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Zámori emlékképek

2022. július 6-án dr. Fekete Zsuzsá-
val beszéltem meg az aktuális zámo-
ri eseményeket. Ennek kapcsán jutott 
eszembe egy történet, melyet most 
közreadok.

Az 1952–53-as évektől – földmű-
ves-szövetkezeti tagként („kislány” 
koromban) – jó barátságot kötöttem 
a nálam idősebb, Budapest VIII. ke-
rületében lakó Koszorú Istvánnal és 
feleségével, Erzsikével. Ők is földmű-
ves-szövetkezeti területen dolgoztak 
nyugdíjas korukig, mégpedig a mező-
gazdasági üzemek műtrágyaellátásá-
val foglalkoztak; munkatársak voltunk.

Leányuk, Koszorú Zsuzsa tovább 
folytatta a barátságunk ápolását. Zsu-

zsa több éven keresztül külkereskedő-
ként Tokióban dolgozott. Kitűnően ír, 
olvas és beszél japánul. Most már ő is 
nyugdíjas, Budapesten él. „Öreg” ko-
rára (a 70. év közelében!) fedezte fel, 
hogy jól tud rajzolni. 

Erre én azt mondtam neki: „Ha tudsz 
rajzolni, akkor Zámorba kell jönnöd, 
mert te még olyan – majdnem 300 
éves – kocsányos tölgyfát nem láttál, 
ami ott egy kastély parkjában áll!” A 
török uralom után az 1740-es évek-
ben Mentler Mihály nagyszombati 
főbíró részben öröklés, részben kirá-
lyi adományként kapta meg a zámo-
ri birtokot. A szinte elnéptelenedett 
faluba főként a Felvidékről telepített 
zselléreket. Gazdaságát fejlesztette, 
gyarapította. A község szépen fejlő-

dött, lélekszáma megemelkedett. 
Munkásságának és természetszere-
tetének, a különleges fák és egzoti-
kus növények iránti érdeklődésének 
köszönhetően arborétum jellegű kert 
született, melyet kúriájától északra 
telepített. A nagy tisztás jobb oldali 
részén, a fürdőház és a tó előtt áll a 
nevezetes kocsányos tölgy, tökéletes 
ágkoronájával.

Íme a rajz (fent), amit Zsuzsa idén 
júniusban, kb. fél óra alatt, a fával 
szemben, sámlin ülve készített. Ezt 
követően Krajcsovics Olivér, az Öreg 
Tölgy Vendégfogadó tulajdonosának 
engedélyével a kastély teraszának bal 
oldali részét is lerajzolta. Ez a története 
a mellékelt két zámori emlékképnek.

Dr. Szentpéteriné Koszorú Zsuzsa! 
Köszönjük neked, hogy mindig tás-
kádban hordod a jegyzettömbödet, és 
így meg tudtad örökíteni a „csodafát”; 
ráadásul ceruzával lerajzolva. Szinte 
tökéletes a „másolat”. Pusztazámor 
történelmi öröksége gyarapodott 
ezekkel a szép emlékképekkel június 
15-én.

Páli Anna (Panni néni)

Cím: 2039 Pusztazámor, Munkácsy M. utca 1.
Név: Zsinka Zoltán
Telefonszám: 20/276-2358
E-mail: zsinka.zoltan@pest.gov.hu 
Ügyfélfogadás: minden hónap első csütörtökén 08:00–12:00 óra között

Érdi Járási Hivatal ügysegédei – pusztazámori ügysegéd
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Pusztazámor Községi Önkormányzat

tisztelettel meghívja Önt és családját a
2022. augusztus 20-án 9 órától tartandó

Szent István-napi ünnepségre

Köszöntőt mond Pátrovics Benedek polgármester.
Ünnepi szabadtéri szentmise és az új kenyér megáldása

a Kőkeresztnél (eső esetén a Remeteségben).
A szertartást Sisa István Lénárd plébános atya végzi.

Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezvényen való részvétellel a résztvevők automatikusan elfogadják, 
hogy róluk kép- és videófelvétel készülhet.

Amint azt sokan tudják, a néphagyomány szerint 
az áprilisban a legelőre kihajtott állatok Szent Mi-
hály-napon tértek haza. Ez a pásztorok, béresek el-
számoltatásának, szegődtetésének időpontja is volt, 
amikor mulatságokat, bálokat rendeztek. 

2022. szeptember 17-én szeretnénk megrendezni Pusztazámoron a Koro-
da-kertben a Szent Mihály-napi vigasságot. 

A programok 18 órakor kezdődnek, ekkor kóstoljuk és zsűrizzük a házi 
készítésű süteményeket, melyre – reméljük és várjuk–, hogy az ügyes kezű 
„cukrászok” az otthon elkészített édességeket elhozzák. Kérjük, előre jelez-
zék nevezési szándékukat, hogy mindenkit tudjunk díjazni. 

18.15-kor terelőkutya-bemutatót tekinthetnek meg, majd 18.45-től a Sós-
kúti Ifjúsági Fúvószenekar fog zenélni. 

Ezután fogjuk kihirdetni a sütiverseny eredményét. Végül tábortüzet gyúj-
tunk és szalonnát sütünk, melyhez Önöknek csak egy nyársat kell hozni, a 
szalonnát, kenyeret, forralt bort mi adjuk.

Garainé Ordas Dóra
 06/30 905 0791

Szent Mihály-napi vigasság
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Pusztazámorért emlékérem 
a több évtizedes munkáért

Hornyák András kitüntetése

Immár hagyomány, hogy a Falunap 
alkalmával adjuk át a Pusztazámo-
rért emlékérmet, azt az erkölcsi el-
ismerést, amely olyan személynek 
adományozható, aki tevékenységével 
hozzájárult Pusztazámor fejlődésé-
hez, hírnevének öregbítéséhez, ha-
gyományainak megőrzéséhez. Tavaly 
a képviselő-testület úgy határozott, 
hogy Hornyák Andrást részesíti eb-
ben a rangos kitüntetésben.

Hornyák András, a régi lakosoknak és 
ismerősöknek Csucsu, a fiatalabbak-
nak Csucsu bácsi tősgyökeres zámori; 
1951. május 13-án született Budapes-
ten. Kezdetben szerelőként dolgozott a 
Dunai Repülőgépgyárban Szigetszent-
miklóson. Első gyermeke születését kö-
vetően helyezkedett el helyben, hogy 
minél közelebb lehessen a családjá-
hoz. A pusztazámori műanyagüzem 
után a Sóskúton vezetett boltjukban 
vette ki részét a munkából. 

