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A Falu karácsonyfája

Közel két évtizeddel ezelőtt az önkormányzattal egyez-
tetve, hagyományteremtő szándékkal, nagyon  sok ember 
örömére állítottuk fel először az iskola előtt a Falu kará-
csonyfáját. Különösen a gyerekek  várják, hogy mikor gör-
dül be az iskola elé az autó a mindenki karácsonyfájával. 
Az idén sem volt ez másként. 

Már az is hagyomány, hogy minden évben a község va-
lamelyik lakója ajánlja fel az udvarából a fát.  Ebben az év-
ben két felajánlás is érkezett. Kimentünk a helyszínre, és úgy 
döntöttünk, hogy mind a két fát felállítjuk, ugyanis a Faluka-
rácsony műsorra a tornateremben is állítunk karácsonyfát. A 

Falu karácsonyfájának, méreténél fogva,  Bachoffer Antalné, 
Julis néni fáját választottuk. A felajánlott fa nagyon szép, kö-
zel negyvenéves koloradói jegenyefenyő. A másik, szintén 
nagyon szép, formás lucfenyőt az Andrásfalvy családtól 
kaptuk, ezt az iskolában állítottunk fel.  Mindkét fát Orosz 
Béla képviselő úr segítségével vágták ki. Különösen nehéz 
volt kivágni a Falu karácsonyfáját, ugyanis a lakóház és a 
telefon-légvezeték közé ékelődve állt. Az ügyes munkások, 
Bárkányi László, Léránt Gyula és Fehér Kálmán szakszerűen 
távolították el és helyezték az új helyére a csodálatos fenyőt.  
Úgyszintén a másik fát is ők vágták ki és hozták az iskolába, 
hogy elfoglalja méltó helyét. 

Köszönjük a felajánlóknak a gyönyörű fákat, melyek az 
idei karácsonyt teszik szebbé a pusztazámoriaknak. Kö-
szönet a fenyők kivágásáért, az ügyes, szakszerű munkáért 
Bárkányi Lászlónak, Léránt Gyulának, Fehér Kálmánnak és 
nem utolsósorban Orosz Bélának. 

Kiss Ágnes
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Milyen megjelenésű falu legyen Pusztazámor? 
Lakossági fórum a Településképi 

Arculati Kézikönyvről és a településképi rendeletről

Lakossági fórumra hívták az érdeklő-
dőket december 7-én 18 órára a Köz-
ségháza dísztermébe. A téma Puszta-
zámor község Településképi Arculati 
Kézikönyvének munkaközi anyaga, a 
településképi rendelet, valamint a he-
lyi építési szabályzat ezzel összefüg-
gő módosítása volt. A fórumon jelen 
voltak a képviselő-testület tagjai, dr. 
Újházi Miklós jegyző, valamint az ar-
culati kézikönyvet elkészítő szakem-
berek. 

A téma felvezetése során elhang-
zott: az itt lakók és az idelátogatók ér-
deke, hogy vonzó, esztétikus legyen a 
zámori környezet. Ezért fontos, hogy 
ne csak kövessük a jelenleg zajló jog-
szabályi változásokat, hanem azok 
elébe menjünk. Ehhez tudatos tele-
pülésépítésre van szükség. 2016-ban 
döntött az Országgyűlés arról, hogy 
a 300 négyzetméternél kisebb hasz-
nos alapterületű épületek esetén nincs 
szükség építési engedélyre. Egyszerű-
södtek tehát a szabályok, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ezentúl bárhol 

bármilyen házat fel lehet építeni, 
ugyanis megalkották a településképi 
törvényt is. Ez pedig kiköti, hogy a 
településeknek egy, a lakók számára 
is jól érthető rendeletben kell szabá-
lyozniuk a településképet meghatáro-
zó kérdéseket, illetve a Településképi 
Arculati Kézikönyvet is meg kell alkot-
niuk.

A közös gondolkodás és a kidolgozó 
munka a szeptember 5-én megtartott 
első nyilvános fórummal kezdődött, 
melyen részt vett Szabóné Pányi Zsu-
zsanna megyei főépítész, továbbá a 
településtervezéssel foglalkozó dr. 
Oláh Mihály Zoltán; a szakemberek 
tájékoztatást adtak a kötelező feladat 
részleteiről és várták az észrevétele-
ket, kérdéseket.

A kidolgozók előrebocsátották: a 
kézikönyv elsősorban nem a szak-
embereknek készül. Bemutatja Pusz-
tazámor kialakulásának történetét, 
mindenki számára érthető módon 
szöveges formában, képekkel gaz-
dagítva szemlélteti Zámor sajátos, 

egyedi jellegét, különösen a véden-
dő értékeket, valamint irányt mutat 
az építtetőknek. Tartalmazza a jó 
példákat az épületek, építészeti rész-
letek (ajtók, ablakok, anyaghasználat, 
színek, homlokzatképzés, kerítések, 
kertek kialakítása) tekintetében, tehát 
nemcsak a gyökereinket járja körbe, 
de azt is magában foglalja, milyen le-
gyen a jövőben a falukép.

A szeptemberi fórumon és az azt 
követő konzultációk, beszélgetések 
során született javaslatokat az alkotók 
figyelembe vették az anyag elkészíté-
sénél. Egyebek mellett megfogalma-
zódott, hogy a buszforduló környékét, 
a régi kocsma épületét – a telepü-
lésközpont fejlesztésének részeként 
– rendezni szükséges. Emellett elvár-
ható lenne, hogy a magántulajdonban 
levő üzemek utcafrontját tartsák rend-
ben. A patakpartot be kellene vonni a 
falu vérkeringésébe, és a játszóteret is 
új tartalommal kellene megtölteni.

