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Testvériskolai látogatás
2008. április 17-én kora reggel öt pusztazámori pedagógus kelt
útra, hogy eleget tegyen a marosvécsi iskola szíves meghívásá-
nak. A hosszú utazás fáradalmait hamar feledtette velünk házi-
gazdáink szívélyessége. Az iskola vezetése és tantestülete mel-
lett a település polgármestere is megjelent a tiszteletünkre rende-
zett fogadáson.

A Marosvécsen töltött csodálatos napok során számos élménnyel,
tapasztalattal gazdagodtunk, melyekrõl a Zámori Hírek 2008/3., jú-
nius 10-én megjelenõ számában részletesen beszámolok.

Hazautazás elõtt még fákat ültettünk a vécsi iskola udvarában.
A csemeték „testvéreit” elhoztuk magunkkal, amelyek a mi isko-
lánk kertjének több pontján kerültek földbe. Emlékül és emlé-
keztetõül marosvécsi barátainkra. 

Közös reményeink szerint ez a barátság hosszú távra szól. Er-
rõl egy írásbeli megállapodás is született az iskolák vezetõsége
és tantestülete között. Ebben rögzítettük, hogy:

– a két intézmény rendszeres kapcsolatban áll egymással, folya-
matosan tájékoztatjuk egymást az iskolák fontos eseményeirõl;

– keressük azokat a lehetõségeket, amelyek segítenek bemu-
tatni szûkebb környezetünk kultúráját; 

– cserekapcsolat útján tanítványaink személyesen is megis-
merkedhetnek egymással;

– a találkozások ideje minden év április hava; páratlan évek-
ben Pusztazámor, páros években Marosvécs a házigazda.

Tisztelettel köszönetet mondunk Pusztazámor önkormányza-
tának a Pusztazámor Községért Közalapítványon keresztül nyúj-
tott támogatásért, amelyet az útiköltség fedezésére fordítottunk.

Mészáros Ildikó

Felhívás
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy Pusztazámor községben az ebek veszettség elleni védõoltására az alábbi idõpontokban

kerül sor!

AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSA 3 HÓNAPOS KORTÓL KÖTELEZÕ.

A veszettség elleni oltás díja: 2700 Ft/db, amely összeget kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni, s a helyszínen befizetni.
Kötelezõen elõírt belsõ parazita elleni kezeléshez gyógyszer az oltó állatorvosnál kapható.

A gyógyszer adagja 10 testsúly-kilogrammonként 1 tabletta. A tabletta ára: 150 Ft/db.

Pusztazámor, 2008. április 30.                                                                         Dr. Kosztyi Emma jegyzõ

2008. május 8-án (csütörtök)  délelõtt 10–12 óráig 
2008. május 14-án (szerda) délután 14–16 óráig 

Az oltás helye: volt Marci kocsma udvara
Az oltást végzõ orvos: Dr. Kováts Ferenc

2008. május 13-án (kedd) délelõtt 10.30–11 óráig
2008. május 16-án (péntek) délután 13.30–15 óráig

Az oltás helye: buszforduló
Az oltást végzõ orvos: Dr. Fekete Balázs

Ötletbörze,
együttgondolkodás

településünk
fejlõdésérõl,

jövõjérõl

Zámori Hírek különszám, 2008/1. Pusztazámor Község Önkormányzatának megbízásából kiadja a Kornétás Kiadó Kft.
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Merre tovább, Pusztazámor?
A község jövõjével, a fejlõdés útjaival és lehetõségeivel kapcsolatos ötletbörzét szervezett a képviselõ-testület április 4-én

Tisztelt Pusztazámori
Lakosok!

Kedves Olvasók!
A képviselõ-testület már a választások
utáni alakuló ülésen megfogalmazta,
hogy legfontosabb feladatunknak a tele-
pülés-fenntartást, községünk biztonságos
mûködtetését tartjuk. Arra törekszünk,
hogy olyan befektetõket hozzunk Puszta-
zámorra, akik elsõsorban környezetvédel-
mi célú, illetve környezetbarát tevékeny-
séget végeznek. Célunk, hogy Pusztazá-
mornak hosszú távra legyen biztosítva a
jövõje. Szeretnénk elérni, hogy települé-
sünk megõrizze népességmegtartó erejét,
s az itt élõk igazi közösséggé kovácsolód-
janak. A tárgyi, személyi feltételeket biz-
tosítottuk, csupán a lehetõségekkel kell
tudni élni a továbbiakban. Pusztazámor-
nak immár van saját orvosa, rendõre, pol-
gárõrsége, iskolája, óvodája, egészséghá-
za, kulturálisrendezvény- és szabadidõ-
parkja, mûfüves, több funkciós sportpá-
lyája stb.