A családi elköteleződés mellett a 
falu érdekeit, fejlődését is mindig 
szem előtt tartotta. Öt cikluson ke-
resztül, 1998-tól 2019-ig erősítette a 
képviselő-testületet; tevékenységével 
aktívan hozzájárult Zámor ugrássze-
rű fejlődéséhez. A község által szer-
vezett valamennyi olyan munkában, 
eseményen és rendezvényen részt 
vett, ami a falut a jelenlegi szint-
re emelte. Akár szervezőként, akár 
résztvevőként minden körülmények 
között számítani lehetett rá, és ma is 
így van ez.  Kevés az olyan ember, 
aki ennyire önzetlenül segít, akinek 
talán egy haragosa sincsen; ő az, aki 
bármilyen felkérésről is legyen szó, 
sosem mond nemet. 

Mint említettem, képviselői megbí-
zatása egybeesett azzal az időszak-
kal, amikor Zámor több évtizednyi fej-
lődést élt meg mindössze néhány év 
alatt. Nyugalmat árasztó egyénisége, 
a személyes érzelmeket háttérbe szo-
rító, objektív munkája sokszor jelen-
tett nagy segítséget a falu fejlődését 
szolgáló döntések meghozatalakor és 
végrehajtásakor, a múltban és jelen-
ben egyaránt. Reméljük, hogy ez még 
sokáig így is lesz, mert Hornyák And-
rás jelenleg önkormányzati bizottsági 
tagként és a nyugdíjasklub tagjaként 
ma is elkötelezettje és segítője a falu-
nak.     

A képviselő-testület nevében mond-
hatom: úgy gondoljuk, hogy méltó 
kézbe került ez az érem. Azt kérjük 
Hornyák Andrástól, hogy a telepü-
lés érdekében végzett tevékenysége 
alapján legyen olyan büszke erre az 
elismerésre, mint amilyen büszkeség-
gel ítéltük meg és adtuk át részére! 
Köszönjük az eddigi munkáját, és jó 
egészséget kívánva mindannyian bí-
zunk abban, hogy továbbra is számít-
hatunk rá.

Pátrovics Benedek
polgármester
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Plébániai hírek

A Magyar Falu Program keretében 
Lénárd atya támogatásával egyházi 
közösségszervezői pályázatot nyúj-
tottunk be 2021 januárjában, mely 
októberben lett nyertes. Így 2021. 
december 15-től, egy éven keresz-
tül, közösségszervezői munkakörben 
dolgozom a pusztazámori plébánián. 

A Magyar Falu Program célul tűzte 
ki a kistelepülések népességmegtartó 
erejének növelését, a fiatalok helyben 
maradását, az elvándorlás visszaszorí-
tását. Az alprogram hozzájárul a helyi 
közösségi folyamatok kezdeményezé-
séhez, esélyt adva a helyi kultúra, a 
szabadidős tevékenységek fejlődésé-
hez, elősegíti a helyi közösségek kö-
zötti kapcsolat kialakulását. 

Az azóta eltelt időszakban a felújított 
plébániai szobákat berendeztük a meg-
nyert eszközökkel és a már meglévő 
bútorokkal, ezáltal közösségi és egy-
házközségi testületi ülésekre alkalmas 
hangulatos helyiségeket alakítottunk ki.

A pályázatban megfogalmazott cél-
jaink között szerepelt a meglévő és 
új közösségek segítése, kialakítása. 
Eddig két új kisközösség jött létre a 
négy egyházközség gyermekei szá-
mára: egy alsós és egy felsős csapat, 
akik heti rendszerességgel találkoz-
nak a közösségi teremben. Így új ba-
rátságok, ismeretségek alakulnak a 
gyermekek körében. Sokat játszunk, 
beszélgetünk, főleg a korosztályokat 
érintő érzelmi, szociális, közösségi 
témákról. Ezenkívül a helyi gyerekek-

nek korrepetálási lehetőséget is bizto-
sítunk csütörtökönként délután.

A már meglévő és működő csopor-
toknak is helyet adunk: ifi csoport, 
férfi imacsoport, pénteki imacsoport.

Új kezdeményezésünk a Taizéi 
imaóra (a taizéi közösség egy nem-
zetközi ökomenikus szeretetközösség, 
amelyet a svájci születésű Roger atya 
alapított a franciaországi Taizéban 
1940-ben), melyet minden hónap első 
csütörtökén tartunk este 8-tól 9 óráig, 
ifik és felnőttek számára. A minden 
felekezet számára létrehozott ökume-
nikus imaórán bibliai idézeteket olva-
sunk és taizéi dalokat énekelünk.

A programok kiegészültek időszakos 
kézműves foglalkozásokkal: karácsony 
előtt gyöngy- és karácsonyfadíszeket 
készítettünk, húsvétkor pedig nemez 
ablakdíszeket alkottak a résztvevők. 

Adventben, több év kihagyás után, 
ismét egy betlehemes játék próbáit 
tartottuk, melyet december 24-én a 
Remeteségben adtunk elő. Bekapcso-
lódtunk a pusztazámori adventi ab-
lakdíszítés programjába is.

Iskolai osztályok és óvodai csopor-
tok számára is hirdettünk foglalkozá-
sokat. Eddig a sóskúti iskola 2. osztá-
lyosai jelentkeztek erre a lehetőségre, 
és nagyon szép, különböző technikák-
kal díszített gyertyákat vihettek haza.

Zártkörű csoportok számára is he-
lyet tudunk biztosítani, természetesen 
előzetes egyeztetés szükséges hozzá. 
Jelenleg egy női csoport havi rend-
szerességgel találkozik plébániai ter-
münkben.

Nagyon örülünk, hogy a helyi kö-
zösségekkel is alakulóban vannak a 
kapcsolataink. Alkalmanként a Zöld 
Zámor Egyesület is igénybe veszi a 
közösségi termünket megbeszéléseire, 
és a virágosítási akciójukba is bekap-
csolódtunk, melynek lehetőségét ez-
úton is nagyon köszönjük! 

Nagyobb rendezvényünk tavasszal 
a nagyböjti ifjúsági lelki nap volt. Ez 
alkalommal a bibliai élménypedagó-
gia, Franz Kett és a művészetterápia 
módszereit hívtuk segítségül a foglal-
kozásainkon, majd a fiatalok meghall-
gathatták Andrásfalvy Mirjam „Isten 
és egy hátizsák” című érdekes úti be-
számolóját.

Következő programunk az augusz-
tus 6-i Családi nap volt. A délelőttöt 
szentmisével kezdtük Sóskúton, azu-
tán a biatorbágyi Nyakas-kőre kirán-
dultunk, majd 18.00-tól Pusztazámo-
ron Pécsi Rita  „Bízz bennem!” című 
előadását hallgattuk meg. 

Szeptembertől teveink között sze-
repel egy baba-mama csoport létre-
hozása, a szentcsalád-járás hagyo-
mányának felelevenítése, a meglévő 
közösségek összejöveteleinek, vala-
mint a kézműves foglalkozásoknak a 
folytatása.

