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A Belügyminisztérium ajánlásait figye-
lembe véve született meg a döntés, 
hogy Pusztazámoron a március 15-i 
ünnepség elmaradt. Az önkormányzat 
ugyanakkor mindent megtett annak 
érdekében, hogy az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc hőseinek 
emléke méltó módon megidézhető 
legyen. A község főutcáját és a Hősök 
terét idén is zászlók díszítették a nem-
zeti ünnep napjaiban. Kitűzött ko-
kárdával fejeztük ki tiszteletünket és 
hálánkat a szabadságért küzdő hőse-
inknek. Az iskolások lázasan készül-
tek az ünnep méltó megünneplésére, 
de végül is csak a társaiknak mutatták 
be ünnepi műsorukat.

Kiss Ágnes

Hat és fél évvel ezelőtt az volt a fel-
adatom, hogy a Zámori Hírek számá-
ra kérdezzem meg a korosztályomhoz 
tartozóktól, hogyan ünnepelték a régi 
karácsonyokat. 

Tera mama akkori elbeszélése vé-
gén szó szerint azt mondta (Zámori 
Hírek, 2013/6., 10 oldal): „Ajándéko-
zásra nem is emlékszem, nekem még 
babám sem volt soha gyerekkorom-
ban.”

2019-ben, a 100. születésnapján se-
gített a „Babaklinika”. A képen látható 
alvóbaba 1914-ben született Bécsben 
(ezt bélyegzés igazolja a baba nya-
kán). Tavaly nyáron, 95 év után, szüle-
tésnapi jókívánságokkal egyetemben, 

igaz szeretettel, ajándékképpen – Fe-
kete Zsuzsa megörökítésével – átad-
tam Tera mamának a kislánykorában 
áhított ajándék babát.

Panni néni

Rendhagyó ünneplés

Utóirat a 100 éves születésnapi meglepetéshez
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Felhívás

Óvodai beiratkozás 
a 2020/2021-es nevelési évre

Önkormányzatunk a kormányzati 
döntésnek megfelelően gondos-
kodik a 70 év feletti, egyedülálló 
nyugdíjasok ellátásáról, amennyi-
ben nincs aki gondoskodna róluk, 
és vállalják, hogy nem hagyják el 
otthonukat a veszélyhelyzet alatt.

Zámoron házhoz visszük a segít-
séget azoknak, akik erre rászorul-
nak. Gyógyszerek beszerzésében, 
bevásárlásban segítünk, térítés elle-
nében biztosítani tudunk napi egy-
szeri meleg ételt (ebédet)!

ELÉRHETŐSÉG 

Csibrikné Pátrovics Krisztina 00 36 
70 331-9703 vagy 

Oláh Gábor 00 36 70 250-9168

E-mail-cím: polgarmester@puszta-
zamor.hu

Kérjük a 70 év felettieket, ha mód-
juk van rá, EGYÁLTALÁN NE hagy-
ják el otthonukat!

Felhívjuk figyelmüket, hogy ön-
álló kezdeményezésként, karita-
tív jelleggel NE végezzenek segítő 
munkát! Ha ezt teszik, azzal a vírus 
terjedését segítik elő! 

Aki segíteni szeretne, önkéntes 
munkát végezne, kérjük, a fenti 
e-mail-címen jelezze, hogy felké-
szült, védőfelszereléssel ellátott se-
gítői csapatunk részeként, bizton-
sággal tehesse ezt!

Pusztazámor Községi 
Önkormányzat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alap-
ján minden gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig be-
tölti a 3. életévét, a nevelési év kez-
dőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) 
legalább napi négyórás óvodai neve-
lésre kötelezett. 

Az emberi erőforrások minisztere 
a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre 
történő óvodai, valamint általános isko-
lai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) 
EMMI határozat alapján a 2020/21. 
nevelési évre történő óvodai beirat-
kozás online (e-mailes) formában tör-
ténik 2020. április 2–17. között.

A Pusztazámori Napköziotthonos 
Óvoda vezetése minden tőle telhetőt 
megtesz azért, hogy a felvétel a gyerme-
kek érdekeit szem előtt tartva folyjon le. 

Ezért kérjük a kedves szülőket, hogy 
– a www.pusztazamor.hu honlap-

ról is letölthető „Nyilatkozat óvo-
dai beiratkozáshoz” dokumentu-
mot kitöltve, aláírva beszkennelve 
vagy lefényképezve,

– a gyermek anyakönyvi kivonatát 
vagy személyi igazolványát besz-
kennelve vagy lefényképezve,

– a gyermek TAJ-kártyáját beszken-
nelve vagy lefényképezve,

– a gyermek lakcímkártyáját besz-
kennelve vagy lefényképezve

 juttassák el 2020. április 2–17. kö-
zött a zamorovoda@gmail.com címre.

Szoloszkáné Lepnyák Alíz
óvodavezető

Pusztazámori 
Napköziotthonos Óvoda
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Tisztelt Pusztazámori Lakosok! 
A járvánnyal szembeni védekezés és 
megelőzés érdekében az alábbi in-
tézkedéseket hoztuk.

A Községházán 2020. március 12-
től nem tartunk személyes ügyfélfo-
gadást. Kérünk mindenkit, hogy ne 
menjen személyesen a Községházára, 
lehetőség szerint e-mailben és telefo-
non érdeklődjenek, valamint az elekt-
ronikus ügyintézést vegyék igénybe. 

Minden hétköznap 8–12 óra között 
ügyeletet biztosítunk, munkatársaink 
ebben az időszakban hívhatók tele-
fonon.

Központi telefonszám: Ágoston 
Csenge 23/347-438 titkarsag@puszta-
zamor.hu

Csernyák Krisztina 30/546-5310 
csernyak.krisztina@pusztazamor.hu 

Adóügyek: Hankóné Tokodi Anna 
23/347-421 106-os mellék ado@pusz-
tazamor.hu

Pénzügy: Lengyel-Szarvas Brigitta 
23/347-421 105 mellék penzugy@
pusztazamor.hu 

Anyakönyvi és hagyatéki ügyinté-
zés: Velegi Ágnes 30/372-3998 anya-
konyv@soskut.hu 

Szociális ügyek, segélyek: Chrenkó 
Marianna 30/709-5811 szocialis@sos-
kut.hu 

Lakcímügyek és temetkezés: Szi-
mandlné Szolnoki Gabriella 23/560-
561 ugyfelszolgalat@soskut.hu 

Önkormányzatunk az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc 172. 
évfordulója alkalmából március 13-
ára ünnepségre és koszorúzásra hívta 
községünk lakóit. A nyilvános ren-
dezvény a járványügyi helyzet és az 
azzal kapcsolatos intézkedések miatt 
elmaradt.

1102/2020. (III. 14.) Korm. határo-
zat alapján 2020. március 16. napjá-
tól az iskolákban a nevelés-oktatás 
tantermen kívüli, digitális munka-
rendben folyik. Az iskola teljes kézi 
és gépi fertőtlenítése 2020. március 
24-ére befejeződött. Az Oktatási 
Épületegyüttes sportudvarának folya-

matos gondozását a zárva tartás elle-
nére biztosítjuk.

Az óvodában 2020. március 18-tól 
rendkívüli szünet vette kezdetét. Hét-
főn és kedden azoknak a szülőknek a 
gyermekeit még fogadták, akik a vá-
ratlan szünet elrendelése miatt még 
nem tudták megoldani gyermekük 
felügyeletét. Az óvoda és a főzőkony-
ha teljes kézi és gépi fertőtlenítése 
2020. március 30-ára befejeződött. A 
Komplex-Tox Kft. dolgozóinak nagyon 
köszönjük, hogy ingyen végezték el 
az ózonos fertőtlenítést. Az óvoda új-
ranyitásáról a későbbiekben nyújtunk 
tájékoztatást. Az óvoda kertjének fo-
lyamatos gondozását a zárva tartás 
ellenére biztosítjuk.

A játszóteret, az Oktatási Épülete-
gyüttes sportudvarát, a műfüves pá-
lyát 2020. március 20-ától lezártuk. 

A Naplemente Nyugdíjasklub 2020. 
március 16-ától nem tart összejövete-
leket.

Az Egészségház teljes gépi fertőt-
lenítése 2020. március 30-án történt 
meg. 

A Pusztazámoron működő csirke-
telep felajánlotta, hogy a településen 
élő igénylők számára lakásonként 
2 db hatósági állatorvosi papírral 
rendelkező élő vágócsirkét biztosít 
húsvét hetében. Köszönjük Szom-
bathelyi-Furi Ildikónak, hogy Zámor 
lakóira is gondolt. A csirkék árát az 
önkormányzat fizeti ki a csirketelep 
tulajdonosa számára. Ezzel az anya-

gi áldozatvállalással is szeretne az 
önkormányzat segítséget nyújtani a 
lakosság számára. 

