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Példaképem marad örökre
2021. január 16-án mély részvét mellett vettünk végső búcsút Pusztazámor
legidősebb lakójától, Csóli Vincéné
Tera mamától, ahogy szinte mindenki
hívta. Az érvényben lévő járványügyi
szabályok szigorú betartása mellett
búcsúzott tőle népes családja: 5 gyermeke, 12 unokája, 16 dédunokája és
egyetlen ükunokája, valamint az unokatestvérek. Elkísérte őt utolsó útjára
településünk lakossága, a szomszédok, egykori kollégák, ismerősök.
A fia, Csóli László és családja által
összeállított búcsúbeszédet a szertartást celebráló Sisa Lénárd plébános
olvasta fel. A búcsúztatás után gyászmisét mondtak az elhunyt lelki üdvéért, melyen a családtagok és néhány
közelebbi barát vett részt.
Tera mama 1919. augusztus 16-án
született. Az eltelt több mint 101 év
folyamán küzdelmekkel, megpróbáltatásokkal terhes életutat járt be. Az ötvenes évek nélkülözésekkel teli korszakában kellett gondoskodnia az öt
gyermekről. Megfeszített munkával és
áldozatos szeretettel, amellett kellő szigorral és határozottsággal sikerült mindegyiküket tisztességes, becsületes emberré nevelni. A nehézségek ellenére
soha nem panaszkodott. Minden megnyilvánulásában következetes maradt;
szilárd meggyőződését a keresztény
hitre és erkölcsre alapozta. „Nem vagyok bigottan vallásos – vallotta a vele

TERA MAMA A 100. SZÜLETÉSNAPJA ELŐTT, 2019 TAVASZÁN

készült beszélgetés során –, de a Jóistennek köszönök mindent. A Jóisten nem
tud megverni, csak segíteni, az biztos.”
Mivel egy utcában laktunk, gyakran találkoztunk, sokat beszélgettünk
annál is inkább, mert hasonló nézeteket vallottunk. Mindkettőnk számára
a család mellett nemzetünk, a haza
szeretete nagyon fontos. Hihetetlen
munkabírása lenyűgöző volt számomra. 2020 adventi időszakában még a
varrógép előtt ült, mert „slamposnak”

A ZÁMORI ÓVODÁSOKKAL (JOBB OLDALON ÁLLVA)

találta a szoknyáját és meg kellett
igazítania. Karácsony előtt krumplis
pogácsával lepett meg engem. Azt
mondta, hogy hiányoznak neki a
tyúkjai. Sokat mesélt szomorú gyerekkoráról, dolgos ifjúkoráról és családfenntartóként a mindennapi kenyér
előteremtéséről. Szerinte a rendszeres
mozgás, a kitartó munka és a mértékletes életvitel képezi a hosszú és tartalmas élet titkát.
Bölcsessége, életfelfogása és emberszeretete mindannyiunk számára
példamutató és követendő. Hosszú
élete az isteni gondviselés csodája.
Hálásan köszönjük a Teremtőnek,
hogy a közelében élhettünk.
Embersége és tisztessége méltó arra,
hogy továbbadjuk az utánunk következőknek, mert példáját az időtől független, nemzedékeken átívelő örökös
értéknek tartjuk.
„Boldogok a halottak, akik az Úrban
halnak meg mostantól fogva. Bizony,
azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő
cselekedeteik követik őket” (Jel 14,13).
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod… hanem az Úr lesz
néked örök világosságod” (Ézs 60,19).
Fekete Zsuzsanna
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Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra!
Nem lehet elégszer ismételni, többek között azokat a témaköröket,
amelyek az egészség védelmét
szolgálják. Mindenkinek saját
felelőssége, hogyan és mit tesz
egészsége megóvása érdekében,
viszont ha tetteink környezetünkre
is befolyással vannak, az már nem
„játék”. A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben különösen
fontos a hatóságok által előírt szabályok betartása. Ez az elhúzódó
és ki tudja mikor véget érő helyzet bizonyára türelmetlenebbé,
feszültebbé és bizonytalanabbá
teheti az embereket. De minden
esetben szem előtt kell tartani,
hogy az óvintézkedések és szabályok betartása, nem mellesleg majd a védőoltások beadása, csökkenthetik a fertőzés terjedését.
Éppen ezért fontos, hogy a hatósági házi karantén alá helyezett személy
a karantén időtartama alatt a kijelölt területet nem hagyhatja el, másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok betartásával
érintkezhet. Muszáj kitartani, magunk és mások egészségét megóvni annak
érdekében, hogy visszaálljon életünk majdnem a régi kerékvágásba.
Zámor lakosai ne tartozzanak abba a körbe, akik nem tartják be a járványügyi megfigyelés alá helyezés szabályait. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
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A hulladék elszállításának
rendje 2021-ben
Tisztelt pusztazámori Lakos, tisztelt
Ügyfelünk!
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a
hulladék elszállításának rendjéről és
az ezzel kapcsolatos további információkról. Kérjük, hogy a hulladékot
minden esetben legkésőbb a gyűjtési
napon reggel 6:00-ig kikészíteni szíveskedjen.
Tájékoztató a kommunális (háztartási) hulladék gyűjtéséről
Kommunális (háztartási) hulladék a
háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakások-

ban, lakóingatlanokban, a pihenés,
üdülés céljára használt helyiségekben,
valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot. Kérjük, hogy a hulladékokat minden esetben legkésőbb
csütörtök reggel 6:00-ig, jól megközelíthető és látható helyre kikészíteni
szíveskedjen.
Szelektíven gyűjthető hulladékok és
azok gyűjtésének módja
PAPÍR Ide tartozik minden könyv, füzet, újságpapír, magazin, csomagolópapír, hullámpapír, karton, papírguriga, kiöblített és összelapított italos
karton (tejes-, gyümölcsleves doboz).

