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Hőseinkre emlékezünk
Pusztazámor Községi Önkormányzat

tisztelettel meghívja Önt és kedves  családját
a 2016. május 21-én (szombaton) 10 órakor kezdődő, a

Hősök napja alkalmából rendezendő
megemlékezésre és koszorúzásra

az első és második világháborús emlékművekhez.

Falunap 2016
Pusztazámor Községi Önkormányzat és a Pusztazámor 

Községért Közalapítvány szeretettel hív és vár 
minden érdeklődőt 2016. június 25-én a Falunapra. 

Programok:
08.00 főző-, bor-, teke-, sakkversenyek

09.00 Kispályás labdarúgó-torna – Bíró Csaba Emlékkupa 
Jelentkezés 2016. 06. 20-ig: Kiss Ágnesnél a főző- és borversenyre (06/30 5962-

140), a Miska presszóban a tekeversenyre (06/20 2848-883), Oláh Gábornál 
a focikupára (06/70 2509-168), Csóli Ödönnél a sakkversenyre (a helyszínen). 

10.00–18.00 légvár, óriáscsúszda, arcfestés, kézműves foglalkozás
13.00 Közös ebéd a résztvevőkkel

14.00 Eredményhirdetés
15.00 Koktélparty Lajsz Andrással

15.30 Pusztazámorért Emlékérem átadása
16.00 Fekete László Erő-show-ja

17.00 A Dolly Roll műsora
18.00 Bódi Guszti és Margó műsora
20.00 Utcabál – Dolce Vita zenekar

22.00 Tűzijáték

Egész napos büfé a Miska presszóval, amerikai hot dog, sült kolbász, töki pompos
Minden program ingyenes! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Gyermeknap a Koroda-kertben
Szeretettel várunk minden kis és nagy gyereket 

2016. június 4-én 14 órakor a Gyermeknapra a Koroda-kertbe
(eső esetén a tornaterembe).

Hozd magaddal aput, anyut, hogy együtt játsszál velük!
Programok: 

14.00-15.00-ig: Hófehérke és a 7 törpe – mesejáték
15.00–18.00-óráig: Népi fakörhinta, népi játékpark, népi kézműves

Arcfestés
A programok ingyenesek!

Információ: Ági nénitől a 06/30 5962-140 telefonszámonszámon
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A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a település
érdekében végzett munkája elisme-
réseként „Pusztazámorért emléké-
remmel” tüntette ki Pátrovics Bene-
deket, aki 1991 óta folyamatosan,
immár a hetedik ciklusát tölti a köz-
ség első embereként. Az elismerést
az idei Falunap keretében adják át.

A jubiláló polgármester a szomszédos
Sóskúton látta meg a napvilágot 1947.
november 16-án. Szülei egyszerű
munkásemberek voltak, az általános
iskola után maga is szakmát tanult, vil-
lanyszerelő szakmunkás lett. Az érett-
ségit később, esti tagozaton szerezte
meg. Budapesten állt munkába, majd
a sóskúti kőbányában dolgozott le 22
évet. Az 1970-es évek elején „kiemel-
ték” és középvezető lett. 

Bár a munkája Sóskúthoz kötötte,
igencsak gyakran megfordult Zámo-
ron, a szíve húzta ide, ugyanis zámo-
ri kislánynak udvarolt. Nem is ered-
ménytelenül, 1971-ben kötöttek
házasságot. 1973-ban és 1980-ban
születtek a lányai, akik később két
leányunokával ajándékozták meg.
Családi házat építettek a Rákóczi
Ferenc utcában, amelyre 1984–85-
ben emeletet húztak, remélve, hogy
valamelyik gyermek itt lel otthonra
családjával. Ám, mint általában lenni

szokott, a gyerekek az önálló életet
választották, így jelenleg feleségével
és felesége édesanyjával élnek ottho-
nukban. Idővel a munkahelyét is
zámorira cserélte, a Sasad Pusztazá-
moron működő műanyagüzemébe
igazolt.

Bár a közéletben a rendszerváltás
időszakáig nem volt túl aktív, a meg-
változott viszonyok között, több
barátjával egyetemben úgy döntött,
hogy képviselő-jelöltként elindul a
helyhatósági választáson. Mivel
bizalmat kapott a lakosságtól, tagja
lett a képviselő-testületnek. Az új tes-
tület nem túl sokat tanácskozott a
megválasztott polgármester elnökle-
tével, ugyanis Csigi Pál tanár úr az
1991. január 31-i testületi ülésen
bejelentette lemondását. A működő-
képesség érdekében mielőbb egy
alpolgármestert kellett választani az
ügyek vitelére, és mivel ő helyben
dolgozott, rá esett a választás. Nem
sokáig töltötte be azonban ezt a posz-
tot, mert az áprilisi időközi választá-
son a falu lakossága polgármesterré
választotta. Azóta még hat alkalom-
mal kapott bizalmat, így immár 25.
éve a falu első embere.

Egy negyedszázad egy település
életében is nagy idő. 1991-ben min-
tegy 750 állandó lakos élt a község-
ben, ma több mint 1200. 1992-ig társ-
községként működött együtt Puszta-
zámor Sóskúttal, ekkor kellett önálló
hivatalt felépíteniük. „Jurákné Kati

megérdemli, hogy megemlítsük, mert
sóskúti segítség hiányában nagyjából
egy évig ő volt a hivatal egy személy-
ben Zámoron, és haláláig sokat tett a
zámoriakért” – emlékszik vissza Pát-
rovics Benedek. Jegyzőre, adóügyi és
egyéb munkatársakra volt szükség. A
polgármester 1991 decemberében
kereste meg a még főiskolai hallgató
Újházi Miklóst, végzés után vállalja el
a jegyzői posztot. A pénzügyi ügyeket
Chrenkóné Szegedi Ilona vitte.

Milyen jelentős események idézhe-
tők fel az elmúlt 25 évből? – kérde-
zem a polgármestert. Pátrovics Bene-
dek elsőként a hulladékkezelő ügyét
említi, mint ami hosszú távon megha-
tározó hatást gyakorolt a község éle té -
re, gazdálkodására. A település lakói
1993-ban népszavazáson mondtak
igent a beruházás befogadására. Min-
tegy hároméves tárgyalássorozat
eredményeként került rá a pecsét az
ún. ötös megállapodásra, mely rész-
letesen rögzítette a beruházással kap-
csolatos kérdéseket, köztük azt, hogy
a község 1996-tól – öt évre elosztva –
mintegy 1 milliárd 70 millió forint
kompenzációs támogatást kap.

A polgármester elmondta: a támo-
gatás révén, azzal jól sáfárkodva szá-
mos olyan fejlesztés valósult meg,
amelyre amúgy nem, vagy csak jóval
később lett volna lehetőség. 

„1992-ben kezdtük el bevezetni a
gázt, ezt még önerőből valósítottuk
meg. 1994-ben az egyházzal közö-

Az ajtóm mindenki előtt nyitva áll
Negyedszázados szolgálat elismerése

A TELEPÜLÉS JÖVŐJE SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ VOLT

AZ 1993-AS NÉPSZAVAZÁSON HOZOTT DÖNTÉS

PÁTROVICS BENEDEK A POLGÁRMESTERI

FELADATOK ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLATNAK TEKINTI
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Április 7-étől érhető el az Otthon
Melege Program családi házak ener-
gia-megtakarítást eredményező kor-
szerűsítésének, felújításának támoga-
tása alprogramjának pályázati felhí-
vása. A pályázati kiírás lehetőséget
nyújt a családi házban élő lakosság
számára vissza nem térítendő támo-
gatás felhasználásával lakóépületeik
korszerűsítésére, felújítására, ezzel
hozzájárulva az ország energiahaté-
konyságának növeléséhez, valamint
klímavédelmi céljaihoz. 

