköszönte a pusztazámori képvi-
selő-testületnek az áldozatos munká-

POLGÁRMESTERÜNK, PÁTROVICS BENEDEK HUSZONKÉT ÉV UTÁN KÖSZÖNTHETETT ISMÉT PÜSPÖKÖT A TELEPÜLÉSEN

A ZÁMORIAK NAGY SZÁMBAN VETTEK RÉSZT A REMETESÉG ÚJRASZENTELÉSÉN
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ját, hiszen a beruházást teljes egészé-
ben a helyi önkormányzat finanszí-
rozta. Köszönetet mondott a terve-
zőknek, a kivitelezőknek, a szaktaná-
csadóknak, mindazoknak, akik hoz-
zájárultak a restauráláshoz. „Értük is
imádkozunk ebben a mai szentmisé-
ben. Isten áldja meg fáradozásukat.”

A szentmise bemutatása, valamint
a megújult Remeteség megáldása
előtt utolsóként Spányi Antal megyés
püspök szólt az egybegyűltekhez.
Megköszönte az elmondott kedves
verset, a köszöntő szavakat. Elmond-
ta: nagy öröm, hogy a Pusztazámori
Remeteség megújulhatott, és általa

ismét hosszú időre biztosított a
méltó léte. Meleg szavakkal köszön-
te meg a polgármesternek, a képvi-
selő-testület tagjainak azt a nagylel-
kűséget, amivel a kápolna, az épü-
letegyüttes restaurálásához hozzájá-
rultak.

„Nagyon örülök, hogy a hívőkö-
zösség most itt, ezen a megszentelt
helyen gyűlik egybe, ahonnan vala-
mikor sok-sok imádság szállt az ég
felé; ahol olyan emberek éltek, akik
magukat az Istennek szentelték. Az ő
példájuk arra hív bennünket, hogy
mi is önmagunkat adjuk, életünket
adjuk Istennek, keressük annak útját,
járjunk azon az úton, amelyen éle -
tünk, nemcsak a szentmisében, nem-
csak az imádság perceiben, hanem
annak minden pillanatában Istennek
szentelt élet lehet. Ennek jegyében
imádkozzunk szívvel, lélekkel, és
kérjük a Jóisten áldását arra a mun-
kára, amelyet a jó szándékú ember-
ek elvégeztek, a Pusztazámori
Remeteségre.”

Cs. K. – K. Z.
Fotó: Mátrai Sándor

A REMETESÉG MEGÁLDÁSA

PÁTROVICS BENEDEK POLGÁRMESTER, BÉKÉSI GÉZA ALPOLGÁRMESTER, 
DR. ISTVÁNFI GYULA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, OROSZ BÉLA ÉS HORNYÁK ANDRÁS

KÉPVISELŐK A SZENTMISÉN
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– Tisztelt Püspök Atya! Székesfehér-
vári megyés püspökként október 29-
én szentmise keretében megáldotta a
külsőleg megújult Pusztazámori
Remeteséget. Hogyan értékeli e nagy
léptékű, kizárólag helyi erőforrások-
ból finanszírozott állagmegóvási
munkát? Milyen érzésekkel, gondola-
tokkal jött a településre, és milyen
tapasztalatokat szerzett ott?

– Örömmel érkeztem a megújított
Pusztazámori Remeteség megáldására,
mert nagyra értékelem azt a munkát,
amelyet az önkormányzat, a helyi
lakosok és a hívek tettek azért, hogy
megmentsék Pusztazámor egyik leghí-
resebb nevezetességét, hazánk egye-
dülálló barokk műemlék-különlegessé-
gét. Minden nagy múltú történelmi,
szakrális  emlékhely, még ha sokan lát-
ványosságnak tekintik is, Isten dicsősé-
gére, a lelkek megmentésének szolgá-
latára emeltetett. Nagy örömmel látom,
amikor gondot fordítanak arra, hogy a
műemlék templomhoz érkező látoga-
tók méltó körülmények között megpi-
henhessenek, esetleg imádkozhassa-
nak. Nagyon fontos az egész társada-
lom számára, hogy az ilyen helyeken
az emberek lelkükben gazdagodhassa-
nak, hogy még inkább felüdülve, meg-
erősödve tudjanak visszatérni a min-
dennapi életükbe, hétköznapi élette-
rükbe. Szakrális emlékeink megmenté-
se csak szeretettel és összefogással
lehetséges, szívből köszönöm, hogy
ezt a pusztazámoriak között megta-
pasztalhattam, és kívánom, hogy ilyen
irányú tevékenységüket a jó Isten áldá-
sa kísérje továbbra is.