Fontos, hogy a dobozokat lapítsuk
össze, csökkentsük a térfogatukat, így
sokkal kevesebb helyet foglalnak el.
Továbbá a szelektíven gyűjtött papírok közé ne tegyünk ételhulladékkal
szennyezett (vegyszerrel érintkezett
vagy olajos, zsíros) papírokat, például
a pizzásdobozt. Használt papír zsebkendőt vagy szalvétát se dobjunk ide.
A papír szelektív hulladékokat lapra
hajtogatva, összekötegelve (a szelektív
hulladék gyűjtésének napján reggel
6:00-ig) az ingatlanuk elé, jól látható,
megközelíthető helyre szíveskedjen
kikészíteni.
MŰANYAG ÉS FÉM Ide tartoznak
az üdítős és ásványvizes palackok,
kiöblített háztartási flakonok és
azok kupakjai (samponos, habfürdős flakon), a háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok,
csomagoló fóliák), kimosott tejfölös,
joghurtos poharak, továbbá a különféle háztartási fémhulladékok (pl.
evőeszköz) és italos- valamint konzervdobozok.
A különválogatva gyűjtött fém és
műanyag közé ne kerüljön zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szenynyezett (nem kimosott) flakon, margarinos doboz, élelmiszer maradványt
tartalmazó műanyag, hungarocell,
CD-lemez, magnó- és videókazetta,
egyéb nem csomagolási műanyag (pl.
nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk a jelenlegi technológiákkal nem
megoldható.
A műanyag- és fémhulladékokat kérjük a szelektív hulladék gyűjtésének
napján reggel 6:00-ig az ingatlanuk
elé, jól látható, megközelíthető helyre
szíveskedjen kikészíteni a hulladékok
beazonosítására alkalmas, bármilyen
átlátszó zsákban.
ÜVEGHULLADÉK Üvegnek számít
minden italos-, parfümös és egyéb
öblös üveg. Fontos, hogy az edényzetekbe kupak nélkül helyezze el az
üvegeket. Az üveghulladékokat az
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Kommunális hulladék gyűjtése: csütörtökön (hulladék kihelyezése reggel 06:00-ig).
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés: minden hónap utolsó szerdáján.
Zöldhulladék gyűjtése: gyűjtőponton (hulladék elhelyezése pénteken
12:00-tól hétfőn reggel 06:00-ig lehetséges). Januárban fenyőfagyűjtés.
Lomtalanítás: az időpontot később határozzák meg.

erre a célra kialakított gyűjtőponton
tudja leadni a régi kocsma épület mögötti udvarban.
ZÖLDHULLADÉK Lomb-, fa- és
bokornyesedék, nyírt fű, gyom hulladékot Pusztazámor területének több
pontján kihelyezett konténerbe helyezheti el. Ügyeljen arra, hogy az
elszállításra szolgáló konténerbe kizárólag olyan zöldhulladék kerüljön,
mely komposztálható. A fás szárú
zöldhulladékok, ágak, gallyak pedig
kötegelve (az ágak maximum 1 méteres hosszúságúak és 15 cm átmérőjűek lehetnek és csak így helyezhetőek
a konténerbe.) Kérjük, a konténerbe
hulladékgyűjtő zsákot ne rakjanak!

Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlanja elé helyezze ki a lomokat, legkorábban a lomtalanítási napot megelőző
napon! Kérjük, hogy Pusztazámor község közterületi rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a meghirdetett napon legkésőbb reggel 06:00-ig
helyezze ki lomjait, ezzel elkerülhetővé
válik a rendetlenség az utcákon! Ezen
időpont után kihelyezett hulladékot nem
szállítják el! Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni,
hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat
ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz
által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa,
és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

LOMHULLADÉK
A kihelyezett
lomhulladék nem haladhatja meg a 2
m3/ingatlan/év mennyiséget.

Ne készítsen ki:
• a háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot,

• ipari, mezőgazdasági tevékenység
következtében keletkezett hulladékot,
• veszélyes hulladékot,
• építési törmeléket,
• autógumit, autóroncsot,
• szénport, hamut,
• földet,
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, műanyag- és fémhulladékot,
• zöldhulladékot (ág, nyesedék,
lomb, fű).
A lomtalanítás
utáni
takarítás:
Az ingatlan előtti szakasz takarítása
az ingatlantulajdonosok vagy azok
képviselőinek felelőssége és feladata.
Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend
helyreállításában együttműködni szíveskedjen.
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Képviselő-testületi határozatok
52/2020. (IX1. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a község új Településfejlesztési
koncepcióját.
53/2020. (IX. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
és az OTÉK előírásai alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 9/B. § (2)
bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével Pusztazámor község Településszerkezeti tervét jelen határozat 1-6. mellékleteiben
foglaltak szerint állapítja meg.
1.) Pusztazámor község Településszerkezeti terve jelen határozat alábbi mellékleteinek
együttesen alkalmazandó összessége:
1. számú melléklet: TSZT/M/2020. jelű,
M=1:10.000-es méretarányú „Településszerkezeti terve”;
2. számú melléklet: TSZT/K/2020. jelű,
M=1:10.000-es méretarányú „Korlátozások, védelmek” című terve;
3. számú melléklet: „Pusztazámor község
Településszerkezeti tervének leírása’ 2020”
című szöveges dokumentum;
4. számú melléklet: „A település területi mérlege” című szöveges dokumentum;
5. számú melléklet: „A területrendezési tervekkel való összhang igazolása” című szöveges dokumentum;
6. számú melléklet: „A biológiai aktivitás
érték számítási eredménye” című szöveges
dokumentum.
2.) Jelen határozat a közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított
30. napon lép hatályba.
3.) Pusztazámor község Településszerkezeti
tervének 3. pont szerinti hatályba lépésével egyidejűleg Pusztazámor Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2009. (III. 9.) számú
képviselő-testületi határozatával jóváhagyott és
többször módosított Településszerkezeti terve
érvényét veszti és nem alkalmazható.