A rendelkezésre álló keret -
összege 5 milliárd forint, mely 2
ezer ház korszerűsítését segítheti.
Az igényelhető támogatás maximá-
lis összege 2,5 millió forint. 
A támogatás folyósítása minden
esetben a kedvezményezett felé
történik, utólagos finanszírozással,
a teljes bekerülési költség kifizeté-
sének igazolását követően. Ez azt
jelenti a gyakorlatban, hogy a
maximális 55 százalékos támogatás
esetén legalább bő 4,5 milliós
beruházást előre saját zsebből kell
megvalósítani és az erről keletke-
zett, benyújtott számlák alapján
kapjuk meg a támogatást utólag.

A pályázatkezelési feladatok
ellátásában a Nemzeti Fejlesztés
és Stratégiai Intézet Kft. (NFSI)
vesz részt.

A pályázatot benyújtani 2016.
július 1. napjától a rendelkezésre
álló forrás kimerüléséig lehetséges
az NFM hivatalos honlapján, vala-
mint a pályázatbenyújtó felületen.

A pályázókat pályázati díj nem
terheli. A pályázatbenyújtó felület
elérhetőségéről az NFSI 2016. ápri-
lis 30. napjáig nyújt tájékoztatást.

Kik jogosultak a pályázatra?
– magyarországi lakóhellyel ren-

delkező, cselekvőképes nagykorú
természetes személyek;

– hagyományos technológiával
1996 előtt épült, és 1995. decem-
ber 31. napjáig kiadott építési
engedéllyel rendelkező egylaká-
sos, legfeljebb 135 m2 fűtött alap-
területtel rendelkező családi házak
tulajdonosai.

napi.hu

Támogatás energetikai 
korszerűsítésre és felújításra

sen felújítottuk a Remeteséget, a
munkálatokhoz a műemlékvédelem
pénzt is adott. Emlékeim szerint kb.
kétmillió forintot, nagyjából a költsé-
gek 25-30 %-át. A lakossági összefo-
gás pedig pénzt és rengeteg önkéntes
munkát jelentett.’98-ban adtuk át az
iskola-óvoda komplexumot, 2000-
ben hozzáépült a tornaterem, a ’90-
es évek végén megvalósult a csator-
naberuházás a biológiai szennyvíz-
tisztítóval, 2000-ben befejeztük az
utcák aszfaltozását. A Barcza-tanya
felé vezető út 2003-ban épült, széle-
sítettük és új burkolatot kapott. 2005-
ben adtuk át az új Egészségházat” –
sorolja büszkén az eredményeket.
Fejlesztéseiket mindvégig hitel felvé-
tele nélkül valósították meg, adóssága
sohasem volt és ma sincs a község-
nek. 

Az önkormányzat igyekezett meg-
ragadni a kínálkozó pályázati lehető-
ségeket, nem is sikertelenül. A
Zámor-patak belterületi szakaszának
rendbetételére 70, az iskola hőszige-
telésére és energetikai korszerűsítésé-
re 50, a csapadékvíz-elvezető árok
felújítására 20 millió forintot nyertek.
Közvetlen aktuális feladatként a
Határ út és a szennyvíztisztítóhoz
vezető út aszfaltozását, valamint a
Remeteség állagmegóvási munkáit
nevezte meg a polgármester.

A képviselő-testület az építés, fel-
újítás, a település vagyonelemeinek
állagmegóvása mellett nagy figyelmet
és nem kevés anyagi forrást biztosí-

tott az elmúlt 25 évben a faluközös-
ség erősítésével kapcsolatos rendez-
vényekre, szociális és karitatív kiadá-
sokra. Nagy népszerűségnek örven-
denek a község évente ismétlődő ren-
dezvényei, így a Falunap, a szüreti
felvonulás és bál, az Idősek napja, a
Falukarácsony ünnepség. A képvise-
lő-testület az országban is az elsők
között vezetett be ösztöndíjrendszert
a pusztazámori tanulók számára, az
általános iskolásoktól a felsőfokú
tanulmányokat folytatókig bezárólag.
Fontos kiemelni, hogy az ösztöndíjat
akkor alapították, amikor még nem
volt biztos a szeméttelep, tehát a fia-
talok támogatását már akkor elhatá-
rozták, amikor még csak reményked-
hettek a hulladéklerakótól származó
jövedelemről. A 60 éven felüliek
karácsonyra 5000 Ft támogatást kap-
nak.

Pátrovics Benedek így foglalja
össze polgármesteri munkájának
lényegét: „Sokan hatalomnak vélik a
polgármesterséget, holott ez egyfajta
szolgálat a település, az itt élő embe -
rek érdekében, ami természetesen
csak a képviselő-testület, a jegyző és
a hivatali háttér segítségével teljesít-
hető eredményesen, ezt a segítséget
ezúton is megköszönöm. A polgár-
mesteri feladatok ellátása állandó
készenlétet kíván, a telefonom éjjel-
nappal be van kapcsolva, az ajtóm
mindenki előtt nyitva áll, nem csak
hivatali időben!”

Kiss Zoltán

AZ 1998-BAN ÁTADOTT ISKOLA-ÓVODA KOMPLEXUMOT A KÖZELMÚLTBAN PÁLYÁZATI

TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL KORSZERŰSÍTETTÉK
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Községünk önkormányzatának képviselő-testülete
„Pusztazámorért emlékéremmel” tüntette ki Páli
Annát, Panni nénit. Az elismerést március 11-én adták
át az iskola aulájában rendezett ünnepségen. Laudá-
ciót mondott Pátrovics Benedek, Pusztazámor polgár-

mestere. A kitüntetett betegsége miatt személyesen
nem tudott részt venni a rendezvényen, az elismerést
leánya, dr. Halustyik Anna vette át. Ugyanő olvasta fel
Panni néni levelét, amelyet a község lakosságához,
valamint a képviselő-testülethez írt.

Egy közösségépítő polgár elismerése

Boldog vagyok és megtisztelve érzem
magam, hogy a „Pusztazámorért
emlékérmet” ez évben Páli Annának,
mindenki Panni nénijének adhatjuk
át, s hogy ez alkalomból méltathatom
a munkásságát. 

Panni néni Csongrád megyében,
Nagymágocson született 1933. márci-
us 12-én. Holnap ünnepli a 83. szüle-
tésnapját. „Figyelni másokra, és meg-
találni a közös hangot”, „tanulni és
tanítani” – azt gondolom, ezek azok
az alapvetések, amelyek jellemezhe-
tik Panni nénit.

A második világháború utáni újjáé-
pítő generáció tagja. Ebből fakadhat,
hogy Panni néni egy olyan ember, aki
máig sem tud megállni, állandóan
valamit csinál, szervez. Ő egy tevé-
keny ember.

Pénzügyesként fiatal kora óta,
„kisfőnökként” is megtanulta és
tanította a precizitást, a szabályok
betartását. Máig legjobb barátai az
első munkahelyeiről kerültek ki,
akiknek kollégája vagy főnöke volt.
Hatvan év távlatából nézve ez nagy
szó.