SZABÓNÉ PÁNYI ZSUZSANNA MEGYEI FŐÉPÍTÉSZ BESZÉL A KÉZIKÖNYVRŐL

PUSZTAZÁMOR A ZÁMORHEGY LÁBÁNÁL, 
KB. 150 M-REL A TENGERSZINT FELETT 
ELTERÜLŐ EGYUTCÁS, HALMAZOS TELEPÜLÉS
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Dr. Újházi Miklós el-
mondta: a közelmúltban 
elkészült a kézikönyv mun-
kaközi példánya, felkerült a 
község honlapjára, olvasha-
tó, véleményezhető. Köz-
ségünk jegyzője aláhúzta: 
a kézikönyv csak egyfajta 
iránymutatás, abból csak 
az a kötelező, amit a tele-
pülésképi rendelet rögzít. 
A településképi rendelet 
tartalmazza, hogy milyen 
legyen az épületek karak-
tere (pl. az épületek szint-
száma, a kerítések kialakí-
tása), milyenek legyenek a 
zöldfelületek, a közterüle-
teken kihelyezett reklámok, 
egyéb műszaki berendezé-
sek (pl. antennatornyok), és 
hogy miként védjük meg a 
helyi örökséget. A változ-
tatás harmadik elemeként 
a Helyi Építési Szabályzat 
szükséges mértékű módo-
sítására is sor kerül.

A lakossági fórum részt-
vevői alapos és színvonalas 
munkaként értékelték a ké-
zikönyv tervezetét. Többen 
további megfontolandó 
javaslatokat fogalmaztak 
meg a dokumentum kidol-
gozói számára.

 A rendezvény végén 
elhangzott: az elkészült 
dokumentumokkal kap-
csolatban 2018. január 
2-áig várják a lakosok ész-
revételeit, további javasla-
tait. Pusztazámor község 
Településképi Arculati Ké-
zikönyve és településképi 
rendelete, valamint a helyi 
építési szabályzat ezzel 
összefüggő módosítását 
tartalmazó rendeletterve-
zet munkaközi dokumentu-
mai a www.pusztazamor.
hu honlapon megtalálha-
tók (http://www.pusztaza-
mor.hu/index.php/hu/tak-
tkr), valamint félfogadási 
időben nyomtatott formá-
ban is megtekinthetők a 
Községházán.

K. Z.

Szeretettel üdvözlöm a községünk 
iránt érdeklődő vendégeinket és a 
pusztazámori lakosokat! Köszönöm, 
hogy érdeklődésükkel megtisztelik 
településünket.

Fogadják soraimat olyan szeretet-
tel, mint ahogy mi pusztazámoriak 
fogadjuk a hozzánk érkező vendé-
geket.

Bemutatkozó oldalainkat lapoz-
gatva betekintést nyerhetnek Puszta-
zámor régmúltjába, jelenébe és jö-
vőjébe, köszönhetően annak, hogy 
egyre többen munkálkodnak azért, 
hogy Zámor élete tartalmas legyen.

Pusztazámor értékét, szépségét 
nem csak a történelmi és építészeti 
különlegességek, mint például a 3 
hektáros arborétum jellegű őspark-
kal övezett Barcza-kastély, a zá-
morhegyi remeteség és harangház 
jelentik, hanem az a természetes 
igény is benne foglaltatik, ahogyan a 
településvezetés és az itt lakók ápol-
ják, ahogyan a jelen gondos kezei 
megbecsülik.

Érdemes elidőzni Zámoron. Ná-
lunk a látogatót először a dombok-
kal ölelt táj szelíd hívogató szépsége 
fogja meg, majd az utcák és házak 
rendje, végül a védett kis völgykat-
lanban elhelyezkedő település nyu-
galma, csendje. Aki belekóstol ebbe 
a világba, bizonyosan letelepedik 
községünkben, vagy visszatérő ven-
dég lesz itt.

Pusztazámor valamennyi lakója 
nevében tisztelettel köszönti és sze-
retettel várja:

Pátrovics Benedek 
polgármester

A KÉZIKÖNYV CÍMLAPJA ÉS TARTALOMJEGYZÉKE

Pátrovics Benedek 
polgármester köszön-
tője a kézikönyvből
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A közmeghallgatáson történt

December 7-én 17 órára közmeghall-
gatásra hívta a zámori lakosokat a 
képviselő-testület. A közmeghallgatás 
célja, hogy a helyi lakosság és a hely-
ben érdekelt szervezetek (pl. egye-
sületek) közvetlenül intézhessenek a 
helyi közügyek tekintetében kérdést 
a képviselő-testülethez, vagy tehesse-
nek javaslatot. A helyi közügy fogal-
mát a helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 4. §-a ha-
tározza meg, melynek értelmében a 
helyi közügyek alapvetően a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátásához, 
valamint a helyi önkormányzás és a 
lakossággal való együttműködés szer-
vezeti, személyi és anyagi feltételei-
nek megteremtéséhez kapcsolódnak.

Elsőként Pátrovics Benedek polgár-
mester adott részletes áttekintést a 2017-
es esztendő helyi történéseiről, a község 
életével, a képviselő-testület döntéseivel 
kapcsolatos kérdésekről (ezeket a Zá-
mori Hírek rendszeresen közreadja lap-
számaiban, Közös ügyeink – dolgozik a 
testület címmel, ezért ismételt felsorolá-
suktól eltekintünk – a szerk.).

Ezt követően a közmeghallgatás 
résztvevői tették meg észrevételeiket, 

intéztek kérdéseket a polgármester-
hez, a képviselő-testület tagjaihoz és 
a jegyzőhöz.