Kissné Bielik Andrea újrafelhasznál-
ható textil szájmaszkokat ajánlott fel a 
háziorvosok, a házi gyermekorvos, a 
posta, a bolt és az önkormányzat dol-
gozói számára. Hálás szívvel köszön-
jük gondoskodását.

Döntés született arról, hogy 2020. 
április 1-jétől visszavonásig Pusztazá-
mor teljes közigazgatási területén tilos 
az avar és egyéb más kerti hulladék 
égetése, szabadban és tüzelőberen-
dezésben egyaránt. A belterületi lakó-
ingatlanoknál keletkezett olyan kerti 
hulladék elszállításáról, amelyet a Fő-
városi Közterület-fenntartó Zrt. a nor-
mál rend szerint nem tud elszállítani, 
a veszélyhelyzet megszűnése után az 
önkormányzat fog gondoskodni.

Az önkormányzat a lehetőségeihez 
mérten továbbra is mindent megtesz 
a pusztazámori lakosok védelme ér-
dekében.

Ismételten kérjük, hogy fogadják 
meg az ajánlásokat: higiéniás előírá-
sok betartása, otthonmaradás, tömeg-
közlekedés lehetőség szerinti mellő-
zése, társas együttlétek korlátozása. 

Előre is köszönjük megértésüket, tü-
relmüket, kérjük együttműködésüket!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk 
egymásra!

Pátrovics Benedek
polgármester

Tájékoztatás az önkormányzat 
által meghozott intézkedésekről
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Az eddigi tapasztalatok alapján a la-
kosság nagy része együttműködő.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illet-
ve a magánlakás elhagyására az e ren-
deletben meghatározott alapos indok-
kal kerülhet sor – áll a jogszabályban.

Mi számít alapos indoknak

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kö-
telezettség, a gazdasági, mezőgaz-
dasági és erdészeti tevékenység, 
valamint  az ezek elvégzéséhez 
nélkülözhetetlen anyagokat, vala-
mint eszközöket árusító üzletben 
(különösen  a műszaki cikket, az 
építőanyagot és eszközöket árusító 
üzletben) történő vásárlás,

b)  napközbeni kiscsoportos felügye-
let okán a kiskorú gyermek kísérése,

c)  az egészségügyi ellátás és szol-
gáltatás igénybevétele, beleértve a 
gyógyító tevékenységen túl a testi és 
a lelki  egészség megőrzése céljából 
nyújtott egészségügyi szolgáltatáso-
kat (különösen pszichoterápiás ellá-
tás,  fizioterápiás kezelés, gyógytor-
na),

d)  az egyéni szabadidős sporttevé-
kenység, szabadidős célú gyalogos 
közlekedés az 5. § szerint,

e)  a házasságkötés és a temetés szűk 
családi körben,

f)  a napi fogyasztási cikket értékesítő 
élelmiszerüzletben (a továbbiakban: 
élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g)  a napi fogyasztási cikket értékesítő 
egyéb (illatszert, drogériai terméket, 
háztartási tisztítószert, vegyi  árut 
és higiéniai papírterméket árusító) 
üzletben (a továbbiakban együtt: 
drogéria) történő vásárlás,

h)  az állateledelt, takarmányt forgal-
mazó üzletben történő vásárlás,

i)  a mezőgazdasági üzletben történő 
vásárlás, ideértve műtrágyát értéke-
sítő üzletet és vágóhidat,

j)  a piacon, a helyi termelői piacon (a 
továbbiakban együtt: piac) történő 
vásárlás,

k)  a gyógyszert, a gyógyászati se-
gédeszközt forgalmazó üzletben (a 
továbbiakban együtt: gyógyszer-
tár)  történő vásárlás,

l)  az üzemanyag-töltőállomás felke-
resése,

m)  a dohányboltban történő vásárlás,
n)  a fodrász, a manikűrös szolgáltatá-

sok igénybevétele,
o)  a szállítási, tisztítási és higiéniás 

szolgáltatások igénybevétele,
p)  a gépjármű- és kerékpárszerviz, a 

mezőgazdasági és erdészeti gépek 
és berendezések javításával kapcso-
latos  szolgáltatások igénybevétele,

q)  a hulladékgazdálkodással össze-
függő szolgáltatások igénybevétele,

r)  a legszükségesebb esetben a 
személyes megjelenést igénylő 
ügyintézés, így hatósági, banki, 
pénzügyi,  biztosítási és postai szol-
gáltatások igénybevétele,

s)  az állatok ellátása, háziállat közte-
rületi sétáltatása, az állatorvosi ren-
delő és az állatkórház látogatása,

t)  a szülői jogok és kötelezettségek,
u)  a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá a magáról 
gondoskodni nem tudó vagy segítség-
re szoruló személy (például kiskorú, 
idős és beteg személy) részére történő 
segítségnyújtás.

Egyéni szabadidős sporttevékeny-
ség, szabadidős célú gyalogos közle-
kedés külterületen, valamint a telepü-
lések belterületén – lehetőség szerint 
a zöldterületeken – pedig egyedül 
vagy ugyanazon háztartásban élőkkel 
közösen folytatható azzal, hogy má-
soktól legalább 1,5 méter távolságot 
kell tartani.

Kijárási korlátozás

Változások a háziorvosi rendelésekben

Tekintettel a COVID–19 pandémia 
miatt kihirdetett veszélyhelyzetre, 
kérjük, hogy az orvosi rendelőben 
történő személyes megjelenés előtt 
minden esetben telefonon vagy 
e-mail-ben jelentkezzenek be házi-
orvosuknál.

Dr. Andrásfalvy András Ders, Dr. 
Király Péter, Mártonné Andrea ren-
delési időben 06 23 347-171, filovi-
ta02@gmail.com

Dr. Bezerédi János, Csüllögné Haj-
nalka rendelési időben 06 23 347-
171, +36 20 3844-014, salubritas.
soskut@gmail.com

Receptek felírása e-recept formájá-
ban történik, papír alapú recept átvé-
tele nem szükséges. A gyógyszereket a 
hozzátartozók is kiválthatják, a recept 
tulajdonosának TAJ-számával és a saját 
személyi igazolványukkal. A most le-
járó szakorvosi javaslatos gyógyszerek 

továbbra is felírhatóak, tehát senki nem 
marad gyógyszer és ellátás nélkül!

Magas láz, mellkasi fájdalom, szá-
raz köhögés, nehézlégzés, gyenge-
ség esetén telefonon konzultáljon 
háziorvosával a további teendőkről!

Rendelési időn kívül ügyelet: 06 
23 365-274

Ingyenes zöldszám, amelyen in-
formációt kaphatnak: 06 80/277-
455, 06 80/277- 456

Az új koronavírus-járvány miatt 2020. március 28-ától Magyarország egész 
területén kijárási korlátozás lépett életbe. A szabályok betartását a rendőrök 
– több helyen a honvédség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet munka-
társaival közösen – folyamatosan ellenőrzik. A cél nem a büntetés, hanem a 
járvány terjedésének lassítása a korlátozások érvényre juttatásával. 
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Mi az a koronavírus?

A 2019–nCoV (SARS-CoV–2) névre 
keresztelt vírus a koronavírusok közé 
tartozik. A vírus okozta megbetegedés 
hivatalos neve COVID–19.

Hogyan terjed a koronavírus?

A COVID–19 főként cseppfertőzés-
sel terjed, de a kutatók által az sem 
zárható ki, hogy a fertőzött széklettel 
való érintkezés során is megfertőződ-
hetünk.

Kik kaphatják el a koronavírust?

Ahogy más, a légutakat érintő vírus-
fertőzést, úgy a koronavírust is gya-
korlatilag bárki elkaphatja. Viszont 
erre is fogékonyabbak lehetnek a 
krónikus betegségekben szenvedők, 
a legyengült immunrendszerűek és az 
idősebbek. A betegség lefolyása náluk 
súlyosabb tünetekkel járhat, és a szö-
vődmények is gyakoribbak.

Melyek a koronavírus tünetei?

A koronvírus lappangási ideje a je-
lenlegi tudásunk alapján 2–14 nap. A 
koronavírus a légutakat támadja meg. 
A fertőzés tünetei kezdetben hason-
lítanak az influenza vagy egyéb lég-
úti fertőzés tüneteihez: láz, fáradtság 
és száraz köhögés. Egyes betegeknél 
jelentkezhet fájdalom, orrdugulás, 
orrfolyás, torokfájás vagy hasmenés. 
Ezek a tünetek általában kezdetben 
enyhék és fokozatosan jelentkeznek, 
majd erősödhetnek. Vannak olyan 
fertőzöttek, akiknél nem alakul ki 
semmilyen tünet és nem érzik magu-
kat betegnek. Az esetek kb. 80 szá-
zalékában a betegség enyhe, kb. 15 
százalékban súlyos, és 5 százalékban 
kritikus lefolyású.

Hogyan terjed a betegség?