– Bódai József, a helyi egyházközség
plébánosa beszédében kéréssel fordult
önhöz: „És kérem, hogy amikor a Pusz-
tazámori Remeteség külső restaurálá-
sát, megújulását ünnepeljük, áldjon
meg bennünket is, az Isten népét, hogy
tudjunk mi is megújulni, ne csak kül-
sőleg, hanem belsőleg, szívünkben-lel-
künkben…” Most, a 21. század máso-
dik évtizedében, hogyan látja: miként
tudnak az emberek – hívők és nem
hívők – megfelelni korunk szerteágazó

kihívásainak? Hogyan tudnak saját
maguk számára is megnyugtató vála-
szokat adni a kisközösségekben és a
társadalmi szinten jelentkező, megol-
dandó problémákra? 

– Őrült zűrzavar van az emberek
fejében, szívében. Nincs jövőkép, sem
hit, nem kell a hagyomány, a gyökér, a
nemzetben gondolkodás, a család.
Nemrég ünnepeltük az első magyar
szent családot Székesfehérváron, mely-
nek tagjaitól nagyszerű példát kaptunk,
akiknek emléke nem halványul el, akik
életük tanításával, megélt sorsuk válla-
lásával, zúgolódás nélküli hitükkel
minket is megerősítenek. Látnunk kell,
hogy az első magyar szent család is
nehéz helyzetben élt. Mindennapi
gondja, problémája és küzdelme volt
egy jelen lévő erős pogány hagyo-
mány. Sokan nem akarták elfogadni a
kereszténységet, nem akartak beillesz-
kedni abba a rendbe, amelyet a Katoli-
kus Egyház hozott. Ezzel a kettősséggel
és a hatalmi harcokkal is szembe kel-
lett nézni. Hosszú időn keresztül a zak-
latás és a viadalok árnyéka vetült rájuk.
Boldog Gizella életét végigkísérte az
életszentség, a mélyen gyökeret vert
keresztény erkölcs és életvitel. Szent
István elkötelezettsége a hit szerinti élet
mellett példamutató, minden tettét,
egész lényét, gondolkodásmódját
kovászként járta át az evangélium szel-
leme, az egyházi tanítás. Nem volt az
életében kettősség, alkudozás. Erőt adó
lehetett Szent Imre lelkülete, aki kész-
séges volt arra, hogy szolgáljon Istent,
embert, nemzetet és országot. Kész
volt az egyházi pályát elfogadni, de
kész volt atyja örökébe is lépni. Ezért
keményen dolgozott, tanult, imádko-
zott, erényes életre nevelte magát. Pél-
dájukból látnunk kell, hogy a keresz-
tény ember lelkében, szívében, nem
ennek a világnak az öröme él. 

Nem az emberek véleményétől függ
az igazi öröm, hanem Istenétől, az
Örök Atyáétól, aki velünk akar élni,
szólni akar hozzánk, gondoskodni
rólunk, imádkozni velünk.  Isten
nagysága sokkal gazdagabb, mint azt

életünkbe be tudnánk fogadni. A leg-
nagyobb ajándék, hogy megtapasztal-
juk szeretetét, amelyet elfogadunk, és
megélhetjük a szeretet, amelyet mi
adhatunk másoknak. 

– Mit jelent önnek a karácsony,
miként éli meg az ünnepet egy egy-
házmegye főpásztoraként és a Katoli-
kus Karitász elnökeként?