Az első hozzászóló a zöldhulla-
dék szakszerűtlen és a helyi rende-
letben meghatározott időszakon túli 
égetéséről beszélt. Mint elmondta, 
előfordul, hogy frissen levágott, ne-
hezen égő zöldhulladékot gyújtanak 
meg (és esetenként hagynak magá-
ra), ami gyakran több napig is izzik, 
füstölög, rontva a levegő minőségét 
és zavarva a környéken lakók éle-
tét. Pátrovics Benedek válaszában 
elmondta: rendelet szabályozza, mi-
kor lehet elégetni a kerti hulladékot 
(kedden, csütörtökön és szombaton). 
Fontos, hogy ne hagyjuk szó nélkül 
a szabálytalanságokat, még akkor is, 
ha ebből – kis falu lévén, minden-
ki ismer mindenkit – nézeteltérések 
származnak. A polgármester fontos-
nak nevezte a szemléletformálást. Ha 
mindenki betartaná a saját magunk 
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alkotta szabályokat, nem lennének 
ilyen jellegű gondok.

Egy másik lakos a községből kive-
zető utak mentén lerakott sittet, ösz-
szetört üvegtáblákat, szemetet tette 
szóvá. Hogyan lehetne megszüntetni 
ezt a gyakorlatot, van-e mód felelős-
ségre vonni az elkövetőket? – tette fel 
a kérdést.

A polgármester szerint nem biztos, 
hogy zámoriak szegik meg a szabá-
lyokat, utólag nehéz megállapítani, 
hogy ki volt az elkövető. A károk el-
hárításáról és az esetleges felelősség-
re vonásról dr. Újházi Miklós jegyző 
beszélt. Mint elmondta, létezik egy 
jogszerű és egy hatékony megoldás. 
Mivel az illegálisan lerakott szemét 
eltávolítása a lerakó, illetve az adott 
ingatlan tulajdonosának feladata, őket 
kell/lehet eljárás alá vonni. Az elmúlt 
évek gyakorlata azt bizonyítja, hogy 
ez a módszer nem eredményes. A 
hatékony megoldás az, ha az önkor-
mányzat megbíz egy ezzel foglakozó 
vállalkozót, aki elvégzi a feladatot. 
Természetesen ez pénzbe kerül, a 
község költségvetésében forrást kell 
biztosítani erre a célra.

Több résztvevő felvetette a szelektív 
hulladékgyűjtés kérdését, mint megol-
dandó feladatot. A válaszban elhang-
zott: napirenden van a téma. Mivel e 
terület törvényileg teljességgel szabá-
lyozott, önmagában az önkormányzat 
semmit nem tehet. A „Hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási szerződés” 
megkötése után oldódhat meg a kér-
dés. A szerződés előkészítés alatt áll, 
reményeink szerint 2018-ban életbe 
lép, így már a jövő évtől elindulhat a 
hulladék szelektív gyűjtése.

A Településképi Arculat Kézikönyv 
munkaanyaga érintette a község közte-
rületei fásításának kérdéskörét. A téma 
több, lelkes lokálpatrióta érdeklődését 
is felkeltette. Elhatározták, hogy ja-
vaslataikkal és önkéntes munkájukkal 
motorjai lesznek a program megvalósí-
tásának. Elképzeléseiket megosztották 
a képviselő-testülettel is. A projekt in-
dítására vonatkozó kérdésük kapcsán 
elhangzott: a képviselő-testület támo-
gatja az elképzelést, és hamarosan bi-
zottsági ülés napirendjére kerül a téma.

A közmeghallgatás során, több 
téma kapcsán is felmerült a szemlélet-
formálás fontossága. Javaslatként el-

hangzott: a helyi újság hangsúlyosan 
foglalkozzon közvetlen környezetünk 
megóvásának, tisztán tartásának kér-
déseivel. Egyrészt mutassa be, hogy 
milyen maradandó károkat okoz, ha 
felelőtlenül bánunk természeti érté-
keinkkel. Másrészt pedig sarkallja arra 
az itt élőket, hogy tartsák be az írott 
és íratlan szabályokat, illetve tegyék 
szóvá, dokumentálják, ha környezet-
károsítást tapasztalnak a faluban vagy 
környékén.

K. Z.

Ady Endre
KIS, KARÁCSONYI ÉNEK

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
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Képviselő-testületi határozatok

64/2017. (IX. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázat 2017/2018. 
évi fordulójához csatlakozik. Az ösztön-
díjpályázat keretében a következőkben 
meghatározott pályázatok támogathatók:

1.) Az „A” típusú, azaz a már hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezők részére két ta-
nulmányi félévre megállapítandó 10 havi 
ösztöndíj esetében minden sikeresen pá-
lyázó pályázata támogatható.

2.) A „B” típusú, azaz a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánók részére 3 
tanulmányi félévre megállapítandó össze-
sen 3×10 havi ösztöndíj esetében minden 
sikeresen pályázó pályázata támogatható. 

A támogatás havi összege mindkét pá-
lyázat esetében 4.000 Ft/fő. 

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert a csatlakozási nyilatkozat benyújtásá-
ra, a pályázat lebonyolítására és a döntési 
javaslat előterjesztésére. 