Programjainkra minden érdeklő-
dőt nagy-nagy szeretettel várunk! 
Információk a négy egyházközség 
Facebook-oldalán („Sóskút, Tárnok, 
Tárnokliget, Pusztazámor Plébánia”), 
a pusztazámori hirdetőtáblákon, a 
plébánia hirdetéseiben és a Zámor 
Rámol csoportban érhetők el.

Réderné Simon Éva,
a Pusztazámor Római Katolikus 

Plébánia közösségszervezője
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A Zámori Hírek korábbi számaiban 
már többször jelentettünk meg ké-
rést, felszólítást, felhívást, figyelmez-
tetést arra vonatkozóan, hogy mire 
figyeljünk környezetünk épségének 
megóvása és megőrzése érdekében. 
Mindig azt vallom, hogy szóból ért 
az ember. Bízom benne, hogy sza-
vaim eljutnak a megfelelő helyre és 
befogadásra kerülnek.

Szemétügyek

Sajnálatos módon a negatív, rossz dol-
gok mindig hamarabb terjednek a köz-
tudatban, mint a jók. A jó az olyan ter-
mészetes, azt nem kell megköszönni, 
továbbadni, az olyan magától értetődő.  
Az utóbbi időben látványosan megnö-
vekedett a szemétlerakás és -halmo-
zás Pusztazámor kül- és belterületén. 
Részben az önkormányzat által kihe-
lyezett konténerek környékén, rész-
ben a természetben. A község egyes 
pontjain elhelyezett konténerek azt a 
célt szolgálják, hogy a településünket 
folyamatosan rendben tartó munkások 
ebbe gyűjtsék össze a zöldhulladékot, 
de emellett lakossági gyűjtésre is ren-
delkezésre állnak. A vegyes konténer 
pedig a közterületi szemetesek tartal-
mának központi gyűjtését szolgálja. De 
nem ilyen módon! 

Ezek a konténerek nem építési tör-
melék vagy vállalkozói hulladék el he-
lyezésére szolgálnak, hanem értünk, 
pusztazámoriakért vannak kihelyezve. 
Mindemellett a pusztazámori lakosok-
nak fizetniük sem kell a kommunális 
hulladék rendszeres elszállításért. A sze-
métszállítás alól a Szőlőhegy utca képez 
kivételt, mert oda nem jár fel a kukásau-
tó. Az ott élők számára az önkormány-

zat biztosít konténert, de szintén csak 
kommunális hulladék gyűjtésére.

Évente egy alkalommal ingyenes 
lomtalanítást biztosítunk. A faluban él-
nek zöld aktivisták (Zöld Zámor Egye-
sület), akik – önkormányzati támogatás 
mellett – rendszeresen szerveznek sze-
métgyűjtést.

Az önkormányzat a kihelyezett kon-
ténereket rendszeresen cseréli, ürítteti 
– és mégis gyakran a mellékelt fotókon 
látható körülményeket tapasztalunk. 
Inkább a kihelyezett konténerbe le-
gyen gyűjtve a hulladék, mint eldobál-
va mindenfelé. Kérésünk: ha egy mód 
van rá, akkor magába a konténerbe he-
lyezzük a hulladékot, ne mellé. Segít-
ség számunka és az FKF munkatársai 
számára is, ha – a folyamatos nyomon 
követés mellett – lakossági jelzés is 
érkezik a konténerek telítettségére vo-
natkozóan, hogy elkerülhessük a kel-
lemetlen látványt és a pluszmunkát. A 
helyes és rendszeres szemétgyűjtéssel 
és -elszállítással megelőzhetők az ano-
máliák. Az olyan jelzések segítségével 
pedig, amelyek a konkrét, bizonyítható 
„tetteket” elkövetők leleplezésére utal-
nak, a megfelelő hatóságokhoz tudunk 
fordulni.

Rongálás, kutyaürülék, szabályos 
közlekedés

A következő témakör a rongálás. Azért 
említem meg ismét a Koroda-kertben 
található, korábban megrongált pado-
kat, mert helyreállítottuk azokat. Termé-
szetesen nem azért, hogy lehetőséget 
biztosítsunk az erejük teljében lévők-
nek újra bizonyítani, hanem azért, hogy 
rendeltetésszerűen lehessen azokat 
használni. Hogy aki kimegy a parkba, 
nyugodt és kényelmesebb körülmények 
között ülhessen le, beszélgethessen és 

bandázhasson. Természetesen ehhez 
az is hozzátartozik, hogy törekedjünk 
a tisztaság megőrzésére és a közterületi 
szemetesek használatára. 

A vesszőparipáim közé tartozik a 
közterületen elhagyott kutyaürülék. 
Ezzel kapcsolatban is csak ismétel-
ni tudom önmagam: kutyasétáltatás 
közben legyen minden kutyatartó 
számára természetes mozdulat a ku-
tyája által elhagyott „csomag” össze-
szedése. Mind esztétikailag, mind a 
higiénia szempontjából fontos, hogy 
odafigyeljünk erre. 

Számomra meglepetés volt, hogy 
ilyen gonddal is szembe kell néznünk, 
de lakossági felkérést is kaptunk a 
probléma kezelésére: tegyünk valamit 
annak érdekében, hogy a gyalogosok 
használják a meglévő, valamint az 
újonnan megépített járdát. Kiemelve 
említeném a babakocsit tologató vagy 
kisgyermekkel kézen fogva a járda 
melletti útszélen sétáló személyeket. 
A biztonságos közlekedés szempont-
jából és saját magunk védelme ér-
dekében is kerülendő ez a felelőtlen 
gyakorlat. Jó lenne, ha az ilyen dol-
gokra ne kellene felhívni a figyelmet, 
hanem önként jönne belőlünk. Tud-
juk, rohanó világban élünk, fontos 
minden kihasználható perc, de ne 
legyen fáradtság és feleslegesnek ítélt 
mozdulat az úttest helyett a járdán 
való közlekedés.

Végezetül – az előzőekben felvá-
zoltak mellett – szeretném felhívni a 
figyelmet: ha vigyázunk a környeze-
tünkre és törekszünk annak tisztán 
tartásárára, rendezettségére, szemét-
mentességére, akkor szembetűnhet, 
milyen gyönyörű helyen is élünk. 

Pátrovics Benedek
polgármester

Mit is mondhatnék ...
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26/2022. (V. 23.) számú képvise-
lő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete eladja az 1/1 
tulajdonát képező, a gazdasági övezet-
ben lévő 485/9 hrsz. alatti kivett, be-
építetlen terület minősítésű, 2825 m2 
nagyságú ingatlant a SeaFood Hungary 
Halnagykereskedések Kft. részére.