4.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadást követő 15 napon belül
gondoskodjon a Településszerkezeti terv közléséről és nyilvánosságáról, az elfogadott településrendezési eszközt küldje meg az állami
főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő államigazgatási szerveknek, valamint a partnerségi
egyeztetés szabályai szerint az elfogadásról
tájékoztassa a partnereket.
54/2020. (IX. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a járványveszélyes helyzetre tekintettel az oktatási épületegyüttesben lévő tornatermet csak az iskolai és
az óvodai neveléssel kapcsolatban lehet használni. Jelen döntés visszavonásig érvényes.
55/2020. (IX. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló 10/1995 (IV. 27.) önkormányzati
rendelet 9–10. §-a alapján Községi Ösztöndíjat
állapít meg a 2019–2020-as eredményeire tekintettel:
Horváth Péter pusztazámori lakos 10 000 Ft
Horváth Bence pusztazámori lakos 10 000 Ft
Ifj. Lizicska Béla pusztazámori lakos 10 000 Ft
Kovács Barbara pusztazámori lakos 15 000 Ft
Csuta Johanna pusztazámori lakos 10 000 Ft
Csuta Boglárka pusztazámori lakos 10 000 Ft
Balogh-Molnár Sára pusztazámori lakos
10 000 Ft
Polgár Zsófia pusztazámori lakos 10 000 Ft
56/2020. (IX. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Böcsödi Ferenc lakásvásárlás-támogatás iránti kérelmét elutasítja. A kérelmező a vásárlással már jelenleg is általa lakott és
részben tulajdonában lévő lakásban növelné
tulajdoni arányát, de ezzel sem lenne a teljes
lakás tulajdonosa. A képviselő-testület a támogatási rendelet célját és az összes körülményt
mérlegelve úgy döntött, hogy az adható támogatást nem biztosítja kérelmező részére.

57/2020. (IX. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az oktatási épületegyüttesben lévő, várhatóan október 31-ével
megüresedő szolgálati lakást az év végéig nem
adja ki újabb bérlőnek. A lakás további hasznosításáról 2020. december 31-éig hoz döntést.
58/2020. (X. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) 3. pontjában meghatározott hatáskörében
eljárva a központi címregiszterben történő rögzítése érdekében megerősíti, hogy a Pusztazámori 333 és 334 hrsz. alatti közterületek neve a
korábban használt elnevezésnek megfelelően
Corvin utca.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy
gondoskodjon a központi címregiszter megfelelő kiegészítéséről.
59/2020. (X. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint
jóváhagyja az önkormányzat 2023-ig szóló
időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
60/2020. (X. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel, az egészség megőrzését
előtérbe helyezve a 2020-as évben nem tartja
meg az Idősek Napja rendezvényt.
61/2020. (X. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy készüljön
használati szabályzat a műfüves sportpályára vonatkozóan. Ebben rögzíteni kell a pálya
használatának megengedett idősávját és olyan
magatartási szabályokat, amelyek betartása
szükséges ahhoz, hogy a lakókörnyék nyugalma is biztosított legyen. A szabályzattervezetet
jóváhagyásra a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
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62/2020. (X. 14.) számú

68/2020. (X. 14.) számú

mester gyakorolja. Vagyis jelen döntés megho-

képviselő-testületi határozat

képviselő-testületi határozat

zatalára, és valamennyi szükséges intézkedés

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában
lévő közterület telekhatárát rendezi úgy, hogy
a valós állapothoz igazítja. A telekhatár-rendezés célja, hogy a 148 hrsz. alatti ingatlan jelenlegi és korábbi tulajdonosa által sok évtizede
használt rész az ingatlan-nyilvántartásban is a
148 hrsz. alatti ingatlanhoz kerüljön. A telekhatár-rendezés feltétele, hogy az azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget az
érdekeltnek kell viselnie, valamint a területnövekményért cserébe 200 000 Ft ellentételezést
kell fizetnie az önkormányzatnak a gazdagodásért.
A telekalakítással kapcsolatos költségeket
akkor is viselnie kell, ha a felek akarata az
engedélyezésre hatósági hatáskörrel rendelkező szervek döntése miatt esetleg nem teljesedik be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, ideértve a szükséges megállapodás
megkötését is.

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről
szóló 10/1995 (IV. 27.) önkormányzati rendelet
9–10. §-a alapján Községi Ösztöndíjat állapít
meg a 2019/2020-as eredményeire tekintettel:
Csóli Vendel pusztazámori lakos 10 000 Ft
Csóli Máté pusztazámori lakos 10 000 Ft

63/2020. (X. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kész értékesíteni a tulajdonában
lévő 087/10 hrsz. alatti ingatlanból egy részt
húsfeldolgozó üzem létesítése céljára. A területből annak teljes hosszában a Helyi Építési
Szabályzat előírásainak megfelelő, minimálisan 30 m széles önálló telek kialakítását és
eladását támogatja. A képviselő-testület felkéri
a polgármestert, hogy értékeltesse fel a területrészt és végső döntésre terjessze elő az azt
követő ülésre.

64/2020. (X. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat 2020/2021. évi fordulójához
csatlakozik. Az ösztöndíjpályázat keretében a
következőkben meghatározott pályázatok támogathatók.
65/2020. (X. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában
lévő Petőfi Sándor u. 1/B. (180/2 hrsz.) alatti
ingatlanon álló épület korábban vegyesboltnak
helyet adó helyiségeit 2020-ban nem adja ki
bérbe. Az épületet végleges sorsáról ez év december 31-éig hoz döntést.

69/2020. (X. 14.) számú
képviselő-testületi határozat
Az újszülöttek támogatásának szabályait az
1/2018 (I. 15.) helyi rendelet tartalmazza,
melynek értelében az önkormányzat 50 000 Ft
anyagi támogatásban részesíti azt a családot,
amely a gyermek születésekor életvitelszerűen
a település közigazgatási területén belül lakik,
és a szülők közül legalább az egyik bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik
Pusztazámoron.
Szabadfi Nóra
Budainé Kemsei Dzsenifer Dorina
Pácser István
Pátrovics Benedek
polgármester

dr. Újházi Miklós
jegyző
*

A veszélyhelyzet kihirdetése idején hozott
határozatok, amikor a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester gyakorolja
70/2020. (XI. 18). számú határozat az idős
pusztazámori lakosok támogatásáról
A veszélyhelyzet
kihirdetéséről
szóló
478/2020. (XI. 3.) kormányrendelettel elrendelt
veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.
§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben
eljárva, figyelemmel a képviselő-testület tagjainak véleményére a következőkről rendelkezem:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat úgy
dönt, hogy azoknak a pusztazámori lakosoknak, akik 2020. december 31-éig töltik be a
65. életévüket és akik 2020. november 1-jén
állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt élnek Pusztazámoron, települési
támogatásként, 7000 forint egyszeri karácsonyi támogatást nyújt a költségvetés szociális
keretének maradványa, valamint az általános
tartalék terhére.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje
alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgár-