A betegség az orrból vagy szájból 
származó apró cseppeken keresz-
tül képes emberről emberre terjed-

ni. Ezek a cseppek egy megfertőzött 
ember köhögésével vagy kilégzésével 
kerülnek a külvilágba és a beteg körü-
li tárgyakra, felületekre. Az emberek 
általában úgy fertőződnek meg, hogy 
belélegzik azokat a cseppeket, amiket 
egy fertőzött kiköhög vagy kilélegzik. 
Úgy is megfertőződhet valaki, hogy 
a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz 
vagy felületekhez ér, majd a szemé-
hez, orrához vagy szájához nyúl. 

Hogyan védekezhetünk 
a fertőzés ellen?

A legtöbb ember, aki megfertőződik, 
enyhe betegségen esik át és rövid idő 
alatt felépül. Vigyázzon a saját és má-
sok egészségére úgy, hogy betartja a 
következőket:

1. Rendszeresen és alaposan mossa 
meg kezét vízzel és szappannal, vagy 
tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlení-
tővel. Miért? A kézmosás vagy alko-
holos kézfertőtlenítés eltávolítja az 
esetleg a kezünkön lévő vírusokat.

2. Tartsa magát legalább 2 méter tá-
volságra mindenkitől, aki köhög vagy 
tüsszent. Miért? Köhögéskor vagy 
tüsszentéskor apró folyadékcseppek 
kerülnek a környezetbe, amelyek tar-
talmazhatják a vírust. Ha túl közel va-
gyunk, akkor belélegezhetjük a csep-
peket és ezáltal a vírust is.

3. Kerülje a szeme, az orra és a szá-
ja érintését. Miért? A kezünk számos 
felülettel, tárggyal érintkezik, melynek 
során szennyeződhet az ott lévő víru-
sokkal. Az így szennyezett kézzel a 
szem, a száj vagy az orr érintése ese-
tén a vírus a szervezetünkbe kerülhet, 
azaz megfertőződhetünk.

4. Tegyen meg mindent, hogy Ön 
és környezete betartsa a megfelelő hi-
giénés előírásokat. Ez azt jelenti, hogy 
takarja el a száját és orrát a behajlított 
könyökével vagy egy zsebkendővel, 
amikor köhög vagy tüsszent, ez után 
pedig azonnal dobja ki a használt 
zsebkendőt. Miért? A vírus cseppfer-
tőzéssel terjed. A köhögési, tüsszögési 
etikett betartásával megvédjük a körü-
löttünk lévőket a különböző vírusok-
tól, így az új koronavírustól is.

5. Ha betegnek érzi magát, lázas, 
köhög és nehezen lélegzik, akkor mi-
előbb hívja fel telefonon háziorvosát, 
vagy a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont ingyenesen hívható zöldszámait. 
Mondja el a tüneteket. Kövesse az or-
vos útmutatásait. Miért? A háziorvos 
telefonon fogja kikérdezni Önt, ha fel-
merül a koronavírus-fertőzés gyanúja, 
akkor a háziorvos értesíti a mentőket 
és a mentő szállítja kórházba.

Dr. Andrásfalvy András Ders, Dr. 
Király Péter, Mártonné Andrea ren-
delési időben 06 23 347-171, filovi-
ta02@gmail.com

Dr. Bezerédi János, Csüllögné Haj-
nalka rendelési időben 06 23 347-
171, +36 20 3844-014, salubritas.
soskut@gmail.com

Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont ingyenesen hívható zöldszámai 
06 80 277-455 vagy 06 80 277-456

Hogyan lehet gyógyítani az új koro-
navírus által okozott fertőzést?

Az új koronavírus okozta megbetegedé-
seknek jelenleg nincs speciális, célzott 
kezelési módja, gyógyszere. Az érintett 
betegeknél a tüneteknek megfelelő, a 
beteg szervezetét, immunrendszerét, 
légzését támogató kezelést alkalmaz-
nak (pl. oxigénterápia, folyadékkezelés, 
vírusellenes szerek, szükség esetén lég-
zéstámogatás). A koronavírusok ellen 
jelenleg nincs védőoltás.

Fontos, hogy az antibiotikumok sze-
dése nemcsak hatástalan a koronaví-
rus ellen, de kifejezetten káros lehet 
vírusfertőzések esetén.

A koronavírusról és az ellene 
való védekezésről
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Az Esély Szociális Társulás Szociális 
és Gyermekjóléti Központ Gondozási 
Központja Sóskút és Pusztazámor te-
lepüléseken látja el az idősgondozást. 
Fő feladatunk napi egyszeri meleg étel 
biztosítása a rászorulóknak, szociális 
segítés és személyi gondozás a házi 
segítségnyújtás keretében, valamint 
az idősek klubjának működtetése.

A koronavírus-járvány következté-
ben kialakult veszélyhelyzet miatt a 
Gondozási Központ munkatársainak 
bővült a feladata. A meglévő ellátotta-
ink gondozásán túl mindkét települé-
sen részt veszünk a 70. életévüket be-
töltött személyek, valamint a magukról 
gondoskodni nem tudó, élethelyzetük 
miatt segítségre szorulók ellátásában. 

A segítséget kérőknek az étkeztetés 
keretében egyszeri meleg ebédet vi-
szünk házhoz, mely térítési díjas (660 
Ft/adag), de indokolt esetben a szoci-
ális helyzettől függően ingyenesen is 
lehet kérni. 

A szociális segítést kérők esetén 
bevásárolunk, gyógyszert íratunk és 
kiváltjuk, valamint az ügyintézésben 
(posta) nyújtunk segítséget, ezt a szol-
gáltatást ingyenesen biztosítjuk.

A segítséget kérőket három csoport-
ba osztottuk, akiket igény szerint, elő-
re megbeszélt időpontban keresünk 
fel.

Csak szociális segítést (bevásárlás, 
gyógyszeríratás, -kiváltás, ügyintézés) 
kérők: 3 fő.

Ebédet és szociális segítést kérő: 1 
fő.

Csak ebédet igénylő: 10 fő. 
Kérjük Pusztazámor szépkorú lakó-

it, hogy éljenek a felkínált lehetőség-
gel, ha egyedül élnek, ha gyermekeik, 
rokonaik távol laknak, és nem tudnak 
a segítségükre lenni!

A Gondozási Központ telefonszá-
ma: 23 348-455

Kérjük, minél többen vegyék igény-
be szolgáltatásainkat, és maradjanak 
otthon, mert a segítség hívásra érkezik 
Önökhöz!

Esély Szociális Társulás 
Szociális és Gyermekjóléti Központ 

Gondozási Központ

A Biatorbágyi Egészségház az aláb-
bi hirdetményt adta ki; ez a felhívás 
vonatkozik azon pusztazámori la-
kosokra, akik igénybe szokták ven-
ni a Biatorbágyi Egészségház egész-
ségügyi szolgáltatásait.

Tisztelt Betegeink!
A COVID–19 járvány megfékezése 
érdekében az elmúlt napokban szá-
mos járványügyi intézkedés történt. 
Ezek legfontosabb üzenete, hogy a 
lehető legkevesebb alkalommal és a 
lehető legrövidebb ideig találkozza-
nak egymással az emberek. A vírus 
terjedése azon múlik, hogy képesek 
vagyunk-e arra, hogy a minimumra 
szorítsuk a másokkal való személyes 
találkozást. Ezen múlik az, hogy meg 
tudjuk-e védeni magunkat és meg 
tudunk-e védeni másokat a megfer-
tőződéstől, illetve a súlyos állapotba 
kerüléstől.

• A járóbeteg-szakellátások csak 
sürgős esetben vehetőek igénybe. 

• A 65 év feletti orvosok és szak-
dolgozók beteggel ne találkoz-
zanak személyesen.

• A szakrendelőbe kizárólag azok 
léphetnek be, akiknél nem me-
rül fel a koronavírus-fertőzés 
gyanúja.

• Járványügyi okokból a rendelő-
be való bejutást korlátozzuk, 
mindenki biztonsága érdeké-
ben.

A Biatorbágyi Egészségház elérhe-
tőségei 2020. 03. 17-től a veszély-
helyzet ideje alatt: 

06 23 534-560
06 70 697-7101 
06 70 513-3823

• A szűrővizsgálatok, esedékes 
kontrollvizsgálatok halaszthatók. 
A szakorvosi javaslatok érvénye-
sek maradnak a veszélyhelyzet 
teljes időtartama alatt, valamint 
annak feloldását követően még 
90 napig. Tehát ezek megújítása 

miatt nem kell felkeresni a ren-
delőt!  

• Előjegyzett betegeinket telefo-
non keresni fogjuk.

• Szükség esetén e-mailben, ill. 
telefonon konzultálni lehet az 
egyes szakorvosokkal, a recep-
ción tájékoztatást adunk erről 
a lehetőségről a 06 23/534-560 
telefonszámon.

• Mielőtt bármely ok miatt orvos-
hoz fordulnának, először tele-
fonon jelentkezzenek házior-
vosuknál. Egyeztessenek arról, 
hogy feltétlenül szükséges-e a 
személyes találkozás. 