Büszke a mezőgazdaság finanszí-
rozásában végzett több évtizedes
munkájára – joggal. A hatvanas évek
mezőgazdasági beruházásait finan-
szírozó vállalat, az Agrotröszt pénz-
ügyeseként mondta: nemcsak tud-
nom kell, mit finanszírozunk, de
tudnom kell kezelni is a gépeket.
Megtanult traktort vezetni, és a kom-
bájnnal is tudott bánni, bár a megál-
lás kicsit nehezen ment az elején. Az
agrármérnöki tanulmányokba is
belekóstolt.

A ’90-es években sógornőjével
kamatoztatták pénzügyi-könyvelői
tudásukat egy kis könyvelő bt-ben.

1998-ban fújta a szél hozzánk,
Pusztazámorra egy baleset utáni
rehabilitálásra, ami olyan jól sikerült,
hogy itt is ragadt a mindennapokban.
Kezdettől fogva bekapcsolódott
közösségi életünkbe. Mindenkivel
közvetlen, jó viszonyt ápol.

A gyermekek, az idősek, a sport, a
természet, a kultúra, a fotózás, az
újságírás mind-mind Panni néni szíve
csücske. Alapító tagja a Zámori Kör
Közhasznú Egyesületnek, a „Virágos
Pusztazámorért” mozgalom lelkes
aktivistája, nevéhez fűződik a mada-
rászovi- és madarászsuli-program. A
„Három falu két keréken” sportren-
dezvény fáradhatatlan résztvevője

Panni néni az elmaradhatatlan energi-
apótló szőlőcukor osztogatásával. 

Mint látjuk és tapasztaljuk, Panni
néni minden megnyilvánulásában
Pusztazámorért cselekszik, mégpedig
önzetlen módon; tényleg erejét és
fáradságát nem kímélve. Érdekli a
falu múltja, foglalkoztatja a jelene, és
kíváncsian kíséri figyelemmel a jövő-
beni terveket a képviselő-testületi
ülések rendszeres hallgatójaként. 

Pusztazámort megszerette, és példát
mutatva a közösségnek szüntelenül a
falu összekovácsolásán fáradozik.

Nagy szeretettel gratulálok Panni
néninek a „Pusztazámorért emléké-
remhez” a magam és a képviselő-tes-
tület nevében. 

Pátrovics Benedek 
polgármester

Laudáció Páli Anna tiszteletére
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Kedves Zámoriak! 
Tisztelt Képviselő-testület!

Sajnálom, hogy személyesen nem
köszönhetem meg a nekem ítélt –
igencsak megtisztelő – kitüntetést;
leányom közvetítésével, kérem,
fogadjátok úgy, mintha én is itt vol-
nék. Azzal kezdem, hogy az indoko-
lást – amiért kitüntetettek – mi is előz-
te meg, a faluba költözésemkor én
mit kaptam, csak úgy, önzetlen segít-
ségként.

Az első ember, akivel találkoztam,
Orosz Béla volt. A teherautóból kia-
bált rám, hogy abba a sáros utcába
be ne menjek autóval, mert ottraga-
dok. Ez így meg is történt. És a leg-
közelebbi kijövetelemkor a telkünk
végében zúzott kő fogadott – Béla
jóvoltából! Rózsavölgyi Erika nagy-
kapunyi drótszövetet hozott, mond-
ván, hogy a kapunyílást „be kell
csukni!” Nyitrai András a kerítést
intézte, egyben a fél utcát bekerítet-
ték! Azután az „öreg” és a „fiatal”
Nyitrai Jánosék vízügyekben segítet-
tek, míg az építkezéskor Hornyák
Zsolti mesterien rakta fel a 10×10

centis „kiscsempéket”. Lizicska Béla
segítségével a faluban élő kisiparo-
sokat ismertem meg; Tóth Feri bácsi
meszelt, Szilágyi Péter tyúkólat csi-
nált, Mészáros Lóránt „robizott”, és
még többen is segítettek. A késő őszi
beköltözésemkor már csak Halmai
Kati „orozva kelt” kiscsirkéi (6

darab) hiányoztak: „ezekből tyúk
lesz” megjegyzéssel hagyta őket
nálam, és egyidejűleg beírt a Zámo-
ri Kör tagjainak sorába.

Nem beszéltem még a Csóli család
segítségéről: Tibor és édesapja 2-3
kaszanyelet eltörve szabadították
meg a kertet az embermagasságú
gaztól. Babos Erzsi csicsókája, fügé-
je, Kecse Sanyi télen, a hó alatt is
zöldellő újhagymája ajándékba volt.
Megannyi segítséget kaptam Polgár-
mester és Jegyző úrtól, Annuska óvó
nénitől, Tera mamától, a szomszé-
doktól, Terikétől és Dezsőtől, Maris-
kától, Évától, Zsuzsitól, Tónitól.
Tizenhat évig imádtuk – az Egész-
ségház mellett lakó Éva „adománya-
ként” kapott – Vezér nevű fehér puli
kiskutyánkat, akit családtagként
kezeltünk; ő is tősgyökeres zámori
volt.

Mindezt igyekeztem a falu tisztele-
tével, a közösségi események párto-
lásával, segítésével meghálálni.

Szóval, ennyit akartam köszönet-
ként elmondani.

Páli Anna

Zámori fogadtatásom története

Egy örökifjú munkatárs köszöntése
Augusztusban lesz 9. éve, hogy felkértek a Zámori
Hírek kiadói szerkesztői feladatainak ellátására. Az
eltelt majd’ egy évtized alatt számos kedves zámori
lakossal megismerkedtem, közülük többen rendszere-
sen megtisztelték a helyi lapot írásaikkal. Általában
kész cikkeket kaptam az önkéntes szerzőktől. Egyikük
viszont, mint az egy valamirevaló szerkesztőségben
illik, rendre felhívott a saját ötleteivel: jó, aktuális-e a
téma, megcsináljam-e? – kérdezte. A szinte mindany-
nyiszor igenlő válaszomat követően telefonált, szerve-
zett, interjút készített időssel, fiatallal, majd valaki
közreműködésével e-mailen küldte a szöveget, a képe-
ket. Később előfordult, hogy én ajánlottam neki témát;
soha nem mondott nemet.

Igen, Páli Anna, vagy ahogy mindenki ismeri, Panni
néni ez a megbízható, mindig rendelkezésre álló szá-
guldó riporter, (szupernagyi – bocsánat!), aki érett

kora ellenére fiatalos energiával, frissességgel és –
főleg a falu múltja, az itt élők élete iránti – olthatat-
lan kíváncsisággal forog a közéletben, szervez,
beszélget és (krónikát) ír, megörökít, a kortársaknak
és az utókornak. Az eltelt majd’ egy évtizedben meg-
jelent lapszámokban nagy hirtelen 13 cikkét találtam
meg, de ezenkívül a Zámori Kör anyagaiba is bedol-
gozott.

Kedves Panni méni! Kitüntetésed (és születésna-
pod) alkalmából minden jót kívánok neked. Minél
hamarabb térj vissza szeretett faludba. Egy-két meg-
írandó témát már felírtam a noteszomba, de ahogy
ismerlek, néhány piszkozat már ott lapul a te táskád-
ban is.