Az ingatlan vételárát 15 255 000 Ft 
+ ÁFA összegben, azaz bruttó 19 373 
850 Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges valameny-
nyi intézkedés megtételére, ideértve 
az adásvételi szerződés megkötését is.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

28/2022. (V. 23.) számú képvise-
lő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Zöld Zámor Egyesület virágültetési 
akciójában vállalt 40 000 Ft önerőhöz 
80 000 Ft támogatással járul hozzá.  
A támogatás a település fő utcáiban, a 
Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utcák-
ban használható fel a tervezett 2000 
Ft/ültetési helyszín program során. 

29/2022. (VI. 13.) számú képvise-
lő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az illegális hulladékot lerakók leleple-
zése irányába tett kísérletképpen egy 
darab vadkamerát kell beszerezni és a 
helyszíneket váltogatva kihelyezni. 

A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert a megfelelő műszaki eszköz 
beszerzésére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

31/2022. (VI. 13.) számú képvise-
lő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete elviekben 

úgy határoz, hogy a Pusztazámor 
036/4. hrsz-ú út teljes szakaszának 
elnevezése Bartók Béla utca legyen. 
A képviselő-testület utasítja a jegy-
zőt, hogy az önkormányzat 11/2014. 
(X. 28.) önkormányzati rendelete 
alapján folytassa le a közterület el-
nevezésére vonatkozó eljárást, majd 
az eljárás lezártát követően az utca 
elnevezésére vonatkozóan tegye 
meg előterjesztését a képviselő-tes-
tület felé. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

32/2022. (VI. 13.) számú képvise-
lő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Sóskúti Fúvószenei Egyesületnek 
(2038 Sóskút, Gárdonyi Géza u. 17.) a 
2022-ben tervezett programjaik meg-
valósításához 200 000 Ft támogatást 
nyújt.

A képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon a kifizetésről a 2022. évi 
költségvetés civil támogatásokra elkü-
lönített keret terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

33/2022. (VI. 13.) számú képvise-
lő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Masters Sportegyesületnek (2030 
Érd, Alsó u. 71.) az egyesület puszta-
zámori lakosú tagjai részére szüksé-
ges egységes fellépőruhák beszerzési 
költségeihez és/vagy a 2022-ben még 
hátralévő versenyek nevezési díjaihoz 
50 000 Ft támogatást nyújt.

A képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon a kifizetésről a 2022. évi 
költségvetés civil támogatásokra elkü-
lönített keret terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

34/2022. (VI. 13.) számú képvise-
lő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Sóskút Római Katolikus Plébániának 
(2038 Sóskút, Fő u. 20.) a nyári hit-
tantábor lebonyolításához 100 000 Ft 
támogatás nyújt.

A képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon a kifizetésről a 2022. évi 
költségvetés civil támogatásokra elkü-
lönített keret terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

35/2022. (VI. 13.) számú képvise-
lő-testületi határozat

1./ Pusztazámor Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 
20/2021. (VII. 6.) sz. határozatában 
Pusztazámor közigazgatási területén 
fekvő 040/2-es hrsz.-ú külterületi föld-
részletet kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította, elsősorban őshonos ál-
latfajták kis egyedszámú tartását szol-
gáló minta mikro farmgazdaság lét-
rehozása céljára. Jelen határozatával 
ezt a döntését megerősíti, és rögzíti, 
hogy az övezetben lehetővé kívánja 
tenni a mezőgazdasággal összefüggő 
lakórendeltetésű épület elhelyezése 
mellett a szállásjellegű rendeltetést is.    

2./ Felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a Helyi Építési Sza-
bályzat részleges módosításáról, ki-
egészítéséről szóló egyeztetési terv-
dokumentáció kidolgozását, a jelen 
határozat szerinti kiemelt fejlesztési 
terület figyelembevételével.

3./ Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a terv partnerségi egyeztetését 
folytassa le, és kezdeményezze tár-
gyalásos eljárás lefolytatását az állami 
főépítészi feladatkörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatalnál.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

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

Képviselő-testületi határozatok 
Kivonat a 2022-es évben hozott határozatokból
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Gondolatok a Zámori-patak kapcsán

Amikor 2002-ben Zámorra költöz-
tünk, a csodaszép környezet számom-
ra egyik legmegkapóbb eleme volt a 
kastély alatti kiserdőben kanyargó pa-
takszakasz. Olyan volt, mint a nagy-
könyvben, ahogy egy erdei pataknak 
ki kell néznie, ágakra szakadt, kanyar-
gott, kis szigeteket épített és mosott 
el. Minden nagyobb eső után új med-
ret keresett magának. Az, hogy a főút 
környezetében betonmederbe kellett 
szorítani, nem vitatható, de ennek az 
erdei szakasznak a tönkretétele hiba 
volt, az biztos. 

Szóval a patak egy annyira jelentéktelen 
dolog – meg lehet mosolyogni a vele 
foglalkozókat –, mikor annyi fontosabb 
probléma van, miért foglalkozzunk 
vele? Talán ez is igaz, de számomra 
(természetvédelemmel, vízgazdálko-
dással foglalkozó szakember számára) a 
patak mégis egy kulcskérdés, a fenntart-
ható jövő záloga. Megmutatja, hogyan 
gondolkodunk a környezetünkről, az 
erőforrásainkról, a természetről.

1. Milyen fontos kérdések merülhet-
nek fel egy patak, akár a Zámori-pa-
tak kapcsán:

Milyen az egészséges patak? Az 
egészséges patak, az EU Víz Ke-
retirányelve szerint is ökológiailag jó 
állapotú. Az ökológiai jó állapotot az 
mutatja, hogy egy adott patak az adott 
természeti környezetben lévő, termé-
szetes patakokhoz képest milyen álla-
potban van. A fizikai és kémiai összete-
vők mellett ezt az átjárhatóság fogalma 
határozza meg leginkább:

• hosszirányú átjárhatóság, ökológi-
ai folyosó funkció;

• keresztirányú átjárhatóság, ártér-
rel való összeköttetés;

• függőleges átjárhatóság, azaz a 
talajvízzel való kapcsolat;

• időben való dinamika, a vízfolyás 
évszakos változása időben is kö-
veti a természetesnek megfelelő 
változásokat.

A természetesség elsősorban a pa-
takban élő élőlényeken mérhető fel. 
Zámori-patak esetén például az, van-
nak-e őshonos növények, fák (égerfa, 
fűzfa) a mederben? A fák árnyékol-
nak, így a gaz sem veri fel a patakot.

2. A patak egy folyosó, nem vonal 
(csak a térképeken az), a patakok ár-
terét nem szabadna beépíteni; akik ezt 
elfelejtik, azokat általában megtanítja a 
természet arra, hogy a szabályait nem 
lehet büntetlenül megszegni. A villám-
árvizek előfordulása egy valószínűségi 
esemény, azaz sosem tudhatjuk bizto-
san, hogy mikor fog bekövetkezni ná-
lunk egy 50 éves, 100 éves vagy akár 
500 éves árvízi esemény. Amit tudunk, 
hogy a klímaváltozással ennek való-
színűsége és várható súlyossága nő. Ha 
már 50 éve nem volt árvíz, hajlamosak 
vagyunk arra gondolni, hogy többet 
sose lesz, de ha holnap jön az 500 
éves árhullám, az majd mindent visz, 
ami az útjába kerül.