Megõrizni, fenntartani, mûködtetni,
gyarapítani kell ezeket az értékeket. A
község tartalékai fogyóban vannak, ami
nem meglepõ, hisz épültünk, szépültünk
az elköltött pénzbõl. A 2008-as évet is kö-
zel 80 millió forintos tartalékkal kezdjük. 

Pusztazámor nyitott a környezetbarát,
munkahelyteremtõ beruházások iránt.
Önkormányzatunk arra törekedett és tö-

rekszik, hogy biztosítson pluszforrásokat
a falunak, ugyanis nagyon sok értéket lét-
rehoztunk, melyeket jó színvonalon sze-
retnénk mûködtetni.

Nagy horderejû döntéseket hozott a te-
lepülés, a képviselõ-testület, s hiszem,
hogy ez Pusztazámor épülésére, szépülé-
sére, gazdagodására szolgál a jövõben.

Nagyon sok az érdeklõdõ a Pusztazá-
moron épült házak, üres telkek iránt (né-
hány épületrõl, telekrõl van csupán szó).
Hitvallásunk, hogy Pusztazámor marad-
jon egy kis ékszerdoboz, egy zöldövezet,
ahová jó hazajönni; aki itt él, el tudja
mondani, hogy ez egy igazi kis falu, való-
di közösség, melyben „itthon” érzi magát.
Fontos, hogy az országos politika hullám-
verése ne érjen el idáig; ha a település to-
vábbi sorsáról van szó, kizárólag a falu,
az itt élõk jövõje, érdeke számítson.

A fenti célkitûzésekkel összhangban, a
település jövõjével, továbbfejlõdésével
kapcsolatos közös gondolkodásra invitál-
tam a meghívottakat 2008. április 4-én az
Öreg Tölgy Kastélyfogadóba. 

A beszélgetés során az alábbi hármas
célt kívántuk megvalósítani: 

– az alapötletek összegyûjtése, majd
ezek összefoglalása;

– második körben az ötletek értékelése,
továbbfejlesztése és kiegészítése az újon-
nan felmerült gondolatokkal;

– a kialakult ötletek sorrendiségének
megállapítása, majd ennek alapján javas-
lattétel a választott testület számára,
amely törvényesen hivatott a szükséges
döntések meghozatalára. 

Jelenlévõk: térségünk országgyûlési
képviselõje, a megyei fõépítész, Sóskút
polgármestere és jegyzõje, helyi és kör-
nyékbeli befektetõk, vállalkozók, a képvi-
selõ-testület tagjai, a helyi civil szerveze-
tek vezetõi, tagjai, meghívott köztisztelet-
ben álló zámori lakosok. 

A felmerült ötletek (az elhangzásuk sor-
rendjében, az ötletadók megnevezése
nélkül):

– Az autópálya-lahajtónál helyeztes-
sünk el Pusztazámor település nevét  jel-

zõ eligazító táblát. Az autópályáról való
letéréskor nincs útjelzõ tábla
Pusztazámor nevével. Csak a
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelõ
fekete-fehér táblája látható. Ennek oka,
hogy a lejáró nincs az illetékes FFKV által
engedélyeztetve, tehát az önkormányzat
lépjen a hivatalos eljárás lezárása érdeké-
ben.

– Bocsásson ki az önkormányzat a csa-
ládok számára egy tanúsítványt polgár-
mesteri pecséttel, amely a lakosság és az
érdeklõdõk számára egyértelmûvé teszi: a
hulladékkezelõ mindenben megfelel a
környezetvédelmi törvény, a vonatkozó
jogszabályok elõírásainak, vagyis a hulla-
dékkezelõnek semminemû egészségre ár-
talmas hatása nincsen. E tanúsítvány alap-
ja a hulladékkezelõ érvényes mûködési
engedélye. Tudatosítani kell a szûkebb és
tágabb közvéleményben, hogy a létesít-
mény nem szemétlerakóként mûködik,
hanem korszerû technológiára épülõ hul-
ladékkezelõ tevékenységet folytat.

