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Meghívó

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
tisztelettel vár minden pusztazámori lakost 

2018. március 14-én 15 órakor 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából tartandó 
megemlékezésre és koszorúzásra az emlékműhöz. 

(Eső esetén a rendezvényt az iskolában tarjuk.)



2018/1 ZÁMORI HÍREK / 4

Megújult a pusztazámori polgárőrség

Tisztújító közgyűlést tartott a Puszta-
zámori Polgárőr Egyesület 2017 de-
cemberében. Békési Balázs, a korábbi 
elnök elköltözött a településről, ezért 
nem tudta a továbbiakban ellátni a 
tisztséget, de lehetőségeihez mérten 
továbbra is feladatot vállal, együttmű-
ködik mindenben.

Az újjáalakult egyesület tagsága el-
éri a 20 főt, az életkor 20 évestől a 65 
évesig terjed. 

Babar Zoltán, a Pusztazámori Pol-
gárőr Egyesület új elnöke több mint 15 
éve él Zámoron. Fontos számára má-
sok megsegítése, ezért is csatlakozott 
polgárőrként a testülethez 2010-ben. 
A képviselő-testület Településfejlesz-
tési Bizottságának tagja, a Gyermek-
mosoly Alapítvány elnöke. 

A polgárőrség a rendőrséggel és a 
helyi önkormányzattal való együtt-
működésen túl a jövőben kiemelt 
feladatként kezeli a zámori rendezvé-

nyek biztosítását, az extrém időjárá-
si helyzetben való segítségnyújtást, a 
falu közterületeinek megújítását, aktu-
ális feladataként a közterületi fásítási 
programban való részvételt, valamint 
a tervezett szemétszedési akció le-
bonyolítását. Szeretnének szorosabb 
kapcsolatot kialakítani a falu lakossá-
gával, ennek első lépéseként közös fő-
zést és közlekedésbiztonsági oktatást 

terveznek a Pusztazámori Tagiskola 
tanulói számára. 

A polgárőrség számára a tanulás is 
előtérbe került. Egyrészt önmagukat 
képezik tovább: a rendőrség által tar-
tott bűnmegelőzési célú tájékoztatón, 
illetve az önkormányzat által szervezett 
elsősegélynyújtó tanfolyamon vesznek 
részt a közeljövőben. Másrészt maguk 
szerveznek képzést, terveik szerint ön-
védelmi tanfolyamot indítanának.

A Pusztazámori Polgárőr Egyesület 
a babar29@t-online.hu e-mail címen 
várja azok jelentkezését, akik elhi-
vatottságot éreznek, hogy szervezett 
keretek között tegyenek környezetük 
biztonságáért.

Szeretnének értékes és hasznos sze-
repet betölteni a faluban. Bízom ben-
ne, hogy a pusztazámoriak értékelni 
fogják a polgárőrök munkáját.

Csernyák Krisztina

Szeretnénk felhívni az Önök fi-
gyelmét arra, hogy az 2007-ben és 
előtte váltott sírhelyek bérleti díja 
lejárt. Ezeknek a sírhelyeknek a 
megváltása azért jár le, mert meg-
váltásuk akkor 10 évre szólt. 

Az új sírhelymegváltás már 25 
évre szól. Az egyszemélyes sírhely 
megváltási díja 25 000 Ft, a kétsze-
mélyesé 50 000 Ft. Az egyszemé-
lyes sírhely újramegváltási díja 18 
750 Ft, a kétszemélyesé 37 500 Ft.

Kérjük a sírhelytulajdonosokat, 
hogy a sírhelymegváltás érdekében 
szíveskedjenek telefonon felhívni 
vagy személyesen felkeresni Szi-
mandlné Szolnoki Gabriellát a Köz-
ségházán.

Telefonszám és időpont-egyez-
tetés: 23/347-438

A sírhelymegváltási díj befizeté-
sére minden hétfőn 12–15 óra kö-
zött van lehetőség a Községházán.

Intézkedésüket köszönjük.
Pátrovics Benedek

polgármester

Tisztelt temetőlátogatók, 
sírhelytulajdonosok!

A téli fagyok és a havazás a dim-
bes-dombos környezethez szokott 
zámoriak számára sem jelentenek 
mindig felhőtlen boldogságot. A ha-
vas, latyakos, jégbordás vagy ónos 
esőtől csúszós utak, járdák, nemcsak 
az autósok, hanem a gyalogosok 
számára is veszélyt, kellemetlensé-
get jelentenek.

Statisztikák szerint évente átlagosan 
50-60 olyan nap van, amikor a tele-
pülések közútjaira hullott hó eltávolí-
tásáról vagy éppen az utak csúszás-
mentesítéséről gondoskodni kell. Míg 
az úttest burkolatának tisztításáról az 
út fenntartójának, az önkormányzat-
nak, a járda tisztántartásáról az in-
gatlan tulajdonosának, használójának 
kell gondoskodnia. Ha a járda mellett 
zöldsáv is van, az úttestig terjedő tel-
jes terület letakarítása is a tulajdonos, 
használó feladata. 

Pusztazámoron négy olyan útsza-
kasz van, ahol az FKF Zrt. gépei nem 
tudják elvégezni a síkosságmentesí-

tést. Ezek a következő utcák mere-
dek részei: Táncsics Mihály, Rákóczi 
Ferenc, Jókai Mór és Dobó István. 
Az FKF Zrt.-vel együttműködve az 
előzőekben kiemelt helyeken szóró-
ládákat helyeztettünk ki, melyekben 
hintőanyag található. 

Ezúton kérjük a tisztelt lakókat, 
hogy a lejtős részeket szórják fel an-
nak érdekében, hogy a közlekedés 
biztosítható legyen!

A járdákra a sódert, homokot, ha-
mut vagy a természetesen lebomló 
faforgácsot javasoljuk, mert a ládák-
ban található szóróanyag károsíthat-
ja a gyalogjárdák anyagát. 

Köszönjük együttműködésüket:
Pátrovics Benedek

polgármester

Jeges utcák 

BABAR ZOLTÁNT VÁLASZTOTTÁK A PUSZTA-
ZÁMORI POLGÁRŐR EGYESÜLET ELNÖKÉVÉ
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70/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete azoknak a 65 év feletti puszta-
zámori lakosoknak, akik 2017. november 1-jén 
állandó lakóhellyel rendelkeznek Pusztazámo-
ron, 5.000 forint egyszeri karácsonyi támoga-
tást nyújt a költségvetés szociális keretének 
maradványa, valamint az általános tartalék ter-
hére. Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

71/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy Gróh Katinka 
Petra pusztazámori lakos részére a Bursa Hun-
garica A típusú ösztöndíjpályázat keretében 10 
hónapra, 2017/2018. tanév II. és a 2018/2019. 
tanév I. félévére vonatkozóan havi 4.000 Ft 
(azaz négyezer forint) ösztöndíjat állapít meg. 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban ke-
rül folyósításra, amelyekben a pályázó beirat-
kozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

72/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

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. §-a alapján úgy dönt, hogy Köz-
ségi Ösztöndíjat állapít meg a 2016/2017-es 
tanévben elért eredményeire tekintettel

Petky Eleonóra pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Petky Viktória pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Michnay Kitti pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Pálok-Ney Ágost pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