MINDANNYIUNKNAK SZEMÉLYES 
FELELŐSSÉGE VAN 

MAGUNK ÉS KÖZÖSSÉGÜNK 
EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELMÉBEN!

Információk : 06 80 277-455; 06 
80 277-456 (koronavírus informáci-
ós vonala), https://www.nnk.gov.hu, 
koronavirus@bm.gov.hu

Segítség veszélyhelyzet idején

Figyelem!
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1/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

1. A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a hatályos jogszabályo-
kat figyelembe véve a Pusztazámori Nap-
köziotthonos Óvodába történő beiratkozás 
időpontját a 2020/2021. nevelési évre az 
alábbiakban állapítja meg: 

2020. május 12–13. 8.00–16.00 óra között
A beiratkozás helyszíne: Pusztazámori 

Napköziotthonos Óvoda (2039 Pusztazá-
mor, Petőfi Sándor u. 27.)

A beiratkozás idejét és helyét a határidőt 
megelőzően legalább 30 nappal korábban 
a fenntartó helyben szokásos módon, az 
önkormányzat és az óvoda honlapján, vala-
mint kifüggesztett hirdetményen teszi közzé.

Határidő: 2020. május 13. 
Felelős: polgármester, jegyző, 

óvodavezető
2. A Pusztazámor Községi Önkormány-

zat a fenntartásában működő Pusztazámo-
ri Napköziotthonos Óvodában a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. 
(2) bekezdés b) pontja alapján a 2019/2020. 
nevelési év nyári zárva tartásának idejét az 
alábbiak szerint határozza meg:

A zárva tartási idő:   
2020. július 13.–2019. augusztus 10.

Nevelés nélküli munkanap:  
2020. augusztus 10. (hétfő)

Nyitás:    
2020. augusztus 11. (kedd)

Utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda 
nyári zárva tartási időpontjairól, a nyitási 
időpontjának meghatározásáról a helyben 
szokásos módon tájékoztassa a szülőket. 

Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: óvodavezető

Változás! Az emberi erőforrások minisz-
tere a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre 
történő óvodai, valamint általános isko-
lai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) 
EMMI határozat alapján a 2020/21. neve-
lési évre történő óvodai beiratkozás online 
(e-mailes) formában történik 2020. április 
2–17. között.

2/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Pusztazámor részvételével 
működő önkormányzati társulás társulási ta-
nácsaiban történő képviseletről az alábbiak 
szerint rendelkezik:  

Az önkormányzat képviselője az Esély Szo-
ciális Társulásban és a Társulási Tanácsában 
Pátrovics Benedek polgármester. A polgármes-
ter akadályoztatása esetén az önkormányzatot 
eseti meghatalmazás alapján a polgármester 
által megbízott személy képviseli. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

3/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pusztazámor, Petőfi Sándor 
utca 1. házszám alatt található, az ingat-
lan-nyilvántartásban 180/2 hrsz. alatti ingat-
lanra építendő új Községháza épülete építé-
szeti koncepcióterve áttekintése alapján úgy 
dönt, hogy a koncepció a jelenleg hatályos 
Helyi Építési Szabályzat előírásai szerinti 
műszaki tartalommal kerüljön átdolgozásra.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

4/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

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

9. § (1) b) pontja és 10. § (2) bekezdése 
alapján úgy dönt, hogy Községi Ösztöndí-
jat állapít meg atlétika sportágban 2020-ban 
nemzetközi versenyeken történő részvételé-
hez 

Csuta Dorottya pusztazámori lakos részé-
re  100 000 Ft összegben

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: polgármester, jegyző

5/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Gyermekmosoly Alapítvány 
(székhelye: 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 
27.) által az Andreetti Károly Általános Is-
kola és Művészeti Iskola Pusztazámori Ta-
gintézménye programjainak szervezéséhez, 
lebonyolításához, az oktatáshoz szükséges 
eszközök beszerzéséhez és az alapítvány 
működési költségeihez 160 000 Ft támoga-
tást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges megállapodások 
aláírására és a szükséges intézkedések meg-
tételére. A támogatási szerződésben feltétel-
ként kell rögzíteni, hogy az Alapítvány tájé-
koztassa a nyilvánosságot az önkormányzati 
támogatásról.

Határidő: 2020. március 15.
Felelős: polgármester, jegyző

6/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Segítő szívvel, jó szándékkal 
Közhasznú Alapítvány (Képviseli: Katona La-
josné, 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 
2., adószám: 18283396-1-42) által a Magyar 
Légimentő Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, 
Légimentő út 8.) számára átadni kívánt int-
raosszeális tűk beszerzésének támogatására 

vonatkozó kérelme alapján úgy dönt, hogy 
a cél teljesülése érdekében 50 000 Ft, azaz 
ötvenezer forint támogatást állapít meg az 
Alapítvány számára. 

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
szükséges fedezet 2020. évi költségvetésben 
való megtervezéséről.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges megállapodások 
aláírására és a szükséges intézkedések meg-
tételére. A támogatási szerződésben feltétel-
ként kell rögzíteni, hogy az Alapítvány tájé-
koztassa a nyilvánosságot az önkormányzati 
támogatásról.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

7/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik 
a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért! mozgalomhoz. A szervezett sze-
métgyűjtés települési koordinátorának Rátay 
Csillát választja meg.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

8/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a polgármester 2020. évi 
szabadságolási ütemtervét az alábbiak sze-
rint hagyja jóvá:

Február 24–27. 4 nap
Március 
Április 6–9. 4 nap
Május 9–13. 5 nap
Június  2–5. 4 nap
Július  
Augusztus  10–14., 17–19. 8 nap
Szeptember  
Október 19–22., 26–30. 9 nap
November
December 21–23., 28. 4 nap

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

9/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 
a Képviselő-testület 2020. évi I. féléves mun-
katervét.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az ülést a munkatervben 
megjelölt naptól legfeljebb két munkanap 
eltéréssel is összehívhatja, amennyiben a 
képviselők munkarendje, munkahelyi elfog-
laltsága ezt szükségessé teszi.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Képviselő-testületi határozatok



9 / ZÁMORI HÍREK 2020/2

10/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a képvise-
lő-testület 42/2018. (IV. 20.) számú képvi-
selő-testületi határozatával a Pusztazámor 
Római Katolikus Plébánia (2039 Pusztazá-
mor, Petőfi S. u. 7., adószám: 19184001-
1-13) részére épületfenntartásra és a mű-
ködéssel kapcsolatos költségek fedezetére 
nyújtott, még fel nem használt 550 000 
Ft támogatás felhasználását engedélyezi 
a plébánia épületének fenntartására, kar-
bantartására és ezekkel kapcsolatos kiadá-
sokra.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére, a szükséges megállapodások alá-
írására.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

11/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a 2039 Pusz-
tazámor, Móricz Zsigmond utca hrsz. 420 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének céljából a 
pályázati forrás el nem nyerése esetére az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2020. 
évi költségvetésében elkülöníti.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

12/2020. (I. 23.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Község Önkormányzata úgy 
dönt, hogy a képviselő-testület 121/2019. 
(XI. 26.) sz. képviselő-testületi határozatát a 
következők szerint módosítja.

Jére Ervin vállalkozó (2030 Érd, Tárnoki út 
181. adószám: 67857153-1-33, nyilvántartá-
si szám: 50861381) az Oktatási Épületegyüt-
tes 2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27., hrsz. 
323) tornatermét érintő nagyreflektorok 
cseréjére tett, a komplett kivitelezésre szóló 
ajánlatát elfogadja, az ajánlati ár 1 105 200 
Ft (AAM).

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére és a megállapodások aláírására. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert arra, hogy a kivitelezéshez szüksé-
ges 12 db LED reflektort az önkormányzat 
közvetlenül vásárolja meg bruttó 838 200 
forintos beszerzési áron. A képviselő-tes-
tület a munkálatok pénzügyi fedezeteként 
bruttó 1 105 200 Ft, azaz bruttó egymil-
lió-egyszázötezer-kettőszáz forint összeget 
biztosít az önkormányzat 2020. évi költség-
vetése terhére.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, jegyző

13/2020. (II. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete nem csoportosítja át járdaépí-

tésre a fásítási programra tervezett keretösz-
szeget.  

14/2020. (II. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a fásítási program II. üteméről 
a következők szerint dönt:

Folytatja a fásítási programot 2020-ban, 
az őszi ültetési időszakban. A fák és cserjék 
darabszámát és a telepítés helyét 2020. ápri-
lis 30.-ig határozza meg.  

15/2020. (II. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Község képviselő-testülete 
megtárgyalta a járdaépítés és útfelújítás kér-
déséről az alábbiak szerint dönt: 

1./ Az önkormányzat először 2020-ban, 
majd minden évben épít saját beruházás-
ban járdát. Ennek fedezetére minden éves 
költségvetésben keretösszeget kell tervezni. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy készítsen járdaépítési ütemtervet és 
azt még ebben az évben terjessze a képvi-
selő-testület elé. 