Határidő: az ösztöndíjpályázat ütemter-
ve szerint

Felelős: polgármester, jegyző

65/2017. (IX. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) ön-
kormányzati rendelet

9–10. §-a alapján úgy dönt, hogy Köz-
ségi Ösztöndíjat állapít meg a 2016/2017-
es eredményeire tekintettel

Ihász Krisztina pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Ihász Norbert pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Madari Martina Zsófia pusztazámori la-
kos részére 10.000 Ft összegben

Szonda Léna Szonja pusztazámori lakos 
részére 10.000 Ft összegben

Szonda Sára Natasa pusztazámori lakos 
részére 10.000 Ft összegben

Marti Szonja Szofi pusztazámori lakos 
részére 10.000 Ft összegben

Marti Dalma Lia pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Kovács Vera pusztazámori lakos részé-
re 10.000 Ft összegben

Kovács Vince pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Lizicska Béla pusztazámori lakos részé-
re 10.000 Ft összegben

Horváth Péter pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Horváth Bence pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Kisdi-Karabinszky Kolos pusztazámori 
lakos részére 10.000 Ft összegben

Csuta Johanna pusztazámori lakos ré-
szére 15.000 Ft összegben

Csuta Boglárka pusztazámori lakos ré-
szére 15.000 Ft összegben

Csuta Dorottya pusztazámori lakos ré-
szére 50.000 Ft összegben

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

Lizicska Enikő pusztazámori lakos ré-
szére 4.000 Ft/hó összegben

Lizicska Béla pusztazámori lakos részé-
re 5.000 Ft/hó összegben

11/A. §-a alapján úgy dönt, hogy Közsé-
gi Ösztöndíjat állapít meg a 2016/2017-es 
tanév II. félév eredményeire tekintettel

Hurja Sarolta pusztazámori lakos részé-
re 20.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

66/2017. (IX. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány (2039 Pusztazámor, 
Munkácsy M. u. 1.) kérelmére hozzájárul 
ahhoz, hogy a képviselő-testület 36/2016. 
(V. 25.) számú határozata alapján nyúj-
tott 5 millió forint, az alapítványi célok 
megvalósítására szóló támogatás felhasz-
nálásából fennmaradt 311.970 forintot a 
Pusztazámor Községért Közalapítvány a 
2017-es Falunap, Szüreti bál, Márton-napi 
tűzgyújtás, Mikulás-ünnepség, Falukará-
csony programokra fordítsa.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges megállapodá-
sok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

67/2017. (IX. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Németh Józsefné 
(2038 Sóskút, Petőfi Sándor u. 29.) kérel-
mére a következő elvi döntést hozza: az 
Andreetti Károly Emlékére Nemesen Érző 
Szív a Gyermekekért Alapítvány kiadásá-
ban, a Németh Józsefné által írt, a Sóskút–
Pusztazámor iskola-óvoda történetéről 
szóló könyv kiadását támogatja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

68/2017. (IX. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a temetőkről és a te-
metkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
40. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alap-
ján a temető és temetkezések rendjéről 
szóló 7/2015. (III. 24.) önkormányzati ren-
delete 4. § (3)–(7) bekezdéseiben foglalt, a 
temetőre vonatkozó díjakat felülvizsgálta 
és nem kívánja módosítani a hatályos sza-
bályozást.  

Határidő:  azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

69/2017. (IX. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt úgy, hogy 
Kuzsel Márta 2039 Pusztazámor, Kossuth 
Lajos u. 15. szám alatti lakost az önkor-
mányzat 4/1997. (II.14.) számú rendelete 
alapján 500.000 forint vissza nem téríten-
dő helyi használt lakásvásárlási támoga-
tásban részesíti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. október 31.
Határidő:  azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

 dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 
 jegyző  polgármester
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Találkozás a Mikulással

Idén iskolánk tanulói és az óvodások 
is részt vettek a Vál-völgyi Mikulás-vo-
nat varázslatos utazásán a Mikulással 
és a krampusszal. A gyerekek nagyon 
várták a találkozást. Izgatottan száll-
tak fel a feldíszített vonatra. S amint 
elindult a különleges szerelvény, az 
ablakon kinézve úgy érezhették a 

zúzmarás fák között haladva, mint 
ha a Mikulás lakóhelyére utaznának. 
Jókedvükben Mikulás-dalokat éne-
keltek, különösképp az óvodások. 
Egyszer csak kinyílt a szerelvény ajta-
ja és ott állt a várva várt Mikulás és 
a krampusz, akik ajándékot hoztak a 
gyerekeknek. Élményekben gazda-

gon tértek haza gyerekeink. Minde-
zért köszönetünket fejezzük ki a helyi 
önkormányzatnak és a Pusztazámor 
Községért Közalapítványnak, hogy 
anyagilag lehetővé tették gyermeke-
inknek ezt a találkozást a Mikulással. 

Kiss Ágnes 
szervező

Régi hiányt pótolt Sóskút önkormányzata azzal a telepü-
lés történetét feldolgozó két könyvvel, amelyeket ünne-
pélyes keretek közt a napokban mutattak be a nyilvános-
ságnak. A kötetek a kezdetektől napjainkig, képekben és 
szöveges formában nyújtanak bepillantást a szomszédos 
község évszázadok óta íródó történetébe.

A több mint három év alatt és közel hatvan em-
ber munkájával elkészült Sóskút képes története 
című könyv a legősibb időkre is visszatekint, de 
igazán részletesen a tizenkilencedik század végé-
től ad betekintést a falu múltjába. A történelmi do-
kumentumok, illetve személyes történetek mellett 
archív fotókon ismerkedhetünk a településsel.

A másik most megjelent kötet, a Dombok ölelé-
sében Sóskút című könyv  a település mindennap-
jait, valamint a település nevezetességeit és szépsé-

geit tárja az olvasó elé a község szülöttje, Mátrai Sándor 
képein keresztül.

A sóskúti lakosok alanyi jogon juthatnak hozzá a köny-
vekhez, míg mindenki más a település Polgármester Hi-
vatalában érdeklődhet, ameddig a készlet tart.