– Főpásztorként és Karitász-elnökként
is fontos számomra, hogy a karácsony
előtti készületben számos lehetőséget
támogathatok a jótékonykodásra. Az
emberek ilyenkor érzékenyebbek a jóra,
felerősödik a szeretet igénye, az adás
öröme. Nagyon fájdalmas azt látni,
hogy mennyi embernek nehéz az élete,
mennyien küzdenek hétköznapi gon-
dokkal. Ilyen a téli tüzelőnek a beszer-
zése vagy akár a mindennapi betevő
falatnak a biztosítása. A Püspöki Udvar
adventi programjai, a Katolikus Karitász
„Tárjátok ki szíveteket” nagyszabású
adománygyűjtő akciója ezen próbál
segíteni. Természetesen nem vagyunk
képesek minden problémát megoldani,
sok más, karitatív célt maga elé tűző
szervezettel is együttműködünk. Úgy
gondolom, hogy amikor egy rászoruló
embernek próbálunk segíteni, amikor
próbáljuk megadni azt, amit lehet,
akkor a kötelességünket teljesítjük. Fon-
tos ez azért is, mert akinek én adok, aki-
vel jót teszek, ha sikerült őt felemelni, a
körülményeit rendezni, talán egyszer őt
is azok között az emberek között láthat-
juk, akik úgy érzik, hogy jó másokon
segíteni, hogy ők is felelősek a másikért.
Szívből kívánom, hogy minél többen
tapasztaljuk meg jótékonykodásunk
áldását, és kívánom, hogy így találjunk
ezen a karácsonyon is békét a szívünk-
ben. Ismerjük fel a másik emberben is
Isten közelségét, és erősödjünk meg az
egymás iránti szeretetben! Ezzel a béké-
vel, szeretettel, Isten jelenlétével eltelve
tudjuk családtagjainkat is megajándé-
kozni. Így legyen áldott, békés, örömte-
li szeretetben megélt karácsonyunk! 

– Püspök Atya, köszönöm az interjút.

Kiss Zoltán 

„Erősödjünk meg az egymás iránti szeretetben!”
Beszélgetés Spányi Antal megyés püspökkel, a Katolikus Karitász elnökével
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A zámori iskolában évek óta nagy
figyelmet fordítunk a hagyományos
értékek közvetítésére, melyben jelen-
tős hangsúlyt kap a népi hagyomá-
nyok tisztelete és megőrzése. Az
egész napos oktatás lehetőséget ad
arra, hogy tanulóink – a Kalendárium
néven egész tanévben zajló projekt
keretében – megismerkedhessenek a
helyi faluközösség hagyományaival,
ünnepeivel, műsorral készülhessen a
rendezvényekre. 

November 11-én a Márton-napi
hagyományokat elevenítettük fel.
Napközben minden tanóra ennek
jegyében zajlott. Olvasásórán a gye-
rekek meséket, történeteket olvastak
Szent Mártonról, majd izgalmas
nyelvtani rejtvényekkel foglalkoztak,
technikaórán papírlibákat készítettek,

sőt még a testnevelésórán is „libás”
versenyeken mérték össze ügyességü-
ket. Három óra után a szülők, a test-
vérek, az óvodások is csatlakoztak
hozzánk. A tornateremben lámpáso-

kat  és egyéb libás alkotásokat készí-
tettek a tanító nénik segítségével,
valamint a Szülői Munkaközösség
által szervezett büfében együtt uzson-
názott a rendezvény apraja- nagyja.
A zámori Naplemente Nyugdíjasklub
is aktívan bekapcsolódott a program-
ba. A gyermekek nagy örömmel hán-
tották, morzsolták a kukoricát Szigeti
Sanyi bácsi vezetésével, tollat fosztot-
tak a nagymamákkal, sőt a cukrozott
kukoricalevest is megkóstolhatták. A
program a 3. osztályosok libás műso-
rával, majd az azt követő lámpás fel-
vonulással zárult. A felvonuláson a
pusztazámori önkormányzat jóvoltá-
ból gólyalábas szórakoztatta a felvo-
nulókat.