Szeretettel köszönt: 
Kiss Zoltán
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Kedves Pusztazámoriak!

Szeretnék beszámolni Önöknek az
elmúlt időszak történéseiről, arról,
hogy településünk érdekében milyen
ügyekben dolgozik együtt a képvise-
lő-testület.

Röviden vegyük sorra a felmerült
témákat.

Az iskola beszámolója

Garainé Kiss Gabriella, az Andreetti
Károly Általános Iskola és Művészeti
Iskola Pusztazámori Tagintézményé-
nek vezetője a testület februári ülésén
beszámolt az iskola életéről. Gabika
2010-ben vállalta el a tagiskola veze-
tését. Ahhoz, hogy megértsük, hogy
mennyit jelent az, hogy most ilyen jó
híre van az itt folyó munkának, érde-
mes visszakanyarodnunk a 2008-as
évhez. 2008-ban, amikor csak 3
pusztazámori gyermek készült az
első osztályba, nem igazán tudtuk,
mit tegyünk. Felmerült, hogy át kelle-
ne vinni őket a sóskúti iskolába, és
nem lesz itt első osztály. Akkoriban
készült egy közvélemény-kutatást,
hogy megtudjuk, mivel lehetne szim-
patikussá tenni az iskolát. Ennek
végül is az lett az eredménye, hogy
az egész napos oktatás az, amit több-
letként tudunk nyújtani. Mi is hálásak
vagyunk azoknak a tárnoki szülők-
nek, akik akkor idehozták a gyerekei-
ket, és ennek köszönhetően indulha-
tott el az akkori az első osztály.

A tanulói létszám folyamatosan
emelkedik, tízzel több tanuló van az
idén, mint az elmúlt évben. Tíz évvel
ezelőtt, 2005/2006-ban 42 fő volt az
iskolában, ebből 7 fő volt a bejáró. A
mostani tanévben nyolcvanan van-
nak, ebből 28 bejáró. Jelenleg járnak
Tárnokról, Érdről, Törökbálintról,
Diósdról, Biatorbágyról is. 

A tavalyi tanévben 39 versenyen vet-
tek részt a diákok, például vers- és pró-
zamondó, szavaló-, természettudomá-
nyi, komplex tanulmányi, rajz-, mate-
matika- és nyelvtanversenyen. Igazán
kiemelkedően teljesítettek a Zámorról
bejutott gyerekek. A közösségi rendez-
vényeket teljesen beépítik a napi mun-

kába, projektszinten kezelik azokat,
így például a szüreti felvonulásra, a
szépkorúak ünnepére, a Mikulásváró-
ra, a Falukarácsonyra készültek, hogy
csak a legfontosabbakat említsem.
Ezenkívül részt vettek író-olvasó talál-
kozón, interaktív operaelőadáson is.
Külön kiemelném, hogy az alapítványi
bál nagyon nagy siker volt. 

Az elmúlt 8 évben Gabikáék
nagyon sok olyan iskolát, rendszert
áttanulmányoztak, amely/ami azt
szolgálja, hogy a gyermek jól érezze
magát, fejlődni tudjon. Aki tehetséges,
azt is tudják fejleszteni, akinek vala-
milyen problémája van, akár a tanu-
lással, akár mással, azt is képesek
megoldani és tolerálni. Nekik az a
legfontosabb, hogy a gyerekek jól
érezzék magukat, hogy önbizalmuk
legyen, bármelyik iskolába mennek.
Ne szorongás és kudarc kísérje őket.
Legyen egy biztos alap mögöttük. 

A pedagógusok: az 1. osztályban
Somlai Zsuzsanna és Garainé Kiss Gab-
riella, a 2. osztályban Németh Judit és
Patóné Hradil Adrienn, a 3. osztályban
Lázár Emília és Roóz Andrea, a 4. osz-
tályban Mészáros Ildikó és Magyar
Mariann. Néptáncot oktat Kunosné Ács
Erzsébet, informatikát Czeillingerné
Somogyi Katalin, angol nyelvet Sajben
Erika, hittant Gyorgyovics Mónika,
kézilabdát Topáné György Anna, furu-
lyát Simon Evelin, szolfézst Dallos
Márta. Büszkék vagyunk arra, hogy így
tanítanak az iskolában.

Az óvodáról

Az áprilisi testületi ülésen került sor a
Pusztazámor Napköziotthonos
Óvoda vezetőjének beszámolójára. A
Szoloszkáné Lepnyák Alíz által elké-
szített összegzést elolvasva képet
kaphattunk arról, hogy az óvoda a jó
szokások és a gyermeki műveltség
megalapozását a játék és a mese
nyelvén igyekszik megvalósítani. Az
óvónők rávezetik a gyerekeket egyfe-
lől a jó megjelenés elsajátítására,
vagyis a tisztaságra, ápoltságra, más-
felől a viselkedés szabályaira: az
udvariassági szokásokra, a köszönés
módjaira, és emellett hangsúlyosan

fejlesztik az önállóságukat is. Céljuk,
hogy az óvoda a megértés, a türelem,
a bizalom, a szeretet és a biztonság
szigete legyen. 

Szeptember elsejétől május végéig
a tevékenységek között helyet kap a
környezet megismerése, rajzolás, fes-
tés, ének-zene, matematika, mese,
vers. A nyári időszakban a kötetle-
nebb, mozgásos tevékenységeket
részesítik előnyben, mivel ebben az
időszakban kevesebb szülő igényli az
óvodai elhelyezést.

A délelőtt folyamán a reggelizés, a
foglalkozások, a benti vagy az udvari
játék zajlik. Ebéd és a délutáni pihe-
nés után ismét a játék és a szabadon
választott tevékenység kerül előtérbe
a gyermekek hazameneteléig.

Minden hónapban van valamilyen
nagyobb jelentőségű elfoglaltságuk:
Mikulás, karácsony, farsang, húsvét,
csoportos kirándulás, gyermeknap,
az érdi művelődési központban a
színházi előadások. Szívesen vesznek
részt a Kiss Ágnes művelődésszerve-
ző által szervezett programokon.

Hangsúlyt helyeznek az egészséges
életmód követésére, ami többek
között a mindennapos tornában, nép-
táncban, sétában testesül meg. Több
nagycsoportos jár rendszeresen
úszni, karatéra, dzsúdóra. Lehetősé-
get biztosítanak különféle szűrővizs-
gálatokra: szemészetre, fogászatra. A
védőnői ellenőrzések is rendszeresek.

Kis–középső csoportban óvodapeda-
gógus: Szerencsésné Tokaji Veronika és
Pocsai Andrea, dajka: Árvainé Bajner
Mónika. Középső–nagycsoportban
óvodapedagógus: Pataki Péterné és
Szoloszkáné Lepnyák Alíz, dajka: Toldi
Tiborné. A 2015-ös nevelési évtől

Közös ügyeink – dolgozik a testület

AZ ÓVODA KOLLEKTÍVÁJA



pedagógiai és családsegítő munkatárs-
ként Újháziné Demeter Katalin segíti
munkájukat. Logopédus: Pató Zita
hetente kétszer látja el a logopédiai
szűrést és a fejlesztést. Az angol nyelv
oktatását szülői igényre hetente kétszer
Czeglédi Eszter végzi. Néptáncot szin-
tén igény szerint heti egyszer a nagy-
csoportosoknak Lőrinc Hortenzia tart.
A hittant hetente egyszer Gyorgyovich
Mónika oktatja. Konyhai dolgozóink:
Pechnyó Gergelyné élelmezésvezető,
Békésiné Miklósi Andrea szakács, Hor-
nyák Imréné és Buzora Gáborné kony-
halány. Köszönjük és támogatjuk mun-
kájukat.