3. A helyi mikroklímát meghatározó 
tényező a kisvízkör, melynek leglátvá-
nyosabb eleme a patakunk, de a víz-
körforgás egész rendszerét egységben 
kell látnunk, kezelnünk. Sokan szeretik 
a Zámori-patakot, és kérdezik, mit kel-
lene tenni ahhoz, hogy több víz legyen 
benne. Már maga a kérdés is öröm, 
hiszen a környezet iránti igényességet, 
szeretetet mutatja. Na és hogy mit kell 
tennünk a patakunkért? A válasz ke-
mény lesz – igen sokat tehetünk:

• A patakok vize a felszín alatti vi-
zekből származik, amit pedig a 
csapadék pótol. Kérdés, hol avat-

kozom én be negatívan, illetve hol 
avatkozhatnék be pozitívan ebbe a 
rendszerbe?

• Kivezetem az esővizet az utcára, 
vagy telken belül szivárogtatom el 
a csapadékot?

• Fúrt rétegvízből öntözöm a ker-
tem, vagy ciszternám van és eső-
vízzel öntözök?

• A kertem ökológiai módszerekkel 
művelem (vegyszermentesen, ta-
karással, mélymulccsal, sok gyü-
mölcs- és őshonos fával, elvadult 
szegletekkel (fa, kőrakás), az összes 
zöldhulladék komposztálásával …)?

• A burkolt felületek csak a szük-
séges minimumban; a ház körül 
csapadékáteresztők (betonrács, 
hézagolt térkő …)?

• A csapadékelvezető rendszer 
esőkert (növényzettel benőtt, el-
szivárogtató) jellegű, nem pedig 
burkolt betoncsatorna?

• A szennyvízcsatornába öntök 
mérgező anyagokat vagy a WC-
be szemétbe való dolgokat (pl. 
műanyag törlőkendő)?

Épített települési környezetben is 
természetessé tehető egy patak? Igen, 
számtalan példa van patakok ökológiai 
revitalizációjára szerte a világban, nagy-
városokban is. Németország, Svájc, 
Dánia számtalan patakját állítja vissza 
eredeti természetes vízfolyássá, de ha-
zánkban is vannak példák a szennyvíz-
tisztító telepekhez kapcsolódó ökológi-
ai szűrőmezők létesítésére.

Réder Ferenc
okleveles biomérnök, 

fejlesztéspolitikai szaktanácsadó, 
a Zöld Zámor Egyesület tagja

További információk: https://www.
facebook.com/patakrevitalizacio/ 

Képek: https://www.pusztazamor.
hu/index.php/hu/fotoalbumok/categ-

ory/30-zamori-patak-regen-es-ma
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Pusztazámori büszkeség

Megkeresést kaptunk egy édesanyá-
tól, Békési Biankától: ha mód van rá, 
mutassuk be a Zámori Hírek vala-
melyik számában kis büszkeségének 
eredményeit. Ennek a felkérésnek 
szívesen eleget is teszünk, mert a 
szülőkön, családtagokon kívül az ön-
kormányzatnak is öröm, ha a község-
ben élő tehetségről adhat hírt.

Liszencziás Lennox 2015. március 11-én 
született, és ötévesen, 2020-ban kezd-
te el a szertornát a Központi Sport- és 
Ifjúsági Egyesületnél (KSI). 2021-ben ki-
tartásának és motivációjának köszönhe-
tően átkerült a versenyzők csapatába, 
ahol Kovács Antal és Horváth László 
kezei alatt csiszolódott heti négy alka-
lommal, másfél-másfél órás edzés kere-
tében. 2022 májusában három országos 
bajnokságon vett részt, ahol a csapat 
két 5. és egy 7. helyezést ért el. 

2022. június 11-én szombaton ren-
dezte meg a Budapest Honvéd Sport-
egyesület (BHSE) a Decathlon Mackó 
Kupa utánpótlás tornaversenyt, ame-
lyen a legkisebb korosztály adhat 
számot tehetségéről. Az eseményen 
díszvendégként részt vett Berki Krisz-
tián világ- és olimpiai bajnok tornász, 

valamint a Honvéd sportigazgatója, 
az olimpiai ezüstérmes és világbajnok 
párbajtőrvívó, Imre Géza.

A versenyen Lennox csapata, a KSI 
SE 5. helyezést ért el, ő maga pedig 
korosztályában (2015), egyéni össze-
tettben 3. lett.

Ezúton is gratulálunk Liszencziás 
Lennoxnak az eddigi szép eredmé-
nyeihez, valamint sok sikert, erőt és 
kitartást kívánunk a további verse-
nyeken való részvételhez. Az önkor-
mányzat az elért helyezését községi 
ösztöndíjjal ismerte el.
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Falunap 2022

Az idei évben június 25-én rendez-
tük meg a XXI. Pusztazámori Faluna-
pot.

A délelőttöt polgármester úr megnyi-
tója után a versenyekkel kezdtük. A 
főzőverseny résztvevői már fél 8-kor 
nekiláttak az ételek elkészítésének. Ki-
lenc órakor elrajtoltak a futók a Leven-
te tér irányába, az ő biztonságukról a 
Sóskúti Polgárőrség gondoskodott. 
Közben a műfüves pályán kezdetét 
vette a focikupa. Fél órával később a 
Miska presszóban elindult a tekebaj-
nokság, és a sakkverseny résztvevői 
is helyet foglaltak az asztaloknál. Az 
önkormányzat előtti területet birtok-
ba vették a gyerekek, és az aszfalton 
szebbnél szebb alkotások születtek. 
Nagy sikernek örvendett az idén elő-
ször rendezett csocsóbajnokság is. 

Mindeközben a gyerekek ugrál-
hattak az ugrálóváron vagy az óriás-
csúszdán csúszhattak, arcfestőinknek 

köszönhetően különféle állatokká, 
mesefigurákká válhattak.

A kézműveseknél lehetőség volt 
pálcikából repülőt építeni, gyöngyből 
karkötőt fűzni, de volt olyan nagyma-
ma, aki saját részre bokaláncot készí-
tett. A szomszédos padoknál pedig lo-
gikai játékokkal játszhattak gyerekek, 
felnőttek.

Tizenegy órától Misi bohóc műso-
rán nevethettek a gyerkőcök a szín-
padnál. Ezután cukorkaeső hullott az 
égből, melyet cukorkaágyúval lőttünk 
fel, és a nap folyamán ezt többször 
megismételtük.