Bár az idő nem volt túl kegyes hoz-
zánk (esett az eső), azért az össze-
gyűlt sok vendég és a gyermekek ked-
vét ez nem szegte. A libazsíros
kenyér, a sok finom sütemény, a
meleg tea is elfogyott, s bízva a népi
mondásban: reméljük a jövő évben
sem fog senki éhezni, mert mint tud-
juk: „Aki Márton napján libát eszik,
egész évben nem éhezik.”

Ezúton köszönöm a Pusztazámor
Községi Önkormányzat anyagi támo-
gatását, Kiss Ágnes művelődésszerve-
ző, a Szülői Munkaközösség, a Nap-
lemente Nyugdíjasklub, a tanító
nénik segítségét; köszönöm vala-
mennyi szervező és részt vevő támo-
gatását, a 3. osztályosok színvonalas
műsorát.

Garainé Kiss Gabriella 
tagintézmény-vezető

Márton-napi hagyományőrzés az iskolában

A ZÁMORI ISKOLÁBAN ÉVEK ÓTA NAGY FIGYELMET FORDÍTANAK A

HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKEK KÖZVETÍTÉSÉRE

NAGY SIKERT ARATOTT A 3. OSZTÁLYOSOK LIBÁS MŰSORA

A MÁRTON NAP LÁMPÁS FELVONULÁSSAL ZÁRULT
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Együtt a Mikulással 
a hűvösvölgyi gyermekvasúton

December 6-án a Hűvösvölgybe újra gyermekvasúton
érkezett a Mikulás. A Széchenyi-hegyi Gyermekvasút
Mikulás-különvonatokkal várta a gyerekeket, hogy együtt
vonatozhassanak. A Mikulást elkísérték a krampuszok,
akik a játék közben jókat mókáztak és együtt énekeltek a
gyerekekkel már az állomás előtti téren, amíg a vonatra
várakoztunk. 

Végre megérkezett a zámori óvodások és iskolások
különvonata, amit gyorsan birtokba is vettek. Nagy volt
az izgalom az indulás után, hogy végül is találkoznak-e
a Mikulással. A krampuszok jöttek elsőként a kocsikba,
hogy dalra fakasszák a gyerekeket, hisz a szép dalok-
nak a Mikulás vélhetően nem tud majd ellenállni, és
nagy örömmel fogja a gyerekeket megajándékozni.
Minden apróság beszélgethet a „Nagyszakállúval”. Így
is történt, nemsokára, a gyerekek nagy örömére, meg-
jelent a várva várt Mikulás, aki édességekből és kis
játékokból összeállított mikuláscsomaggal ajándékozta
meg a gyerekeket. Öröm volt látni a sok elégedett
arcot. 

Köszönjük az óvodások és iskolások nevében közsé-
günk önkormányzatának és a Pusztazámor Községért
Közalapítványnak, hogy lehetővé tették a részvételt ezen
az izgalmas programon. 

Kiss Ágnes 
szervező
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Őszi Pedagógiai Napok

2016. november 15-én a Pest megyei
Őszi Pedagógiai Napok rendezvényso-
rozat keretében óvodánk kis-középső
csoportjában bemutató foglalkozást lát-
hattak a meghívott vendégek, szakem-
berek. A foglalkozásnak a „Képesség-
szintekhez igazodó vizuális tevékeny-
ség: sündisznó mintázása” volt témája.
A vendégek jelenléte kicsinyeink tevé-
kenységét nem zavarta, büszkén mutat-
ták meg nekik elkészült alkotásaikat. A
foglalkozás után a szakembereknek vita-
indítóként „Hátránykompenzáció, fel-
zárkóztatás” címmel tartottam előadást. 

• A hátránykompenzációt, felzár-
kóztatást játékba ágyazottan, integrál-
tan, a szülőkkel és a szakemberekkel
együttműködve kell végeznünk.