2./ Az önkormányzat minden évben vé-
gezzen útfelújításokat, melynek fedezetére 
minden éves költségvetésben keretösszeget 
kell tervezni. Az utak felújítási sorrendjének 
elsődleges szempontja az út műszaki álla-
pota. 

16/2020. (II. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadja a 2019. évi mű-
velődési és könyvtári tevékenységről szóló, 
melléklet szerinti beszámolót. 

17/2020. (II. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a melléklet szerint elfogadja 
a község 2020. évi programjainak tervezetét 
5 815 000 forintos költségtervvel.

Határidő: a programterv szerint 
Felelős: polgármester, 

művelődésszervező

18/2020. (II. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2020. február 20. napjától 
az oktatási épületegyüttes tornatermének 
használatáért fizetendő bérleti díj tárgyában 
a következőképpen határoz:

A tanítási, illetve óvodai nevelési napokon 
16 óra után, illetve egyéb napokon térítés el-
lenében igénybe vehető szervezett foglalko-
zás esetén a tornaterem 2000 Ft/óra térítés 
ellenében használható.

A pusztazámori lakosok számára ingye-
nesen igénybe vehető szervezett foglalkozás 
esetén a tornaterem térítésmentesen hasz-
nálható.

A tornaterem használatával, bérlésével 
kapcsolatos időpontok egyeztetése, rögzí-

tése a művelődésszervező feladatkörébe 
tartozik.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

19/2020. (II. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a MINDEN-S 2003 Bt.-vel 
(2038 Sóskút, Szegfű u. 17., képviseletre 
jogosult: Benkő Jenőné) 2017. március 8. 
napján a kertészeti, parkgondozási munkák 
és ezzel kapcsolatos egyéb szolgáltatások 
elvégzésére szóló vállalkozási szerződést 
közös megegyezéssel módosítja úgy, hogy 
parkgondozási feladatok vállalási árát havi 
nettó 44 000 Ft-tal, az egészségház takarí-
tási feladatainak vállalási árát havi nettó 10 
000 Ft-tal, a községháza takarítási feladata-
inak vállalási árát havi nettó 10 000 Ft-tal 
megemeli, változatlan műszaki tartalom 
mellett. 

Az Oktatási Épületegyüttes környezete 
kertészeti munkáinak elvégzésére határo-
zatlan idejű vállalkozási szerződést köt úgy, 
hogy a 2019-es vállalási árat havi nettó 49 
600 Ft-tal megemeli, változatlan műszaki 
tartalom mellett. A díjemelés 2020. január 
1. napjától hatályos. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megté-
telére és a megállapodások aláírására

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

20/2020. (II. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
elfogadja a Zámori Hírek c. lap kiadója, a 
Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. áreme-
lési javaslatát, mely szerint a lap 2020. évi 
gyártási költsége 16 oldalas lapszámonként 
289.600 Ft + ÁFA, illetve többlet oldalan-
ként 18.100 Ft + ÁFA. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző  

21/2020. (II. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta az Ifjúsági és 
környezetvédelmi bizottság létrehozásáról 
szóló előterjesztést, és a következő határo-
zatot hozza:

Nem hozza létre az Ifjúsági és környezet-
védelmi bizottságot, de az ifjúságot érintő 
kérdéseket a Településfejlesztési Bizottság 
hatáskörébe nevesítve felveszi.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
készítsék elő a Szervezeti és Működési Sza-
bályzat módosítását a döntés szerint.

 Pátrovics Benedek  dr. Újházi Miklós
 polgármester  jegyző
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Tájékoztatom Önöket, hogy a koro-
navírus-fertőzés megelőzését szolgáló 
intézkedések végrehajtásával össze-
függésben átmenetileg megváltozott a 
Községháza működése. 

A változásokról az alábbiakban tá-
jékoztatom Önöket.

Községháza ügyfélfogadása

2020. március 12-étől a hagyományos, 
megszokott módon nem tartunk sze-
mélyes ügyfélfogadást. Ez továbbra is 
így lesz. Vannak olyan ügyek, amelyek 
nem nélkülözhetik a személyes kapcso-
latfelvételt (pl. egyes anyakönyvezési 
ügyek, de más is lehet). Így kivételesen, 
különösen indokolt esetben sor kerül-
het személyes ügyintézésre. Ebben az 
esetben e-mailben vagy telefonon lehet 
egyeztetni az illetékes ügyintézővel a 
személyes ügyfélfogadás időpontjáról 
és helyéről (Zámor vagy Sóskút). 

A személyes ügyfélfogadásra érkező 
ügyfelek akkor léphetnek be az épület-
be, ha vállalják a következők teljesíté-
sét:

Orrot és szájat egyaránt fedő védő-
maszkot és védőkesztyűt kell viselniük. 
Ha ilyennel nem rendelkeznek, akkor 
ezt előre jelezzék, hogy az önkor-

mányzat gondoskodni tudjon részükre 
a védőeszközökről. Ha a védőeszköz-
ről az önkormányzat gondoskodik, 
akkor annak felvétele előtt az ügyfél 
köteles használni az előtérben részére 
biztosított fertőtlenítőszert.

Ha különös méltányosságot igénylő 
esetben (pl. életet vagy testi épséget 
közvetlenül veszélyeztető ügy) előzetes 
egyeztetés nélkül érkezik, akkor is csak 
a megfelelő fertőtlenítés után, védőesz-
közben léphet be a Községházára. 

A fent említettek kivételével kérünk 
mindenkit, hogy e-mailben és telefo-
non érdeklődjenek, valamint az elekt-
ronikus ügyintézést vegyék igénybe!

Minden hétköznap 8.00–12.00 óra 
között ügyeletet biztosítunk, munka-
társaink ebben az időszakban hívhatók 
telefonon. Kérjük, hogy telefonáláskor 
adják meg azokat az elérhetőségeiket 
(e-mail-cím, mobiltelefon, vezetékes 
telefon), melyeken kapcsolatba lép-
hetünk Önökkel. Amennyiben kérdé-
sükre azonnal nem tudunk válaszolni, 
telefonon visszahívjuk Önöket, vagy 
e-mailt küldünk.

Információt a polgarmester@puszta-
zamor.hu e-mail címen, vagy munkaidő 
alatt a (23) 347-438 központi telefon-
számon, vagy az ügytípustól függően 

a mellékletben található telefonszámo-
kon, e-mail-címeken kérhetnek.

Új ügyek indítása

Az átmeneti időszakban az új bead-
ványokat az alábbi módon juttathat-
ják el hozzánk:

• a postai úton (Pusztazámor Köz-
ségi Önkormányzat, 2039 Puszta-
zámor, Munkácsy M. u. 1.) 

• elektronikusan a polgarmester@
pusztazamor.hu címen 

• a hivatali kapun keresztül 
Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat, rövid név: PZAMOR, 
KRID-azonosító:208049359, 
Sóskúti Közös Önkormányzati 
Hivatal, rövid név: SOSKUTPH, 
KRID-azonosító: 402155948

A jelen tájékoztatóhoz képest bekö-
vetkező bármilyen változásról a hon-
lapon keresztül értesülhetnek.

Megértésüket megköszönve kérem, 
hogy összefogással, türelemmel és 
odafigyeléssel tegyünk közösen azért, 
hogy lassítsuk a fertőzés terjedését!

Pusztazámor, 2020. április 1.

Pátrovics Benedek
polgármester

Tisztelt Ügyfeleink! 