Sóskút múltja és jelene – könyvekben
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„Az ünnep azé, aki várja”
Adventi várakozás az iskolában

Iskolánk programjának szerves részét 
képezi a néphagyományok, a népszo-
kások megismertetése, ápolása, hisz 
a magyar kultúrának évszázados ha-
gyományai vannak. Az év utolsó hetei 
számtalan lehetőséget biztosítanak a 
hagyományok ápolására, a nagy sike-
rű állatsimogatótól és a Márton-napi 
rendezvényen át egészen karácsonyig 
számtalan programot szerveztünk di-
ákjaink számára.

Már november végén megkezdtük 
az adventi előkészületeket, előke-
rültek a karácsonyi dekorációk és el-
kezdtük díszíteni az osztályokat, az 
iskolát. A gyerekekkel beszélgettünk 
az adventről, a várakozás időszakáról, 
előkészítettük az adventi koszorút, 
felelevenítettük a téli, ünnepi dalain-
kat, verseinket, játékainkat. Az iskola 
előtti betlehem felállítása után a Szent 
család története is előkerült egy-egy 
órán. Az osztályokban angyalka-játék 
folyt, szeretet-befőtt készült, rajzok, 
ajándéktárgyak készítése tette ünnepi-
vé napjainkat.

Minden hétre jutott egy-egy olyan 
nagyobb program, melyet a gyere-
kekkel, szülőkkel közösen terveztünk, 
szerveztünk: 

November 20–23 között mézes-
kalácsot sütöttünk a gyerekekkel. Az 

alapanyagokat a szülők biztosították, 
a sütésre, díszítésre az ebédlőt és a 
konyhát használtuk. 

November 24-én tartottuk az Ad-
venti vásárt és kézműveskedést a tor-
nateremben, mely hangulatosan és 
vidáman telt, sok-sok szép igényes 
ajándékkal térhettünk haza.

December 1-jén az óvodásokkal 
közösen a Vál-völgyi kisvonattal vo-
natoztunk, ahol a Mikulással is talál-
koztunk.

Az adventi ünnepkör részeként 
minden héten 1-1 osztály készült mű-
sorral és közösen gyújtottuk meg az 
adventi gyertyákat is.

December 16-án az óvodásokkal, a 
falu lakóival együtt ünnepeltünk a Fa-
lukarácsonyon, és az ünnepség utáni 
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közös uzsonna tette emlékezetessé az 
ünnepvárást.

Köszönetet szeretnék mondani 
mindazoknak, akik a programok meg-
valósításához bármilyen módon hoz-
zájárultak, szebbé téve ezzel az isko-
lai adventi készületet.

Garai-Kiss Gabriella
tagintézmény-vezető

1. gyertyagyújtó:

„Ég a gyertya, ég,
el ne aludjék,
szíveinkből a szeretet
ki ne aludjék!”

2. gyertyagyújtó:

„Ég a gyertya, ég,
fusson a sötét,
szívünkből a szomorúság is
kitakarodjék.”

3. gyertyagyújtó:

„Ég a gyertya, ég,
Nő a fényesség.
Sötét földhöz a fényesség
Egyre közelébb.”

4. gyertyagyújtó:

„Ég a gyertya, ég,
az adventi négy,
azt lobogják, azt hirdetik:
Jézus, üdvözlégy!”
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Mennyi időt töltsön a gyermek a képernyő előtt?

A kérdés aktualitása vitathatatlan, hisz 
már jó ideje nem csak a televízió az 
egyetlen, amely magával ragadja a 
gyermekeket a családi élet, a közösségi 
programok és az egészség rovására. Az 
asztali számítógépeken túl a laptopok, a 
tabletek, az okostelefonok és az egyéb 
technikai „kütyük” életünk szerves ré-
szeivé váltak. Különösen nagy a felelős-
ségünk, ha szülőként tesszük le a vok-
sunkat valamilyen technikai vívmány, 
internetes tartalom mellett, kiváltképp, 
ha azt a mozgás, a játék vagy a mese 
felolvasása ellenében alkalmazzuk. 

Számtalan pró és kontra érvet fel le-
het sorakoztatni a képernyő kérdésé-
ben, de sem a számítógépre, sem pedig 
a televízióra nem szabad úgy tekinte-
nünk, mintha az maga az ördög volna. 
Jómagam a középút híve vagyok, és 
maximálisan egyetértek a neves gyer-
mekpszichológussal, Ranschburg Jenő-
vel. Szerinte a televízió, a számítógép és 
az internet a modern világ szellemi táp-
láléka, „de akárcsak a fogyasztás vagy 
a silány minőség könnyen ártalmassá 
is válhat” – véli. Abban az esetben, ha 
ezt a nézetet elfogadjuk, nincs értelme a 
gyermekeket teljesen eltiltani a monito-
roktól, mert fejlesztik a vizuális érzéke-
lést, a gyors reakciót, a problémameg-
oldó képességet. A megfelelő játékkal 
fejlődhetnek a gyermekek különböző 
részképességei, úgymint a memória, 
a számolási készség, a gyorsaság. Ám 
ezeket a kívánatos eredményeket csakis 
szigorú szabályok mellett érhetjük el.