• Együttműködésünk alapja a köl-
csönös bizalom, partnerség, elisme-
rés és nyitottság.

• A gyermekek fejlődésének folya-
matos nyomon követésére a tervsze-
rűség, a hatékony kommunikáció és a
rendszeres konzultáció jellemző.

• A fejlesztés a gyermek egyéni fej-
lődésének üteméhez, életkorához
igazodik.

Célunk:
• Komplex élmények biztosításá-

val, sokoldalú képességfejlesztés
segítségével a gyermeki személyiség
egészére irányuló fejlődés elősegíté-
se.

• Saját tapasztalatuk alapján tegye-
nek szert minél biztonságosabb alap-
vető ismeretekre, problémamegoldó
gondolkodásra.

• Leljenek örömet az ismeretszer-
zésben, kreativitásban, önmaguk fej-
lesztésében. 

• Legyenek boldog gyerekek.

Az Oktatási Hivatal pedagógiai
referense a délelőttről elismerően
nyilatkozott. Mint elmondta, jó volt
látni, hogy a helyi pedagógusok, a
polgármester, az önkormányzat mun-
katársai, a külső szakemberek meny-
nyire összhangban tevékenykednek
községünkben.

Az előadás után vendégeink meg-
csodálták a községet, benne a meg-
újult Remeteséget. 

Köszönöm azt a sok-sok segítséget,
munkát mindazoknak, akik a délelőtt
sikeréhez hozzájárultak!

Pocsai Andrea  
mesterpedagógus, szaktanácsadó

2015 nyarán óvodánk játszóudvara
teljesen megújult. Az új játékeszkö-
zöket, hintát, lépegetőt, mászókát,
rugós hintát, párakaput – melyek esz-
tétikusak, az EU szabványainak telje-
sen megfelelőek – örömmel vették
birtokba óvodásaink. A füves, beto-
nos, kavicsos és gumitéglával burkolt
részek hozzájárulnak a különböző
anyagok megismeréséhez.

Az udvari játék során a gyermekek

mozgáskoordinációja, térbeli tájéko-
zódó képessége fejlődik, alkalmuk
nyílik az irányok gyakorlására, mely-
lyel fejlődik türelmük, kitartásuk,
figyelmük. A gyermek személyiségé-
nek fejlesztése óvodai nevelőmun-
kánk lényege.

Az óvodai életben nagyon fontos,
hogy a gyermekek a játék során
tapasztalják meg a környező valósá-
got és önmaguk lehetőségeit.

Ez év nyarán folytatódtak óvo-
dánkban a korszerűsítések, új kony-
hatechnológiai eszközökkel gazda-
godtunk. Így minden lehetőségünk
adott, hogy a közétkeztetési törvény
előírásainak megfelelően, jóízű,
egészséges ételekkel találkozhassa-
nak a gyerekek az óvodai étkeztetés
során.

Pocsai Andrea  
mesterpedagógus, szaktanácsadó

Fejlesztések az óvodában

Köszönet
Tisztelt Szoloszkáné Lepnyák Alíz
Intézményvezető Asszony! 

A Budapesti Pedagógiai Központ
nagyra értékeli hozzájárulását és
támogatását az Őszi Pedagógiai
Napok programjának megvalósításá-
hoz. Szeretnénk megköszönni a
szervezésre szánt időt, mindazt a
segítséget, amely a program sikerét
lehetővé tette.

Az Őszi Pedagógiai Napok
2016/2017-ben a hátránykompen-

záció, felzárkóztatás, lemorzsolódás
és a tehetséggondozás témái köré
szerveződtek, mellyel a mindenna-
pok pedagógiai munkáját kívántuk
segíteni, ez az Ön és intézménye
támogatása nélkül nem valósulhatott
volna meg. Összegző adataink sze-
rint a rendezvény rendkívül sikeres,
szakmailag értékes volt, tervezzük
hagyománnyá fejleszteni, jövőre új,
aktuális téma köré szervezve ismét
megvalósítani.