Ez idő alatt a felnőttek sem unatkoz-
tak. A gyerekek mellett kipróbálhatták 
erejüket a kalapácsos erőművel, de 
felülhettek a rodeóbikára, vagy akár 
az élő csocsópályán rúghatták a lab-
dát.

Mire a versenyeknek vége lett, az 
ebéd is elkészült; a falu bográcsait 
Lénárt Gyula és Hornyák Dániel, il-
letve a Sasad Vadásztársaság főzték. 

Az ételre panasz nem lehetett, a ver-
sengők által készített étel az utolsó 
falatig elfogyott. Ebéd után pedig kö-
vetkezett az eredményhirdetés, ahol a 
nyertesek érmeket, serlegeket kaptak.

Fél öt körül kezdetét vette a délutáni 
program. Sajnos a falu legerősebb em-
bere címre határidőre egy fiatalember 
jelentkezett, így a versenyt nem tud-
tuk megrendezni.

Elsőként az America’s Got Talent-
ban nemrégiben továbbjutott Berczes 
Christine Elizabeth lépett fel kutyá-
jával, majd egy produkció erejéig 
kislánya következett, végül megint 
Christine kápráztatta el a közönséget 
ausztrál juhászkutyájával. Ezt követő-
en Peter Srámek lépett színpadra, pro-
dukcióját többen végigtáncolták.

Ezután következett a Pusztazámor 
érdemérem átadása, melyet idén Hor-
nyák András vehetett át polgármester 
úrtól. Csibrikné Pátrovics Krisztina 
alpolgármester beszédéből tudhattuk 
meg, miért esett az önkormányzat 
választása Bandira, akinek a helyben 
adományozható legmagasabb elisme-
rést szavazta meg a falu vezetése.

Az újabb cukorkaeső után Solymos 
Tóni dalai csendültek fel, őt követte Ko-
csis Tibor, majd a Kredenc Együttes.

Majd elérkezett a tombolahúzás. 
Rengetegen pályáztak a fődíjra, mely 
egy 2 személyes wellness hétvége volt 
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félpanzióval egy 4 csillagos szállodá-
ban. Itt szeretném név szerint felso-
rolni azokat a vállalkozásokat, illetve 
magánszemélyeket, akiknek a felaján-
lásaiknak köszönhetően rengeteg díjat 
tudtunk kisorsolni. 

Köszönjük nekik: Balázs Attila, 
Bibók Zoltán, Csóli Tomi és Betti – 
Happiness Burger; Csengőtej Manu-
faktúra; Orosz Edina – Miska Presszó; 
Rostár József, Schattmann Tamás és 
Szendi Szabina – Expeditive 33 szép-
ségszalon; Zsakóné Csóli Erika – Era 
elad vegyesbolt.

A tombola után pedig kezdetét vette 
az utcabál, melyet 10 órakor a tűzijá-

ték, egy órával később a tűzzsonglőr-
show szakított csak meg. Az igazán 
kitartó bulizók hajnali kettőig tudtak 
szórakozni.

A rendezvényt a Pusztazámor Köz-
ségi Önkormányzat finanszírozta, így 
minden program ingyenes volt.

Sokan segítettek, akiknek szeretnék 
köszönetet mondani, hogy ez a falu-
nap létrejöhessen, azonban most csak 
a versenyek szervezőit, illetve lebo-

nyolítóit szeretném név szerint meg-
említeni: Csuta Albert (futás), Oláh 
Gábor (foci), Páros Zoltán (teke); Csóli 
Ödön (sakk), Garai Nikolett (csocsó); 
Csóli Zsanett (aszfaltrajz).

Végezetül: Ági néni! Ez az első falu-
nap nélküled. Remélem, ha láttál min-
ket odafentről, elégedett voltál azzal 
a munkával, amit sok évvel ezelőtt Te 
kezdtél el.

Garainé Ordas Dóra

ASZFALTRAJZVERSENY-EREDMÉNYEK
A zsűri nem tudott dönteni, így minden gyermek 
holtversenyben az 1. helyen végzett.

Helyezés Résztvevő
1. Csóli Maja

1. Garai Emma

1. Győry Liza

1. Hamrák Júlia

1. Oláh Réka

1. Szádovszki Elza

1. Szimandl Izabella

1. Szimandl Mirabell

1. Szimandl Szidónia

1. Tóth Péter

TEKEVERSENY-EREDMÉNYEK

Helyezés Résztvevő

1. Szántó Ferenc

2. Szendi János

3. Körösladány István

SAKKVERSENY-EREDMÉNYEK
Helyezés Résztvevő
1. Csóli Ödön
1. Zsámboki István
3. Kiss István
3. Marsó Gyula 

CSOCSÓVERSENY-EREDMÉNYEK
Helyezés Résztvevő
1. Makai Viktória
2. Kerkuska Joci
3. Ágoston Marci

FŐZŐVERSENY-EREDMÉNYEK
Minden résztvevő különdíjas lett.
Helyezés Résztvevő
Különdíj Hornyák Dániel – Lénárt Gyula
Különdíj Rózsa Ferenc
Különdíj Naplemente Nyugdíjas Klub
Különdíj Sasad Vadásztársaság
Különdíj Molnár József – Oláh Tibor
Különdíj Farkas Miklós – Csóli Attila

EREDMÉNYEK
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Nincs Pusztazámor falunap nélkül, 
nincs falunap főzőverseny nélkül. 
Igaz, a Covid a megelőző két eszten-
dőben nem engedte a hagyományok 
ápolását, de amint szabadabbá vál-
tak a lelkek, azok ápolásában sem 
tétlenkedett az önkormányzat, és 
nem tétlenkedtek mindazok a civi-
lek, akik már rutint szereztek a ren-
dezvény magas színvonalú szervezé-
sében. 

A program az idén sportosabbá vált, 
nem terelte a figyelmet a borfogyasz-
tás irányába, ebben a műfajban a pol-
gárok idén nem kívántak egymással 
megbirkózni. A délelőtti, egyébként 
gazdag programot színesítette a főző-
csapatok munkálkodása. Nem tétlen-
kedhettek a szakácsok és a segítőik, 
hiszen (az is) hagyomány: az önkor-
mányzat figyelmet fordít arra, hogy a 
falunapra kilátogató polgárokat kellő 
időben, délidőben megvendégelje.

Az évek során érdekesen alakult a 
főzőverseny: erősödött azon résztve-
vők köre, akik rendre minden évben 
beszállnak a versenybe, működött az 
öttagú zsűri, érezhető volt a verseny-
szellem, de mindenki jó érzéssel vette 
tudomásul, hogy a zsűri rangsora tit-
kosítva lett, és végül ez évben is min-

denki győztese volt a saját kategóriájá-
nak. Azaz a saját műfajában a legjobb 
volt, a zsűri az összehasonlíthatatlan 
étkeket nyilvánosan nem rangsorolta.