A Határ út aszfaltozása

Az új településrészen régen szántó-
földek és szőlők voltak. Ezeket az
önkormányzat megvásárolta és fel-
parcellázta azzal a céllal, hogy hoz-
zásegítse a helyi fiatalokat ahhoz,
hogy rendkívül kedvező, önköltségi
áron tudják megvásárolni azokat a
telkeket, amelyekre később családi
házaikat építhették. Amelyik telkekre
nem volt helyi igény, azokat bárki
megvehette piaci áron.

Az új részen a telekméretek sok
utcában lehetővé tették azt, hogy a
telkek „lábtól” találkozzanak, de
máshol, így például a Határ út és az
Öveges József utca között úgy alakult
a helyzet, hogy a házak, egyetlenegy
kivétellel, az Öveges utcában van-
nak. A Határ út 1. az egyetlen ingat-
lan, amelynek a bejárása kizárólag a
Határ út felől biztosítható. 

Mintegy tíz évvel ezelőtt leaszfal-
toztatták a Határ út egy részét azok a
telektulajdonosok, akik ebből a cél-
ból összefogtak. Ebben az utcában
régen egy keskeny földút volt, mező-

gazdasági gépek használták. Itt soha
nem volt igazi személygépjármű-for-
galom, éppen ezért vált alkalmassá
arra, hogy inkább szabadidős, sétá-
lós-biciklizős szakaszként funkcio-
náljon. 

Először Gellért Mara asszony kere-
sett meg személyesen azzal a kérés-
sel, hogy lehetne-e tenni valamit
azért, hogy teljes hosszban aszfalt-
burkolatot kapjon az utca. Már ekkor
elhatározás született arra, hogy a kivi-
telezéshez előzetesen kikérjük egy
útépítő mérnök véleményét. Ezt meg
is tettük. A mérnök úr a helyszíni
szemlén vázolta a lehetőségeket és
szakmailag előkészítette a beruhá-
zást. Ehhez már többször egyeztet-
nünk kellett Gellért Marával, mert az
ő tulajdonában van az az út melletti
terület, amit használnánk a vízelve-
zetés céljára.

Ezzel a rövid bevezetővel csak azt
akartam érzékeltetni, hogy az önkor-
mányzatnál nyitott kapukat döngettek
azok az aláírásgyűjtők, akik – ha jó
szándékból is – beadvánnyal fordul-
tak a testülethez az utca leaszfaltozá-
sát kérve. Kívánságuk teljes mérték-
ben találkozott a képviselők már
kiforrott elhatározásával.

A képviselő-testület mindig is a
pusztazámoriak érdekeit képviselte,
kiszolgálta a helyi lakosság igényeit.
Most is a falu érdekében dolgozunk,
ezért a jobbító szándékú aláírás-gyűj-
tések előtt érdemes felkeresni engem,
az ajtóm nyitva áll mindenki előtt.
Jelen esetben is együtt örülhettünk
volna annak, hogy okafogyott a kére-
lem, mert az önkormányzat már egy
lépéssel előrébb jár. 

A szennyvíztisztító telephez vezető út
burkolása

Az előbbi témához szervesen kapcso-
lódva szeretném leírni, hogy nem-
csak a Határ utat aszfaltoztatjuk le,
hanem a szennyvíztisztító telephez
vezető út mintegy 80 méteres szaka-
sza is új burkolatot kap. Ez a kivitele-
zési munkálatok első ütemeként való-
sul meg. Terveink szerint a második
ütem a jövő évben folytatódik. Ezen-
kívül még döntöttünk arról is, hogy a
Szőlőhegyi utca leaszfaltozásának
előkészítéseként elkészíttetjük a szük-
séges terveket. 

Parkosítjuk a zámori temetőt

A pusztazámori temető területe két
részből áll. A nagyobbik telek a műkö-
dő temetőrész, a kisebbik az előbbitől
egy drótkerítéssel elválasztott terület a
ravatalozóval. A temető látványának
meghatározó elemei a Zámorhegyi
Remeteség épülete, a mintegy 350,
zömében régi sírhely, az idős, nagy-
méretű fák és a temetőt két oldalról
körülölelő erdős terület. 

A remeteség műemléképületét kie-
melő, nyugalmat árasztó temetőben
gondolkodunk, ezért a testület egy táj-
építész tervezőt kért fel arra, hogy a
meglevő növényállományt és egyéb
jellemzőket áttekintse, és többféle
tervváltozatot készítsen arra, hogy
miként képzelhető el egy olyan rende-
zett temető megvalósítása, ami termé-
szetes igénye lehet az itt lakóknak. 

Az elképzeléseink szerint a tervezési
munka és az azt követő ütemezett
megvalósítás a következőket foglalná
magában. A külső parkoló kialakítása,
melyet egybekötünk a Remeteség utca
ezen szakaszának rendezésével. A
nagykapu és a gyalogos kiskapu, illetve
az ezekhez kapcsolódó kerítésszaka-
szok megtervezése. Ez utóbbinál azt
tarjuk szem előtt, hogy a környékre jel-
lemző természetes anyagokat használ-
juk fel, illetve a legmesszebbmenőkig
illeszkedjenek a Remeteség épületé-
hez. Terveinkben szerepel: a Remete-
ség épülete előtt díszburkolatú fogadó-
tér megvalósítása, melynek szükséges-
sége az egyre gyakoribbá váló esküvők
miatt merült fel; a gépjárműforgalmat
lehetővé tevő, díszburkolattal ellátott, a
temető nagykapujától a ravatalozóhoz
vezető belső út kialakítása; a ravatalo-
zó előtti búcsúztatóhely díszburkolatá-
nak kiterjesztése; egy urnatemető-rész
kialakítása; tervszerű növénytelepítés a
meglevő fák, cserjék megőrzésével,
padok, információs táblák kihelyezésé-
vel; a díszkivilágítás megoldása, a víz-
vételi hely igényes kialakítása, a hulla-
dékgyűjtők újragondolása, a felszíni
vízelvezetés megoldása.

Célunk, hogy úgy szépítsük meg a
temetőt, hogy a helyi hagyományokat
megőrizzük és tiszteletben tartsuk a
zámoriak szokásait. 

Pátrovics Benedek 
polgármester 
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1/2016. (I. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a melléklet szerint elfogadja a Képvise-
lő-testület 2016. évi I. féléves munkatervét.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2/2016. (I. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadja a 2015. évi művelődési
és könyvtári tevékenységről szóló, melléklet
szerinti beszámolót. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3/2016. (I. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a melléklet szerint elfogadja a köz-
ség 2016. évi programjainak tervezetét.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4/2016. (I. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2016. augusztus 13–14. napjára
Kiss Ágnes művelődésszervező asszony részé-
re lakodalom megrendezése céljából térítés-
mentesen bérbe adja az Andreetti Károly Álta-
lános Iskola és Művészeti Iskola Pusztazámori
Tagintézményének tornatermét. 

Határidő: 2016. augusztus 14.
Felelős: polgármester

5/2016. (I. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a hatályos jogszabályokat figyelem-
be véve a pusztazámori Napköziotthonos
Óvodába történő beiratkozás időpontját a
2016/2017. nevelési évre az alábbiakban álla-
pítja meg:

2016. április 20. (szerda) 8.00–16.00
2016. április 21. (csütörtök) 8.00–16.00
A Pusztazámori Napköziotthonos Óvodába

történő beiratkozás helyszíne: Pusztazámori
Napköziotthonos Óvoda (2039 Pusztazámor,
Petőfi S. u. 27.)

A beiratkozás idejét és helyét a határidőt
megelőzően legalább 30 nappal korábban a
fenntartó helyben szokásos módon, Pusztazá-
mor község honlapján (www.pusztazamor.hu),
illetve az óvodában kifüggesztett hivatalos hir-
detményen teszi közzé. 

Határidő: 2016. március 21.
Felelős: polgármester

6/2016. (I. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a fenntartásában működő Napközi-
otthonos Óvodában a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. tv. 83. (2) bekezdés b)
pontja alapján: 

A pusztazámori Napköziotthonos Óvoda
2015/2016. nevelési év nyári zárva tartásának
idejét az alábbiak szerint határozza meg:
2016. július 16. – 2016. augusztus 14.

Nevelés nélküli munkanap: 2016. augusztus
15. (hétfő), nyitás 2016. augusztus 16. (kedd).

A képviselő-testület utasítja az óvodaveze-
tőt, hogy az óvoda nyári zárva tartási időpont-
jairól, a nevelés nélküli munkanap, illetve a
nyitás időpontjának meghatározásáról 2016.
március 18. napjáig helyben szokásos módon
tájékoztassa a szülőket. 

Határidő: 2016. március 18.
Felelős: polgármester, óvodavezető

7/2016. (I. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerések-
ről szóló 10/1995. (IV.27.) önkormányzati ren-
delet 9-10. §-ai alapján úgy dönt, hogy Közsé-
gi Ösztöndíjat állapít meg a 2014/2015-es tan-
évben elért eredményekre tekintettel:

Hurja Richárd pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester, jegyző

8/2016. (I. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság
működési feltételeinek javítása céljából bruttó
500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint értékű
támogatást nyújt az alábbi tárgyi eszközök
beszerzésének költségeihez: számítógépek tar-
tozékai, alkatrészei.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges
fedezet 2016. évi költségvetésben való megter-
vezéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9/2016. (I. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi Pátro-
vics Benedek polgármester részére az LTT-637
forgalmi rendszámú személyautóra az éves
autópálya matrica beszerzését a Pusztazámor
Községi Önkormányzat nevére szóló számla
ellenében. A határozatban foglalt engedélye-
zés visszavonásig érvényes.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10/2016. (I. 26.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a kertészeti, parkgondozási
munkák és ezzel kapcsolatos egyéb szolgál-
tatások elvégzésére, illetve takarítási szolgál-
tatások ellátására kötött, 2015. január 1. nap-
ján kelt vállalkozási szerződést a 2015. dec-
ember 22. napján lefolytatott egyeztetések
eredményeként közös megegyezéssel módo-
sítja úgy, hogy a vállalkozói szerződés 6.
pontjában meghatározott díjat 5%-kal, a
szerződés 7. és 8. pontjában meghatározott
díjakat 1%-kal megemeli változatlan műsza-
ki tartalom mellett, de azzal a kiegészítéssel,
hogy a gondozási terület kibővül az óvoda
játszóudvarával. A díjemelés 2016. január 1.
napjától hatályos. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11/2016. (II.16.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Sóskúti Közös Önkormány-
zati Hivatal 2016. évi költségvetését a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalommal elfo-
gadja. 

12/2016. (II.17.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja
az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési ter-
vét. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

13/2016. (II.17.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Pusztazámor Községi Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában levő zártkerti ingatla-
nok művelési ágának művelés alól kivett terü-
letként történő átvezetése iránti kérelmet nyújt-
sa be az Érdi Járási Kormányhivatal Járási Föld-
hivatali Osztályához.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Képviselő-testületi határozatok



14/2016. (II.17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Madari Tamás pusz-
tazámori lakosnak, az Ország Zsolt Racing
Team versenyzőjének, az országos rallycross
autó versenysorozatban történő részvételéhez
100.000 Ft egyedi támogatást nyújt. Felhatal-
mazza a polgármestert a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

15/2016. (II.17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerések-
ről szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati ren-
delet 11. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi
Ösztöndíjat állapít meg a 2015/2016-os tanév
I. félévében elért eredményekre tekintettel:

Hurja Sarolta pusztazámori lakos részére
20.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

16/2016.(II.17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Gyimesi Balázstól,
a Yama Karate Klub edzőjétől a továbbiakban
az iskola tornatermének használatára nem kér
terembérleti díjat mindaddig, amíg pusztazá-
mori gyermekeket oktat. A díjmentesség továb-
bi feltétele, hogy az elengedett bérleti díjjal
csökkentse a gyermekek tanfolyami díját.   

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17/2016. (II. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Miklósi Mátyás szá-
mára 2016. február 17-től az iskola tornater-
mének használatát bérleti díj ellenében bizto-
sítja. A térítésmentesség újra kérelmezhető,
amennyiben a tanítványok között pusztazámo-
ri lakos is van.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

18/2016. (II. 17.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerések-
ről szóló a 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati
rendelet 1–5. §-ai alapján Páli Anna részére a
község hírnevének öregbítése érdekében vég-
zett kiemelkedően eredményes munkájának
elismeréseként „Pusztazámorért emlékérem”
kitüntető címet adományoz. 

Határidő:  szükség szerint 
Felelős: polgármester, jegyző

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

(A határozatokat betűhíven közöljük – a szerk.)
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Elindult az egységes 
MÁV–Volán menetrendi kereső

A MÁV-Start Zrt. és a Volán Egyesü-
lés tavalyi együttműködési megál-
lapodása alapján elindult a vasúti
és közúti menetrendet tartalmazó
MÁV–Volán integrált menetrendi
kereső – közölte a Volán Egyesülés
az MTI-vel.

A www.menetrendek.hu oldal a
szükséges csatlakozásokat is meg-
mutatja. A megújult honlapon meg-
található és folyamatosan frissül az
országos, a regionális és az elővá-
rosi járatok menetrendje.

A keresőben megtalálhatók az
indulási és érkezési pontokra
vonatkozó adatok, átszállási lehe-
tőségek, utazási és várakozási
idők, a Volán díjszabási adatai, tér-
képes megjelenítés a megállókkal,
valamint a célállomás időjárási
adatai.

A kereső a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. szakmai támo-
gatásával valósult meg.

(MTI)

Kedves Testvéreim az Úrban!

Nagy szeretettel szeretném megkö-
szönni mindazoknak a segítségét,
bizalmát és támogatását, akik a
Pusztazámori Egyházközség élet-
ében részt vesznek, segítik a sek-
restyében végzett szent feladatai-
mat, illetve akik egy-egy gitáros
szentmise keretein belül, erejükön
felül, szolgálataikkal ehhez hozzá-
járulnak. Ugyancsak hálás lelkület-
tel szeretném megköszönni a Kato-
likus Karitászban segítők munkáját,
akik a közösségért szívvel-lélekkel
dolgoznak.

Kedves Testvéreim! Ahhoz, hogy
a Jóistenhez közelebb kerülhessek,
sokan mutattatok utat nekem, és
ezért is köszönettel tartozom.

Mint már azt sokan tudjátok,
tanulmányaimat a Sapientia Szer-
zetesi Hittudományi Főiskolán
végzem. Egy igazán kedves feren-

ces szerzetes, Bagyinszki Péter
Ágoston OFM – aki főiskolánk
Fundamentális Teológia Tanszéké-
nek adjunktusa – gondolatait sze-
retném ajánlani figyelmetekbe
ajánlani, amelyet Yves M.–J. Con-
gar „Az Egyház élő hagyománya”
című könyvéről fogalmazott meg
(amely a L’ Harmattan Könyvkiadó
gondozásában jelent meg 2015-
ben).  A cikk az Új Ember című
hetilap 2016. március 20-i számá-
ban jelent meg. Úgy éreztem,
hogy fel kell hívjam a figyelmete-
ket az értékes gondolatokat tartal-
mazó írásra, amely keresztény
önazonosságunk közléséről szól.
Ajánlom figyelmetekbe a könyv
olvasását.

Imáimban Veletek:
Hurja Enikő

Állásajánlat
Budaörsi székhelyű élelmiszerüzemünkbe keresünk női és férfi kollégákat
betanított munkára. Szendvicskészítéssel foglalkozunk.

Várjuk nyugdíjasok és diákok jelentkezését is.
Nettó kezdő fizetés 125 000 Ft. A bejárási költségeket fizetjük.

Várjuk a jelentkezéseket 
a 06-20-510-7686-os telefonszámon.

KHELL-FOOD Kft.
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2016. március 11-én délután az
1848–49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulójának méltatására gyü-
lekezett a pusztazámori iskola torna-
termébe a község lakossága. Nem
csak a megemlékezés volt a témája a
rendezvénynek. Pusztazámor község
lakója, Páli Anna nemzeti ünnepünk
alkalmából kapta meg a Pusztazámor
Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete által adományozott „Pusztazá-
morért Emlékérmet”. A testület a köz-

ség hírnevének öregbítése érdekében
végzett kiemelkedően eredményes
munkája elismeréseként adományoz-
ta számára a kitüntetést, melyet Panni
néni betegsége miatt leánya vett át. Itt,
az újság hasábjain keresztül is gratulá-
lunk Panni néninek az elismeréshez,
és gyógyulást, jó egészséget, békés,
nyugodt nyugdíjas éveket kívánunk.

Az ünnepség az általános iskola
tanulóinak megemlékezésével folyta-
tódott. A 168 éve kitört magyar forra-

dalom hazánk újkori történetének
meghatározó eseménye. Ekkor az
ország már hosszú ideje a Habsburg-
birodalomhoz csatolt állam volt, de
nyilvánvalóvá vált, hogy nem tud
nemzeti érdekeinek megfelelő politi-
kát folytatni. A változásokért való
küzdelem első lépése volt március
15., majd ezt követően a szabadság-
harc. Ez a nap ettől kezdve jelkép lett:
a szabadság kivívásának, illetve az
elvesztett szabadság visszaszerzésé-
nek szimbóluma.

Iskolánk tanulói a hagyományoknak
megfelelősen emlékeztek meg a forra-
dalomról és szabadságharcról. A Him-
nusz közös eléneklése után Garainé
Kiss Gabriella tartott ünnepi köszön-
tőt, melyben a forradalom nagyszerű-
ségét, valamint a hazaszeretet fontos-
ságát hangsúlyozta, majd a gyerekek
ünnepi műsora következett. Az
ünnepséget követően a résztvevők fák-
lyás menettel vonultak át a koszorúzás
helyszínére, a forradalmi emlékmű-
höz, ahol a Pusztazámor Községi
Önkormányzat, a Pusztazámor Közsé-
gért Közalapítvány, a civil szervezetek,
valamint az iskola tanulói koszorút és
virágot helyeztek el.

Kiss Ágnes

A ’48-as hősökre emlékeztünk
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Tavaszi teremkupa 2016

2010 óta idén már a hetedik alkalom-
mal jöttek össze a település labdarú-
gás-kedvelői a pusztazámori tornate-
remben.  A február 28-án vasárnap,
reggel kilenctől kora délutánig tartó
„villámtorna” során a 3+1 fős csapa-
tok között körmérkőzések döntötték
el a ritkán látott szépségű serlegek
sorsát.  A tornán már hosszú ideje
hagyomány, hogy játékvezetés nél-
kül, „bemondásos alapon” zajlanak a
mérkőzések. Ennek ellenére a már
megszokott – és el is várható – parázs
hangulatban, durva szabálytalanság
nélkül pörögtek az események.
Ezúton is szeretném megköszönni a
játékosoknak, a Pusztazámor Községi
Önkormányzatnak, a Pusztazámor
Községért Közalapítványnak és Kiss
Ágnes művelődésszervezőnek a lehe-
tőséget és a segítséget. 

A körmérkőzések végül a követke-
ző eredményt hozták:

1. Satyiék (Kocsis Imre, Takács Zol-
tán, Schattmann Gábor, Schatt-
mann Imre)

2. Csacsáék (Bárkányi László, Bár-
kányi Zsolt, Takács Márió,
Miszár Leopold)

3. Győry Gáborék (Békési Barnabás,
Győry Gábor, Rakonczai Viktor,
Szabó András, Szilágyi Tamás)

Egyúttal szeretném felhívni az
érdeklődők figyelmét, hogy a műfü-
ves pályán az idei Falunapon is meg-
rendezzük a Bíró Csaba Emlékkupát.
Szívből remélem, hogy még az előző
éveknél is többen látogatnak majd ki
a mérkőzéseinkre.  

Oláh Gábor 

A TORNAGYŐZTES CSAPAT (SATYÁÉK)

„CSACSÁÉK”  A MÁSODIK HELYET SZERETÉK MEG

GYŐRI GÁBORÉK BRONZÉRMESEK LETTEK
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Szerettem, gyűlöltem és vétkeztem
Minden voltam már, ami csak lehettem
Dicsértek, megvetettek, mutogattak rám,
De sosem sajnáltak, sosem üldöztek tán.

Valami mindig történt, mint a történelemben,
Valami nehéz volt, valami kényelmetlen az életben.
Nem tudom hova tegyem saját önmagam,
Talán minden úgy jó, ahogy van.

Szép az élet? Igen szép! Jó az élet? Igen jó!
Nem vakmerő, senki nem lázító, minden ámító.
Utat keresni, azt mondják, nehéz, keress, 

lehet tán remény.

Nincs semmi különleges, ez elfásult vélemény, 
vagy érdektelen?

Attól él a szép, de mégse különös, az akarat lehet
csökönyös.

Konzervatív gondolatok, ki mondja? Igaz látás, 
ezt követem, kimondva!

(2010. 12. 09.) 

Babar Zoltán: 
Talán minden

Csalánleves
Szidjuk a csalánt, amikor „megcsíp” minket, ám ható-
anyagaival segítségünkre lehet: számos betegség kezelé-
séhez, és a tavaszi tisztítókúra során is eredményesen
használható. A nagy csalán (Urtica dioica) telepeket alko-
tó, évelő növény. Négyélű szárát és sötétzöld, fűrészes
szélű leveleit csalánszőrök borítják. A népgyógyászatban
ősidők óta használták cukorbetegség, köhögés, hajhullás,
orrvérzés ellen. Manapság elsősorban vizelethajtó, vér-
tisztító és reuma elleni teakeverékek alkotórésze. Húgyú-
ti és ízületi gyulladások esetén, valamint vesehomok és
vesekő kezeléséhez ajánlott, hatását klinikai vizsgálatok
igazolták. Levele ásványi anyagokat, A-provitamint, B-,
C- és K-vitamint tartalmaz, antibakteriális és antivirális
hatású, fokozza az immunrendszer működését. 

Tiszta helyen gyűjtsünk csalánt: a zsenge hajtásokat
kesztyűvel húzzuk le a szárról. Tea készítéséhez a leve-
leket szellős helyen, gyakori forgatással szárítsuk meg.
Napon nem ajánlott szárítani, mert elbomlanak a ható-
anyagok. A csalán virágzás előtt gyűjtött zsenge levelei-
ből spenóthoz hasonló főzeléket, vagy burgonyás-tejfö-
lös levest készíthetünk. Legyengült állatok takarmányo-
zására is kiváló, de rovarok ellen hatásos permetszer is
készíthető belőle. E sokoldalú növény méltán szerepel a
VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben.

Kertésztáborok 5-12 éves gyermekeknek a Botanicon
Kert Klub tankertjében: természetismeret, gyógynövé-
nyek felhasználása, virágültetés, gyermekvasutas
kirándulás. www.botanicon.hu

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program 
idei pályázatai

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program 2016-os
pályázati felhívásai, ezek keretében a fiatalok tehetsé-
gük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kap-
hatnak képességeik kibontakoztatásához – közölte az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és
ifjúságügyért felelős államtitkársága az MTI-vel.

Az államtitkárság emlékeztetett arra: a Nemzeti Tehet-
ség Programot az Országgyűlés ötpárti konszenzussal
fogadta el, annak célkitűzései húszéves időkeretben,
kétéves cselekvési programok végrehajtásával valósul-
nak meg. A támogatásokból évente 300-350 ezer tehet-
séges fiatal vehet részt adottságai kamatoztatását segítő
programokban.

Közölték, idén a magyar költségvetési forrásokból – a
tavalyihoz hasonlóan – ismét 2,8 milliárd forint áll ren-
delkezésre a pályázatok támogatására. A program forrá-
sának alapját a személyi jövedelemadókból származó

egyszázalékos felajánlások képezik, amit a kormány
egészít ki.

Kiemelték: még nem volt arra példa, hogy a program
pályázati felhívásai ilyen korán jelenjenek meg, ezzel
lehetővé válik, hogy a tehetségsegítő szervezetek már
támogatást elnyert programjaikkal tervezve kezdhessék
meg a 2016/2017-es tanév szakmai munkáját – olvas-
ható a közleményben.

Kitértek arra is, hogy az idei évtől több nyílt felhívás,
így a népszerű Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj fel-
hívása is elérhetővé válik a határon túli oktatási profilú
magyar civil szervezetek, a magyar tanítási nyelvű álta-
lános iskolák és középiskolák tehetséggondozó prog-
ramjai, a határon túli magyar tehetségek számára.

A nyílt pályázatok beadási határideje május 2-a. Bővebb
információ a www.emet.gov.hu honlapon érhető el.

(MTI)
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A Kornétás Kiadó Kft. hosszú évek óta szívesen
működik közre könyvek, kiadványok papíralapú és digi -
tális megjelentetésében.

Küldje el megjelentetésre szánt kéziratát, szerkesz-
tőink elolvassák, lektori, szerkesztői véleményt adnak,
költségvetést készítenek, szakmai, irodalmi, tipográfiai
tanácsokkal, tördeléssel segítik a megjelenést.

Könyve egy hónapon belül 
az olvasók kezébe kerülhet!

Keressen bennünket!

KORNÉTÁS KIADÓ Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/C.
Telefon: 239-0146; 789-7149
E-mail: kornetas@chello.hu
www.kornetas.hu

magazin online kiadás

Csuta Dorottya országos bajnok 
mezei futásban!

Dorka ideje az Országos Mezei Futó Diákolimpia gödöllői döntőjén: 2 km – 6:37

Beszámolómat az április 5-i döntőről
ezer irányból lehetne elkezdeni, de
én maradok a nagyszerű hír puszta
közlésénél: Csuta Dorottya országos
bajnokságot nyert a diákolimpián
mezei futásban, ami a legnagyobb és
legerősebb mezőnnyel rendelkező
futóesemény hazánkban. 

Több százan indultak el, köztük a
hazai legjobbak, hogy megütközzenek
a bajnoki címért. Nos, a mezőny elraj-
tolt szépen, időben… Nézem a táv-
csőben az első 2–3–10. helyet, és
kakukk. No, akkor tekintsünk hátrébb.
Látom Dorkát, nagyon hátul, a 40.
helyen, de azt is, hogy vágtat elemen-
táris erővel, ráadásul felfelé az emel-
kedőn. Amire ezt a körülbelül 700
métert megtették, Dorka már az első

helyen volt! Képzeljék csak el. Ez a
pici lány 39 helyet futott erőből felfelé,
hogy megfogja az elsőket. Embertelen
iramot teljesített végig. Ennek köszön-
hetően ellenfelei kicsit el is maradtak
tőle, de amikor mégis kezdték volna
befogni őt, jött a bombastic. Befutott a
mi Dorkánk a célba – és mindannyian
annyira, de annyira örültünk. Ez egy
igazi megható pillanat volt. 

Doró sikere igazi csapatmunka. 
A Pegazusok gyermekcsapatának
munkája is, mert Dorka olyasvalami-
ből táplálkozik, ami mindig hajtani
fogja őt előre. Ez nem más, mint a
csapatunkból és a szüleiből áradó
szeretet. Szülei nagyon jó szülők,
amolyan igazi gondos szülők, akik
hihetetlenül szépen terelgetik Dorka
életét, megadván neki közben a sza-
badságot, természetesen a korához
mérten. 

Dorka él-hal a futásért, keményen
edz, tanul rendesen, mert olimpiai
aranyérem az álma. Ezért ő is és mi is
megteszünk minden tőlünk telhetőt.

Gedeon Zsolt
edző, Pilisi Pegazusok S. M. E.

MINŐSÉGI FOGSOR
Díjmentes fogtechnikai szaktanácsadás, 
állapotfelmérés akár az Ön otthonában is!

KISS LÁSZLÓ 
06 30 922 8724

Fogorvosi háttérrel, 20 év tapasztalattal, 
gyorsan, jó minőségben kivehető 
fogsorok, porcelánhidak, legmodernebb 

cirkónium hidak. Munkánkra garanciát vállalunk!



Munkatársakat keresünk új, 
sóskúti telephelyünkre

• Szerviztechnikus munkatársat  
Biztonságtechnikai termékeket gyártó-szolgáltató
cég keres, elektronikai szaktudással rendelkező
kollégákat. „B” kategóriás jogosítvány feltétel. 
Fiatal csapat, biztos céges háttér.

• Fejlesztőmérnököt 
Villamosmérnöki területen szerzett egyetemi/
főiskolai diploma vagy hallgatói jogviszony 
(Elektronikus áramkörök fejlesztői szintű ismerete.
Mikrokontroller programozási ismeret.  

Jelentkezés: 
istvangal@szenzortechnika.hu, 

illetve érdeklődhet telefonon 0620-560 4244 