ÜGYTÍPUS TELEFONSZÁM ÜGYINTÉZŐ E-MAIL
adó (23)560-421 106 mellék Hankóné Tokodi Anna  ado@pusztazamor.hu
anyakönyv (23) 560-561 30/372-3998 Velegi Ágnes anyakonyv@soskut.hu
beruházások  (30)546-5310 Csernyák Krisztina  csernyak.krisztina@pusztazamor.hu
birtokvédelem (23)560-560 Kondrát Zita aljegyzo@soskut.hu
címer-, név- és zászlóhasználat engedélyezése (30)546-5310 Csernyák Krisztina  csernyak.krisztina@pusztazamor.hu
építésügy (23)560-560 dr. Újházi Miklós jegyzo@soskut.hu
fakivágás (23)347-438 Ágoston Csenge titkarsag@pusztazamor.hu
házszámozás  (23)560-561 Szimandlné Szolnoki Gabriella ugyfelszolgalat@soskut.hu 
helyi építési szabályzat (23)560-560 dr. Újházi Miklós jegyzo@soskut.hu
hirdetmények kifüggesztése (23)347-438 Ágoston Csenge titkarsag@pusztazamor.hu
illegális hulladék bejelentés (30)546-5310 Csernyák Krisztina  csernyak.krisztina@pusztazamor.hu
ingatlanok címigazolása (23)560-561 Szimnadlné Szolnoki Gabriella ugyfelszolgalat@soskut.hu
képviselő-testületi és bizottsági munka (30)546-5310 Csernyák Krisztina  csernyak.krisztina@pusztazamor.hu
kóbor állatok bejelentése (70)626-7378 Kincses Imre gyepmester
könyvelés (23)560-421 105 mellék Lengyel-Szarvas Brigitta penzugy@pusztazamor.hu
közterületbontási engedélyek  (23)347-438 Ágoston Csenge titkarsag@pusztazamor.hu
közterület-foglalás (23)347-438 Ágoston Csenge titkarsag@pusztazamor.hu
közútkezelői feladatok (23)347-438 Ágoston Csenge titkarsag@pusztazamor.hu
parlagfű-bejelentés (30)546-5310 Csernyák Krisztina  csernyak.krisztina@pusztazamor.hu
pénzügyek  (23)560-421 105 mellék Lengyel-Szarvas Brigitta penzugy@pusztazamor.hu
pénztári kifizetés (23)347-438 Ágoston Csenge titkarsag@pusztazamor.hu
számlázás (23)560-421 105 mellék Lengyel-Szarvas Brigitta penzugy@pusztazamor.hu
szociális segélyek (30)709-5811 Chrenkó Marianna szocialis@soskut.hu
telekalakítási engedély (23)560-560 dr. Újházi Miklós jegyzo@soskut.hu
telephelyengedély (23)560-560 Kondrát Zita aljegyzo@soskut.hu
településképi bejelentés és véleményezés (23)560-560 dr. Újházi Miklós jegyzo@soskut.hu
önkormányzati tulajdonú ingatlanok ügye (30)546-5310 Csernyák Krisztina  csernyak.krisztina@pusztazamor.hu
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Nem egyszerű mostanában a csa-
ládok élete, de bízunk benne, hogy 
nemsokára visszatér a mindennapok-
ba a nyugodt kiegyensúlyozottság.

Egy kis visszatekintés az elmúlt idő-
szakra az óvodában: 2020. március 
13. péntek, az a péntek 13., amire már 
november óta vártunk, készültünk, 
nem kis izgalommal, szakmaisággal, 
hiszen kolléganőnknek, Szerencsésné 
Tokaji Veronikának ezt a napot jelöl-
te ki az Oktatási Hivatal a minősítő 
eljárás látogatási napjának.  Szóval 
Vera néni vizsgázott, mi többiek pe-
dig teljes mértékben mellette álltunk. 
Azóta már az eredményt is tudjuk, 
amelyhez ezúton is gratulálunk! Szó-
val a külvilág eseményei az óvodában 
zajló minősítő eljárás miatt számunkra 
kicsit „háttérbe szorultak”, de termé-
szetesen azért aggodalommal figyel-
tük a bevásárlási rohamról, az iskolák, 
munkahelyek bezárásáról szóló híra-
dásokat. 

A hétvégén aztán az Operatív 
Törzs egyértelmű utasításokat hozott. 
Március 16-án, hétfőn négy, másnap 
már csak egy kisgyermek érkezett 
az óvodai ügyeletre.  Március 18-án 
polgármester úr elrendelte az óvoda 
bezárását. Megkezdődött az óvodai 
eszközök, helyiségek, nyílászárók, 
konyha fertőtlenítése. Március 30-án 
megtörtént az óvoda épületének tel-
jes ózonos fertőtlenítése. Köszönjük 
a pusztazámori Komplex-Tox Kft. fel-
ajánlását és munkáját.  Igyekeztünk 

mindenkinek hazaadni a ruhákat, 
cipőket, játékokat. Nehéz szívvel tet-
tük, hiszen a bizonytalanság minket is 
megvisel, nem tudunk pontos tájékoz-
tatással szolgálni a szülőknek, mikor, 
hogyan hozhatják majd gyermekeiket 
újból óvodába.  Több szülő is könnye-
zett, hiszen sokak munkahelye, meg-
élhetése megszűnt vagy veszélybe ke-
rült.  Sokan igényelték segítségünket, 
hogyan töltsék hasznosan, gyermekü-
ket fejlesztve az otthon töltendő időt. 

Bár eddig is rendszeresen használ-
tuk az internet adta lehetőségeket, de 
a jelen helyzet mégis új feladatok elé 
állított bennünket, hiszen most csak 
az online „térben” találkozhatunk. 
Felelősnek érezzük magunkat óvo-
dásaink iránt – akik nagyon hiányoz-
nak nekünk –, ezért elindítottunk egy 
olyan programot, melyben az általunk 
összeállított oldalakon rendszeresen 

kínálunk a gyerekeknek énekeket, 
meséket, verseket, kreatív feladatokat, 
sokféle értékorientált elfoglaltságot. 
Mindezt hetekre lebontva, az aktuális 
témák köré gyűjtve, kicsit, mintha az 
oviban lennénk. Az óvó nénik rend-
szeresen felteszik a heti foglalkoztatási 
tervet és a készségfejlesztő ötleteket a 
http://www.pusztazamor.hu/index.
php/hu/ovoda webhelyre. Már most 
köszönjük a támogató szavakat, a le-
fotózott rajzokat, munkákat, a kedves 
videókat!

Én azt hangsúlyoznám elsősorban, 
hogy egy helyes napirend kialakításá-
val és betartásával otthoni rendszert 
alakítsunk ki. A gyerekeknek igyekez-
zünk olyan feladatokat, megbízásokat 
adni, amelyeket szívesen elvégeznek. 
Játék a szabadban (homokozás, roller, 
labda stb.). Kerti munkák a kiskertben 
(tapasztalatom szerint a locsolás a 
kedvenc). Mesélés, rajzolás, ragasz-
tás, festés, tépés, vágás. Legyen a na-
pirendben idő a pihenésre, egy kis 
nyugi, amikor mesélünk nekik, lefek-
szenek; nem kell aludni, de lehiggad-
ni, elcsendesedni van lehetőségük. 
Az esti rutin: a vacsora–fürdés–le-
fekvés ne húzódjon el, a hétközna-
pokban megszokott időben történjék. 
Ezeknek az egyszerű dolgoknak a be-
tartása sokat segít gyermekeink szoká-
sainak kialakításában, fenntartásában.  

Az óvodai beiratkozás rendje meg-
változott: 2020. április 2. és április 17. 
között online módon történik. Továb-
bi részletek olvashatók a http://www.
pusztazamor.hu/index.php/hu/hirek 
http://www.pusztazamor.hu/index.
php/hu/ovoda elérhetőségeken is.

Köszönöm szépen segítő együttmű-
ködésüket. Most igazán az összefogás, 
az új, bizonytalan helyzet optimális 
megoldása legyen a közös célunk. Ké-
rem, vigyázzanak gyermekeikre, csa-
ládtagjaikra, lehetőség szerint tartsák 
be és tartassák be az ajánlott bizton-
sági intézkedéseket egészségük, csa-
ládunk, közösségünk érdekében. 

Szoloszkáné Lepnyák Alíz
óvodavezető

Óvodai hírek, információk
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2020. március 16-ától tantermen kívüli 
digitális oktatás lépett életbe. A meghir-
detése után az embernek elképzelése 
sem volt, hogy ez mit is fog jelenteni: 
a gyerekek otthonról tanulnak, a felnőt-
tek, aki tehetik, otthonról fognak dol-
gozni és közben felügyelik a gyerekek 
tanulását. Aki nem tud otthon maradni, 
annak megoldást kellett találnia, hogy 
mi legyen a csemetéjével napközben, 
mikor fog vele tanulni. Egy új életmódot 
kellett kitalálni kb. egy hétvége alatt.

Nekünk szerencsénk volt, mindket-
ten dolgozhatunk itthonról, így alap-
vetően csak azt kellett felosztanunk, 
hogy mikor kivel foglalkozzunk. Az 
alsósok esetében, akik Pusztazámo-
ron tanulnak, viszonylag könnyen 
ment minden, hiszen az elején Face-
book-on keresztül megkaptuk a fel-
adatokat, és ott kellett a feladat teljesí-

tését is visszajelezni. Ez a rendszer pár 
nap után kezdett egyre nehezebben 
követhetővé válni, hiszen folyamato-
san jöttek az újabb és újabb felada-
tok, és néha elveszett az ember, hogy 
melyik feladattal is foglalkozott már. 

Emellett az Érden tanuló felsős gye-
rekünknél legalább ötféle programot 
használtak, ki ilyen, ki olyat. Az látszó-
dott, hogy mivel a tanárokat, tanítókat 
is hirtelen érte a változás, és központi 
oldalról nem kaptak megfelelő támo-
gatást azzal kapcsolatban, hogy mi-
lyen szoftvert mire és hogyan tudnának 
használni úgy, hogy az tényleg a tanu-
lást segítse, így mindenki egy kísérle-
tezgetős szakaszba kezdett. A gyere-
kek számára az első időkben érdekes 
volt minden feladat, minden program, 
és szép lassan elkezdtek kialakulni a 
kedvenceik, viszont a hét utolsó nap-

jaira annyira elfáradtak, hogy egyre ne-
hezebbé vált őket motiválni.