73/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hozzájárul, hogy a települési 
arculatfejlesztés érdekében Rátay Csilla és 
Kisdy László kezdeményezésére „Fatelepítési 
program” induljon el a belterületi közterülete-
ken. A program keretén belül a kérelmezőkkel 
együttműködve az önkormányzat meghatá-
rozza a fatelepítésre alkalmas helyszíneket, 
kiválasztja az alkalmazandó fafajokat a megal-
kotásra kerülő Településkép-védelmi rendelet-
ben meghatározott fásításra, növénytelepítésre 
javasolt növényfajok listája alapján. A testület 
a kiválasztás során kiemelt figyelmet fordít a 
jelentős allergénhatással rendelkező növényfa-
jok elkerülésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges megállapodások alá-
írására. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges 
fedezet 2018. évi költségvetésben való megter-
vezéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

74/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatá-
ra Pátrovics Benedek polgármester részére a 
2017. évben eddig végzett munkájának egészét 
elismerve és jónak értékelve 2 havi illetményé-
nek megfelelő jutalmat állapít meg. Utasítja a 
jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről a 
2017. évi költségvetés terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

75/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megrendüléssel értesült Konrád 
Emil haláláról. A szomorú esemény kapcsán 
együttérzését fejezi ki családjának. 

Konrád Emil a lakosság bizalmából már az 
önálló Pusztazámori Önkormányzat létre-
jöttekor tagjává vált a képviselő-testületnek. 
Képviselőként az 1990–2006 közötti években 
szolgálta lakóközösségét és az 1991–1994-es 
időszakban az alpolgármesteri tisztséget is be-
töltötte.  Személye és munkája elismert volt a 
községben, amit az is bizonyít, hogy négy al-
kalommal indult a helyi önkormányzati válasz-
tásokon és mindannyiszor a képviselő-testület 
tagjává választották. Képviselői megbízatásá-
nak ideje egybeesett Pusztazámor azon kor-
szakával, amikor a környék legelmaradottabb 
falujából a kistérség egyik kiemelkedően fejlett 
településévé emelkedett fel. Ehhez járult hoz-
zá képviselőként és alpolgármesterként végzett 
munkájával, mely érdemek elismeréseként a 
képviselő-testület jelen határozatával állít em-
léket és mond köszönetet Konrád Emilnek.

A képviselő-testület Konrád Emil emlékét 
kegyelettel megőrzi, saját halottjának tekinti, a 
temetkezési költségek átvállalása mellett.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

76/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Bartók Béla utcai 
lakók kérelmére a Bartók Béla utca külterületi 
szakaszán az útburkolat megerősítésének le-
hetőségét szakemberek bevonásával megvizs-
gálja. 

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

Határidő: 2018. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző

77/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzata a KE-
HOP-5.2.9 számú, „Pályázatos épületener-
getikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára” című 
felhívás keretében a pusztazámori általános 
iskola és a polgármesteri hivatal épülete ener-
giahatékonyságának javítását, valamint kor-
szerű, villamosenergia-termelő fotovoltaikus 
rendszerek (napelem) beszerzését és kiépíté-
sét tervezi. 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
projekt előkészítésére, a pályázat elkészítésére 
és pályázati menedzsmentjére; a projekt elő-
készítéséhez szükséges dokumentumok, mű-
szaki tervek elkészítésével, valamint műszaki 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátására; 
a projekt kivitelezési munkái előzetes feltételes 
közbeszerzésének lebonyolítására vonatkozó 
árajánlatkéréseket.

A képviselő-testület biztosítja a fedezetet a 
projekt előkészítéséhez és a közbeszerzés le-
bonyolításához szükséges feladatokra. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a továbbiakban szükséges intézkedé-
sek megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

78/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Zámorhegyi Remeteség két 
kapuja és kerítésének felújítása kapcsán felha-
talmazza a polgármestert a temetőkerítés ter-
vezéséhez szükséges szerződés megkötésére, 
a kivitelezéshez kapcsolódó ajánlatkérések le-
bonyolítására, illetve a szükséges intézkedések 
megtételére. 

A képviselő-testület kérje fel a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges 
fedezet 2018. évi költségvetésben való megter-
vezéséről.

Határidő: 2018. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző

79/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a közmeghallgatás 
időpontját 2017. december 7-én 17.00 órára 
tűzi ki. A közmeghallgatás helyszíne: Község-
háza díszterme.

Határidő: 2017. december 7.
Felelős: polgármester

80/2017. (XI. 16.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete örömmel venné, ha több rendőr 
járőrözne a településen. A képviselő-testület 
úgy dönt, hogy az Érd Rendőrkapitányság in-
dítványára a Pusztazámori Polgárőr Egyesület 
és a Pusztazámor Községért Közalapítvány 

Képviselő-testületi határozatok
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egyetértése esetén a polgárőrautó rendőrség 
általi szabályozott használatát jóváhagyja. A 
képviselő-testület nem zárkózik el az anyagi 
támogatást nyújtásától, amennyiben a Puszta-
zámori Polgárőr Egyesület részéről igény mu-
tatkozik rá. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megté-
telére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

81/2017. (XI. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény (Kbt.) 112. § (1) bekezdésének b) pontban 
meghatározott szabályok szerint, a Kbt. 115. § 
(1)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel indított 
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kíván 
indítani „Pusztazámori Oktatási épületegyüt-
tes (óvoda és tagiskola), valamint a Községháza 
épülete energiahatékonyság javításának, vala-
mint korszerű, villamosenergia-termelő fotovol-
taikus rendszerek (napelem) kiépítésének mun-
kái” tárgyban.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelelő a Kbt. 76.§ (5) bekezdésére figyelem-
mel a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
legjobb ár-érték arány vizsgálata alapján kívánja 
kiválasztani a nyertes ajánlattevőt az alábbiak 
szerint.

Értékelési szempontok:
1. Ajánlati ár (egyösszegű nettó ajánlati ár, 

átalánydíj, magyar forintban megadva) 
Súlyszám: 70
2. Építménygépészeti felelős műszaki vezető 

36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata 
(maximum további 48 hónap, kizárólag egész 
hónap ajánlható meg) 

Súlyszám: 15
3. Vállalt – a minimális 24 hónapon felüli – 

többlet jótállási időtartam (hónapban megad-
va, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

Súlyszám: 15

Alkalmassági követelmények:
Pusztazámor Községi Önkormányzat, mint 

ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 115. § (2) 
bekezdésben foglaltakra tekintettel nem hatá-
roz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
feltételt, kizárólag műszaki és szakmai alkal-
massági feltételt.

Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell leg-
alább egy fő szakemberrel, aki rendelkezik 
a 266/2013. (VII.11.) korm. rendelet szerinti 
MV-ÉG besorolású érvényes jogosultsággal, 
és ezen jogosultság megszerzését követően 
szerzett további minimum 12 hónap építmény-
gépészeti felelős műszaki vezetői szakmai gya-
korlati idővel.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert az eljárásban szükséges további 
rendelkezésekre, illetve arra, hogy az ajánlati 
felhívás egyéb rendelkezéseit a  felelős akkre-
ditált közbeszerzési szaktanácsadóval egyez-
tetve hagyja jóvá. 