Köszönjük, hogy megtisztelt támo-
gatásával, s ezzel a pedagógus kollé-
gák szakmai fejlődését lehetővé
tette.

További munkájához Önnek és az
egész tantestületnek sok sikert kívá-
nok!

Lánczky Edit
főosztályvezető

OKTATÁSI HIVATAL 
Budapesti Pedagógiai 

Oktatási Központ
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Zöldvilág
Pályázati felhívás 
Fotópályázat és vándorkiállítás

A Jövő Háza Alapítvány fotópályázatot hirdet a természet-
járóknak, a szabadidősportokat és a természetet kedve-
lőknek, a budai agglomeráció településein élőknek.

A pályázat célja: a fotográfia eszközeivel és kifejezés-
módjával bemutatni a természetjárás szerepét, a  termé-
szetjárás során átélt kalandokat, a hegyek, völgyek, erdők,
természeti tájak szépségeit, az ember alkotta kulturális,
történelmi építményeket, a természettel való együttélés
követendő példáit.

Részvételi feltételek: A pályázaton korra, nemre, foglal-
kozásra való tekintet nélkül bárki részt vehet. Előnyt élvez-
nek, akik a budai régió településein – Érd, Diósd, Sóskút,
Pusztazámor, Tárnok, Százhalombatta, Törökbálint – terü-
letén élnek, ott bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. 

A pályázaton két évnél nem régebben készült alkotások-
kal lehet pályázni, amennyiben a beküldött képei nyilvános
fotópályázaton, kiállításokon még nem szerepeltek, és a
pályázó megfelel a természetfotózás etikai szabályainak.
Nevezési díj nincs.

Egy pályázó maximum öt színes vagy fekete-fehér önál-
ló, A/4-es méretű papírképpel pályázhat. Manipulált fotó
nem küldhető be! A beküldött képek mérete: minimum
20×30 cm-es, kasírozatlan papírkép.

Díjazás: I. díj: 30 ezer forint értékű; II. díj: 20 ezer forint;
III. díj: 10 ezer forint értékű sporteszköz, szabadidő-ruhá-
zat, könyvcsomag. A díjakat a bírálóbizottság megoszthat-
ja. Egyes kategóriákban a bírálóbizottság további különdí-
jakat oszthat ki. A budai régióból pályázók között különdí-
jat sorsolunk ki.

Minden felvétel hátulján kérjük megjelölni a kép címét, a
szerző nevét, címét, telefonszámát, elektronikus elérhető-

ségét, valamint az adott kép készítésének helyét és
magassági pontját (a feliratokat lehetőleg alkoholos filctol-
lal vagy ráragasztott címkével adják meg!). A digitális tech-
nikával készült képek esetében nem számít manipuláció-
nak a kép zavaró elemeinek levágása, a digitalizálási hibák
(karcolás, porszem) kiretusálása, a színes felvételek fekete-
fehérré alakítása.

Beküldési határidő: 2017. április 1.
A pályázati anyagok leadhatók személyesen A Jövő

Háza Alapítvány címén ( 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D)
munkaidőben, vagy ugyanerre a címre megküldhetők. A
borítékra írják rá: Fotópályázat 2017. 

A postai szállítás során keletkezett sérülésekért felelős-
séget nem vállalunk! A pályázók tudomásul veszik, hogy a
beküldött képek elkészítésével vagy azok bemutatásával,
kiállításával esetleg okozott személyiségi és szerzői jogsér-
tésekért a felelősség a pályázót terheli. A résztvevők elfo-
gadják a megállapított pályázati feltételeket és egyben
hozzájárulnak, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos
publikációkban képeiket térítésmentesen használják. 

Eredményhirdetés: 2017. április 21. a Föld Napja alkalmá-
ból megrendezésre kerülő, kiállítással egybekötött nagy-
szabású rendezvényen. Szép felvételeket, sikeres pályá-
zást kívánunk!