A harmadik hét elejére azt tapasz-
taljuk, hogy bár a gyerek maguktól el-
végzik a feladatokat és pillanatok alatt 
beletanulnak a különböző okoseszkö-
zök használatába, de szülőként egyre 
nehezebb a saját munkánkat is ellátni. 
További feladatok várnak ránk, mint egy 
nagyobb vállalati munkánál: projektté 
kell alakítanunk a mindennapjainkat, és 
felosztani, hogy kivel, mikor foglalko-
zunk, mikor van játékidő, sport, mikor 
van a munkaidőnk, és mikor végezzük 
az otthoni teendőket. Mivel nincs más 
választásunk, mindannyiunknak meg 
kell oldani ezt a feladatot, és csak re-
ménykedhetünk benne, hogy napról 
napra könnyebbek és gördülékenyeb-
bek lesznek a hétköznapjaink. 

Pálok-Ney család

A március 16-án országunkban hirte-
len ránk köszöntő új rendszer várat-
lanul ért diákot, szülőt és pedagógust 
egyaránt. Nem volt ez másképp itt, 
Pusztazámoron sem. Számunkra is 
március 13-án derült ki – és nem tud-
tuk, mi vár ránk. 

A hétvége lázas készülődéssel és iz-
galommal telt köztünk, pedagógusok 
között is. Két napon keresztül ötletel-
tünk, beszélgettünk, adtunk egymás-
nak tanácsokat, bár még nem tudtuk, 
pontosan hogyan valósítsuk meg és 
melyik módszer fog beválni. Hirtelen 
kellett digitálisan képezni magunkat, a 
szülőket és a gyerekeket is. 

Talán az jelentett előnyt, hogy az évek 
óta jól működő zárt Facebook-csopor-
tok jelen vannak életünkben, és ezeken 
keresztül tudunk elsődlegesen kap-
csolatot teremteni. Ez az első héten 
így is történt. Küldtük a feladatokat, a 
gyerekek pedig – a szülők segítségével 
– megoldották őket. A második héten 
már bátrabb megoldásokra is vállalkoz-
tunk. A csoportokba feltett videók segít-
ségével és a videochat alkalmazásával 
többet tudtunk segíteni tanulóinknak. A 

pedagógusok között azóta is folyamatos 
a kapcsolattartás, hiszen új rendszerek, 
felületek működésével ismertetjük meg 
egymást.  

Nagy szerencsénk, hogy vannak az 
ismeretségi körben, családtagok kö-
zött informatikusok, akik gyors segít-
séget nyújtottak, hogy az online okta-
tás valóban megtörténhessen. Ehhez 
jelenleg főként a Zoom-alkalmazást 
használjuk. Előnye, hogy egyszerre 
egy osztálynyi gyerekkel teremthe-
tünk kapcsolatot, így tényleges online 
tanítás zajlik a felületen. Azonban van 
hátránya is, rövid ideig (kb. 30 percig) 
használható folyamatosan.  

A szülők visszajelzései nagyon pozi-
tívak, látják, hogy valóban dolgozunk 
a helyzet megoldásán. Aki nem tud 
az internet segítségével kapcsolatot 
létesíteni tanítójával, annak biztosítjuk 
a feladatok nyomtatott változatát is, 
melyet az iskolában kaphatnak meg, 
hiszen állandó ügyelet van; a takarítók 
folyamatosan tisztítják, fertőtlenítik az 
iskola berendezéseit. 

Hogyan viselik az új rendszert a gye-
rekek? Nehéz rá válaszolni. Voltak, akik 

már egy hét elteltével 
sírdogáltak az iskola 
után, ami nem megle-
pő, hiszen tanulóink tényleg szeretnek 
ide járni, a Pusztazámori Tagiskola kö-
zösségéhez tartozni. Belegondolva, 
nem lehet könnyű, sőt gyerekként na-
gyon nehéz feldolgozni ezt a kialakult 
helyzetet, hiszen nekünk, felnőtteknek 
sem egyszerű. Ez most nem a vakáció, 
melyet egy tanulással, munkával telt 
év után jogosan kapunk, hanem egy 
kényszerhelyzet, hiszen nincs rá jobb 
megoldás. Tudomásul kell venni, hogy 
vigyáznunk kell egymásra és másokra 
is. Szerencsés helyzetben vannak azok 
a gyerekek, akiknek a szülei tudnak ott-
honról dolgozni. Akiknek munkába kell 
járniuk, azoknak még a gyermek elhe-
lyezéséről is gondoskodniuk kell. Sze-
rencsére ez iskolánk minden diákjánál 
megoldódott. A munka tehát jelenleg is 
folyik, és várjuk a tavaszi szünetet. 

És, hogy ez a helyzet minél előbb 
megoldódjon, üzenem: mindenki, aki 
teheti, maradjon otthon!

Patóné Hradil Adrienn
megbízott tagintézmény-vezető

Junior menedzserek lettünk mindannyian

A digitális oktatás és ami mögötte van
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A Nyugdíjasklub tagjaival nagyon 
szeretünk színházba járni. Igyekszünk 
mindig más teátrumokat megcélozni, 
és egy-egy jó előadáson részt venni. 
Januárban a RaM Colosseumban a Ne 
most, drágám! című vígjátékot néz-
tük meg nagyszerű szereposztásban: 
Nagy Sándor, Szente Vajk, Sári Évi…. 
Az elegáns londoni szőrmeszalonban 
Gilbert, az egyik társtulajdonos a hó-
dítás reményében nercbundát készül 
ajándékozni Janie-nek, az egzotikus 
szépségnek. Tervének egy akadálya 
van, mégpedig Janie férje, aki felte-
hetőleg gyanakodna, ha felesége egy 
tízezer fontos bundában állítana haza. 
A nőügyekben páratlanul találékony 
Gilbert beindítja a megoldás gépeze-
tét, aminek következtében elképesztő 
események követik egymást… Nagy-
szerű, élményekkel teli előadásban 
volt részünk. 

Februárban a Tanulmány a nőkről 
című vígjátékot néztük meg a Ma-
dách Színházban, a nosztalgiát idéző 
kor slágereivel és a jelen népszerű 
színészeivel. Tudjuk, hogy „szeretni 
kell, ennyi az egész”, de mi történik, 
ha három nő eldönti: „nem leszek a 
játékszered”, ezért aztán „most kéne 
abbahagyni”. 

Zsuzsa, Éva és Jolán felkeresik a 
fiatal ügyvédnőt, dr. Képes Verát és 

elmondják neki, hogy „látod, ez a 
szerelem”, majd felkérik válópereik 
lebonyolítására. Vera hatalmas lendü-
lettel veti bele magát élete első ügye-
ibe, de becsúszik „egy apró hiba”. A 
három férj ráébred: Verát kell „szeretni 
bolondulásig”. A nők hiába érzik úgy: 
„nem vagyok ideges fő a nyugalom”, 
tudják, hogy a szerelmet bizony „fél-
teni kell”. Ezért megpróbálják vissza-
szerezni a férfiakat. És noha „nincsen 
olyan ember, ki ne érezné egyszer, 
hogy sírni kell”, a Madách Színház-

ban látott musical comedy derűt ho-
zott a mindennapokba. A vígjátékban 
olyan nagyszerű ismert színészekkel 
találkozhatunk, mint Szulák Andrea, 
Békefi Viktória, Magyar Attila, Puskás 
Peti és még sokan mások. 

Február utolsó hetében ismét egy 
jó hangulatú programon szórakoztak 
a Naplemente Nyugdíjasklub tagjai. 
Már mintegy két évtizede a klubban 
megünnepeljük a tagok névnapját és 
a kerek évfordulós születésnapot. Az 
idén sem volt ez másként, ugyanak-
kor az idei ünneplés különbözött a 
korábbiaktól. Ugyanis Pataki Beáta, a 
Villa malom tulajdonosa felajánlotta, 
hogy ünnepeljünk náluk. Örömmel 
fogadtuk a felajánlást, hisz nyugdí-
jasaink közül még sokan nem voltak 
a vendéglátóegységben. Jól éreztük 
magunkat az ünnepségen. A finom 
estebéd elfogyasztása után még soká-
ig beszélgettünk. 

Sajnos a klubélet március második 
felében egy időre bezárult. A koro-
navírus hazai megjelenése miatti ren-
delkezések értelmében március 16-tól 
szünetel a nyugdíjasklub működése, 
illetve elmaradnak a szóban forgó kor-
osztály képviselői számára meghirde-
tett összejövetelek is. A rendelkezés 
visszavonásig van érvényben.  