Határidő: 2017. december 14.
Felelős: polgármester, jegyző

82/2017. (XI. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az Érdi Mentőállo-
más felszerelésének javítására 1 db CPAP masz-
kot, illetve amennyiben a maszk megvétele 
okafogyottá válik, 100.000 forintot adományoz. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző

83/2017. (XII. 7.) számú 
képviselő-testületi határozat

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. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi 
Ösztöndíjat állapít meg a 2016/2017-es ered-
ményeire tekintettel

Kovács Barbara pusztazámori lakos részére 
15.000 Ft összegben

Kovács Nóra pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

11. §-a alapján döntsön úgy, hogy Községi 
Ösztöndíjat állapít meg a 2016/2017-es ered-
ményeire tekintettel

Kovács Anett pusztazámori lakos részére 
4.000 Ft/hó összegben

Kovács Barbara pusztazámori lakos részére 
5.000 Ft/hó összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

84/2017. (XII. 7.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete által adományozandó elismeré-
sekről szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet

10/A. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi 
Ösztöndíjat állapít meg az országos és nem-
zetközi futó versenysorozatban történő részvé-
teléhez

Csuta Dorottya pusztazámori lakos részére 
50.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

85/2017. (XII. 7.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Gyermekmosoly Alapítvány 
(székhelye, 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) 
számára az Andreetti Károly Általános Iskola és 
Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézményé-
ben folyó zongoratanítás elősegítésére egy pi-
anínó megvásárlásához 200.000 Ft támogatást 
nyújt. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges megállapodások aláírá-
sára és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

86/2017. (XII. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat, mint 
ajánlatkérő által „Pusztazámori Oktatási épü-

letegyüttes (óvoda és tagiskola) valamint a 
Községháza épülete energiahatékonyság ja-
vításának, valamint korszerű, villamosener-
gia-termelő fotovoltaikus rendszerek (napelem) 
kiépítésének munkái” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Bírálóbizottság javaslata alapján 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete, mint Döntéshozó megállapítja, 
hogy az eljárás eredménytelen.

Indokolás: Az eljárásban 3 db ajánlat került 
benyújtásra. Ajánlatkérő az eljárás során jelez-
te az ajánlattevőkkel, hogy az eljárás feltételes 
közbeszerzési eljárás keretében lett megin-
dítva annak érdekében, hogy a KEHOP-5.2.9 
számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás 
a közép-magyarországi régió települési önkor-
mányzatai számára” című pályázati felhívás 
keretében kiírt 100%-os támogatási intenzitású 
pályázati forrás elnyerése érdekében benyúj-
tandó pályázatban az Ajánlatkérő, mint Ked-
vezményezett igazolni tudja a Támogató felé, 
hogy a Pályázati kiírásban foglaltaknak eleget 
téve rendelkezik már megkötött vállalkozási 
szerződéssel a kivitelezésre vonatkozóan, azaz 
a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszer-
zési eljárást lefolytatta. A közbeszerzési eljárás 
előkészítésekor a pályázati kiírásban foglalt ma-
ximális fajlagos költségek, valamint a lehívható 
támogatás összegét alapul véve került megha-
tározva a beszerzés műszaki tartalma, és lett 
elkészítve a tervezői költségbecslés. 

A beérkezett ajánlatok mindegyike lényege-
sen magasabb összegű vállalkozási díjat tartal-
maz, mint a fentiek szerint előzetesen megha-
tározott beruházási költség. Mivel a pályázati 
kiírás szerint magasabb összegben nem lehet 
a pályázatot benyújtani, az Ajánlatkérő pedig 
további saját forrással nem tudja kiegészíteni 
az elnyerhető támogatási összeget, így a tá-
mogatás összege akkor sem lenne elegendő a 
szerződés megkötésére, ha Ajánlatkérő pályá-
zatát a Támogató teljes összegben meg is ítél-
né. Mindezekre tekintettel a Döntéshozó a Kbt. 
70. § (1) bekezdés rendelkezései értelmében, 
az ajánlatok Kbt. 69. § szerinti elbírálása nélkül 
az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja 
szerint eredménytelenné nyilvánítja, mivel a 
– Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint 
igazolható – rendelkezésére álló anyagi fede-
zet összege nem elegendő a szerződés meg-
kötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

87/2017. (XII. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a pusztazámori szennyvíztisztító 
telep kapacitásnövelésével egybekötött fel-
újításának megtervezése létesítési engedélyes 
tervszinten és kiviteli tervszinten, továbbá a 
létesítési tervek benyújtása engedélyeztetésre 
a hatóság felé és az engedélyezési eljárás lebo-
nyolítására történt ajánlatkérés eredményének 
megállapítását elhalasztja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy folytasson egyezte-
tést az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-vel, illet-
ve kérjen fel független szakértőt a ténylegesen 
szükséges fejlesztési elemek tisztázására.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
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88/2017. (XII. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Sóskúti Polgárőr Egyesülettel 
(székhelye, 2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) 
együttműködési megállapodást kíván kötni 
a baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvé-
delmi, környezetvédelmi feladatokra. A kép-
viselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges megállapodások aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

89/2017. (XII. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy Garainé Kiss 
Gabriella kérelmére Garai Rebeka Mirtill 
(született: Budapest, 2005. 01. 30.) iskolai és 
egyéb komplex fejlesztési helyszínekre való 
utazásának támogatására a 2017/2018-as tan-
évre, 2017. szeptember hónaptól 2018. június 
hónapig, azaz 10 havi időtartamra havi 30.000 
Ft támogatást nyújt. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

1/2018. (I. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat elvi 
döntést hoz arról, hogy a tulajdonában levő, 
Pusztazámor, 087/12 hrsz.-ú szántó művelési 
ágú 5.000 m2 területű, ingatlant értékesíteni 
kívánja Préda József egyéni vállalkozó (2091 
Etyek, Óvoda utca 33., nyilvántartási szám: 
51625993, adószám: 68354141227) részére la-
katosüzem kialakítása céljából. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy 

- értékbecslő szakvéleményt készíttessen a 
szóban forgó ingatlanról. Az értékbecslés elké-
szültével új képviselő-testületi döntés szüksé-
ges a későbbiekben az ingatlan eladási árának 
meghatározására.

- tárgyalásokat folytasson Préda Józseffel az 
ingatlan adás-vétele ügyében.

-  konkrét vételi szándék és ajánlat esetén 
megtegye a szükséges lépéseket a termelésből 
való kivonás érdekében, elkészíttesse az adás-
vételi szerződés tervezetét.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

2/2018. (I. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat úgy 
dönt, hogy a településrendezési eszközei (te-
lepülésszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, 
szabályozási terv) 2018-ban esedékes felül-
vizsgálata és módosítása keretében a hatályos 
Településrendezési Eszközök szerint „GIP” 
ipari gazdasági terület építési övezet besorolá-
sú 066/1 hrsz-ú, 21.0964 ha területű ingatlant 
(melyből 8 ha 3. osztályú szántó)  beépítésre 
nem szánt „MÁ” általános mezőgazdasági te-
rület övezetbe sorolja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

3/2018. (I. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 104/2013. (XII.10.) számú ha-
tározatával elfogadott Helyi esélyegyenlőségi 
programját az egyenlő bánásmódról és az esé-
lyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően 
áttekintette, és a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Helyi esélyegyenlőségi programját a 
határozat mellékletében csatolt tartalommal 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4/2018. (I. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadja a 2017. évi művelődési és 
könyvtári tevékenységről szóló, melléklet sze-
rinti beszámolót. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5/2018. (I. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a melléklet szerint elfogadja a köz-
ség 2018. évi programjainak tervezetét.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges 
fedezet 2018. évi költségvetésben való megter-
vezéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6/2018. (I. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Gyermekmosoly Alapítvány 
(székhelye: 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) 
által 2018. február 10-én rendezendő alapítvá-
nyi bált 160.000 forinttal támogatja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges fedezet 
2018. évi költségvetésben való megtervezéséről.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges megállapodások aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. A 
támogatási szerződésben feltételként kell rög-
zíteni, hogy az Alapítvány tájékoztassa a nyil-
vánosságot az önkormányzati támogatásról.

Határidő: 2018. február 10.
Felelős: polgármester, jegyző

7/2018. (I. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat elvi dön-
tést hoz arról, hogy támogatja a Gyermekmo-
soly Alapítvány (székhelye, 2039 Pusztazámor, 
Petőfi S. u. 27.) interaktív tábla beszerzését. A 
Gyermekmosoly Alapítvány az interaktív táblát 
az Andreetti Károly Általános Iskola és Művé-
szeti Iskola Pusztazámori Tagintézményének. 
ingyenes használatába kívánja adni határozat-
lan időre, tulajdonjog-fenntartással.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy folytassa le a szükséges egyeztetéseket 
az Érdi Tankerületi Központ vezetőjével. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8/2018. (I. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az „Aki időt nyer, 
életet nyer” alapítvány a Sürgősségi Betegellá-
tás Fejlesztésére (székhelye: 2821 Gyermely, 
Petőfi tér 1., képviseli: dr. Kocsis Tamás kura-
tóriumi elnök, adószám: 18604180-1-1) civil 
szervezetet 100.000 Ft-tal támogatja. A támo-
gatás kizárólag az Országos Mentőszolgálat 
Érdi Mentőállomás eszközfejlesztésére és az 
ott sürgősségi betegellátásban dolgozók mun-
kakörülményeinek javítására fordítható.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges 
fedezet 2018. évi költségvetésben való megter-
vezéséről.

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

Határidő: 2018. február 10.
Felelős: polgármester, jegyző

9/2018. (I. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az Inter-Ambulance 
Egészségügyi Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1145 
Budapest, Thököly út 165. I/5., képviseli: Mol-
nár György vezérigazgató, adószám: 24672331-
2-42) kérelmére a 12 órás mentőtiszti autó biz-
tonságos üzemmenetének működtetésére havi 
11 Ft/fő, azaz lakosságszám arányosan 13.189 Ft 
összegű havi hozzájárulást biztosít.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges 
fedezet 2018. évi költségvetésben való megter-
vezéséről.

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

Határidő: 2018. február 10.
Felelős: polgármester, jegyző

10/2018. (I. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat úgy 
dönt, hogy a tulajdonában levő, Pusztazámor, 
087/12 hrsz.-ú szántó művelési ágú 5.000 m2 
területű, ingatlant az ár egy összegben történő 
megfizetésével 4.000 forint/négyzetméter áron 
kínálja megvételre Préda József részére laka-
tosüzem kialakítása céljából. 

A képviselő-testület az adott ingatlanhoz 
kapcsolódóan vállalja a más célú hasznosítás 
iránti kérelemmel kapcsolatban felmerülő költ-
ségeket és a földvédelmi járulék megfizetését.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy 

- konkrét vételi szándék és ajánlat esetén 
nyújtsa be a termőföld más célú hasznosításá-
ra vonatkozó kérelmet, és az ezzel kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket tegye meg, 

- tárgyalásokat folytasson Préda Józseffel az 
ingatlan adás-vétele ügyében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

 dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 
 jegyző  polgármester
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Közösségformáló rendezvények 
Pusztazámoron

Településünk kulturális életében köz-
ponti jelentőségűek a már hagyo-
mányteremtő, hagyományőrző cél-
zattal működő rendezvényeink – a 
Falunap, szüreti mulatság, idősek nap-
ja, vagy egyéb ünnepi eseményekhez 
kötődő műsoraink, pl. hősök nap-
ja, karácsonyi műsor, gyereknap –,
amelyek kicsiket-nagyokat egyaránt 
megmozgatnak. A kulturális élet pezs-
gése, egyben a közösségformálás útja 
is. A segítő kezek összefogásában 
rejlik a közösséggé formálódás ereje, 
már az előkészületek által átélve az 
együttes, a közösségi élményt, az „al-
kotás” érzésének örömét. A minden 
napok rohanása, a stressz hatásai na-
gyon igénybe veszik szervezetünket, 
a családokat, a közösségeket, s erre a 
legjobb gyógyszer a kikapcsolódás, a 
szórakozás, a kommunikáció. 

Önkormányzatunk felismerte ezt 
a tényt, és próbál segíteni ezeken a 
bajokon a községben szervezett prog-
ramokkal, kikapcsolódási lehetősé-
gekkel. Már közel húsz éve gazdag 
kulturális élet jellemzi településünket. 
Nem volt könnyű kezdet, de a kitartás 
meghozta gyümölcsét. Míg a kezde-
tekben győzködni kellett a falu lakóit 
a rendezvényeken való részvételre, ez 

mára már a múlté.  Szívesen jönnek, 
részt vesznek a falu programjain. A 
tavalyi évben mondhatni minden ren-
dezvényünk teltházas volt. Az előre 
elkészített rendezvénynaptár megha-
tározta azokat az állandó programo-
kat, amelyek az év folyamán megva-
lósításra vártak.  

A január a község futballrajongói-
nak kedvezett egy focikupával, me-
lyen helyi csapatok mérték össze ere-
jüket, melyet Oláh Gábor képviselő 
szervezett. Ez a program szintén kö-
zösségformáló, sok barátság születik a 
csapatok tagjai között. 

Minden évben februárban, farsang-
kor rendezzük meg a Szülők-nevelők 
bálját. Ez egy jótékonysági program, 
mely a helyi iskolások javára történik. 
Az elmúlt évben is sok résztvevővel, 
jó hangulatban telt. 

Március a nemzeti ünnepünk hó-
napja. Minden évben iskolásaink 
ünnepi műsorral készülnek e jeles 
eseményre. A megemlékezés után ko-
szorúzás következik az emlékműnél. 
Az önkormányzat, a civil szervezetek, 
az iskolások a megemlékezés koszo-
rúit, virágait helyezik el. 

A május a legtermékenyebb hó-
nap a programok tekintetében. Az 

iskolában, az óvodában anyák nap-
ját ünnepeljük május elején, majd a 
háborúban elesett, hősi halált halt 
pusztazámori férfiakra emlékeztünk 
a hősök napján. Az elmúlt évben elő-
ször kaptam feladatul a Három falu 
két keréken program megszervezését. 
Nagyon készültem erre a rendezvény-
re, ugyanis tavaly Pusztazámor volt 
a házigazdája a közös kerekezésnek. 
Mondhatom, óriási sikerként könyvel-
hetjük el a programot. Hatszázötven 
résztvevővel, csak pozitív visszajelzés-
sel rendeztük meg. A gyermeknapot 
szintén sikerként említeném. Mintegy 
250 gyerek élvezte a programot. Volt 
ott kézműveskedés, arc- és hennafes-
tés, családi ügyességi verseny, hogy 
csak néhányat említsek a programból. 

Elérkezett június, a település leg-
nagyobb rendezvénye, a Falunap.  A 
délelőtti programok (főző-, bor-, sakk-
verseny és foci), a gyerekprogramok 
(arcfestés, kézműveskedés, koron-
gozás, csúszdázás, légvár), a délutá-
ni sztárfellépők, az esti utcabál, vé-
gül, de nem utolsósorban a tűzijáték 
mind-mind arról tanúskodott, hogy 
egy sikeres, jó hangulatú rendezvényt 
bonyolítottunk le minden kedves 
résztvevő örömére. 

HŐSÖK NAPI KOSZORÚZÁS JÁTÉKOS VETÉLKEDŐ A GYERMEKNAPON
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Szeptember a szüret, a betakarítás 
hónapja. Községünkben nagy hagyo-
mánya van a szüreti mulatságnak. 
Kora délután lovas felvonulással veszi 
kezdetét az ünnepség. Községünk ap-
raja nagyja kilátogat az eseményre. A 
gyerekek felelevenítik a szüreti szoká-
sokat, kinevezik a szüreti bírót és bíró-
nét, csatlakozik hozzájuk a kisbíró, aki 
tréfás rigmusokkal hívja a résztvevőket 
az esti szüreti bálra. A csőszlányok – 
mert sajnos a fiúkat nem tudjuk becsá-
bítani a programba – tánccal, az erre 
az alkalomra betanult koreográfiával 
örvendeztetik a nagyérdeműt. A nyug-
díjasklub szintén állandó résztvevője 
az eseménynek. Maskarába öltözve 
kísérik a menetet a falu utcáin. Az idők 
során kialakult négy megállóhely, ahol 
az utca lakói terített asztallal várják a 
szereplőket és a felvonulás résztvevőit, 
akik műsorral kedveskednek a vendég-
látóknak. Az esti bálon szintén szüreti 
műsorral indítjuk a programot. Majd 
hajnalig tartó tánc zárja e nagyszerű 
programot. 

Október 1-je az idősek világnapja. 
Ebből az alkalomból a helyi önkor-
mányzat is megemlékezik a községben 
élő nyugdíjasokról. A szépkorúak estjé-
re névre szóló meghívóval meghívunk 
minden 60 év feletti lakost. Ez a délután 
csak róluk és nekik szól. Iskolásaink mű-
sorral, kis, maguk készített ajándékkal 
kedveskednek a résztvevőknek. Sztár-
fellépővel, majd vacsorával és zenés- 
táncos esttel ér véget az ünnepség. Egy 
másik sikeres programot is szervezünk 
minden év októberében. Október 1-jén, 
vasárnap a Koroda-kertben tartottuk 
a Szent Mihály-napi pikniket. Néhány 
évvel ezelőtt országos pályázat keretén 
belül indult ez a rendezvény. Azóta már 
rég feledésbe merült országosan, de mi, 
pusztazámoriak ragaszkodunk hozzá, 
mivel úgy érzékeltük, hogy egy nagyon 
jó közösségi program.  A szalonnasütés 
közben, forralt bort kortyolgatva na-
gyon jókat beszélgetnek a résztvevők. A 
gyerekek imádják, hogy együtt lehetnek 
szüleikkel, barátaikkal, együtt játszhat-
nak, együtt szórakozhatnak. A mostani 

rendezvényre is sokan kilátogattak a 
hűvös este ellenére. Családok, fiatalok, 
barátok jöttek egy kicsit kikapcsolódni. 
Sőt egy baráti társaság 40. születésnapot 
ünnepelt itt. Ahogy besötétedett, meg-
gyújtottuk a Szent Mihály-napi máglyát. 
Novemberben, az iskolában két vidám 
programra is sort kerítettünk, a Tök jó 
nap-ra és a Márton-napi hagyomány 
felelevenítésére. Az első program sok 
tökös kézműves foglalkozással, mondó-
kázással, tökös ételek fogyasztásával és 
tini diszkóval zárul. Míg a Márton-nap 
a hagyomány ismertetésével, műsorral, 
lámpás készítésével indul. A nyugdíjas-
klub bemutatja a tollfosztást, megismer-
teti a gyerekekkel a régi idők őszi mun-
kálatait, többek közt a tengerihántást és 
-morzsolást. Élvezettel vesznek részt 
a gyerekek ezekben a munkákban. A 
program a lámpás felvonulással ért vé-
get, ahol is a község gyerekeinek szinte 
az egésze részt vett. Ez az a program, 
mely talán a legnépszerűbb a gyerekek 
körében. 

Decemberben a Mikulásváró és a 
Falukarácsony a két legnagyobb ren-
dezvény. Az advent, az előkészület, a 
várakozás időszaka. Már ekkor készül-
tek az iskolás gyerekek az ünnepre. 
Az advent péntekjein meggyújtották 
a soron következő gyertyát az adventi 
koszorún, ezzel jelezve az ünnepvá-
rást, kedves műsor kíséretében. Az 
idén a Mikulással a Vál-völgyi kisvas-
úton találkoztak gyerekeink. Számuk-
ra nagy élmény volt az odabuszozás, 
majd a kisvasúton történő vonatozás 
a Mikulással, akitől megkapták a cso-
magot, melyet minden évben nagyon 
várnak. Végezetül a Falukarácsony 
ünnepségről csak a sikert, a jó hangu-
latot, a megelégedést tudom elmon-
dani. Nagyszerű, nívós műsort láttunk 
az óvodásoktól és az iskolásoktól is. 
Köszönet érte a pedagógusoknak, 
akik ezt betanították a gyerekeknek. A 
műsort követő közös ünnepi uzsonna 
is jól sikerült. Sokáig beszélgettek a 
résztvevők a falu karácsonyfája mel-
lett, melyet Bachoffer Antalné és az 
Andrásfalvy család ajánlott fel. Nem 
tudom elégszer hangsúlyozni Orosz 
Béla képviselő és munkatársai felé 
köszönetemet a karácsonyfák kivágá-
sáért és helyükre állításáért. Ez az a 
munka, melyet ő nélkülük nem tudtuk 
volna megoldani. 

Kiss Ágnes

A SZÍNPADON AZ IRIGY HÓNALJMIRIGY

SZÜRETI FELVONULÁS
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Egy közösség, ahová nagyon jó tartozni

„A kezet csak megfogni szabad,
elereszteni vétek, ellökni átok,

egymásba simuló kezek
tartják össze az eget és a világot!”

Albert Camus

A francia Nobel-díjas író és filozófus egyik versében nagyon 
találóan és tömören fejezi ki az összetartozás, az együvé tar-
tozás lényegét. Óriási érték a kölcsönös, baráti, segítséget 
nyújtani kész kézfogás, a valamilyen közösséghez való tarto-
zás, különösen idősebb korban, amikor az emberi kapcso-
latok mindenekelőtt felértékelődnek. Pótolhatatlan érték az 
olyan közösség, ahol megosztva az egyéni gondokat, talán 
nem is okoznak akkora traumát a mindennapok problémái. 
Ahol segítenek abban, hogy tartalmasabb, felszabadultabb, 
örömtelibb életet lehessen élni. 

A pusztazámori Naplemente Nyugdíjasklub tagjai olyan 
közösséget alkotnak, ahova tartozni nagyon jó, mert értel-
mes időtöltést, kikapcsolódást, egymás iránti figyelmet, 
együvé tartozást jelent. Közel két évtizede alakult ez a kö-
zösség, és azóta is rendszeresen minden második pénteken 
találkozunk. Szeretünk a többiekkel együtt lenni, ráadásul 
egy igazi kis csapattá formálódtunk a hosszú évek alatt, 
emellett meg tudunk egymással mindent beszélni. Aktívan 
kivesszük részünket nemcsak a klub-, de községi életből is. 
Részt veszünk nemzeti ünnepeinken, a gyermeknapon, a 
Falunapon, a szüreti felvonuláson, a Márton-napon, a Fa-
lukarácsony-ünnepségeken. 

Rendszeresen megünnepeljük a névnapokat, a kerek 
születésnapokat, a nőnapot, melyen férfitagjaink virággal 
köszöntik a nőket. Az év végén záróünnepséget tartunk, 
melyen visszaemlékezünk a magunk mögött hagyott esz-
tendő során történtekre. Kirándulásokon, színházlátoga-
tásokon veszünk részt az év során, hogy őrizzük fiatalos 
jókedvünket, lendületünket.  

Természetesen ez a sok program nem jöhetne létre se-
gítség nélkül. Köszönjük polgármesterünknek és a képvi-
selő-testületnek az anyagi és egyéb segítséget! Végezetül 
a Naplemente Nyugdíjasklub valamennyi tagjának, a ben-
nünket követő generációnak is példát mutató és magatartás-
mintát adó életükhöz, tevékenységükhöz jó egészséget, sok 
erőt, békességet, nyugalmat kívánok!

Kiss Ágnes, a klub elnöke

A képviselő-testület a januári ülé-
sén fogadta el az újszülött puszta-
zámoriak támogatásáról szóló ren-
deletét. 

A gyermekenkénti ötvenezer fo-
rintos juttatást jövedelmi helyzetük-
től függetlenül kérhetik mindazok a 
szülők, akik a gyermek születésekor 
életvitelszerűen Zámoron laknak és 
a szülők közül legalább az egyik 
bejelentett lakó- vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezik. 

A támogatás a 2017. január 1-jét 
követően született gyermekek után 
igényelhető. A 2017-es gyerekek 
után 2018. június 30-ig, a 2018. ja-
nuár 1-je után született gyermekek 
esetében a kisbaba hat hónapos ko-
ráig lehet igényelni az önkormány-

zattól. 
– Az elmúlt évben 14 gyerkőc szü-

letett a településen, idénre várunk 
minimum 4 babát, a teljes létszámot 
még nem ismerjük, hiszen a szep-
tembertől decemberig terjedő idő-
szak várható születéseit nem tudjuk 
előre – mondta el Pátrovics Benedek 
polgármester, aki kiemelte azt is, 
hogy a testület szívügyének tekinti a 
helyi gyerekek támogatását.

Az igénylőlapot Orosz Judit védő-
nőtől, illetve a Községházáról lehet 
kérni. Szeretettel várjuk a szülőket!

Csernyák Krisztina
polgármesteri referens

06 23/347-438

Segítjük a kisbabák szüleit Pusztazámoron

Tisztelettel kérjük a lakosságot, 
hogy a téli időszakban ne par-
koljanak az utcán, álljanak be in-
kább a telkeikre, mert az FKF Zrt. 
munkatársai a hókotró és sószóró 
gépekkel nem tudják maradékta-
lanul megtisztítani az úttestet az 
utca nagy részét elfoglaló autók 
miatt. 

Aki az utcán parkol, ugyan nem 
követ el szabálysértést, de kérjük, 
hogy ne az önkormányzatot okol-
ják, ha nincs elkotorva a hó, vagy 
nem teljes a csúszásmentesítés. 

Pátrovics Benedek 
polgármester

Utcán parkoló 
autók
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Ez év januárjában községünk tehet-
séges fiatal sportolója, Csuta Doroty-
tya megnyerte a skóciai Broxburn-
ban rendezett mezei futóversenyt. 
Az alábbi beszámoló közvetlenül a 
sportesemény után készült.

Egy nappal a verseny után leüleped-
tek az élmények, Doró és mi is fel-
dolgoztuk, hogy mi is történt az előző 
napi East District Cross Country Lea-
gue-n a skóciai Broxburn városában. 
Céljaink előzetesen azok voltak, hogy 
Európa egyik legerősebb mezeifutó-li-
gájában, hamisítatlan szintes és sáros, 
nehéz skót terepen erős korosztályos 
ellenfelekkel futhasson Doró egy jó 
küzdelmeset. A cross country ligában 
hivatalosan csak a skót egyesületek 
leigazolt futói versenyezhetnek, így 
Dorót ezúttal versenyen kívül enged-
ték indulni, de a lényeg most sem a 
dobogóra kerülés vagy éremszerzés, 
hanem a minőségi versenyhelyzetek 
gyakorlása volt. E lehetőség megszer-
zése óriási munkájába került a stáb-
nak (hálás köszönet Emmer Attilának 
és Katának). 

A rajtvonalnál a szépszámú skót 
leány között büszkén virított a mi lá-
nyunk, vörös-sárga Pegazus-mezében 
a startpisztoly hangjára várva. Arcáról 
eltökéltség és magabiztosság sugár-
zott. A rajt után rögtön lehetett látni a 
mozgásán is, hogy mélyen hisz önma-
gában és az elvégzett munkában. Az 
első 400 méteren erősen tartották ma-

gukat a skót atléták, tudták, hogy nem 
engedhetik messzire a gyors magyar 
lányt, hiszen őket is kemény sportcsa-
tákra nevelik. A versenytáv kb. 3 km 
volt, a gyakorlatban feltehetőleg egy 
kicsit kevesebb, de azt bőven kom-
penzálták a dombok, a havas és saras 
pályaszakaszok, az éles kanyarok és a 
patakátfolyások, melyekkel a verseny 
rendezői örvendeztették meg az atlé-
tákat. 

A versenytáv felénél az általunk el-
helyezett magyar zászló előtt haladt el 
a mezőny, amikorra Doró előnye már 
kb. 150 méter lehetett, de Gedeon 
Zsolt edző és versenyzője nem gon-
dolták azt, hogy lassítani kellene, ha-
nem a következő fokozatba kapcsolt 
Doró. A célvonalnál ez azt eredmé-
nyezte, hogy közel 1 perces előnnyel, 
10:18-as ragyogó idővel előzte meg 

a kiválóan küzdő ellenfeleket. A má-
sodik helyezett lány nemcsak Skócia, 
hanem az egész Egyesült Királyság 
legjobb 1500 méteres síkfutó atlétája, 
az előző heti Great Edinburgh Cross 
Country nemzetközi verseny korosz-
tályos győztese volt. A verseny végén 

komoly sportemberekként, szeretettel 
gratuláltak egymásnak a dobogósok. 

Ezúton köszönjük azt az elképesztő 
drukkáradatot és szeretetet, amit az 
otthoniaktól kaptunk, az eredmény 
legalább fele nekik köszönhető! A si-
keres verseny után nagyon sokan gra-
tuláltak a helyszínen, és érdeklődtek 
róla, ki is ez a szerény, de rendkívül 
gyors leány. És mi büszkén mutattuk 
be Csuta Dorottya Dorót  a magyaror-
szági Pusztazámorról.

Csuta Albert

Csuta Dorottya sikere Skóciában

RAJTOL A MEZŐNY

ÉRKEZÉS A CÉLBA 

MEGKÖNNYEBBÜLT 
MOSOLY A VERSENY UTÁN
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Együtt karácsonyozott a falu

Már majd két évtizede, hogy köz-
ségünkben az évet a Falukarácsony 
rendezvénnyel zárjuk. Így történt ez 
2017-ben is. A zsúfolásig megtelt tor-
nateremben Pátrovics Benedek pol-
gármester karácsonyi gondolataival 
köszöntötte az egybegyűlteket.  

A polgármester köszöntője után az 
óvodások vették birtokukba a színpa-
dot; szereplésük mosolyt és könnye-
ket csalt a szemekbe. Őket követte az 
iskolások műsora. A gyerekek az alka-
lomhoz illő karácsonyi pásztorjátékot, 
verseket és szép karácsonyi dalokat 
adtak elő igényes jelmezekben, szép 
díszletek között. A műsor betétdalait 
az általános iskola diákjaiból verbu-
válódott énekkar adta elő. A műsort 

összeállító, felkészítő pedagógusok: 
Pataki Péterné, Szoloszkáné Lepnyák 
Alíz, Patóné Hradil Adrienn és Dallos 
Márta voltak. Az iskola pedagógusai 
álmodták meg és készítették az idei 
ünnepségre a díszletet. 

Az ünnepi műsor után a résztve-
vőket a Naplemente Nyugdíjasklub 
tagjai által kínált pogácsával, bejglivel, 
forralt borral és teával vártuk a Falu 
Karácsonyfája mellett. Sokáig esze-
gettünk, iszogattunk, csodáltuk a fát, 
örültünk ismerőseinknek, barátaink-
nak. A baráti beszélgetéseket a hang-
szórókból szóló karácsonyi dalok tet-
ték még meghittebbé. 

Kiss Ágnes 
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A mi iskolánk, ahol „máshogy” is tanulunk

Iskolánk, a Pusztazámori Tagintéz-
mény mindig is fontosnak tartotta, 
hogy olyan tanórán kívüli programokat 
szervezzen, ahol diákjaink játszva ta-
nulhatnak; közösen, játékos formában 
ismerkedhetnek meg a hagyományok-
kal, jeles napokkal. Ezért a 2017/18-as 
tanév első félévében is nagyon sok kö-
zös programon vettek részt tanulóink.

 Programsorozatunk szeptemberben 
kezdődött, amikor a Fecskeavatón kö-
szöntöttük és felavattuk elsőseinket. 
Szeptember 29-én, a magyar népme-
se napján ügyességi vetélkedőn mér-
hették össze erejüket tanulóink, ahol 
a vegyes összetételű csapatok minden 
tagjának jutott feladat, így játékosan 
szerezhettek ismereteket a mesékről. 
Harmincadikán, szombaton a 3. osz-
tályos tanulók műsora tette színeseb-
bé a szüreti felvonulást. 

Októberben a 4. osztályosok ünne-
pi műsorokra készültek. Megemlékez-
tek az aradi vértanúkról és október 
23-áról is. A közös munka még job-
ban összekovácsolta az egyébként is 
jó osztályközösséget.  Az őszi szünet 
előtti „Tök jó napon” tréfás vetélkedőt 
szerveztünk, ahol az őszi ünnepekkel 
ismerkedhettek meg a csapatok. 

Novemberben az állatok világnap-
jához kapcsolódva egy különleges 
élményben volt részük tanulóinknak, 
amikor testközelből ismerkedhettek 
meg az állatokkal. A gyerekek nagyon 
élvezték ezt a nem mindennnapi 
programot. Márton-napon kézműves 

foglalkozással töltöttük a délutánt, 
majd sötétedéskor az elkészült lam-
pionokkal sétáltunk végig Pusztazá-
mor utcáin. 

Decemberben talán a legfonto-
sabb ünnepkör következett, a kará-
csony és az azt megelőző adventi 
időszak. Minden gyertyagyújtáskor 
egy-egy osztály kedves kis műsort 
adott elő. Ebben az időszakban ki-
rándultunk is a pusztazámori óvo-
dásokkal együtt. Miklós napján a 
Vál-völgyi kisvasúton utazhattunk 
az önkormányzat jóvoltából, ahol a 
Mikulással is találkoztak a gyerekek. 
Majd következett a Falukarácsony, 
ahol minden kisdiákunk szerepelt 
verssel, énekkel vagy tánccal. Ez a 
műsor jó alkalom volt arra, hogy a 
művészeti oktatásban részt vevő 
diákjaink is megmutathassák tehet-
ségüket. A meghitt hangulatú közös 
ünneplés mindenki számára fontos 
esemény minden évben.

Patóné Hradil Adrienn
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Minap Pusztazámoron jártam. Nincs 
ott ismerősöm, nem munka vitt oda. 
Hát akkor miért? Két szenvedélyem 
mozgatott, a bringázás és a Geoca-
ching. Mindkettőhöz fűzök egy kis 
magyarázatot.

Életem nagyon fontos része a sport, 
az utóbbi időszakban a maratoni és 
terepfutás, valamint a kerékpározás – 
ez utóbbi fekvőbringával. Nem apró-
zom el: az elmúlt tíz évben 120 ezer 
kilométer jött össze, tudatosan ke-
resem az attraktív utakat, és így már 
eljutottam Pusztazámorra is, de csak 
átrobogtam, Sóskút felől jövet, Tárnok 
felé menet. Nekem nemcsak a megér-
kezés valahová a cél, hanem maga az 
út, az utazás, úton lenni. Ez tart kar-
ban, 75 évesen is öröm otthon hagyni 
az autót, és saját erőmből mozogni.

Hová, merre menjek egy-egy na-
pon? Remek célpontokat ad a nem-
zetközi Geocaching (ejtsd: geokesing) 
játék. Amerikából jött, nálunk is elter-
jedt. Lényege, hogy a játékosok meg 
akarnak mutatni egymásnak szép és 
érdekes helyeket, egy tavacskát az 
erdő mélyén, egy elhagyott temp-
lomromot, szép kilátású sziklakiugrót, 
vagy éppenséggel a szívükhöz közel 
álló települést. Ott elrejtenek egy 
„kincsesládát”, helyét és a látnivaló le-
írását felteszik a magyar Geocaching 
weboldalra (http://www.geocaching.
hu/), ahol már több mint négyezer 
ilyen sorakozik, a többiek pedig el-

mennek megkeresni, a megadott ko-
ordináták és útmutatás alapján, majd 
megtalálásukat ők is megörökítik a 
geoláda lapján. Ja, és azért kincseslá-
da, mert a műanyag dobozkában apró 
ajándékok vannak, gyerekeknek. Eze-
ket el lehet vinni, nagyon motiválja 
a kicsiket, de persze be is kell tenni 
valamit a ládikába, hogy a következő 
lurkók is örülhessenek valaminek. Jó-
magam már több mint kétezer meg-
találásra tekinthetek vissza, rengeteg 
élményt szereztem szép hazánkban 
– és természetesen, előszeretettel me-
gyek „ládázni” futva vagy bringával.

Pusztazámoron is van rejtés, három 
pontot kell felkeresni (harangláb, vi-
lágháborús emlékmű és temető), hogy 
összejöjjön a bejelentéshez szükséges 
jelszó. Ragyogó téli napsütésben ér-
keztem, és örömmel láttam a község 
rendezettségét, szépségét. Egyik szemet 
gyönyörködtető részlet a másik után, 
csúfságok nélkül. Jól éreztem magam 
ott. Az utolsó ponthoz fel kell kaptatni 
a dombra, a végén megelőz egy autó, 
egyszerre érünk a temetőhöz. Megáll-
nak, kiszállnak. A fenébe, nem kereshe-
tem a ládikót, mert meglátják a „mug-
lik”… Ám egyikük megszólított, hogy 
nemrég találkoztunk az Etyek–Tarján 
kerékpárút átadásán, és mindjárt be-
mutatta hármójuk vezetőjét, Pátrovics 
Benedek polgármestert. Gratuláltam 
Pusztazámorhoz, elbeszélgettünk, és 
beavattam az urakat a titokba. A „pol-
gi” maga lelte meg és vette elő a kin-
cses dobozt, most már tud róla, hogy 
a Geocaching is népszerűsíti a telepü-
lést. A bejegyzések a megtalálásokról 
a weboldalon olvashatók (http://www.
geocaching.hu/caches.geo?id=3800).

Köszönöm a barátságos fogadtatást, 
üdvözlöm a pusztazámoriakat – és ha 
valaki kedvet kapott, jó játékot, sok 
eredményes megtalálást kívánok neki!

Karlovitz „Pupu” Kristóf 

Játékos látogatás Pusztazámoron

MEGÉRKEZÉS PUSZTAZÁMORRA (A SZERZŐ ÉPPEN A LÁDIKÓT KERESI)

A FEKVŐBRINGA NYERGÉBEN (ARCHÍV FOTÓ)
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Cikkünk szerzője (1943–) autógépész 
mérnök, autós, mezőgazdasági gé-
pész és kerékpáros szakújságíró. Egyik 
feladatköre például, hogy az AXIÁL 
traktorait, kombájnjait és egyéb gépeit 
próbálja ki, s írjon róluk. Gépkocsiból 
mindent tesztelt már, Smarttól Rolls-
Royce-ig, terepjárótól Ferrariig, vala-
mint mindenféle kategóriájú teherautót 
is, ezek kapcsán beutazta a fél világot.

Ami a másik fő vonalat, a spor-
tot illeti, volt rali-navigátor, hegy-
mászóként a Magas-Tátrában és az 
Alpokban jutott fel sok csúcsra (pl. 
Matterhorn, Mont Blanc), kenuval be-
járta a Dunát, a forrásától Mohácsig, 
a Wesert, Lahnt, a Mazuri-tóvidéket, 
országúti versenybringával és moun-
tain-bike-kal az Alpokat és a Pireneu-
sokat, fekvőbringával pedig az egész 
országot, sok extrémtúrával külföldön 
is (például Prága–Budapest nonstop). 
Futásban húsz maratonira és három 
100 kilométer fölötti távra tekinthet 
vissza. 

Boldog házasságban él, szerető gye-
rekek és unokák körében. Írásaival és 
személyes példájával igyekszik nép-
szerűsíteni az egészséges, sportos, él-
ményszerző életmódot. 

Karlovitz „Pupu” Kristófról

Jelentős lépések előtt áll a Török-
bálinti Tüdőgyógyintézet, amely 
idén több mint 800 millió forintot 
fordíthat fejlesztésre – hangzott el 
egyebek mellett azon a Törökbálin-
ton tartott sajtótájékozatón, melyen 
Aradszki András, a körzet országy-
gyűlési képviselője, energiaügyekért 
felelős államtitkár és  Ónodi-Szűcs 
Zoltán egészségügyért felelős állam-
titkár beszélt az egészségügyi fej-
lesztésekről.

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 
az Egészséges Budapest Program 
keretében kormányhatározattal már 
elfogadott forrásaiból közel 416 mil-
lió forintot fordíthat az intézmény 
az orvosiműszer-ellátottság javí-
tására, köztük egy új CT-készülék 
beszerzésére és informatikai fej-
lesztésekre. A kórház az új CT-ké-
szülékkel a budaörsi és a törökbá-
linti betegek CT-ellátását is vállalja, 
amellyel a kistérségek együttműkö-
dése is erősödik. Emellett kardio-

lógiai ultrahangkészüléket, mobil 
ultrahangkészüléket, alvásdiagnosz-
tikai készülékeket, kemoterápiás ke-
zelőszékeket, pletizmográfot (mely 
a tüdőben lévő levegő térfogatát 
méri), légúti flexibilis endoszkópokat 
(bronchoscope), kórtermi ágyakat és 
bútorzatot is beszerezhetnek a fej-
lesztési forrásból. Az intézet emel-
lett 50 millió forintból elkészítheti 
az említett mintegy 1,5 milliárdos 
fejlesztés terveit is, amelynek elké-
szülte 2020 nyarára tehető.

Antal Gabriella, a 310 ágyas Tö-
rökbálinti Tüdőgyógyintézet igazga-
tója ismertetése szerint az intézmény 
40 orvosa, 270 fős személyzete évi 
10 ezer beteg ellátásáról gondosko-
dik. A 800 millió forintos saját for-
rásból megépülő új részlegben kap 
helyet a sok korszerű műszer között 
az a CT-berendezés, amely a diag-
nosztikát javíthatja.

Forrás: az erdmost.hu nyomán

Fejlesztések a Törökbálinti 
Tüdőgyógyintézetben

Öt éven belül ismét lehet termálvi-
zes fürdője a megyei jogú városnak 
– jelentette be T. Mészáros András. 
Érd polgármestere elmondta: Tavaly 
novemberben beadták az engedé-
lyeztetési terveket, s amint újrafúr-
ják a termálkutat, megkezdődhet 
az egész téglagyári terület megújí-
tásának tervezési és koncepcionális 
része. Határozott tervük és szándé-
kuk, hogy külső finanszírozás be-
vonásával három-öt éven belül újra 
helyreállítsák a meleg vizes fürdőt, 
közvetlenül a Duna-parton.  A régi 
Termál Hotel új tulajdonosaival is 
felvették a kapcsolatot annak érde-
kében, hogy egyeztessék a fejlesz-
tési szándékokat.

Az erdmost.hu nyomán

Ismét lehet 
termálfürdő Érden



1990-ben  alakult cégünk keres
FIZIKAI DOLGOZÓKAT, KOMPLETT BRIGÁDOKAT

alkalmazotti munkaviszonyba.
A társaság profi lja:

csapadékvíz elleni szigetelés,
talajnedvesség- és talajvíznyomás elleni szigetelések,

üzemi- és használati víz elleni szigetelések
Betöltendő munkakörök:

SZIGETELŐ SZAKMUNKÁS ÉS BETANÍTOTT SZIGETELŐ

Amit nyújtunk:
pénzügyileg stabil, megbízható munkahelyet egy 27 éve működő, 

szakmai körökben ismert és elismert cégben
képzési és tanulási lehetőséget, kiváló csapatszellemet

Várható jövedelem:
havi induló nettó bér 170 ezer Ft-tól (betöltött munkakörtől füg-

gően), hétvégi munkavégzés külön elszámolás szerint,
vidéki munkavégzés esetén különélési pótlék,

kisebb munkáknál eseti célprémiumok, „karácsonyi pénz”
Egyéb juttatások:

biztosítjuk (térítjük) munkaterületre történő jutást,
14 000 Ft/hó cafeteria (próbaidő leteltét követően),

vidéki munkavállalók esetén szállást 
(vagy lakhatási támogatást) biztosítunk

Szerződés ideje: határozatlan (2 hónap próbaidővel)
Munkavégzés helye: elsősorban Budapesten és környékén,

de alkalmanként Magyarország egész területén.
Jelentkezés, felvilágosítás: 

Zrubecz József építésvezető (+36/30-297-6225) 
zrubecz@tectum.hu