Fontos, hogy minél későbbi életkor-
ban üljön a gyermek a képernyő elé. A 
fejlődés korai szakaszában, 0–3 éves 
korig a szellemi fejlődés a mozgásfej-
lődésbe ágyazott. Hónapról hónapra 
új készségek alakulnak ki. Éppen ezért 
ilyenkor az a legfontosabb, hogy a 
gyermekek létező dolgokkal kapcso-
latban szerezzenek tapasztalatokat, 
és aktívan használják érzékszerveiket. 
A látvány, hangok, szagok, érintés, 
ízlelés, egyensúlyozás, mozgás, hőér-
zékelés, fájdalom, a saját testkontroll 
elengedhetetlen feltételei a valós élet-
ben való tájékozódásnak és érvénye-
sülésnek. A technika használatát meg 
kell előzze a természetben töltött idő, 
a természet megismerése, a játék, az 
emberi kapcsolatok kialakítása. 

A gyermek minél kevesebb időt tölt-
sön a képernyő előtt. A szakemberek az 
életkori sajátosságokat figyelembe véve 
a következőket javasolják: 0 és 3 év kö-
zötti gyerekeknek egyáltalán nem aján-
lott a tv-nézés. 3 és 5 éves kor között 
legfeljebb 30 percet, a 6 és 8 év közötti-
ek maximum 1 órát, 9 és 12 éves kor kö-
zött pedig nem ajánlott többet tévézni 
másfél óránál. A mai Magyarországon 
a 4–18 év közötti gyermekek átlagosan 
3-4 órát töltenek aktív tévénézéssel, ez 
a mennyiség jócskán meghaladja a kí-
vánatos értéket. Elveszi az időt a sporto-
lástól, a családi programoktól, mint pél-
dául a közösen elfogyasztott vacsorától, 
ami alkalmat adhatna a család minden 
szereplőjének arra, hogy beszámoljon 

az aznapi élményeiről, ezzel erősítve 
a családi köteléket és fejlesztve a gyer-
mekek kommunikációs készségeit és a 
memóriáját is. 

Fontos, hogy a gyermekek olyan szá-
mítógépes játékokkal játsszanak, me-
lyeket a szülő minőségileg is és meny-
nyiségileg is kontrollál. A számítógépes 
játékok túlingerlik a gyermekeket, ezál-
tal a gyengébb ingerek is kiverik a biz-
tosítékot náluk, vagy épp ellenkezőleg, 
immunissá válnak a külvilágból érkező 
jelzésekre. Ennek következményeként 
a gyermekek nem képesek koncent-
ráltan figyelni, másrészt a hétköznapi 
helyzetek nem lesznek elégségesek a 
figyelmük megtartására. 

Sajnos a mai magyar valóság az, 
hogy a gyermekek nem egészséges 
mennyiségű időt töltenek a digitá-
lis eszközök használatával, könnyen 
függővé válhatnak, ezáltal romlik a 
gyerektársaikkal, felnőttekkel való 
kapcsolataik minősége, és a kötelessé-
geiket sem tudják kellő módon ellátni. 
A felfokozott ingerekhez szokva az 
olvasás, a hagyományos játékok és az 
iskolai oktatás nem köti le őket. Ezáltal 
romlik a gyermekek beszédkészsége, 
érdektelenné válnak a beszélgetések-
re, fantáziaviláguk színtelenné válik.

Azonban, ha a szülő figyel arra, hogy 
gyermeke megfelelően és mértékkel 
használja ezeket az eszközöket, akkor 
nem kell félnie a negatív hatásoktól.

Téttry Tímea 
konduktor-tanító

Felhasznált források: www.babaszoba.hu, 
www.webbeteg.hu, www.ugyesgyerek.comA TECHNIKAI „KÜTYÜK” ÉLETÜNK SZERVES RÉSZEIVÉ VÁLTAK

A TÉMÁRÓL RANSCHBURG JENŐ IS 
KIFEJTETTE A VÉLEMÉNYÉT
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Pest Megye Szépe választás 
– pusztazámori lány a legszebb 16 között

Az Érd Szépe verseny idén Pest Megye Szépe versennyé 
bővült – ennek volt a döntője november 18-án a törökbá-
linti Munkácsy Mihály Művelődési Házban.

A Pest Megye Szépe verseny megrendezésével a szer-
vezők elsődleges célja az volt, hogy Pest megye egyik ki-
emelkedő és meghatározó eseménysorozata induljon út-
jára és hosszú távon méltó értéket képviseljen Pest megye 
életében.

Összesen harminc Pest megyei településről érkeztek a 
jelentkezők, és végül alapos felkészítés, előzetes válogatá-
sok után alakult ki a döntő mezőnye. A bejutott 16 Pest 
megyei lány között ismerős nevet is láthattunk, a puszta-
zámori Takács Szimonetta nevét. Számára életre szóló él-
ményt jelentett a megmérettetés. Így beszélt erről.

„A modellkedés és a szépségverseny világa, valamint 
az ehhez hasonló dolgok mindig is a gyermekkori álma-
im közé tartoztak. Idén nyáron jelentkeztem a Pest Megye 
Szépe 2017 versenyre. Szeptember 9-én egy válogatáson 
kellett részt vennünk, amely során interjút adtunk arról, 
hogy pontosan miért jelentkeztünk erre a versenyre, és be-
számoltunk a jövőbeni céljainkról is. A döntőbe 16 lányt 
választottak ki a 40 induló közül. Én szeptember 17-én 
kaptam meg a kiértesítést arról, hogy a döntőbe jutottam. 
Még mindig hatalmas boldogsággal tölt el, ha visszaemlék-
szem erre a pillanatra. 