Kiss Ágnes 
elnök

A Naplemente Nyugdíjasklub programjairól

SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK 

ÜNNEPLÉS ÚJ HELYSZÍNEN
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IX. Alapítványi bál, country stílusban

Tavaszi színek Pusztazámoron

Most, hogy szűk családi körben tölt-
jük mindennapjainkat, nosztalgiázva 
gondolunk vissza a régi szép időkre, 
amikor még együtt tudtunk ünnepel-
ni, szórakozni, kikapcsolódni bará-
tainkkal. Milyen régmúltnak tűnik a 
február 15-i pusztazámori Alapítványi 
Bál, ahol kilencedik alkalommal gyűl-
tünk össze, hogy hasznos célt támo-
gatva felhőtlenül szórakozhassunk.

Szülők, tanárok és falubeliek, több 
mint 120-an vettünk részt a bálon. So-
kan nem tudtak eljönni, ők támogatói 
jeggyel pártfogolták a rendezvényt. 

A Pusztazámori Önkormányzat 160 
ezer Ft-os hozzájárulásával – melyet 
utólag is köszönünk – több mint 540 
ezer Ft bevétellel gazdagítottuk isko-
lánk alapítványát és ezáltal a zámori 
gyerekeket.

A műsorban mások mellett láthattuk 
a már hagyománnyá vált szülő–tanár 
közös táncprodukciót, az idei évben 
country stílusban, illetve az iskolánk-
ban is működő Masters SE látványos 
akrobatikus rock and roll előadását is. 
A szülők aktív támogatást jelzi a re-
kord mennyiségű tombolafelajánlás is: 
a helyi termékeken túl (tej, sajt, méz, 
tea, élő csirke, zöldségcsomag), sok-
sok szolgáltatást, ajándékcsomagot, 
műszaki terméket, díszfát és virágot 
sorsoltunk ki.

Az idei bál céljául 15 db tablet be-
szerzését tűztük ki a gyerekek részére, 

és ezzel hozzájárulni a digitális okta-
tás fejlesztéséhez intézményünkben. 
A sors iróniája, hogy a célt sikerült 
teljesítenünk, március 13-án megér-
keztek a vadonatúj készülékek, de a 
kialakult járványhelyzet miatt a kö-
vetkező hétre már kiürültek a tanter-
mek…

Jövőre jubileumot ünneplünk, vá-
runk mindenkit szeretettel a X. Alapít-
ványi Bálba!

A szülői munkaközösség nevében: 
PNK

A KORODA-KERT ÁPRILIS ELSŐ NAPJAIBAN 
(FOTÓ: CSERNYÁK KRISZTINA)

RÜGYFAKADÁS ZÁMORON  
(FOTÓ: CSERNYÁK KRISZTINA)

ÉLED A TERMÉSZET KÖZSÉGÜNKBEN 
(FOTÓ: KISS ÁGNES)
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2020. március 13-án voltam utoljára 
iskolában. Azóta, ahogyan a többi 
magyar gimnazista, itthon tanulok. E 
két hét tapasztalatait szeretném meg-
osztani a Zámori Hírek olvasóival.

Azon a héten már érezhető volt a 
feszültség. Egyre több rossz hír érke-
zett a világból, félelemmel indultam 
el itthonról, benn az iskolában az 
osztálytársaimmal, a tanárokkal erről 
beszéltünk. A COVID–19-ről. 

Izgatottan hallgattam a miniszterel-
nöki bejelentést március 13-án este. 
Megnyugtató volt, hogy hétfőtől 
nem kell tömegközlekedési eszköz-
zel utaznom, nem kell azon gondol-
kodnom, elkaphatom-e a vírust. Bár 
még nem tudtam, hogyan fogunk így 
tanulni, milyen lesz az életünk, de a 
családom, a tanáraim, az osztálytár-
saim is bizakodóak voltak. Csak ma-
radjunk itthon…

16-án reggel 8.30-kor már az 
egész osztály együtt volt az online 

órán a  Zoom-alkalmazás segítsé-
gével. Ez majdnem olyan, mintha 
iskolában lennénk, hiszen a tanár 
magyaráz, mi pedig, ha valamit nem 
értünk, visszakérdezhetünk. 

Azóta lett órarendünk, és itthon 
a családdal kialakított napirendünk. 
Eleinte szokatlan volt, hogy családi 
körülmények között zajlanak az órá-
ink, de mára már ismerjük egymás 
szobáját, a kedvenc bögréjét és a 
kedvenc háziállatokat is. Az online 
tesiórák kimondottan viccesek! Sze-
rencsés vagyok, hogy olyan tanára-
im vannak, akik figyelembe veszik a 
kialakult fura helyzetet, segítőkészek 
és rugalmasak. Így minden tantárgy-
ból csak annyi és olyan feladatot 
kapunk, amit aznap délután meg 
is tudunk csinálni, vagy több napot 
kapunk az elkészítésére.  Szerencsés 
vagyok azért is, hogy mindenben 
számíthatok a családomra, hogy ők 
olyan „jófejek”! Ez alatt a 2 hét alatt 

sikerült egy olyan napirendet kiala-
kítanom, amelyben a tanulás mel-
lett jut időm a sportra, az olvasásra, 
beszélgetésekre, és besegítek a házi-
munkába is. Anyukámtól átvállaltam 
az esti meseolvasást a húgomnak, 
szeretem, hogy egyedül választha-
tom ki, mit olvassak neki. 

Bár úgy érzem, jobban be tudom 
osztani az időmet, hiszen nem megy 
el idő az utazással, de már nagyon 
hiányoznak a barátaim, az osztály-
társaim, a közösségi élet, és minden, 
ami az iskolában buli. Ezeket a sze-
mélyes élményeket sajnos nem lehet 
online pótolni.

Senkinek nem könnyű ez a hely-
zet, azt gondolom, de nincs más 
választásunk. Mindannyiunk érdeké-
ben alkalmazkodnunk kell, és egész-
ségesnek, bizakodónak, pozitívnak 
maradnunk!

Garai Réka 
10. osztályos gimnazista

2020 márciusa egy gimnazista szemével

Tisztelt Ebtulajdonosok, 
Édesapák, Édesanyák!

Több panaszos bejelentés érkezett 
a Községházára a  nemtörődöm 
ebtartókkal kapcsolatban, akik a 
kutyasétáltatás során nem szedik 
össze maguk után a kutyapiszkot.  A 
járdákon, a Koroda-kertben hagyott 
ürülék nemcsak kellemetlenséget 
okoz a közlekedőknek és a kerté-
szeknek, de milliónyi olyan élőskö-

dőt (parazitát) tartalmaz, melyek az emberre is veszé-
lyes fertőzéseket terjesztenek.

A kertészek munkájával kapcsolatban egy másik do-
logra is szeretném felhívni a figyelmet. Kérem, hogy 
gyermekeiket ne engedjék ugrálni a frissen kapált 
ágyásokban, keressenek számukra füves területeket. 
Úgy gondolom, hogy a virágoskert és a gyep jól meg-
különböztethető egymástól.

Harmadsorban nyomatékosan jelzem, hogy a busz-
fordulónál lévő ház kerítése nem nyilvános illemhely, 
akinek halaszthatatlan dolga akad, igyekezzen minél 
hamarabb hazaérni. 

Köszönettel: 
Pátrovics Benedek polgármester

Felhívása a szívbetegekhez 
A kardiológusok társasága azt kéri a krónikus 
szív- és érrendszeri megbetegedésben szen-
vedőktől, hogy a koronavírus-járvány miatt 
a rutin kontrollvizsgálatok, receptírás miatt 
ne keressék fel a kórházat, rendelőintézetet!

A Magyar Kardiológusok Társasága a köz-
leményében azt írta, az eddigi adatok alapján 
egyértelmű, hogy a vírusfertőzés elsősorban az 
idős és az idült megbetegedésben szenvedők esetében 
okoz súlyos szövődményeket.  Mindebből következik, 
hogy a védekezés számukra kiemelten fontos, tehát az 
ismert tisztálkodási szabályok mellett saját maguk minél 
teljesebb elkülönítése minden túlzás nélkül akár az éle-
tüket mentheti meg.

A gyógyszereik kiváltására lehetőleg fiatalabb és 
egészséges rokonaikat kérjék meg és a gyógyszert a 
kapuban vagy az ajtó előtt rakják le, közvetlenül ne 
találkozzanak Önökkel.  

A kardiológusok társasága azt kéri, a betegek egész-
ségi állapotukkal kapcsolatban háziorvosukkal telefo-
non konzultáljanak. Heveny rosszullét, például nem 
szűnő mellkasi fájdalom, nehézlégzés, tudatzavar, 
eszméletvesztés, vérnyomáskiugrás esetén a betegek 
haladéktalanul hívják az Országos Mentőszolgálatot a 
112-es telefonszámon.



Olvasta már?

A borkultúrával foglalkozó, népszerű magazint 
fi zesse elő a Kornétás Kiadónál.

Előfi zetési díj: Egy évre (4 szám) 1600 Ft
Információ, előfi zetés: 
Kornétás Kiadó Kft. 

1138 Budapest, Népfürdő utca 15/D
Telefonon: 36-1-359-1964

E-mail: titkarsag@kornetas.hu