A főzőverseny zsűrije a korábbi 
évekhez képest szakmailag felkészül-
tebb összetételben állt munkába: a 
polgármester úr korábbi két segédjét 
kiegészítette az igazi szakács megje-
lenést mutató Straub Jánossal, és újí-
tásként egy hölgy, Auerbachné Farkas 
Zsuzsanna is értő közreműködője volt 
a zsűrinek.

A legnagyobb feladatot Lénárt Gyu-
la és Hornyák Dániel vállalta magára, 
hiszen ők voltak azok, akik nemcsak 
versenybe szálltak a többiekkel, ha-
nem arra is kellett koncentrálniuk, 
hogy a kilátogató éhes tömeg dicsé-
rettel és jó étvággyal fogadja a falu 
bográcsában készülő babgulyást. 

Rózsa Feri régi ismerőse volt a zsűri-
nek. Ő évek óta felkészülten, alázattal 
kezeli a kis bográcsát, amelyben most 
egy Tárnokról beszerzett birka vált, jól 
ízesítve, pörköltté.

A Naplemente Nyugdíjas Klub nél-
kül nem létezik főzőverseny. Most is 
kitettek magukért, hiszen a csülökpör-
költ elkészítését – Hornyákné Jutka és 
Bárkányiné Marika irányításával –leg-
alább tíz segítő klubtag gondos figyel-
mével és segítségével alkották meg. 

Természetesen gondoskodtak arról is, 
hogy finom uborka és puhára főzött 
krumpli is kerüljön a pörkölt mellé.

A falu másik bográcsát, a nyugdíja-
sok szomszédságában, egy nem sok-
kal kisebb létszámú, igen összeszo-
kott csapat, a Sasad Vadásztársaság 
ajánlotta fel, és szorgoskodott azon, 
hogy a Velencei-hegységben elejtett 
dámszarvasból igazi vadász étket, gu-
lyást készítsenek a különlegességeket 
kedvelők számára.

A zsűrizés során öröm volt hallgatni 
dr. Donkó Ádám főszakács kiselőadá-
sát arról, hogy a vadászok milyen elkö-
telezettek a vadállomány megőrzésé-
ben, annak ellenére, hogy a vadászatok 
során nem mindig a vadak ápolásával 
foglalkoznak. A legnagyobb bánatuk, 
hogy a vadászterületük, a vadállomány 
életét biztosító erdős terület egyre fogy. 
Az emiatt érzett keserűségüket feled-
tette a hozzájuk betérők dicsérete az 
elfogyasztott gulyásról.

Különleges színfoltja volt a verseny-
nek Molnár József és Oláh Tibor sváb 
pörköltje, amely háromfajta babból 
– gyöngybab, virágbab és vörös bab 
– készült, lapocka, karaj, comb hús-
termékek egyvelegével megerősítve.

Farkas Miklós és Csóli Attila köz-
reműködésével készült a marhaláb-
szárpörkölt, amit ízesített egy kis ha-
lászlékocka és zellergumó, valamint 
elmaradhatatlan kiegészítője volt a 
műnek a krumpli.

A zsűri modern konyhára érzékeny 
tagjainak feltűnt, hogy a verseny-
zők kevesebb zöldfűszert vetettek a 
kondérjukba, inkább voltak a hagyo-
mány tisztelői, mint a modern kony-
ha követői.

Arra is vigyáztak a bográcsok mel-
lett szorgoskodók, hogy szerelmi álla-
potukra a látogatók ne tudjanak követ-
keztetni, azaz csínján bántak a sóval.

Végezetül: a főzőverseny résztvevő-
it, a verseny során tanúsított hozzáál-
lásukat minősíti, hogy a lelkesedéssel, 
szívvel-lélekkel végzett munkájuk 
eredményét szeretettel kínálták fel a 
falunapra kilátogatók részére.

Keller László

Főzőverseny a falunapon



13 / ZÁMORI HÍREK 2022/4

Angliában Bill Shankly labdarúgó-me-
nedzser mondta egyszer: „Vannak, 
akik azt hiszik, a futball olyannyira 
fontos, hogy úgyszólván élet-halál 
kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen 
véleményt hallok. Biztosíthatok min-
denkit: a futball sokkal, de sokkal fon-
tosabb.”

Annak ellenére, hogy Pusztazámor 
nem Liverpool, mégis már hónapokkal 
az ominózus hétvége előtt sokan kér-
dezték meg tőlem a következőt: „Hány 
csapat lesz a falunapon?” A pontos 
választ végül csak szombat reggel, a 
9 órási kezdés előtt tudtam megmon-
dani. Összesen hat csapat vett részt a 
mostanra már a faluval szomszédos 

településeken is nagy érdeklődéssel fo-
gadott sporteseményen. 

Mint azt megszoktuk, a pályán 
egyszerre 4+1 fővel álltak fel a csa-
patok; volt, amelyik mindössze egy 
cserével készült, de volt olyan gárda 
is, amelyik szinte dupla létszámmal 
érkezett. Az idei torna körmérkőzéses 
rendszerben zajlott, tehát mindenki 
játszott mindenkivel, ez így összesen 
tizenöt, egyenként negyedórás mér-
kőzést jelentett. A sportszerű, időn-
ként igen izgalmas, parázs hangulatú 
tornán volt lehetősége minden egyes 
résztvevőnek kellően elfáradnia. 

Köszönjük szépen a Pusztazámor 
Községi Önkormányzatnak, hogy min-

den alkalommal biztosítja a szükséges 
feltételeket a labdarúgás kedvelőinek! 
Elmondhatom, hogy a földrajzi hova-
tartozás tekintetében a részt vevő csa-
patok között teljes volt a „keveredés”. 
A győztes alakulatból például a legtöb-
ben Diósdról jöttek, de szerepelt náluk 
tárnoki, sóskúti és (szerencsére!) egy 
pusztazámori játékos is. 

A torna gólkirálya Takács Márió lett 
Zámorról, aki 5 mérkőzés alatt 8 gólt 
tudott lőni. A mérkőzések befejezté-
vel, a megszerzett pontok összesítése 
után a következő végeredmény szüle-
tett:

1. Levi és barátai
2. Zámori Öregek megfiatalítva
3. Albiék

Szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt jövőre is a Bíró Csaba Emlékku-
pán!

Oláh Gábor

Bíró Csaba Emlékkupa 2022

Úgy gondolom, hogy – elsősorban az előző két év vírushelyzete miatt elma-
radt rendezvényeink okán – igen nagy volt a várakozás a sportág helyi és 
környékbeli szerelmesei között az idei falunapi focikupával kapcsolatban. 
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Június 25-én reggel a Koroda-kertben gyülekeztek a mozogni 
vágyó kicsik, nagyok, az ovisoktól a nagymamákig. A sze-
mükben egészséges izgalom és jókedv csillogott. Többen már 
előzetesen leadták a nevezésüket, de jócskán voltak helyszíni 
jelentkezők is az ingyenes rendezvényre. Az élmény mellett 
a díjazás is kecsegtető volt: minden korosztály dobogósai ér-
meket nyertek, külön díjazva lányokat és fiúkat.

Először szokás szerint az ovis futóké volt a terep, azaz a 
Munkácsy utca. A kicsik izgatottan várták a rajtjelet, hogy 
lefuthassák a rájuk váró kb. 300 métert. Voltak, akik szülői 
kísérettel, de mindenki teljesítette a távot. Többüknek ez 
volt élete első sporteseménye. A befutók mindannyian kis 
hősök, ennek megfelelően mindenki kapott egy nagyon 
szép befutóérmet.

Ovis eredmények:

Helyezés Ovis lányok Ovis fiúk

1. Szimandl Izabella Kamasz Bertold Olivér

2. Szávuly Anna Lehrer Patrik

3. Csuta Pandóra Dóczi Marcell

További kiemelkedő teljesítők: Hederics Luca Panni, He-
derics Hanga Mia, Horváth Lili, Jakab Ferenc.

A nagyobbakra egyöntetűen közel 2 km lefutása várt. Ha 
a mozgás öröme nem lett volna elég motiváció, az előre 
jelzett díjazás csábító volt: a dobogósok korosztályonként 
és nemenként itt is érmeket kaptak, valamint mindenki 
gazdagodott egy befutóéremmel.

Az abszolút, azaz korosztálytól független győztesek egy-
egy kupáért, illetve a legtöbb teljesítőt felvonultató osztály, 
utca vagy baráti közösség tagjai egy tortáért húzhattak tor-
nacipőt.

Helyezés Alsós lányok Alsós fiúk

1. Szávuly Emília Pálok-Ney Ders

2. Szimandl Szidónia Tóth Péter

3. Lehrer Johanna Kállai Noé

Helyezés Felsős lányok Felsős fiúk

1. Gombos Flóra Pálok-Ney Ágost

2.  Kisdi-Karabinszky Mór

3.  Győry Barna 

Helyezés Felnőtt női Felnőtt férfi

1. Makai Viktória William Calf

2. Városi Emőke Szávuly Lóránt

3. Lehrer Dóri Lágler Gergely

Helyezés Szenior női Szenior férfi

1. Csibrikné Pátrovics 
Krisztina

Keller László

2. Dr. Szimandl Regi-
na

Kisdi László

3. Chrenkó Marianna Pálok-Ney Attila

Helyezés Abszolút női első Abszolút férfi első

1. Makai Viktória William Calf

Helyezés Legtöbb főt mozgósító csapat

1. Pálok-Ney / Kisdi / Győry család

Idén is szeretnék köszönetet mondani a lelkes szülők-
nek, nagyszülőknek, akik fontosnak tartják a testmozgás 
megszerettetését gyerekeikkel-unokáikkal, támogatták és 
elhozták őket, illetve akik maguk is szívesen mozognak és 
eljöttek a rendezvényre. 

Jövőre ugyanitt, még többen, hajrá Zámor!
CS. A.

Falunapi futás és séta 

A közösségi sportesemény a „Közös testmozgás az egész-
ségért” néven lett beharangozva. Legfőbb célja – a kö-
zösségépítő és közös élményeket adó hatásának örömteli 
megélése mellett – az egészséges életmód népszerűsíté-
se, megtanítása és fenntartása volt.
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Az elmúlt hetek csapadékmentes 
időjárása és a nagy szárazság miatt 
megszaporodott a szabadtéri tüzese-
tek száma Pest megyében. A szabad-
ban keletkezett tüzek 99 százalékát 
emberek okozzák.

Szabadtéri égetésre vonatkozó 
szabályok

I.) Az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM ren-
delet 225. § (1) bekezdése értelmében 
tilos belterületen, valamint külterületen 
lévő zártkerti ingatlanok területén sza-
badtéri égetést végezni, kivéve, ha azt 
más jogszabály – így különösen önkor-
mányzati rendelet – megengedi. 

II.) Az ingatlanon végzett kerti sü-
tésre, illetve bográcsozásra a szabad-
téri égetés szabályai nem vonatkoz-

nak, de ezt a tevékenységet is csak 
a tűzgyújtás szabályainak betartása 
mellett lehet végezni.

III.) Külterületen növényi hulladék 
égetése csak akkor végezhető, ha 
azt egyéb jogszabály kifejezetten 
megengedi. Az olyan füstfejlődéssel 
vagy lánggal járó tevékenységet (pl. 
tarló, lábon álló növényzet, avar és 
egyéb növényi hulladék égetése), 
amely összetéveszthető egy valós tűze-
settel, azt az illetékes hivatásos kataszt-
rófavédelmi szerv területi szervének 
(Pest megye vonatkozásában a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ságnak; levelezési cím: 1149 Budapest, 
Mogyoródi út 43.; e-mail: pest.mki@
katved.gov.hu) a tevékenység megkez-
dése előtt írásban be kell jelenteni. 

IV.) Felhívjuk a Tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy az ország egész terü-
letén visszavonásig tűzgyújtási tilalom 

van érvényben! Kérjük a kirándulókat, 
közlekedőket, hogy sehol ne dobjanak 
el cigarettacsikket, használják a hamu-
tartót. Az eloltottnak vélt cigarettacsik-
kek apró égő zsarátnokai sok erdő és 
gabonatábla pusztulásáért felelősek. 

Az aktuális tűzgyújtási tilalommal, 
az erdőtüzekkel és a tűzgyújtási sza-
bályokkal kapcsolatos további infor-
mációkért keresse fel a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
(www.katasztrofavedelem.hu), illetve 
a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldala-
it (www.erdotuz.hu).

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
A tájékoztató teljes terjedelmében a 
pusztazamor.hu portálon olvasható.

Szabadtéri tüzek megelőzése 

ŐSZIBARACK-ŐSZIBARACK-
VÁSÁR  VÁSÁR  

Sóskúton!Sóskúton!
Sóskút Fruct Kft.

Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177
2038 Sóskút, Orgona u. 12.

www.soskutfruct.hu, 
facebook/Sóskúti Kertecske



A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet 

FELVÉTELT HIRDET 
hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú 

munkakör betöltésére:

KÖRLETFELÜGYELŐ, 
BIZTONSÁGI FELÜGYELŐ,

FOGLALKOZTATÁS FELÜGYELŐ, TÁLALÓ 
(Alapbér hivatásos: 290.000 Ft-tól 392.800 Ft-ig, 

nem hivatásos esetében minimum 260.000 Ft)

Munkavégzés helye: 
Baracska, Székesfehérvár, Martonvásár

Felvételi feltételek: 
büntetlen előélet, magyar állampolgárság. 

Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet. 
Tel.: 22/454-023. E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.