megtételére önállóan eljárva, külön képviselő-testületi felhatalmazás nélkül, hatáskörrel
rendelkezem.
71/2020. (XII. 9.) számú határozat
a Községháza tetőjének felújításáról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva,
figyelemmel a képviselő-testület tagjainak véleményére a következőkről rendelkezem:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat úgy
dönt, hogy megrendeli a Községháza tetőjének
felújítását az alábbiak szerint:
– a tetőszerkezet (cserép és faszerkezet,
ereszcsatorna) szükséges mértékű bontását,
főszerkezet javítását, új lécezés készítését Kis
Endre egyéni vállalkozótól bruttó 2 350 000 Ft
díj ellenében
– az ereszcsatorna-rendszer és tetőszellőzők
kialakítását, hófogók beépítését Kis Endre Kristóf egyéni vállalkozótól bruttó 2 257 000 Ft díj
ellenében
– párakondenzációs filc bevonatos LINDAB
cserepes lemez héjalás készítését Orosz Ibolya
Mária egyéni vállalkozótól bruttó 2 890 000 Ft
díj ellenében.
A felújítás kezdete – időjárás függvényében
– 2021. február 1.
A felújításhoz szükséges forrást az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe be kell tervezni.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje
alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés
megtételére, ideértve a vállalkozási szerződések megkötését is, önállóan eljárva, külön képviselő-testületi felhatalmazás nélkül, hatáskörrel rendelkezem.
73/2020. (XII. 14.). számú határozat
Községi Ösztöndíjak odaítéléséről
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva,
figyelemmel a képviselő-testület tagjainak véleményére a következőkről rendelkezem:
A robotprogramozó versenyen elért helyezéséért egyszeri 15 000 Ft községi ösztöndíjban részesítem:
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Takács Hunort a 2020. 11. 14. World Robot

Pusztazámor Községi Önkormányzat úgy

Olympiad nemzetközi tanulmányi verseny

dönt, hogy megrendeli a Községháza tetőjének
teljes felújítására vonatkozóan a műszaki ellenőrzést az alábbiak szerint:
– a tetőszerkezet (cserép és faszerkezet,
ereszcsatorna) szükséges mértékű bontásának,
főszerkezet javításának, új lécezés készítésének műszaki ellenőrzése
– az ereszcsatorna-rendszer és tetőszellőzők
kialakításának, hófogók beépítésének műszaki
ellenőrzése
– párakondenzációs filc bevonatos LINDAB
cserepes lemez héjalás készítésének műszaki
ellenőrzése
– a teljes felújítási munkálat, anyagok, termékek, berendezések folyamatos felügyelete
műszaki ellenőrként.
A fent részletezett munka ellenértéke bruttó 374 850 Ft, azaz háromszázhetvennégyezer-nyolcszázötven forint.
A felújítás kezdete – időjárás függvényében
– 2021. február 1.
A felújítás műszaki ellenőri munkálatainak
ellátáshoz szükséges forrást az önkormányzat
a 2021. évi költségvetésébe be kell tervezni.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje
alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés
megtételére, ideértve a szükséges megállapodás megkötését is, önállóan eljárva, külön képviselő-testületi felhatalmazás nélkül, hatáskörrel rendelkezem.

Kanadában (online) rendezett világdöntőjén
– Surprise Elementary kategóriában V. helyezésért.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje
alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, az szükséges intézkedések megtételére külön képviselő-testületi felhatalmazás
nélkül, hatáskörrel rendelkezem.
74/2020. (XII. 16.). számú határozat
Együttműködési megállapodás kötése
Biatorbágy Város Önkormányzatával, illetve
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó
Nonprofit Kft-vel
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a
következőkről rendelkezem:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Biatorbágy Város
Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanban a járóbeteg-szakrendelő működését biztosító Egészségházat (2051 Biatorbágy, Mester u.
2.) akként támogatja, hogy az Egészségház működési költségeihez 2021. évre 650 000, azaz
hatszázötvenezer forint összegű támogatást
nyújt. A támogatás fedezetét az önkormányzat
2021. évi költségvetésébe be kell tervezni.
A támogatás átadása a Biatorbágy Város
Önkormányzatával, illetve a Biatorbágy Város
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.-vel kötendő
megállapodás alapján történik.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje
alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés
megtételére, ideértve a szükséges megállapodás megkötését is, önállóan eljárva, külön képviselő-testületi felhatalmazás nélkül, hatáskörrel rendelkezem.
75/2020. (XII. 17.). számú határozat a Községháza tetőzetének felújításához kapcsolódó
műszaki ellenőri feladatok ellátásról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a
következőkről rendelkezem:

76/2020. (XII. 23.) számú határozat
víziközművagyon értékeléséről
A veszélyhelyzet
kihirdetéséről
szóló
478/2020. (XI. 3.) kormányrendelettel elrendelt
veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.
§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben
eljárva a következőkről rendelkezem:
A Pusztazámor Községi Önkormányzat az
Érd és Térsége Víziközmű Kft.-t bízza meg a
pusztazámori víziközművagyon törvény szerinti vagyonértékelésének elkészítésével, illetve
elkészíttetésével a szolgáltató KIG/378/6/2020
számú ajánlatában foglaltak szerint.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés
rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje
alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges intézkedés
megtételére, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
Pátrovics Benedek
polgármester

Felhívás
Megkérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy téli időszakban ne parkoljanak az utcán, álljanak be inkább
a kapubejáróikra vagy telkeikre,
mert az FKF Zrt. munkatársai a
hókotró és sószóró gépekkel nem
tudják megtisztítani az úttestet az
utca nagy részét elfoglaló autók
miatt.
Aki az utcán parkol, ugyan nem
követ el szabálysértést, de kérjük,
hogy ne az önkormányzatot okolják, ha nincs elkotorva a hó, vagy
nem teljes a csúszásmentesítés.
Pátrovics Benedek
polgármester