– A Pusztazámori Regionális Hulladék-
kezelõ helyett kapjon új nevet (akár fantá-
zianevet) az üzem, megszüntetendõ a ki-
alakult negatív attitûdöt, amely alapján
sokan Pusztazámor nevét a szemétlera-
kással kapcsolják össze. Az új név és az
azt bevezetõ  médiakampány fejezze ki,
jelenítse meg a korszerû és szigorú EU-
normáknak megfelelõ hulladékkezelés
fontosságát és környezetbarát voltát. 

– A szelektív hulladékválogatás megva-
lósítása a hulladékkezelõhöz kapcsolód-
va.

– A kistérségi kapcsolatok javítása;  az
együttmûködés  programját ki kell dol-
gozni a különféle társulási és együttmûkö-
dési formákban.

– Angol nyelvû óvoda létrehozása, akár
az iskola szabad kapacitásának kihaszná-
lásával. Az ötlet kidolgozásánál a szom-
szédos, esetleg távolabbi települések
gyermekeinek befogadására is gondolni
kell. Az új óvoda, megvalósulás esetén, a
falu kismamái számára is nyújthat állásle-
hetõséget.

– Internetes klub létrehozása, fõként a
csellengõ gyerekek részére, ahol felügye-
let mellett hasznosan tölthetik el az idejü-
ket.

– A „Madársuli” újbóli beindítása, nem
csak a falu gyermekei és  felnõttjei, ha-
nem a szélesebb, községen kívüli érdek-
lõdõi kör számára is.

– „Pusztazámor Szaknévsorá”-nak el-
készítése és terjesztése. A lista célja, hogy
mind a falu, mind a környezõ települések
lakossága megismerhesse Pusztazámor
lakosainak szakképzettségét, nyelvtudá-
sát, foglalkozását stb. Ilyenképpen is nyil-
vánvalóvá válna, hogy kihez milyen té-
mákban lehet fordulni, kinek milyen meg-
bízásokat lehet adni, milyen helybeli
szakemberek, iparosok segítségét lehet
kérni.

– Kistérségünk is alakítson ki partner-
kapcsolatot egy külföldi kistérséggel.

– Létesüljön golfklub a volt meggyes
helyén, és kössük ezt össze a Gyúrón lé-
tesült repülõtérrel.

– Wellness-centrummá kellene fejlesz-
teni a falut (hõforrások feltárása)!

– Gyakrabban kell hasonló összejöve-
teleket tartani, illetve rendszeressé kell
tenni az ilyen típusú eszmecseréket.

– Szakmai stábokat kell létrehozni az
egyes koncepciók kidolgozásához.

– Szoros együttmûködést kell kialakítani
a környezõ településekkel, valamint a szük-
séges és hasznos külsõ kapcsolatokkal is!

– Közös célt, célokat kell adni a saját
földdel rendelkezõknek  és a mezõgazda-
sági tevékenységek iránt érdeklõdõknek
(termeltetõi társulás, gyógynövények stb.).

– Az ipari (besorolású) földterületek tu-
lajdonosaival együttmûködve érdemi fej-
lesztési irányt szükséges kidolgozni, a te-
lepülésfejlesztéssel összhangban. A ki-
munkált közös cél érdekében kell megál-
lapodni a földtulajdonosokkal. Fedett ipa-
ri csarnokokat és raktárbázisokat is létre
lehetne hozni, figyelembe véve Sóskút
fejlesztéseit.

– Vállalkozzon az önkormányzat is,
akár raktározási, akár szolgáltatási tevé-

kenységre, szövetkezve a telektulajdono-
sokkal (sóskúti példa). 

– Rendezzünk fesztiválokat, mûköd-
jünk együtt a környezõ településekkel.

– Szüntessük meg a bûzforrást, amely a
bekötõút mellett létesült Tárnoki Kõtörõ
és Komposztáló helytelen mûködtetésé-
bõl fakad, nem beszélve a szeméttelep-
jellegrõl.