Az első közös találkozásunk október 1-jén volt. Aznap 
készültek el rólunk a hivatalos Pest megye szépe képek.  A 
további heteink közös edzéssel, járáspróbákkal, fotózások-
kal, ruhapróbákkal teltek. Magát a döntőt november 18-án 
este 19 órakor Törökbálinton a Munkácsy Mihály Művelő-
dési Házban rendezték meg. Háromféle ruhában mutattuk 
meg magunkat: rövidnadrágban, kalocsai mintás ruhában 
és estélyiben. Nem volt fürdőruhás felvonulás, mert a szer-
vezők meggyőződése az, hogy a lányok ne csak szépsé-
gükről tegyenek tanúbizonyságot, hanem belső értékeikről 
is. Úgy érzem, hogy itt már mind a 16 lány nyertesnek szá-
mított, és számomra egy nagyon nagy pozitívum volt, hogy 
egy lány sem távozott üres kézzel. Én „A legkarakteresebb 
versenyző” különdíját hozhattam haza.

A verseny napján a zsűritagok döntöttek arról, hogy ki 
legyen a királynő, de mellette közönségszavazás is elindult 
a Facebookon.  Hatalmas köszönetet mondok így az újság 
hasábjain keresztül a családomnak, barátaimnak és ismerő-
seimnek, azoknak, akik végigkísértek engem ezen az úton. 
Mindenkinek köszönöm a rengeteg megosztást és a sok-sok 
szavazatot. Nagyon boldogan zártam ezt a versenyt, és úgy 
gondolom, hogy első lehetőségnek, egy kiindulási pontnak 
teljesen megfelelő volt. A verseny megadta a kellő bátorsá-
got a továbblépéshez.”

Csernyák Krisztina

Rodé Klára  SZINGLI

 Kiráz a hideg
 Ha a tüskéket látom,
 Leveleket köröttem
 Rég nem találom.

  Börtönben vagyok!
  A csőrikék vakok?

Társaim elhagytak,
Egyedül maradtam.
Érint a napsugár
Gyengéden, fáradtan.

Feszes a bőröm
Izzón hívogat.
Bogyó létemre
Nekem ez maradt.

Csípjél madár!
Mert magnak maradok.
Száram sorvad, 
A földre pottyanok.
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Magyar válogatott középtávfutó 
Pusztazámor lankáin – Csuta Dorottya

Kis falunkban szerencsére több ügyes 
fiatal sportoló is él. Közülük az egyik-
kel szinte bármikor találkozhatnak 
a zámoriak, miközben pályán kívüli 
edzéseit teljesíti esőben, hóban, fagy-
ban Zámor dimbes-dombos utcáin 
és jó időben a környező mezőkön, 
erdőkben. Harmonikus futómozgásá-
ról, valamint eltökéltségéről és konok 
szorgalmáról is könnyen felismerhető. 
Ő Csuta Dorottya, a Pegazus Atlétika 
Egyesület egyik futója.

Ez az esztendő is hasonlóan indult 
számára, mint az ezt megelőző atléti-
kával töltött kettő. Az előző év decem-
berében bevonultak a fedett pályára, 
hogy megkezdjék a csapattal a felké-
szülést a 2017-es versenyévre. Azon-
ban maga a versenyév jelentősen eltért 
az eddigiektől: idén küzdhetett először 
a nagy presztizzsel bíró magyar baj-
noki címekért, hiszen az 13 évesek 
korosztályban rendeznek először ilyet. 
Dorottya felkészülése edzője, Gedeon 
Zsolt irányításával meglehetősen jól si-
került, hiszen 2017-ben minden egyéni 
bajnoki címet megnyert, amin elindult. 

Fedettpályán 600 és 2000 méter sík-
futás számokban, mezeifutó-bajnok-
ságon, szabadtéri 600 és 2000 méter 
síkfutás számokban és a hegyifutó 
magyar bajnokságon sikerült magyar 
bajnoki címet nyernie. Ezenfelül a Peg-
azus Atlétika lány csapatával hegyifutó 
magyar bajnokok lettek, és mezei ma-
gyar bajnoki harmadik helyet szerez-
tek. A Diákolimpia sorozatban Buda-
pest bajnok mezei futásban és 600 m 
síkfutásban, majd ugyanezen számok-
ban az országos diákolimpiai bajnoki 
címeket is begyűjtötte. Mezei futásban 
ez különösen nagy szó, hiszen ezért a 
címért az ország 240 legjobb közép-
távfutója, triatlonosa, öttusása küzdött, 
akik a megyei elődöntőkről kemény 
küzdelemmel jutottak csak be az or-
szágos döntőre. 

Az évközben elért kimagasló ered-
mények miatt nyáron meghívták a diák-
válogatottba 600 m versenyszámban. 
A megmérettetés Lowiczban (Lengyel-
ország) volt, ahol hat ország legjobb 
diákjai mérték össze erejüket. A ver-
senyszámot meggyőző versenyzéssel 

és kiváló időeredménnyel (1:37,27) 
megnyerte. A nyári pihenő után szep-
tember elején következett egy fontos 
tétverseny Székesfehérváron, ahol már 
a két évvel idősebbek (serdülők – U16 
korosztály) döntötték el, hogy ki visel-
heti a címeres mezt, és mehet a Horvát-
országban megrendezendő válogatott 
viadalra. Doró ezen a megmérettetésen 
legfiatalabbként már indulhatott, és na-
gyon taktikus versenyzéssel, új egyéni 
csúccsal (6:39,59) a 2000 méteres tá-
von gyorsabbnak bizonyult a serdülő 
korosztály magyar legjobbjainál, annak 
ellenére, hogy ott már többszörös válo-
gatottak és serdülő magyar bajnokok és 
helyezettek között kellett versenyeznie.

