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Augusztus 20-a a keresztény állam-
alapítás, illetve Szent István és az új 
kenyér ünnepe. Ezen jeles alkalomból 
hívta közös ünneplésre, emlékezésre 
településünk lakóit az önkormányzat 
képviselő-testülete. Az ünnepi esemény 
a kőkereszt melletti park kellemes kör-
nyezetében várta az érdeklődőket.

A rendezvény Pátrovics Benedek 
polgármester köszöntőjével kezdődött, 
majd ünnepi szentmisével folytatódott. 
Végezetül Bóday József, községünk 
plébánosa megáldotta az új kenyeret, 
melyet a jelenlevők jó étvággyal elfo-
gyasztottak. A szentmise Takács András 
kántor közreműködésével zajlott le.

K. Á.

Államalapításunkra emlékeztünk
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Mi pusztazámoriak, számíthatunk egymásra!

A közmeghallgatásokon és a képvi-
selő-testületi üléseken időről-időre 
felvetődnek olyan témák, melyekből 
látható, hogy érdemes egy időutazás 
keretében bemutatni Pusztazámor 
fejlődését. Az elmúlt több mint ne-
gyedszázad alatt nemzedékek cse-
peredtek fel a faluban. A fiatalabbak 
saját szemükkel nem tapasztalhatták 
meg, hogy honnan indultunk, és mi-
lyen előrelépést jelentett számunkra 
minden egyes esztendő. Ezt a folya-
matos munkát szeretném most be-
mutatni Önöknek annak érdekében, 
hogy meg tudjuk becsülni mindazt, 
ami most körülvesz bennünket.

A kezdeti lépések – a Pusztazámori 
Regionális Hulladékkezelő Központ

1991-ben nagyjából 750 állandó lakos 
élt a községben, ma több mint 1200. 

1992-ig társközségként működött 
együtt Zámor Sóskúttal, ezután egy 
önálló hivatalt kellett felépíteni.

27 évvel ezelőtt indult a gázszolgál-
tatás és vált teljes körűvé a telefonhá-
lózat a lakosság és az önkormányzat 
erejéből. Ezek voltak az első lépések, 
majd kinyitottuk a kaput a nagy lehe-
tőség előtt. 

A település lakói az 1993-as helyi 
népszavazáson mondtak igent a Pusz-

tazámori Regionális Hulladékkezelő 
Központ megépítésére. Mintegy há-
roméves tárgyalássorozat eredménye-
ként került rá a pecsét az ún. Ötös meg-
állapodásra, mely részletesen rögzítette 
a beruházással kapcsolatos kérdéseket, 
köztük azt, hogy 1996-tól – öt évre 
elosztva – több mint 1 milliárd forint 
kompenzációs támogatást kapott a te-
lepülés. Ebből az összegből tudtunk 
csatornázni, szennyvíztisztítót építe-
ni, utcákat aszfaltozni, általános isko-
lát, óvodát építeni, és részben ebből 
készült el a hulladékkezelőhöz vezető 
bekötőút is. A hulladékkezelő hozzájá-
rult az M7 autópálya csomópontjának 
kiépítéséhez; a hulladékkezelő felé ve-
zető út padkái melletti területek kaszá-
lását, valamint a hulladékszállítást, az 
utak síkosságmentesítését, a hóeltaka-
rítást ingyen biztosítja a település szá-
mára, mindemellett éves szinten több 
mint 100 millió forintos bevételt jelent 
községünknek, mely alapvetően fedezi 
intézményeink – óvoda, Községháza, 
Egészségház – működési költségeit. 

Építési telkek

Az új településrészen régen szántóföl-
dek és szőlők voltak. Ezeket az önkor-
mányzat megvásárolta és felparcelláz-
ta azzal a céllal, hogy hozzásegítse a 
helyi fiatalokat ahhoz, hogy rendkívül 
kedvező, önköltségi áron tudják meg-
vásárolni azokat a telkeket, amelyekre 

később családi házaikat építhették, így 
helyben tudjanak maradni. Amelyik 
telkekre nem volt helyi igény, azokat 
bárki megvehette piaci áron. Ma már 
telket nem áll módunkban ajánlani, de 
az új és a használt ház vásárlásához 
hozzá tudunk járulni 500 000 forinttal, 
meghatározott keretek között.

Utak, járdák

A belterületi útjainkat 1998–2000-
ben aszfaltoztattuk. Az eltelt mintegy 
húsz év alatt a megépített útjaink, fő-
leg a töltött rézsűs utak, az útpadkák 
helyenként elhasználódtak, ezért folya-
matos karbantartást kell végeznünk. 

Az Erkel utcában teljesen új támfa-
lat és járdát készíttettünk, mert a nagy 
esőzések és a túlsúlyos teherautók mi-
att megcsúszott a partoldal.

A Kossuth utcában is a csapadék 
volt a gond. A víz az úttesten folyt, 
alámosta a padka nélküli aszfaltburko-
latot. Először az Egészségháztól a Zá-
mor-patakig tartó részen történt meg 
a vízelvezető vályúk és szegélykövek 
beépítése. Majd 2015-ben a csapa-
dékvíz-elvezető árkok megépítésére 
került sor a lakott terület határától a 
Zámor-patakig. Sikerült elnyernünk a 
megvalósítás költségének 25%-át, így 
erre a beruházásra 6,4 millió forintot 
költöttünk. A Kossuth Lajos utcában 
elkészült látványos munkához egy to-
vábbi feladat párosult: beton útszegély-

PÁTROVICS BENEDEK

PUSZTAZÁMOR POLGÁRMESTERE 
1991-
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kő, úgynevezett „K-szegély” készült az 
út mindkét szélén, a szükséges helye-
ken, illetve a Petőfi Sándor utcában a 
Plébánia oldalán. Ha összességében 
számítjuk, 551 méter hosszan. 

Több mint tíz évvel ezelőtt aszfaltoz-
tatták le a Határ utca egy részét azok 
a telektulajdonosok, akik ebből a cél-
ból összefogtak. 2016-ban érett meg a 
helyzet arra, hogy a teljes utcaszakaszt 
elkészíttessük a kapubejárókkal, út-
szegélyekkel és a vízelvezetés megol-
dásával együtt. 2016-ban még három 
dologba fogtunk bele. A buszforduló 
előtt az árok és az aszfaltút között az 
útpadka helyreállítását csináltattuk meg. 
Itt ugyancsak a vízelfolyással gyűlt meg 
a bajunk. A szennyvíztisztító telephez 
vezető út Móricz Zsigmond utcából le-
ágazó, felső 80 méteres szakasza kapott 
új burkolatot. A lenti részen vasbetonal-
jakkal van kirakva, így még járható. A 
Gyúró irányába vezető földút az elmúlt 
évek alatt már-már használhatatlanná 
vált, ezért a közigazgatási határig lemur-
váztattuk. 

2017 is hasonlóan gazdag év volt az 
úti munkák terén. Az Erkel utca Rákó-
czi utca utáni részénél az útszegélyek, 
padka, kapubejárók újultak meg, és 
200 négyzetméternyi területen új bur-
kolatot kapott az úttest. Ezt a 4,5 millió 
forintot pályázati pénzből fizettük. 