– Határozottabban éljen az önkor-
mányzat a Regionális Hulladéklerakóval
kapcsolatban fennálló ellenõrzési jogával
(rendszeres monitoring, a Polgármesteri
Hivatal által felkért, a lakosságot képvise-
lõ csoport által, éves programnak megfe-
lelõen). Az eredményt a látogatás napját
követõ második napon, az adott megfi-
gyelési idõszak paraméterei és tapasztala-
tai alapján közzé kell tenni, mind a hulla-
dékkezelõnél lévõ fordulóban létesítendõ
táblán, mind a polgármesteri hivatal tájé-
koztató tábláján! Ez a faluba látogatók és
potenciális befektetõk bizalmát is növeli,
mindamellett a lakosságnak is biztonság-
érzetet nyújt.

– Létesüljön kerékpárút, amely kapcso-
lódjon a környezõ bicikliút-hálózathoz,
növelve ezzel a falu ismertségét és bekap-
csolódását az ez irányú turizmusba.

– A vadászati lehetõségek feltérképezé-
se, ezzel egy jómódú, idelátogató réteg
térségünkbe vonzása (vendéglátás-fej-
lesztés).

– Halastó létrehozása, erdõgazdálko-
dás fejlesztése.

– Létesüljenek melegházak a hulladék-
kezelõ melletti területeken, az abból szár-
mazó hõ hasznosításával, virág-, primõr-
és egyéb termények termesztése céljából,
profit elérése érdekében.

– A Zámor patak ki- és megtisztítása, a
hajdani fürdõtó újraélesztése társadalmi
munkában, a szakhatóságok bekapcso-
lásával, a Polgármesteri Hivatal irányítá-
sával. 

– Az iskola „újjáélesztése” az iskola-
épület optimális kihasználásával.

– Rendszeres kulturális élet kialakítása
az egyéni karakter figyelembevételével,

összehangolva a környék egyéb kulturális
eseményeivel, az önkormányzat pályáza-
ti lehetõségeivel.

– Öregek otthonának létesítése.
– Létesüljön egy technikai múzeum,

amely nincs a környéken.
– Kapcsolatfelvétel Giromany francia

faluval, ahol Magyarországot megelõz-
ve avattak Nagy Imre-szobrot
(Pusztazámor fekvése, hangulata nagy-
ban megegyezik a francia településé-
vel). A Francia Intézettel Petanqe-
pályák létesítése tárgyában is célszerû
felvenni a kapcsolatot, melyeken a ha-
zánkban élõ franciák rendezhetnek ver-
senyeket, rendszeresen játszhatnak, ter-
mészetesen nem zárva ki az egyéb ér-
deklõdõ résztvevõket sem.

– Fotókkal, ábrákkal illusztrált marke-
tinganyag, illetve ismertetõ készítése a fa-
luról, amelyben felvázoljuk településünk
múltját, státusát, fõ célkitûzéseit, azaz a
jövõjét.

– A békés lakhatás biztosítása úgy, hogy
minden ún. zajos tevékenységet a falun
kívülre kell telepíteni!

Az április 4-i találkozón, baráti beszél-
getésen elhangzottak vázlatos összefogla-
lásának az a célja célja, hogy  a lakosság
megismerhesse és véleményt formálhas-
son a felszínre került ötletekrõl, javasla-
tokról. 

Azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt
pusztazámoriakhoz, az olvasókhoz, hogy
szíveskedjenek velünk együtt gondolkod-
ni, észrevételeikkel, javaslataikkal segíte-
ni munkánkat, a falu további fejlõdése ér-
dekében.

További ötleteiket, javaslataikat, vélemé-
nyüket szíveskedjenek május 31-ig elektro-
nikus úton, illetve levélben megírni, vagy
szóban elmondani a Polgármesteri Hivatal
titkárságán (titkarsag@pusztazamor.hu;
2039 Pusztazámor, Munkácsi Mihály u. 1.).

Pusztazámor, 2008. április 17.

Pátrovics Benedek
polgármester

Az Öreg Tölgy Kastélyfogadóban tar-
tott beszélgetésre eljött térségünk
országgyûlési képviselõje, a megyei
fõépítész, Sóskút polgármestere és
jegyzõje. Ott voltak a helyi civil szer-
vezetek képviselõi, valamint részt
vettek a programon Pusztazámor és
a szomszéd települések befektetõi,
vállalkozói közül többen. A közel
négyórás, számos tanulsággal szolgá-
ló kötetlen beszélgetés moderátora
Gellért Gáborné Mara volt. 