Szeptember 30-án, a horvátországi 
Varasdon rendezték meg a válogatott 
viadalt, ahol szlovák, cseh, horvát, 
szlovén válogatott serdülők küzdöt-
tek meg a magyarokkal, hogy eldönt-
sék, ki a legjobb Európa e térségében. 
Dorottya újra 2000 m síkfutásban 
indult. Kiváló rajt után a második he-
lyen haladt a táv feléig, ahol átvette a 
vezetést szlovén ellenfelétől, majd azt 

A MAGYAR CSAPAT GYŐZÖTT, A KUPÁT A LEGERŐSEBB MAGYAR NŐI EREDMÉNYT ELÉRŐ CSUTA DOROTTYA VEHETTE ÁT
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folyamatosan növelve újabb, ezúttal 
óriási egyéni csúccsal (6:25,88) győz-
ni tudott. A magyar csapat a kiváló 
egyéni teljesítmények összegzése után 
megnyerte a viadalt a kiváló atlétikát 
képviselő csehek előtt. Erős időered-
ményére a szakemberek is felkapták 
fejüket, a Magyar Atlétikai Szövetségtől 
is kiemelt figyelmet ígértek a jövőben. 
A pusztazámori képviselő-testület már 
régebb óta Dorottya mellett áll, hiszen 
ösztöndíjjal jutalmazza erőfeszítéseit, 
illetve külföldi versenyzésre is felaján-
lottak anyagi segítséget. A távolabbi 

célkitűzés a felnőtt világversenyeken 
és olimpián történő eredményes rész-
vétel. A közelebbi célok között sze-
repel – a jövő évi eredményes hazai 
magyar bajnoki szereplésen kívül – az 
európai középtávfutás fellegvárában, 
Skóciában rajthoz állni, és összemérni 
erejét a helyi atlétákkal, majd a 2019-
es Európai Ifjúsági Olimpián való rész-
vétel kiharcolása, valamint az aktuális 
korosztályos világversenyekre és válo-
gatott viadalokra való kijutás.

De vajon miért éri meg a napi ta-
nulás, korán kelés és iskola után, akár 
fáradtan is lejárni az edzésekre és el-
végezni a munkát? Miből lehet erőt 
meríteni?

„Nagyon fontos a jó társaság, az 
edzőtársaimmal nagyon jól érzem 
magam, edzőmmel, Gedeon Zsolttal 
is nagyon jó a kapcsolatom. A másik 
dolog, amiért szeretem az edzésmun-
kát pontosan elvégezni (még akkor is, 
ha fáradt vagyok, sötét van már, vagy 
épp esik az eső), hogy a versenyen 
ebből meríthetek némi plusz energiát 
az ellenfelekkel szemben. Egy sikeres 

verseny, például a mostani válogatott 
viadal célba érkezésének pillanatában 
arra gondolok, hogy az összes nehéz 
edzés minden perce, az elvégzett 
munka minden métere megérte, mert 
az eredmény mindenért kárpótol. Ek-
kor az elégedettség érzése tölt el. Na-
gyon jólesik az is, amikor barátaim, 
edzőm, szüleim, ellenfeleim, ismerő-
seim, tanáraim megdicsérnek egy-egy 
jó eredmény után” – foglalja össze a 
kiváló zámori sportoló ars poeticáját.

November végén érkezett a jó hír, 
hogy az egész éves erőfeszítések és 
eredmények megkoronázásaként a 
Magyar Atlétikai Szövetség beválogat-
ta legifjabbként Dorottyát a Héraklész 
Bajnok Programba, amely az olimpi-
ai sportágak 14–18 éves fiataljainak 
nyújt anyagi segítséget nagyratörő ter-
veik elérésében, eszközök, válogatott 
edzőtáborok, felmérések biztosítása 
formájában. A programban való rész-
vétel lehetősége nemcsak anyagi, de 
óriási erkölcsi elismerés, és talán mo-
tiválhatja a többi fiatal sportolót álma-
ik megvalósításában.

Víz-,  csatorna-, fűtés szerelés
fürdőszoba felújítás

öntözőrendszer telepítés 
és karbantartás

GYORGYOVICH BALÁZS e. v.
Tel.: +36-30-222-5331

A DOBOGÓ LEGFELSŐ FOKÁN



1990-ben  alakult cégünk keres
FIZIKAI DOLGOZÓKAT, KOMPLETT BRIGÁDOKAT

alkalmazotti munkaviszonyba.
A társaság profi lja:

csapadékvíz elleni szigetelés,
talajnedvesség- és talajvíznyomás elleni szigetelések,

üzemi- és használati víz elleni szigetelések
Betöltendő munkakörök:

SZIGETELŐ SZAKMUNKÁS ÉS BETANÍTOTT SZIGETELŐ

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

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

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

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

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

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

vidéki munkavállalók esetén szállást 
(vagy lakhatási támogatást) biztosítunk

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

de alkalmanként Magyarország egész területén.
Jelentkezés, felvilágosítás: 

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

ÉÉÉÉÉÉlllljjjjjj át. Minden. Fiesta. Pillanatoott.

Ú J  F O R D

FIESTA
3 399 000 Ft-tól

*A képen szereplő autó illusztráció! Az ajánlat új Ford Fiesta 5 ajtós Trend Technology 1,1l 85LE EUR6 M5 modell vásárlása esetén 2017. december 31-ig, 
megkötött vevőszerződésekre, Ford Credit fi nanszírozás esetén, visszavonásig érvényes. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül 
ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal Ford márkakereskedésünkhöz! Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 3,2-5,2 l/100 km, vegyes CO2 
kibocsátás: 82-118 g/km. A Ford Credit zártvégű pénzügyi lízing-fi nanszírozás pontos feltételei és részletei felől érdeklődjön márkakereskedésünkben!

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 9., TEL.: +36 23 524 028

WWW.FORDSZABO.HU | WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU