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot
a kormánynak a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében
tett intézkedéseiről (639/2020.
[XII. 22.] Korm. rendelet) Pusztazámor községre vonatkoztatva.
E rendelet arról szól, hogy a
2021-es adóévben a mikro-, kisés középvállalkozások esetében a
helyi iparűzési adó mértéke 1%,
feltéve, hogy:
– nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint
– és a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1
százalék.
Pusztazámor községben az állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó évi
mértéke eddig az adóalap 1,5%-a
volt. A kormány által hozott rendelet szerint ez a 2021-es adóévre 1%-ra változik Pusztazámoron
iparűzési tevékenységet végzők
esetében is.
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Biatorbágyi Egészségház – Járóbeteg-szakellátás
A zámori lakosok számára a 2021-es évben is ingyenes
lesz a Biatorbágyi Egészségházban a járóbeteg-szakellátás!
A Biatorbágyi Egészségház járóbeteg-szakellátásának
támogatása révén a pusztazámori érvényes állandó, illetve tartózkodási hellyel és társadalombiztosítással rendelkező lakosok a biatorbágyi rendelő meghatározott járóbeteg-szakrendeléseit térítésmentesen vehetik igénybe.
A szakrendelő részére nyújtott támogatással az önkormányzat a lakosok helyett kifizeti az ellátások díját.
Elérhetőség:
Egészségügyi Központ
Cím: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.
Telefon: +36 23 534-560
Kérjük, amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud az
előre egyeztett időponton megjelenni, akkor azt jelezze a
recepción, hogy a megüresedett helyet pótolni tudják.
Pátrovics Benedek
polgármester

Szakrendelések
Belgyógyászat
Bőrgyógyászat
Diabetológia
Endokrinológia
Fizioterápia
Fül-orr-gégegyógyászat
Kardiológia
Labordiagnosztika
Mozgásterápia
Neurológia
Ortopédia
Pszichiátria
Pszichológia
Reumatológia
Röntgendiagnosztika
Sebészet
Szemészet
Szülészet-Nőgyógyászat
Ultrahang
Urológia

Beutalóköteles
rendelések
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Időpontkérés
szükséges
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ingatlanok és közterületek tisztán tartása
Naptár szerint a négy évszak közül
most a téli évszakot kellene éljük, de
jelenleg az időjárás nagyon kegyes
hozzánk, leszámítva eddig egy-egy
napot. Nem vagyok meteorológus,
de az előrejelzéseket figyelve nem
nagyon számíthatunk havazásra. Viszont, ha mégis bekövetkezne, szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét néhány fontos és betartandó
intézkedésre.
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni:
Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is
van, az úttestig terjedő teljes terület),
saroktelek esetén minden oldalán,
továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, a hóeltakarításról és a síkosságmentességről.
A járdaszakasz melletti nyílt árok
és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.

Tömbtelken a külön tulajdonban
álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról.
A beépítetlen telekingatlan tisztán
tartásáról és gyommentesítéséről.
A telekingatlanról a járdára és az
úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
A járműbehajtók átereszeinek építéséről, jó karban és tisztán tartásáról.
(2) Az üzletek és egyéb elárusító
helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet – a nyitva tartás
ideje alatt – a tulajdonos köteles tisztán tartani.
(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a
nyári időszakban legkésőbb reggel
07.00 óráig köteles letakarítani és a

hulladékot az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállítani.
(4) A közterületek tisztán tartása
nappal és éjszaka, időbeni korlátozás
nélkül végezhető.
(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési
munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles
tisztán tartani.
Fentiek a „Pusztazámor Községi
Önkormányzat 8/2004. (VII.09.) számú rendelet a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről” lettek kiragadva.
Ügyeljük környezetünk tisztán tartására, téli időszakban, nagyobb körültekintéssel, magunk és embertársaink testi épségének megóvásával a
megfelelő hóeltakarításra és a síkosságmentesítésre.
Pátrovics Benedek
polgármester
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Köszönet a világító adventi ablakokért!

Az adventi várakozás, a karácsony
közeledte izgalommal teli időszak.
Ilyenkor a lelkünket az ünnepre hangoljuk. A gyerekeknek az ajándékos
adventi naptár ablakai naponta új
örömet adnak. Ezt a játékot továbbgondolva született meg a világító
adventi kalendárium ötlete. Magyarországon már néhány éve hódít, az
idén, Szőke Szilvia kezdeményezésére, községünkben, Pusztazámoron is
elindult.

Ez a kedves játék arról szól, hogy
adott napon egy-egy család feldíszíti a
házuk egyik ablakát, és kivilágítja azt.
Így december elsejétől szentestéig kinyílik egy újabb adventi világító ablak. Aki kinyitott egy ablakot, onnantól minden este kivilágítva kell lennie,
hogy szenteste egyszerre világítson
mind a 24 ablak. E közös játékkal mindenki nyerő: az is, aki megtalálja és
gyönyörködik a szépen feldíszített ablakokban, és főként az, aki díszíti azt.
Nagyon hálásak vagyunk Szilviának, a kezdeményezőnek, mert községünkben nagyon aktívan részt vet-
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tek a lakók a játékban, és sok látogató
indult el esténként a családdal megkeresni az aznapi ablakot. A meglepetést csak fokozta, hogy a házigazdák gyakran terített asztallal várták az
érkezőket. Ebben a pandémiás időszakban ez nagyon jó dolog, örömet
szereztünk magunknak és másoknak.
Nagyon reméljük, hogy az idei adventet már szabadon, korlátozások nélkül
élhetjük meg, és ez a kezdeményezés
jó alkalom lesz a község lakóinak a
közösség építésre, hogy még jobban
összekovácsolódjon a lakosság.
Kiss Ágnes
Fotók: Facebook
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A böjti idő kezdetére
Az idei farsangi időszak bizony igen
csendesen, mondhatni szomorúan
telt. A vidám hangulatú zámori farsangi mulatságokat, jelmezbálokat legfeljebb emlékezetünkbe idézhetjük.
Maholnap itt a hamvazószerda, amely
idén február 17-re esik, és kezdetét veszi a húsvétra felkészítő negyvennapos
böjt. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának a megünneplésére készülnek,
a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.
A negyvennapos böjt a IV. századra
vált általánossá a keresztény világban.
A XI. századig olyannyira szigorú volt,
hogy késő délutánig semmit sem ettek: húst, tejterméket és tojást pedig
a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. A katolikus egyház mára
enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú
böjtöt ír elő. A 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és ebből csak egyszer jóllakniuk.
Dr. Kerényi Lajos atya így ír a böjtről:
„Sajnos vannak – egyáltalán nem bölcs
emberek –, akik feleslegesnek tartják a

böjtöt, mondván: miért kell kínozni az
embereket elavult középkori gyakorlatokkal. Természetesen ők is böjtölnek, ha féltik az alakjukat, vagy nem
szeretnének kiesni a súlycsoportjukból. Nagyböjtben elmélkedjünk a böjt
üzenetéről és az erkölcsi nevelés örök
időszerűségéről. A böjt, az erkölcsi nevelés nem cél, hanem nélkülözhetetlen
eszköz, hogy egyensúlyban tartsuk életünket. A nagyböjt nagyon is alkalmas
arra, hogy felelősségünk tudatában
el-elgondolkodjunk lehetőségeinkről,
jelenünkről, jövőnkről.”
Cseri Kálmán református lelkipásztor szerint „[a] böjt azt jelenti, hogy a
keresztény ember egy időre lemond a
saját élvezetéről, szórakozásáról, hogy
ehelyett másoknak szerezzen örömöt
vagy adjon segítséget. Háttérbe szorítom a test igényeinek kielégítését, és
tudatosan jobban figyelek a lelkemre.
Nemcsak arra ügyelek, mit várnak el
tőlem az emberek, hanem hogy mit
vár tőlem Isten, akivel oly sokszor nem
törődöm. A böjt az élet egyoldalúságának csökkentése, az egyensúly helyreállítása, terápia, gyógymód, ami min-

denkinek használ. Ezzel a lemondással
nem érdemeket szerzek Istennél, nem
szenvedést okozok magamnak, hanem
jót teszek vele önmagamnak is, másoknak is. Nemcsak a gyomrunkon lehet
böjtölni, van szóböjt is, indulatböjt, a
kedvenc újság helyett lehet játszani a
gyerekekkel, a tévé helyett beszélgetni
a házastárssal vagy tanulmányozni a
Bibliát. Jézus a böjtöt az istenfélő élet
ugyanolyan természetes velejárójának
tartotta, mint az imádkozást vagy az
adakozást. A böjt lényege, hogy valamilyen földi célt félretesz az ember
egy időre, hogy a mennyeiekre figyeljen. Az ideig valót feladja az örökkévalóért. A test követelőzését figyelmen
kívül hagyja, és a lelkével foglalkozik. S
miközben így valamiről lemarad, sokkal többet kap. Istenben lesz gazdag,
ahogy Jézus mondta, és utána mindent
jobban bír, többet tud adni másoknak.”
Fekete Zsuzsanna

Madármenyegzős Bálint
„A verebek Bálintkor választanak
párt” – vélekedtek a sokat látott
gazdák. Mivel megfigyelték, hogy a
madarak Szent Bálint napján (február 14.) kezdenek a fészekrakáshoz, a
jámbor lelkek úgy gondolták, a verebek az ünnepen tartják a menyegzőjüket, mert a nyavalyatörősök patrónusa oltalmába vette őket. A földből

élők örültek a veréblakodalomnak, a
csapatostól megjelenő madarak láttán tudták, hogy nagyon közel van
a kikelet. Az ég madarait gabonával,
aszalt gyümölccsel etették.
A ház körül tüsténkedő dédanyáink nem feledkeztek meg az aprójószágról sem; szenteltvizet öntöttek
a szárnyasok itatójába, hogy egészségesek legyenek. Dédapáink többsége határszemlét tartott a bőséges
termés reményében; sokan körbejárták a birtokukat abban bízva, hogy
a seregélyek nem pusztítják majd az
érőfélben lévő szőlőt, gyümölcsöt.
A szerelmespárok vélhetően nem a
gazdasággal, hanem egymással voltak elfoglalva a madármenyegzős
Bálintkor, mivel a jegyesek és a házasodni vágyók nagyon reménykedtek
a szent oltalmában. Az ókori Rómá-

ba visszanyúló Bálint–Valentin-ünnepen minden bizonnyal, ahogy
napjainkban is, sok szerelmes szív
megnyílik a kedves előtt. A szeretet
és a szerelem napján a titkos hódolók
is nyíltan színt vallhatnak, mondjuk,
egy szál virággal.
Nem csoda, hogy a földből élők
igencsak várták Zsuzsannát (február 19.), vele az idő melegebbre fordulását. A tapasztaltabbak nagyon
füleltek, hogy megszólal-e a mezei
pacsirta. Ha jelt adott, akkor tudták, hogy nem tér vissza a zimankó,
hamarosan beköszönt a szép idő.
Amikor a kikelet hírnökének példáját
követve a pipiskék és a vadgerlicék
is rázendítettek, bizonyosra vették,
hogy nagyon korán ébred a szunnyadó természet.
F. Zs.
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Farsangi fánk
Takács Tibor (1927–2014) írót, költőt, Táncsics Mihály-díjas újságírót
1997-ben a Kossuth Rádió felkérte,
hogy írjon és olvasson fel jegyzeteket a hajnali hallgatóknak a Reggeli
Krónikában. Az elhangzott Útravalók 2004-ben kötetben is megjelentek. Ebből adunk közre egy jegyzetet
(amely a ma kényszerűen elmaradó
farsangi programokra is emlékeztet).
Gyerekkorom kedvence volt a farsangi fánk. Édesanyám nem nagyon
szerette, ha sütés közben melléje álltam, mert féltett a felcsapódó, sistergő zsírtól. Ismerte mohóságomat, és
tudta, hogy képes vagyok a forró fánk
azonnali felfalására. Ilyenkor nem volt
időm kivárni, amíg behavazza finom
porcukorral. De még jobb volt, ha
édes baracklekvárt csurgatott a közepébe. Ennél jobbat nem ettünk farsang idején.

A tél elűzését is jelentette a vigalom. Noha Vízkeresztkor még csak
a nagyon reménykedők mernek arra
gondolni, hamarosan véget ér a fagyos idő. Szerettem a farsangot, mert
a nővérem bálba járt, élveztem én is a
szülői aggódást és féltést. Anyánknak
is vele kellett mennie, s ilyenkor egyedül maradtam otthon.
Egyszer, ifjú emberként összeírtam,
hogy miféle bálokat rendeztek akko-

Köszönetnyilvánítás
„Soha nem halványul szívünkben emléked,
soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”
Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, ismerősöknek, kollégáknak,
akik elkísérték utolsó útjára drága halottunkat, Szente Juliannát.
A gyászoló család

riban. A nagymamát is kifaggattam:
volt-e bálban, Röszkén? Nevetve
mondta, hogy volt bizony, de csak
tollasbálban, ami alatt azt kellett értenem, hogy bebújtak a nagy dunna alá
és ott báloztak kedvükre.
A farsangi mulatság jó öröm vízkereszttől hamvazószerdáig. Se én, se
a nagymamám persze nem tudtunk
semmit a római karneválokról, az ősi
múltról, s arról, hogy a farsang nem
más, mint a tél elűzésének egyik szertartása. Sok szép lakodalom esett
ilyenkor, bele is pirult a nagymama,
mint emlékeiben keresgélő, amikor
megsúgta nekem, hogy ő farsangkor
állt nagyapával a pap elé: 1882-ben.
Azt már én számolom ki, hogy ennek
éppen 115 esztendeje.
Még másról is mesélt. Arról, ami az
1879-es nagy árvíz előtt szokásban
volt. Felöltöztettek rissz-rossz ruhákba
egy szalmával kitömött bábút s aztán
vagy elégették, vagy a Tiszába dobták,
áldozatképpen. Azt már Bálint Sándor
néprajzkutatótól tudom, hogy farsang
végeztével a Szeged-alsóváros utcáin,
kormos arcú, maskarába öltözött fiatalok vonultak fel, söprűvel verve a
bámészkodó lányokat. Ilyenkor fatuskót húztak maguk után és ezt kiáltozták: „Ujjujuju vén juh, kimaradtam a
farsangbú…”
Hogy miért jutott mindez az eszembe? Mert tegnap, hazatérve a szerkesztőségek világából, finom illatok fogadtak. A feleségem farsangi fánkkal várt.
– Azért sütöttem – mondta –, ha bálba
nem is megyünk, de érezzük, hogy farsang van!
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Tudnivalók az idősek oltásáról
A regisztrált idősek koronavírus elleni oltásával kapcsolatos tudnivalókról tettek közzé tájékoztatást a koronavirus.gov.hu honlapon. Február
4-e és 8-a között körülbelül 30 ezer
regisztrált idős ember kapta meg az
oltást; az idősek vakcinációja az oltási terv szerint zajlik a következő
időszakban is. Az oltás után átmeneti reakciók alakulhatnak ki.
Az oltások mindig a rendelkezésre
álló vakcinával történnek, a kórházi
oltópontokon jelenleg Pfizer-BioNTech-vakcinával, a háziorvosok pedig
Moderna-vakcinával oltanak. Előbbiből az első oltást követő 21., utóbbiból a 28. napon kell beadni a második
oltást. Az oltóanyagokat nem lehet
felcserélni, az első és a második oltást
ugyanazzal a vakcinával kell elvégezni. Ha a második oltást a tervezett
időpontban valamilyen okból nem
lehet beadni, az oltóorvossal megbeszélt időpontban kell pótolni.
A koronavírus elleni védettség kialakulásához általában két oltásra van
szükség, az első oltás is kivált bizonyos védettséget, de az oltottak tel-

jes védelme csak a vakcina második
adagját követően alakul ki, várhatóan
egy-két héten belül. Százszázalékos
hatékonyságú vakcina nem létezik,
így előfordulhat, hogy kevesen, de
lesznek olyanok, akik mégis megfertőződnek, ők azonban nem betegszenek majd meg súlyosan.
Az érintetteket arra kérik, hogy az
oltásra a személyazonosító iratukat
és TAJ-kártyájukat, valamint lehetőség szerint a beleegyező nyilatkozatot
kinyomtatva, kitöltve vigyék magukkal, írják össze, milyen gyógyszereket
szednek, és gondolják végig, van-e
krónikus betegségük, volt-e a közelmúltban súlyos vagy akut betegségük.
Ha valaki a közelmúltban immungyengítő kezelést kapott, vagy ájulásra hajlamos, jelezze az oltás előtt
az orvosnak. Kitértek arra is: az oltást
megelőzően megvizsgálják és kérdőív
segítségével kikérdezik az embereket,
az oltás után pedig 15-30 percig megfigyelés alatt tartják őket.
Az oltás után átmeneti reakciók –
fájdalom és duzzanat a beadás helyén, fejfájás, hidegrázás, fáradtság,
izomfájdalom, láz – alakulhatnak ki.
Ezek azonban szövődmények nélkül

megszűnnek. A reakciók enyhítésére
fájdalomcsillapító, lázcsillapító gyógyszerek alkalmazhatók. Hangsúlyozták, hogy az oltás önkéntes, és nem
okozhat koronavírus-fertőzést.
Az időseknek és a krónikus betegeknek különösen javasolt a védőoltás, hiszen a koronavírus-fertőzés
miatt elhunytak átlagéletkora 76 év,
az idős kor mellett pedig a krónikus
betegségek is növelik a fertőzés súlyos
lefolyásának a kockázatát. Az olthatóságról minden esetben az oltóorvos
dönt. Nem javasolt például az oltás
beadása akut lázas megbetegedés, a
vakcina összetevőjével szembeni allergiás reakció és az anamnézisben
súlyos, kórházi ellátást igénylő gyógyszerrel vagy védőoltással kapcsolatos
anafilaxiás reakció esetén. A második
oltást nem szabad beadni azoknak
sem, akik anafilaxiás reakciót mutattak az első oltáskor.
A tájékoztatás szerint mindenki
sorra kerül majd, aki jelentkezett a
védőoltásra, az oltások ütemét a vakcinák érkezésének üteme határozza
meg. Aki még nem regisztrált, továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.
gov.hu honlapon vagy postai úton.

Közelgő ünnepeink

Boldogasszony áldása
„Üdvözlégy Mária, élőknek, holtaknak vigasza és üdvössége. Légy velem
minden kísértésben, keserűségben,
szükségben, aggodalomban” – fohászkodtak eleink Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén (március 25.).
Az egyházi hagyomány Gyümölcsoltó Boldogasszonyhoz köti az angyali
üdvözletet, Jézus születésének hírül
adását. Az Érdy-kódex szerint „A mai
napon mézillatot árasztanak az kemény egek, mert az Atyaúristen …
irgalmasságot hinte az szegény világra. Ez mai napon egyesültenek egybe
az isteni természet az emberi termé-

szettel az édes Szűznek szeplőtelen
méhében”. Az ünnep ihleti az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságot.
Némelyek már hajnali három órától
imádkoztak, mert hitük szerint akkor
jelent meg Gábriel arkangyal.

A gazdák esküdtek rá, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony napja a legalkalmasabb az oltásra, a szemzésre,
mivel Szűz Mária ekkor fogadta méhébe Jézust. Úgy tartották, hogy az ünnepen oltott fának az ágát nem szabad
letörni, levágni, mert vér folyna belőle. Mivel e fákról eredményesen lehet
oltani, hittek benne, hogy Boldogaszszony áldása van az új oltáson. A néphit szerint Gyümölcsoltó Boldogaszszony hozza haza a madarakat, ezért
dédapáink szélesre tárt istállóajtóval
várták Isten madarait, a fecskéket.
F. Zs.
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Adománykampány
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete járványügyi védekezés támogatására adománykampányt indít,
amely során a támogatókat „Covidharcos” ajándékokkal lepik meg.
A szervezet közleményéből kiderül: a
koronavírus-járvány nyomán napjainkban jelentősen megváltoztak a vöröskeresztesek feladatai, illetve munkavégzési
körülményeik, ezért a szervezet segítséget kér munkatársaik és aktivistáik védőeszközeinek biztosításához.
A szervezet Pest megyében számos
hajléktalan-intézményt, átmeneti otthont, illetve utcai gondozó szolgálatot
tart fent. Mintegy 75 munkavállalójuk
dolgozik a Pest megyei csapatban a
szociális segítségnyújtás, a gyermekvédelmi feladatok, segélyezési akciók, elsősegély-oktatás, -bemutatók
és -vizsgáztatás, valamint a véradásszervezés területén. Az ő védelmük

érdekében folyamatosan biztosítaniuk
kell a védőfelszerelést és a fertőtlenítő
szereket, amelyek komoly kiadásokat
jelentenek.
Ezeknek a kiadásoknak a fedezése
érdekében adománygyűjtő kampányt
indítanak – a nagylelkű támogatóknak
limitált ajándékokkal szeretnék meg-

FREBA TŰZ KFT.
Tüzelőanyag kereskedés
tüzifa, fabrikett, barnaszén,
feketeszén, német brikett

Tárnok, Tavasz utca 2.
Tel.: 06 20 359 6021
Nyitvatartás
hétfőtől péntekig: 6:00–16:00 óráig
szombat: 6:00–12:00 óráig

köszönni a felajánlásaikat. Amennyiben az adományozó kitölti a mellékelt
űrlapot és 2000 forint feletti összeggel
támogatja a szervezetet, részére most
szuper „COVID Harcos” maszkot, Superhuman nyakpasszt vagy Felület/
Fertőtlenítő Hősvegyületet küldenek.
Forrás: midio.hu

RENAULT CLIO
az életre hangolva

már 4

199 000 ft-tól

*A feltüntetett ajánlat CLIO Life SCe 65 verzióra érvényes, 2021.01.15. napjától visszavonásig, használtautó beszámítás esetén. CLIO Life SCe 65 vegyes fogyasztás l/100 km: 5,1 – 6,0; CO2-kibocsátás g/km:
116 – 136. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2м20)6*:Ȥ;Ȥ:9(=65(;26Aʭ(+(;624,./(;Ȥ96AȤ:((0A6;;:Ȥ.п рΕΒΓΚьΓΓΘΓ9,5+,3,;ɔ),5,3ʴɿ9;=0A:.Ȥ3(;0,31Ȥ9Ȥ::(3;ʰ9;ɔ5;Ϻ.ɔ726*:0;ɔ5@3,.,:-6.@(:A;Ȥ:(
,3;ɔ9/,;,A,5ɔ9;ɔ2,2;ʴ3(=,A,;ɔ:0:;ɿ3<:ϻ(.ɔ726*:0;,9/,3ɔ:,ϻ(A0+ʴ1Ȥ9Ȥ:0=0:A65@62ϻ;6=Ȥ))Ȥ(A˩;=65(3=Ȥ3(:A;Ȥ:-˫..=ɔ5@ɔ),5Ϻ.ɔ71Ȥ94˰=,2,3ɔ9/,;ʴ:ɔ.,ϻ(4˰:A(20(+(;62ɔ:4,.63+Ȥ:62ϻ=(3(405;(
-,3:A,9,3;:ɔ.,269:AȤ.652ɔ5;,3;ɔ9/,;5,2ϻɔ:)Ȥ9402694ʭ+6:ɿ;/(;ʭ2Ϻ1,3,5/09+,;ɔ:),52ʰAʰ3;(+(;625,4;,31,:2ʰ9˰,2ϻɔ:5,4405ʴ:˫35,2:A,9Aʴ+ɔ:2ʰ;ɔ:0(1Ȥ53(;5(2Ϻ9ɔ:A3,;,2ɔ9;2,9,::,-,3/0=(;(36:
,5(<3;Ȥ92(2,9,:2,+ʴ1ɔ;Ϻ2ɔ7033<:A;9Ȥ*0ʭϺ
A Renault ajánlásával

AUTÓCENTRUM SZABÓ CSOPORT

2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 7-9., TEL.: +36 (23) 521 310
WWW.RENAULTERD.HU

renault.hu