A Szőlőhegyi utca egy szakaszán, 
a Móricz Zsigmond utcáról felvezető, 
igen kaptatós részen aszfaltburkolat és 
csapadékvíz-elvezető árok építésébe 
fogtunk, a 16,8 millió forintos árat tel-
jes egészében a település fizette. 

A Vörösmarty utcában a házakkal 
szemközi földterületekről az esővíz 
az úttestre és az ingatlanok egy ré-
szére ömlött, reagálva a helyzetre az 
önkormányzat kimélyítette az árkokat 
és egy áteresz berakására is sor került 
2018-ban.

A Móricz Zsigmond utcában a na-
gyobb esőzések idején gyakran elön-
tötte a járdát a víz, előfordult, hogy 
befolyt egy mélyebben fekvő garázs-
ba is. A további károk megelőzésére 
az önkormányzat idén úgy döntött, 
hogy átépítteti a jelenlegi vízelve-
zető-rendszert a járdaszakaszokkal 
együtt. Ezzel egy időben a Bartók 
Béla utca folytatásában mintegy 300 
méter külterületi út burkolatának asz-
faltozására került sor. Ez a két beruhá-
zás 16,45 millió forint értékű volt.

Pályázatot nyújtottunk be a Kossuth 
Lajos utca egy szakaszán térkő bur-
kolatú járda megépítéséhez szüksé-
ges anyagra és a Móricz Zsigmond 
utca teljes hosszának megújítására. 
A megpályázható maximális összeg 
35 millió forint, a teljes költség ennél 
lényegesen több, ezt a település kasz-
szájából fizetjük. Az elbírálás még 
folyamatban van. Nagyon bízunk ab-
ban, hogy nyertesek leszünk.

Zámor-patak

A Zámor-patak közel 1 kilométeres 
belterületi szakaszának mederrende-
zésére és a gyalogos fahíd megújításá-
ra 2011-ben majdnem 70 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyer-
tünk. A munkálatokat nem halogat-
hattuk, mert a patak érintett szakasza 
a vízgyűjtőterület dombvidéki és sík-
vidéki részének határvonalán fekszik, 
így az időszakosan átvonuló árvízi 
vízhozamok károkozásától meg kellett 
védenünk a környező ingatlanokat. Az 
eltelt 5 év alatt a felszálló vízpára miatt 
a fahíd elgombásodott, ezért ismét pá-
lyázatot nyújtottunk be. A kivitelezés-
hez szükséges 2,8 millió forintot el is 
nyertük. Már 2017 karácsony tájékán 
megvettük a faanyagokat, hogy a hó-
napokon át tartó konzerválási munká-
kat el tudjuk végeztetni. A keményfa 
szerkezetet 2018 októberében adtuk át 
a gyalogos forgalom számára. 

A Jókai utcai vashíd felújításának ke-
retében kicserélték az aszfaltburkolatot, 
újrafestették a korlátot, megoldották a 
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hídvégek vízelvezetését 2017-ben. Erre 
2,9 millió forint pályázati forrást vettünk 
igénybe. A patakkal kapcsolatos teen-
dők közé tartozik, hogy minden évben 
kétszer meg kell tisztítanunk a Jókai ut-
cától az erdészházig terjedő, 600 méter 
hosszú szakaszt, mert hordalékkal, hul-
ladékkal lesz tele. 

Közlekedés

Hosszú éveken át folyó előkészítő 
munka és számtalan egyeztetés után 

Sóskúttal karöltve sikerült megállapod-
nunk a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel, hogy 
2012 májusától új, gyorsabb eljutási le-
hetőséget biztosít Budapest, Kelenföl-
di pályaudvar és Pusztazámor között. 
A 724 jelzésű expressz buszjáratok 
az M7 autópályán közlekednek, és az 
alap menetidőhöz képest mintegy 25 
perccel korábban beérnek Budapestre. 
Az új, komfortos és klimatizált autóbu-
szok sokak számára megkönnyítették a 
dolgos mindennapokat. 

2015-ben a reggeli kaotikus állapo-
tok megszüntetésére kötelező haladási 

irányt vezettünk be az Oktatási Épüle-
tegyüttes előtt, az óvodai bejárattól az 
iskolai bejárat felé. 

A testületnek két alkalommal kellett 
a sebességkorlátozás elrendelésével 
közbelépnie a gyorshajtók miatt. 2016-
ban a Petőfi Sándor utcában a Táncsics 
Mihály utca és a település Levente tér 
felőli határa közötti szakaszon 40 km/
óra sebességkorlátozást rendeltünk el. 
2018-ban a Móricz Zsigmond utca és a 
Hulladéklerakó közötti bekötőúton levő 
„S-kanyarban” a balesetveszély miatt 
30 kilométeres sebességkorlátozást ve-
zettünk be a kanyar teljes hosszára. 

Közvilágítás

A közvilágítás költsége egyre nagyobb 
terheket rótt a településre, így 2015-re 
elengedhetetlenné vált a korszerűsítés. 
A Bartók Béla utcában az erdő felé bő-
víttettük a közvilágítást, illetve a község 
teljes területén a hagyományos világító-
testeket energiatakarékos LED lámpákra 
cseréltettük. Majd 2017-ben a korábban 
kivilágítatlan szakaszokra, vagyis 80 új 
helyre szereltettünk fel lámpatesteket, a 
legtöbbet a Bartók, Móricz, Erkel, Petőfi 
utcákban. A műfüves pálya megvilágí-
tását 8 db új reflektorral segítettük elő. 
2018-ban kötöttünk szerződést a Cor-
vin utcai és az Erkel utca végi lámpates-
tek felszerelésére.

Szennyvíztisztító telep

Az Érd- és Térsége Víziközmű Kft. 
végzi a szennyvízelvezető rendsze-
rünk üzemeltetését, rendszeres kar-
bantartását. A településen naponta 
keletkező 150 m3 szennyvíz tisztítása 
a saját szennyvíztisztító telepünkön 
történik. A hálózat hossza 14 km, 
4 darab átemelővel. A megtisztult 
szennyvíz a Zámor-patakba mint be-
fogadóba folyik. 

A telepünk mára igencsak túlterhelt-
té vált, emiatt elkerülhetetlen a teljes 
automatizálást célzó korszerűsítés és 
bővítés. A tervezésen és az engedé-
lyezésen már túl vagyunk. A várható 
költség minimum 200 millió forint. Ez 
az összeg nagyon megterhelné a te-
lepülés kasszáját, ezért célunk, hogy 
minden kínálkozó pályázati lehetősé-
get felkutassunk.
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Hulladékgyűjtés

Zámor határában sajnos időről-időre 
kupacokban áll az otthagyott építési 
törmelék, kidobott bútor, autógumi, 
háztartási hulladék. A mások által 
kidobált dolgokat az önkormányzat-
nak kell összeszedetnie a település 
pénzén. Szerencsére két példaértékű 
összefogásról is beszámolhatok. Még 
márciusban bejelentést kaptunk ar-
ról, hogy a hulladékkezelő felé az 
S-kanyarnál levő földúton nagy meny-
nyiségű illegálisan lerakott hulladék 
található. Az érintett gazdák adták a 
szállításhoz a traktorokat, az önkor-
mányzat pedig a rakodógépet. Ösz-
szesen 168 tonna illegálisan lerakott 
szemetet szállítottunk el. Megelőzés 
céljából sorompót helyeztettünk ki a 
földút kezdetéhez. Idén csatlakoztunk 
a TeSzedd! elnevezésű országos hulla-
dékgyűjtési akcióhoz. Összesen 27 m3 
szemetet gyűjtöttek össze az iskolások 
és a tettre kész felnőttek az akció 1 
hete alatt. Az önkormányzat is nagy 
támogatója volt a szerveződésnek: 
biztosította a gyerekek számára a juta-
lomcsokit, a zsákokat és a kesztyűket, 
illetve hozzájárult az ebédhez.

Gyepmesteri szolgáltatás

Az önkormányzat kötelező feladata a 
kóbor állatok befogásának megoldá-
sa, ezért a gyepmesteri tevékenység 
ellátására 2016-ban új szolgáltatóval 
szerződünk, amely a talált, gazdátlan, 
sérült állatok befogását lakossági beje-
lentés alapján is elvégzi a hét minden 
napján. Biztosítja a hozzájuk kerülő 
gazdátlan állatok 14 napos megfigye-
lését és az azt követő ellátást, az állat-
barátok megelégedésére. 

Élhető környezet, sport és kultúra 

2006-ban a műfüves kispályák létre-
hozására kiírt pályázaton több mint 
3,5 millió forintot sikerült elnyernünk, 
ennek a pénznek a kipótlásával ké-
szült el a létesítmény. A mélyfekvésű 
pályát a kiöntött patak teljesen beborí-
totta iszappal. Szerencsére különleges 
technológiával sikerült úgy megtisztí-
tani a felületét, hogy ismét alkalmas-
sá vált a sportolásra. A vízvédelem a 

patakmeder későbbi szabályozásával 
megoldottá vált. Annak érdekében, 
hogy a sötétség se szabjon gátat a sza-
bad mozgásnak, a megvilágítást folya-
matosan újítottuk. 2018-ban a pályát 
körülvevő palánk 6 tábláját kicserél-
tettük. Tudjuk, hogy a létesítmény és 
a közvetlen környezete megérett a fej-
lesztésre, ezért a még 2016-ban meg-
pályázott egyik sportpark helyét is itt 
jelöltük ki. Ugyan még mindig várunk 
az állam által koordinált megépítésre, 
viszont azt tudni kell, hogy az önkor-
mányzat vállalta a parkolók, járdák 
kiépítését, így a szükséges pluszmun-
kák elvégzésével rendbe szedhetjük 
az egész komplexumot. 

2004-ben vehették birtokba a gye-
rekek Zámor első játszóterét, mely 
pályázati segítséggel valósult meg. A 
testület 2019-ben döntött arról, hogy 
új, igényes kivitelű, négytornyos má-
szóvárat épít a régi helyett.

2006-ban Kulturális Rendezvény- 
és Szabadidőparkot adtuk át a tele-

pülés lakóinak, mely kizárólag helyi 
pénzből épült meg. A Koroda-kertben 
a kulturális rendezvények számára is 
alkalmas pihenőpark és a tetővel ellá-
tott szabadtéri színpad megépítésével, 
a térburkolat lerakatásával és a szük-
séges parkolóhelyek kialakításával te-
lepülésközpontunk igazán otthonossá 
vált. A Koroda-kerti padok, a rózsalu-
gast tartó pergola, a nádtetős zenepa-
vilon, a fakút 2018-as felújítása után 
a színpad tetőszerkezetére került sor, 
mert a nagy széllel kísért viharok so-
rán lehulló ágak megrongálták a szél-
deszkákat és az ereszeket. 

2009-ben két közparkot alakítot-
tunk ki, felújítottuk a Kőkereszt parkot 
és a Harangláb parkot. Szintén ebben 
az évben került átadásra a Hősök tere 
az Egészségház mögötti téren. 

Ugyancsak 2009-ben 2 hektár er-
dőt telepítettünk a Határ utca mellett, 
illetve 5 hektárt a temető környékén.

2015-ben felújíttattuk a község köz-
pontjában található első és második 
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világháborús emlékműveket. A sós-
kúti kőből emelt építmények az évek 
során meglehetősen elmohásodtak, 
ezért teljes körű tisztításon és impreg-
náláson estek át. 

2018-ban civil kezdeményezésre 
223 fát és cserjét ültettünk. Minden 
tavasszal, két alkalommal végeztetjük 
el a közterületen levő gesztenyefák fa-
védelmi permetezését. 

Gyönyörű parkjaink ápolását évek 
óta a MINDEN-S Bt. végzi kiváló 
minőségben, szorgalmas és igényes 
munkatársakkal. 2019-ben szolgál-
tatási területük három újdonsággal 
bővült: az iskola sportudvarával, az 
óvoda játszóudvarával és az épülete-
gyüttes előtti parkolórésszel. A kerté-
szeti munkákhoz az önkormányzat is 
hozzájárul: évről évre több százezer 
forintot költünk az új telepítésű virá-
gok, örökzöldek vásárlására. 

Az önkormányzat mintegy 3,6 hek-
tár nagyságú zöldfelületet – elsősor-
ban a közlekedési utak menti gyepsáv-
okat, nagyobb kiterjedésű belterületi 
zöldfelületeket – gondoz rendszere-
sen. Így a település megjelenése kife-
jezetten kedvező képet mutat. 

Az önkormányzat a korábbi évek-
ben rendre foglalkozott a kerékpárút 
kérdésével; a megkérdezett szakem-
berek a Sóskút–Pusztazámor közöt-
ti főutat és a települési fő közlekedő 
útvonalakat tartották alkalmasnak ke-
rékpárútnak, a helyszűke miatt. A két 

település között, az erdő irányába ve-
zető rövidebb útvonal magánterülete-
ket szel át, ezért itt az önkormányzat-
nak nem áll módjában kerékpárutat 
nyitni. 

Az elmúlt időszakban igyekeztünk 
rendezvényeinket még vonzóbbá és 
színvonalasabbá tenni. Az év általá-
ban a Tavaszi Foci Kupával kezdődik. 
Március 15-ét minden évben megün-
nepeljük. Májusban rendezzük meg 
a Hősök napját, ezt követi a Három 
falu két keréken, Pusztazámor–Sós-
kút–Tárnok kerékpártúra rendezvé-
nye. A Gyermeknap zárja az iskolaévi 
programok sorát. A legnépszerűbb 
rendezvényünk a Falunap, melynek 
minden évben a Koroda-kert ad ott-
hont. Augusztus 20-án a kőkeresztnél 
szabadtéri misét és ünnepi megemlé-
kezést tartunk. Az iskolakezdés után 
Szüreti Felvonulás és Zámori Piknik 
vár a gyerekekre és a felnőttekre, az 
Idősek Napja pedig a szépkorúakra. 
Októberben az aradi vértanúkra em-
lékezünk. Végül a Mikulásváró és a 
Falukarácsony zárja az évet a kisgye-
rekek legnagyobb örömére. 

 A közösségi programok egyre job-
ban összekovácsolják az embereket, 
helyi szerveződéseket. Az önkor-
mányzat nagyon sokat köszönhet a 
civil szervezeteknek, ezért minden 
évben támogatjuk a működésüket. 

2015-ben a Pest megye büszkesé-
geit egybegyűjtő Megyei Értéktárba 

bekerült a Zámorhegyi Remeteség 
és a Barcza-kastély kertjében ta-
lálható tölgyfa, az Öreg Tölgy. A 
Zámorhegyi Remeteség épületét a 
török uralom után a községet újrate-
lepítő Mentler Mihály nagyszombati 
főbíró 1758-ban emeltette Jeromos 
atya ferencrendi szerzetes számára. 
A kolostor építésénél felhasználták az 
1200-as években épült román temp-
lom maradványait. Szerves egységet 
képez a mellette épült harangházzal 
és a szerzetesi cellákkal. A Remete-
ség hazánk egyedülálló barokk mű-
emlék-különlegessége mind alaprajzi, 
mind felépítményi rendszerében, mű-
velődéstörténeti és műemléki szem-
pontból egyaránt. Műemléki védelem 
alatt álló építmény. 

Az Öreg Tölgy a becslések szerint 
legalább 200 éves, kitűnő egész-
ségnek örvendő óriási fa, törzsének 
körmérete 608 cm. Ilyen nagyságú fa 
körülbelül 300 lehet az országban, 
ha nem számítjuk a gyors növeke-
désük és pusztulásuk miatt nehezen 
dokumentálható füzeket és nyárfákat. 
Nemcsak a mérete miatt különleges, 
hanem formája miatt is: közel a ta-
lajhoz ágazik el, voltaképpen nincs is 
törzse.  Nem tudhatjuk, hogy karak-
tere egy emberkéz műve, vagy pedig 
a természet játéka volt. A pusztazá-
mori Öreg Tölgy nemcsak a kastély-
kert gyöngyszeme, hanem hazánk 
kiemelkedő jelentőségű kocsányos 
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tölgyei közé tartozik, ezért voksol-
tunk rá jelölésünknél. 

Az „Egy kis mustra 2016, műem-
léki helyreállítások Pest megyében” 
című kiadványban helyet kapott a 
Remeteség felújítása is. A kiadvány 
Pest megye megújult műemlékei kö-
zül a legszebbeket mutatja be fény-
képekkel, rövid építéstörténettel, és a 
helyreállítás részleteibe is bepillantást 
enged. Az ünnepélyes kiadvány-be-
mutatón természetesen településünk 
is képviseltette magát.

Temető és egyházi létesítmények

25 évvel ezelőtt az önkormányzat, 
az állam, az egyház támogatásának 
és az egyéni felajánlásoknak köszön-
hetően a temetőkertben található Zá-
morhegyi Remeteség ismét feléledt 
romjaiból. A helyreállítás óta eltelt 20 
év alatt az épület több részlete sérült, 
beázott. 2016-ban ismét nekivesel-
kedtünk és megcsináltattuk a külső 
vakolat cseréjét, a bádogozási mun-
kákat, a nyílászárókat és az egyéb fa- 
és fémszerkezeteket is újrafestettük, 
az épület közvetlen környezetében, 
90 cm széles sávban teljes talajcserét 
végeztettünk két és fél hónap alatt, 
9,5 millió forintos költséggel. Állan-
dó problémaként jelentkezett, hogy 
a Remeteség épületében és a temető-
ben nem volt megfelelő a víznyomás. 

Ezért a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy finanszírozza a vízvezeték nyo-
másfokozott hálózatra való rákötését. 
Majd egy évre rá a villámvédelmi fel-
mérést is elvégeztettük. 

Az 1960-as években épített ravata-
lozó épületének korábbi megújítása, 
előírások szerinti átalakítása a temeté-
sek kegyeletteljes lebonyolítása szem-
pontjából elengedhetetlen volt. Most 
a külső homlokzat, a faszerkezetek, 
a környező térkőburkolatok felújítása 
van soron. 

11 évvel ezelőtt készült el a temető 
régi sírjainak áttelepítése, melyben 
nagy szerepe volt Pádár Vilma asz-
szonynak. A kevésbé gondozott ré-
szekről áthelyezett, főként 1800-as 
években készült, helyi értékkel bíró 
síremlékek alkotják a sírkert legpatiná-
sabb részét a Remeteség épületének 
tőszomszédságában. 

Az évek folyamán sokszor felmerült 
a temető még átfogóbb rendezésének 
igénye. Végül 2016-ban kezdődött 
meg az igazi tervezési folyamat, mely-
nek keretén belül a következő testü-
leti elgondolásokat öntötte formába 
a tájépítész. A külső parkoló kialakí-
tása a Remeteség utca rendezésével. 
A két nagykapu és az őket összekötő 
kerítés helyének kijelölése. A Reme-
teség előtti díszburkolatú fogadótér 
kialakítása. A gépjárműforgalmat le-
hetővé tevő, a temető nagykapujától 
a ravatalozóhoz vezető belső út meg-

oldása. A ravatalozó előtti búcsúzta-
tóhely díszburkolatának kiterjeszté-
se. Egy urnatemető-rész kialakítása. 
Tervszerű növénytelepítés a meglevő 
fák, cserjék megőrzésével, padok, 
információs táblák kihelyezésével. A 
díszkivilágítás terve, a vízvételi hely 
igényes kialakítása, a hulladékgyűjtők 
újragondolása, a felszíni vízelvezetés 
megoldása. A műemlékvédelemmel 3 
éve tárgyalunk a megvalósításról, de 
még mindig nem jutottunk a folyamat 
végére. Bízom benne, hogy a támoga-
tásukat elnyerjük, ha már pénzt nem 
adnak a műemléki környezetben tör-
ténő nagyon szigorú előírásokhoz kö-
tött kivitelezéshez.

2015-ben az internetre is felkerült 
a zámori temető ugyanis egy teme-
tő-nyilvántartó programot vásárolt 
az önkormányzat. A www.temetoin-
fo.hu honlapot felkereső látogatók név 
alapján megkereshetik a sírokat. Itt, a 
fotó mellett, minden olyan nyilvános 
adat megtalálható, ami a sírokról is le-
olvasható, illetve a sír pontos helye is 
megjelenik a térképen. A keresés min-
denki számára teljesen ingyenes és a 
világ bármely részéről elérhető. 

Hetekkel ezelőtt hozták a hírt, hogy 
a faluközpontban levő plébánia épü-
letének felújítására pályázati pénzt 
nyert az egyházközség, ehhez járul 
hozzá a település a tetőszerkezet fel-
újításával, valamint az ereszcsatornák 
cseréjével.
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Közbiztonság

2006-ban alakult meg a Pusztazá-
mori Polgárőr Egyesület, 2009-ben 
egy gépkocsit vásároltunk számukra, 
majd az egyenruha biztosításában is 
közreműködtünk. 2018-ban teljesen 
újjáalakult a szerveződés, mi pedig 
igyekszünk nemcsak a polgárőrség, 
de a rendőrség támogatásában is köz-
reműködni; a rendőrök járőrszolgálat 
ellátásával járulnak hozzá a közbiz-
tonság fenntartásához, valamint rész-
vételükkel segítik a települési progra-
mok biztosítását. 

A korábban gyakori lopások, be-
törések, rongálások indokolták a 
térfigyelő kamerarendszer 2010-
es kiépítését. Most egy 14 kamerás, 
rendszámfelismerő rendszerrel is ki-
bővített modul tesztüzeme zajlik. A 
kamerák jelenléte már visszatartó erő, 
szinte országosan is a legkedvezőbb 
adatok mutatják, hogy Pusztazámor 
biztonságos településnek mondható. 

Gyermekeinkben a jövőnk

„Gyermekeinkben a jövőnk!” – ez a 
szlogenünk a kezdetektől fogva. Min-
dig is az volt a célunk, hogy érzelmi 
biztonságot nyújtó, gyermekközpontú 
légkörben tanuljanak a kisdiákjaink. 
Természetesen ennek érdekében min-
den tőlünk telhetőt megtettünk. Felso-
rolni is nehéz, hogy mennyi örömteli 
dolog kapcsolódik az iskolánkhoz és 
az óvodánkhoz.

A jól felszerelt, modern általá-
nos iskolát, óvodát és tornatermet 
önerőből építette a falu 1998-ban. 
Az elmúlt időszak jelentős változása 
volt az iskolák „államosítása”. A kép-
viselő-testület, ameddig lehetett, nem 
adta át az üzemeltetést az államnak, 
de 2017-ben már nem volt választási 
lehetőségünk, mert a törvényi előírás 
értelmében ettől az évtől kezdődően 
a Tankerületi Központhoz került át va-
gyonkezelésbe az oktatáshoz tartozó 
minden ingó és ingatlan vagyontárgy. 
A tornaterem és kiszolgáló helyiségei, 
a könyvtár, a nyugdíjasklub terme és 
a közösségi színtér működtetése to-
vábbra is a településé maradt.

Folyamatosan bővítjük a gyerekek-
nek és a családoknak nyújtott szolgál-
tatások körét: 1995-ben bevezettük 

a községi ösztöndíjrendszert: a ki-
emelkedő tanulmányi, sport-, művé-
szeti eredményt elérő pusztazámori 
általános és középiskolás, valamint 
a felsőoktatásban tanuló diákok – és 
rendelettel szabályozott esetben fel-
nőttek – pályázhatnak ösztöndíjért. 
2018-tól igényelhető az újszülöt-
tek 50 000 Ft-os támogatása, illetve 
2019-től a bölcsődei támogatás.

Az iskola

Örömmel mondhatjuk el, hogy az el-
múlt 21 esztendőben sok mindenre 
jutott pénz: 

• Megtörtént a tornaterem teljes 
tetőzetének cseréje, melynek so-
rán új lécek, oromszegélyek, csa-
tornák kerültek fel. Erre azért volt 
szükség, mert anyaghiba miatt 
hullámossá vált a tetőszerkezet.

• Felcsiszoltattuk a tornaterem par-
kettáját, új pályavonalakat festet-
tünk fel, megjavíttattuk a meglévő 

tornaszereket, megújítottuk a vilá-
gítástechnikát és a hangosítást, az 
igények szerint az aulában lemos-
ható lett a lábazat. Két kis alap-
területű tantermet egyesítettünk, 
tekintettel az egyre növekvő gyer-
meklétszámra. Korszerűen felsze-
relt, 16 gépes informatikai termet 
alakítottunk ki, melyet légkondici-
onáltunk annak érdekében, hogy 
ne melegedjenek túl a gépek, az 
iskola egész területén elérhetővé 
tettük a WIFI szolgáltatást. Lecse-
réltük a tetőtéri redőnyöket. Új 
iskolai padokat, székeket, mág-
neses táblát, LCD tévéket, DVD 
lejátszókat és számítógépeket 
szereztünk be, minden tanuló-
nak külön öltözőszekrénye lett, 
a mosdókba papírtörölköző-tar-
tók, szappanadagolók kerültek. 
Bábparaván, bábok, logopédiai 
tükör, új függönyözés került az 
iskolába. A tanárok méltóbb mun-
kakörülményeit szolgálta a tanári 
és a vezetői iroda bútorzatának 
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cseréje, a melegítőkonyha kiala-
kítása. 

• 2015 után egy új, nagyméretű 
nyomtatót, új táblákat, tanter-
mi asztalokat és székeket, játszó 
körasztalokat és tornapadokat 
vettünk.

• 2015-re befejeződött az óvoda és 
iskola épületének teljes hőszigete-
lése, egybekötve a talajhő-hőszi-
vattyús fűtéskorszerűsítés kiépí-
tésével. Erre a feladatra közel 50 
millió forint támogatást sikerül pá-
lyázatunkkal elnyernünk. 

• 2015-től minden második osztá-
lyos gyerek szervezett úszásokta-
táson vesz részt az önkormányzat 
jóvoltából. 

• Megtörtént a könyvtár elektroni-
kus könyvtári rendszerrel való fel-
szerelése, természetesen folyama-
tosan gyarapítjuk a kölcsönözhető 
könyvek számát. 

A 2017-es államosítás után sem 
hagytuk cserben az intézményünket:

• 800 000 forinttal támogattuk az 
új, interaktív tábla beszerzését, 
így már két okostábla gazdagítja a 
létesítményt.

• A zongoratanítás elősegítésére 
egy pianínó vásárlásához nyújtot-
tunk támogatást.

• Megcsináltattuk a tornaterem felé 
vezető földszinti folyosó festését, 
és kicseréltettük a PVC-padlóbur-
kolatot.

• Az iskola két bejárati részénél 
esős, havas, jeges időben nagyon 
vigyázva kellett közlekedni, mert 
igen csúszott a burkolat, ezért 
megcsináltattuk a burkolatcserét.

• 2014-ben készültek el az iskola-
épület sportudvarának tervei. 
2015-től minden évben pályáz-
tunk a megvalósításra, végre 
2018-ban sikerült elnyernünk a 
47,3 millió forintos összköltségből 
18 millió forintnyi pályázati pénzt. 
Az alsó részre egy 24×14 méte-
res többfunkciós, gumiburkolatú 
sportpályát, labdatölcsért helyez-
tünk el, új padokkal kiegészítve. 
A pálya mögötti rézsűoldal kínál-
ta a 70 fő befogadására szolgáló 
lelátó kialakítását. A felső részen 
a kültéri tanórák megtartásához is 
alkalmas körülőkés kertrészt ké-
szíttetünk. A meglévő szaletliket 



11 / ZÁMORI HÍREK 2019/5

áthelyeztettük, szalonnasütőt épí-
tettünk akácfarönk ülőkékkel. Je-
lentős növényállományt telepítet-
tünk automata öntözőrendszerrel. 

• Az iskola és az óvoda előtt a reg-
geli, illetve a délutáni órákban pa-
kolási gondok jelentkeztek. Érzé-
kelve a problémát a szervizút két 
oldalán levő parkoló bővítéséről 
határozott a testület. A plusz par-
kolóhelyekkel együtt minimum 25 
autó parkolása vált lehetővé.

•  Az Oktatási Épületegyüttes nap-
elemes rendszerének 14,7 milliós 
forintos kiépítésére tavaly került 
sor. A teljes összeget mi terem-
tettük elő, nem tudtunk pályázni 
rá. Azért gondolkodunk egy új 
energiatermelési módban, mert a 
hőszivattyús fűtési rendszer beve-
zetésével a gázfogyasztás szinte 
minimálisra csökkent, viszont az 
áramfogyasztás magasra szökött. 
A 104 darab napelemet a torna-
terem tetőzetére szerelték fel. A 
rendszer automatikusan műkö-
dik, a napsugárzás erősségének 
függvényében termeli a villamos 
energiát. Szintén a rendszerhez 
tartozik a villamosenergia mérő-
hely-szabványosítás elvégzése, 
ezt idén csináltattuk meg. 

• Az udvarra még a tél beállta előtt 
egy kerti tárolót építtetünk. 

Az óvoda

Az új óvodába megnyitása óta nagy 
örömmel járnak a gyerekek, jelenleg 
2 csoporttal működtetjük az intéz-
ményt. Az óvodánk családias jellege 
nagyon kedvelt. Szinte minden évben 
valamivel sikerül gazdagítani az in-
tézmény felszereltségét: asztalokat, 
fektetőket, szőnyegeket, játékokat, 
könyveket vásároltunk több százezer 
forint értékben. A gyermekek színvo-
nalasabb ellátására és komfortérzetére 
is gondoltunk, az évek során fagyasz-
tóládát, hűtőgépeket, elektromos sü-
tőt és a mosdóhelyiségekbe víztaka-
rékos tartályokat szereztünk be. 

2015-ben egy pedagógiai asszisz-
tenssel bővült az óvodai dolgozók 
köre, így még színvonalasabbá válha-
tott a nevelői munka.

Az önkormányzat 2015-ben mint-
egy 6,5 millió forintot költött az óvoda 

udvarának nagyfelújítására. A kerté-
szek több mint 100 m2 gyepszőnyeget 
fektettek le, ültettek fákat, cserjéket, 
évelőket is. Az épület melletti aszfal-
tos gazdasági udvarból mini gyalogát-
kelőhelyes „KRESZ-pálya” lett. Az új 
párakapu a meleg nyári napokon eny-
hülést ad a gyerekeknek, egyébként 
lugasként díszíti a kertet.

2016-ban a növekvő gyermeklét-
szám miatt a konyha korszerűsítését 
és felújítását végeztük el 5,7 millió fo-
rint értékben. Az új elektromos kom-
bisütő, burgonyakoptató gép, moso-
gatógép, mély kéttálcás mosogató, 
elszívó beszereléséhez a víz- és elekt-
romos hálózatot részben át kellett 
alakítani. Műanyag harmonikaajtót, 
műanyag redőnyt is felszereltettünk 
annak érdekében, hogy még több he-
lyet nyerjünk. 

2018-ban avattuk a tetőtéri új foglal-
koztatót. Természetesen a szükséges 
mosdóhelyiség is rendelkezésre áll, azt 
már 2015-ben használhatták a kicsik. 

Mindkét földszinti foglalkoztatóban 
és a folyosón is felszedettük a PVC 
borítást. Az aljzatkiegyenlítés után új 
burkolat és szegély készült. Szintén a 
nyári szünetben lett lefestve a csoport-
szobák lábazata. A konyha kiszolgáló 
helyiségeiben a szükséges felújításokat 
elvégeztettük, például a burgonyakop-
tató gép körüli falszakaszt kellett fel-
csempéztetnünk. A bejárati részeknél 
kicseréltettük a csúszós burkolatokat. 
Több mint 4 millió forintot költöttünk 
ezekre a munkálatokra.

Egészségügy – támogatási formák

2005-ben az új Egészségház meg-
építésével a Községházából kiköltöz-
hettek az orvosok. Itt kapott helyet a 
szemészeti szakrendelés, a védőnői 
szolgálat és a gyógyszertár. 2005-
ben megindult a 24 órás gyermek- és 
felnőttorvosi ügyeleti rendszer Érd 
központtal. 
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2011-ben a gyerekek hallásképes-
ség-méréséhez szükséges audiomé-
tert vásároltunk a védőnői szolgálat 
számára.  

2016-ban vásároltunk egy defibril-
látort, vagyis egy életmentő készülé-
ket, melyet tavaly a Móricz Zsigmond 
utcai balesetnél sajnos már használ-
tunk is. A védőnői szolgálat részé-
re beszereztünk egy érrendszeri és 
szülészeti ultrahang-diagnosztikai 
készüléket és egy magasságmérőt. 
Szintén 2016-ban tartottunk elsőse-
gélynyújtás képzést az iskola és óvo-
da pedagógusainak, az önkormányzat 
dolgozóinak és a nyugdíjasklub ér-
deklődő tagjainak. 

Minden 65 éven felüli, életvitel-
szerűen itt tartózkodó, bejelentett 
zámori lakos számára meghatározott 
összegű juttatást szavazott meg a 
képviselő-testület karácsonyi ajándék-
ként. 2018 óta a 65 év feletti lakosok 
részére a háziorvos javaslata alapján 
a köznyelvben pneumococcusnak 
nevezett baktérium elleni vakcinát in-
gyenesen biztosítja a település.

A pusztazámoriak egészsége, ké-
nyelme és a várakozási idő csökken-
tése érdekében a képviselő-testület 
döntése alapján 2018. augusztus 1-jé-
től a pusztazámori lakosok a Biator-
bágyi Egészségházban ingyenesen 
vehetik igénybe az ott folyó rendelé-
sek többségét. 

A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás igényelhető településünkön, 
amely elsősorban az egyedül élő, idős 
embereknek nyújt segítséget. Ezen 
kívül meghatározott esetekben gon-
dozónőt biztosítunk. A szociális ét-
keztetés igénybevétele is lehetséges, 
beiskolázási, gyógyszer- és tűzifa-tá-
mogatás is elérhető a településünkön. 
A szociális bizottság döntései alapján 
segítjük a rászoruló embereket, csalá-
dokat.

Községháza – közös hivatal

A Községháza épületében a rendelé-
sek kiköltöztetésével a megüresedett 
helyiségekben kapott helyet a tanács-
terem és egy irattár. Az udvart lebur-
koltattuk és parkosíttattuk.

A község életében fontos közigazga-
tási változás történt 2013-ban. Ismert, 
hogy törvényi változások miatt a 2000 

főnél kisebb lélekszámú települése-
ken, így Pusztazámoron is megszűn-
tek az önálló polgármesteri hivatalok. 
Mi Sóskúttal karöltve alapítottunk kö-
zös hivatalt, mely márciusban kezdte 
meg működését.  A két településen 
egy, közös jegyző látja el a feladato-
kat: dr. Újházi Miklós. Nagyon fontos 
kiemelni, hogy az összevonás nem jár 
a település önállóságának csorbulá-
sával, mert a pusztazámori képvise-
lő-testület ugyanúgy működik, mint 
korábban, és önállóan hozza meg 
döntéseit a pénzügyi kérdésekben is.

A hivatali munka hatékonyságának 
növelése és az ügyfelek színvonala-
sabb kiszolgálása mindig is elsőrendű 
célunk volt, ezért külön öröm, hogy 
Sóskút önkormányzatával együtt si-
kerrel pályáztunk a számítógépes 
rendszereink megújítására, melyet 
teljes egészében pályázati pénzből 
valósíthatunk meg. 

Az ipari-gazdasági terület és a keres-
kedelmi-szolgáltató-gazdasági terület

Pusztazámor területén ipari övezetté 
átminősíthető terület a hulladékkezelő 
szomszédságában található. 

A volt Meggyes egy része kereske-
delmi-szolgáltató-gazdasági övezet-
ként szerepel, ebből a területből 7 
hektár az önkormányzat, a többi ma-
gánszemélyek tulajdonában van. 

Az egyik legfontosabb beruházá-
sunk a volt Meggyes területén létesí-

tett kereskedelmi-szolgáltató-gazdasá-
gi övezetet kiszolgáló áramellátás, az 
ivóvíz- és szennyvízellátás kiépítése, 
illetve a víznyomásfokozó beiktatása 
volt. A nyomásfokozó beüzemelésé-
vel megoldódott a község magasab-
ban fekvő területein jelentkező víz-
nyomásprobléma is. A belső út alapját 
szintén megcsináltattuk.

Terveink szerint az autópályáról 
jövők a hulladéklerakó felőli mező-
gazdasági út nyomvonalában kiépített 
elkerülő úton tudnák megközelíteni 
a területet. Nyilvánvaló, hogy a teljes 
közművesítéssel nagyobb reményeink 
lehetnek az értékesítésre. 2015-ben 
már megjelent az első „fecske”, egy 
tejtermékeket gyártó magánvállalko-
zás. Idén települ le egy lakatosüzem.

Az anyagi alapok

A falu már több évtizede elindult az 
önfenntartás útján, köszönhetően a 
jó szándékú, együttműködő, aktív és 
kitartó vezetőségnek. Örömmel szá-
molhatok be arról, hogy gazdálko-
dásunk mintaértékű és kiegyensúlyo-
zott. Pusztazámor önkormányzatának 
nincsen hitele, se adóssága, 2019-re 
nem kevés vagyonnal és több millió 
forintos tartalékkal rendelkezik. Tel-
jes biztonsággal tudjuk üzemeltetni a 
települést. 

Tisztelettel és köszönettel:
Pátrovics Benedek

polgármester
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Édesanyánk előtt nem volt titok, 
hogy családtagjai és kedves barátai 
a 100. születésnapján nyilvánosan 
ünnepelni fogják őt. Mégis nagy iz-
galommal várta a napot. Örült min-
den kedves megjelent vendégnek.
A köszöntést a legfiatalabb dédunokák 

(Málna, Kornél, Flóra, Keve, Zselyke 
és Gréta) kezdték, majd Csóli mama 
megkapta a 100 szál rózsából álló vi-
rágkosarat, melyet a család nevében 
dédunokái, Dóra és Kristóf adtak át. 
Ezt követően Pátrovics Benedek pol-
gármester – Békési Géza alpolgármes-
ter jelenlétében – édesanyánk mélta-
tása után emléklapot nyújtott át neki. 
A miniszterelnök aláírásával ellátott 
gratuláló sorok is nagy örömet okoz-
tak a falu legidősebb lakójának. Vége-
zetül megkaphatta az önkormányzat 
által kiadott és támogatott emlékköny-
vet az életéről. 

A család nevében László fia is kö-
szöntötte, és Nagymama meghatottan 
lapozgatta a közeli hozzátartozók ál-
tal összeállított fotóalbumot.

A közös vacsora vidám hangulatban 
telt, nem maradhatott el a torta sem. 

Közben mind az öt gyerek családja 
közös fényképezéssel emlékezett meg 
a felejthetetlen, különleges születés-
napról.

Mindannyiunk nevében köszönjük 
az önkormányzat támogató hozzá-
állását, mellyel nagy örömet okoztak 
édesanyánknak. 

Tisztelettel, 
a Csóli család  

Köszönet Pusztazámor 
Önkormányzatának és Lakosainak!

Székely Jaroszláv képviselőjelölt

Születésem óta Pusztazá-
moron élek, sokan vannak, 
akik ismernek, de vannak 
olyanok is, akik nem. Mi-
vel rengeteg dolog tetszik 
Zámoron, soha nem volt 
tervben, hogy bármikor is 
elköltözzek innen. Vannak 
viszont olyan dolgok, ame-
lyekben látok lehetősége-

ket a fejlődésre, és megvalósításával Pusztazámor még jobb 
hely lehetne. Képviselővé választásom estetén, aktív szerepet 
szeretnék vállalni Pusztazámor ügyeiben, és tenni tudok a fa-
luért és az itt élőkért. Amiket szeretnék megvalósítani, azok 
nem ígéretek, hanem mások igényeihez igazodó tervek.

– Utcabál: A Falunapon általában remek a hangulat, és az 
esemény minden korosztályt elszórakoztat, főleg az idősebbe-
ket és a gyerekeket. Ezért arra gondoltam, hogy miért ne le-
hetne minden évben egy olyan különálló program a Falunaptól, 
ami elsősorban a fi ataloknak kedvezne, fi atalosabb zenével és 
dekorelemekkel. A DJ és a fellépő személyét előzetesen a falu 
lakói szavaznák meg. Akire a legtöbb szavazat érkezik, őt hív-
nánk meg a rendezvényre, amit akár Utcabálnak is hívhatnánk. 

– A park rendberakása szintén célkitűzéseim között szere-
pel, új pingpong asztalok elhelyezésével, és egy street workout 

park létrehozásával. Ez egy szabadtéri, ingyenes, edzőgépek-
kel felszerelt hely, a sportolni vágyó emberek számára.  

– A focipálya melletti részre, ahol régebben a játszótér volt, 
öltözőt és mosdót lehetne kiépíteni a magasabb szolgáltatás 
érdekében. 

– Polgárőrség működésének újragondolása és aktívabb je-
lenléte – egy jelképes összegért – mindenkinek fontos. Mivel ez 
kiadással jár, ezért ehhez kell az önkormányzat támogatása is.  

– Az üresen álló ingatlanok megszerzése az önkormányzat 
részére, ezáltal ezeket az ingatlanokat ki lehetne adni albér-
letbe a Zámori lakosoknak, jóval olcsóbban, mint ahogy most 
lehetséges lenne megszerezni egy ilyen albérletet. Természe-
tesen a házakat, telkeket el is lehetne adni, kizárólag Zámoriak 
részére.  

– Az ifjúsági klub újraindítása. Korábban ez nagyon jól mű-
ködött, és szerették az itt élő fi atalok. Közösségépítő hatása 
lehetne. 

– Az egyik legfontosabb, amit szeretnék megvalósítani, egy 
olyan felület létrehozása a Facebookon, ahol a Zámori lakosok 
írhatnak privát üzenetet elképzeléseikkel, esetleges észrevé-
teleikkel és problémáikkal kapcsolatban. Ezeket a témákat a 
képviselőtestület elé vinném, utána pedig visszajeleznék az 
illetőnek. 

Bővebb információ: +36 30 611 6067

Fizetett politikai hirdetés
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Kedves Pusztazámoriak!
A Budaörs központú Esély Szociális 
Társulás (korábbi nevén Budaörs Kis-
térség Többcélú Társulása) még 2008-
ban terjesztette ki működési területét 
Pusztazámorra. Az eltelt évek bebizo-
nyították, hogy igen nagy szükség van 
ránk, ezért szeretnénk Önöknek ismét 
bemutatni központunk tevékenységét.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgálatunkhoz fordulóknak szoci-
ális, életvezetési és jogi tanácsadást, 
krízishelyzetben segítő beavatkozást, 
családgondozást (a családban jelent-
kező problémák, illetve konfliktusok 
kezelését), hivatalos ügyek intézésé-
ben való segítségnyújtást, adományok 
közvetítését, munkahely- és albérlet-
keresési lehetőséget biztosítunk szoci-
ális munkás segítségével. 

A szolgáltatás ingyenesen vehető 
igénybe.

Támogató Szolgálat

A Támogató Szolgálat célja a fogya-
tékossággal élő személyek számá-
ra történő segítségnyújtás. Egyfelől 
szállítószolgálatot látunk el, másfelől 
személyi segítést folytatunk. A szállí-
tószolgálatunk például ügyintézésnél, 
orvoshoz kísérésnél működik közre 
egy speciálisan átalakított, kerekesz-
szék szállítására is alkalmas mikro-
busz segítségével.

A személyi segítés
– hivatali ügyintézésben,
– egészségügyi és szociális szolgál-

tatások igénybevételében,
– gyógyszerek, gyógyászati segéd-

eszközök beszerzésében,
– bevásárlásban,
– mozgatásban, járás-gyakoroltatás-

ban,
– különböző intézményekbe való 

eljuttatásban való személyi segítséget 
jelent.

A szolgáltatásért térítési díj fizeten-

dő, melynek mértéke az igénybevevő 
jövedelmi helyzetétől függ.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Ha Ön az otthonában hirtelen rosszul 
lesz, elesik, megsérül, sürgősen segít-
ségre van szüksége, de nincs senki, 
akit értesíthet, mit tenne? Éjjel-nap-
pal, a nap 24 órájában folyamatosan 
működő jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtással megoldást kínálunk az 
Ön számára. A készüléken található 
gomb megnyomásával riasztható a 
diszpécserközpont. A központban 
a segítségkérés tényét rögzítik, és ri-
asztják az ügyeletes gondozót, aki 
haladéktalanul az Ön segítségére siet, 
szükség esetén ügyeletet, mentőt, ren-
dőrt hív. A jelzőkészülék használatá-
hoz vezetékes telefonvonal szükséges. 

A szolgáltatás ingyenesen vehető 
igénybe.

Gondozási Központ

A Gondozási Központ a következő há-
rom ellátási formát biztosítja az idős, 
illetve a szociálisan rászoruló lakosság 
segítése érdekében. 

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében napi egyszeri 
meleg étkezésről gondoskodunk azok 
számára, akik szociálisan rászorultak 
és önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek a meleg étkezést biztosítani. 

A szolgáltatásért térítési díj fizeten-
dő, melynek mértéke az igénybevevő 
jövedelmi helyzetétől függ.

Házi segítségnyújtás

Az igénylőt saját lakásán részesítjük a 
házi segítségnyújtás keretében gondo-
zásban, ápolásban. 

Szociális gondozóink segítséget nyúj-
tanak 

– az étkezésben, a mosogatásban
– a személyi higiénében
– a mozgatásban 
– a lakókörnyezet tisztántartásában
– a háztartási teendők ellátásában
– orvosi előírása szerint ápolási 

feladatokat is ellátnak (gyógyszera-
dagolás, vérnyomásmérés, vércukor-
mérés)

A szolgáltatásért térítési díj fizeten-
dő, melynek mértéke független az ellá-
tott jövedelmi helyzetétől (100 Ft/óra). 

Idősek nappali ellátása 
– Idősek Klubja

Nyugdíjasként szeretné mindennap-
jait színesebbé, tartalmasabbá tenni? 
Barátokat, ismerősöket találni, egy kö-
zösség hasznos tagjává válni, hasznos 
ismereteket szerezni, testi és szellemi 
frissességét megőrizni, kulturális és 
szabadidős programokon részt venni, 
kártyázni, társasjátékozni? Akkor sze-
retettel várjuk jelentkezését az Idősek 
Klubjába. A szolgáltatás ingyenesen 
vehető igénybe.

Ha szeretnék igénybe venni szol-
gáltatásainkat, kérjük, az alábbi te-
lefonszámon vegyék fel a kapcsola-
tot munkatársunkkal. Amennyiben 
igénylik, előre egyeztetett időpont-
ban felkeressük Önöket, hogy szó-
ban is tájékoztassuk szolgáltatása-
inkról.

ESZT Szociális 
és Gyermekjóléti Központ

Gondozási Központ 
Sóskút, Fő u. 3. 

Tel.:  06 23/348-455

Miben segíthet Önnek az Esély Szociális 
Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ?
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*A finanszírozási ajánlat a 2019.09.13 napja után megkötött szerződésekre vonatkozik és visszavonásig érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat: fix 0%, devizanem: forint, önerő minimum: 30%, futamidő: maximum 48 hó, kiemelt utolsó lízingdíj: 
maximum 40%, THM: fix 0%, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A kiemelt ajánlatban szereplő 29 990 Ft-os havidíj a használt autó beszámítás esetén érvényes 200 000 Ft kedvezménnyel csökkentett 3 149 000 Ft bruttó vételár, 
1 000 000 kezdőbefizetés, 36 hónapos futamidő és 35% kiemelt utolsó lízingdíj esetén érvényes, Új CLIO Life SCe 65 verzió esetén. A kamat összege: 0 Ft, a finanszírozás teljes összege 2 149 000 Ft, a fizetendő teljes összeg: 2 149 000 Ft, a kiemelt 
utolsó lízingdíj: 1 099 347 Ft. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 36 hónap, kamat mértéke: 0%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 0 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 000 000 Ft, havidíj: 25 000 Ft, 
kiemelt utolsó lízingdíj: 2 100 000 Ft, THM: 0%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére 
teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben 
feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt 
adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. Új CLIO Life SCe 65 vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4-4,8; CO2-kibocsátás g/km: 116-130. Az üzemanyag-
fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, 
az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A képek illusztrációk.

renault.hu

Az életre hangolva
Renault CLIO
Új

Már havi 29 990 Ft-tól, 1 millió forint befizetése esetén*

FIX 0% THM-mel!

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 9., TEL.: +36 23 521 310
WWW.RENAULTERD.HU

Almavásár!!!
a Sóskút Fruct Kft.-nél

(volt Állami Gazdaság)
Sóskút, Orgona u. 12.

Gála, Idared, Golden, Jonagold
150–200 Ft-ig/kg

Hétfőtől–péntekig 8–16 óráig

Vásárlás a hűtőházban.
Érdeklődni lehet: 06 23 348-041

Sóskút Fruct Kft.



HOZZÁNK 
MINDIG 
HAZATÉRHET!

FORD MOTORCRAFT ÉVES 
SZERVIZ 5 ÉVNÉL IDŐSEBB 
FORD SZEMÉLYAUTÓKRA.

29 900 Ft
A Ford Motorcraft  szerviz éves karbantartásra vonatkozik és a garanciaidőn túli 5 évesnél idősebb Ford személyautókhoz ajánljuk. A tájékoztatás nem 
teljes körű. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az ár bruttó fogyasztói ár. További részletek a ford.hu-n.

AU T Ó C E N T R U M  S Z A B Ó  K F T. WWW.FORDSZABO.HU H-2030 Érd, Kis-Duna utca 9. | Tel.: +36 (23) 524 028


