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Emlékezés, koszorúzás nemzeti ünnepünkön
Legújabb kori történelmünk során
mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt
1848. március 15-e megünneplése.
Fontos volt, mert a magyar szívekben
mindig sajátos szimbolikus jelentéstartalmat hordozott magában: a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és
a nemzeti tudat érzését. A reformkornak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását,
illetve azt, hogy országunk fővárosa
Pozsony helyett Budapest, hivatalos
nyelve pedig a latin helyett a magyar
lett. A március 15-i eseményekkel vette kezdetét nagyszerű polgári forradalmunk.
Büszkének kell lennünk tehát erre a
napra. Úgy gondolom, 2021 tavaszán,
amikor egy válságokkal, viszontagságokkal teli – és nem utolsósorban egy
világjárvánnyal sújtott – időszakban
nemzetünk újra a fejlődés útját keresi, ennek a napnak az emléke nagyon
fontos tanulságokkal szolgálhat számukra: az összefogás, a kitartás és a
tenni akarás erejére és egymás megbecsülésére ma is igen nagy szükség
van.

A pandémia miatt elmaradtak a
március 15-i nyilvános ünnepségek az
országban, és községünkben is szűk
körű, csendes megemlékezésre került
sor. Pátrovics Benedek polgármester,
Orosz Béla képviselő, valamint dr.
Fekete Zsuzsanna helyezte el az emlékezés virágait az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
állított emlékműnél.
Kiss Ágnes

Petőfi Sándor:
FÖLTÁMADOTT A TENGER…
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.
Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.
Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.
Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;
Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!
Pest, 1848. március 27.
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Lomtalanítás

2021. május 10-én (hétfő), reggel 6 órától
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy községünkben idén május 10-én
(hétfőn) lesz a lomtalanítás. Kérjük, hogy az alábbi lomtalanítási szabályok
betartásával helyezzék ki az elszállítani kívánt lomokat:
• A lomtalanítás a meghirdetett napon reggel 6 órától kezdődik.
• A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén,
hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni, a rakodás
pedig biztonságosan és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen.
• Az apróbb méretű lomokat, a szétszóródás megelőzése érdekében, kérjük zsákban vagy dobozban kihelyezni.
• A nagyméretű lomot (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kitenni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot
tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfémtartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket,
éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- és szúróeszközök),
permetszereket és azok dobozait, fametszést, építési törmeléket, épületbontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot.
A lomtalanítás során a közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató
tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón kívül bárki más által történő
elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!
Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való
közreműködését!
Pátrovics Benedek
polgármester
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Digitális falu program – „A nemzeti és helyi
identitástudat erősítése” Pusztazámoron
A kormány a vidéki kistelepüléseken
élők életminőségének javítása és a
vidéki térségek fejlesztése érdekében
hirdette meg – a Magyar falu program
keretében – „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázatot.
A cél: a kistelepülések vonzerejének
és élhetőségének javítása különböző
digitális, illetve okos megoldásokkal.
Pusztazámor Községi Önkormányzat 2019-ben sikeresen pályázott a
MFP-NHI/2019 kódszámú pályázaton. Településünk összesen 4 802 569
forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat keretén belül
megvalósított Digitális falu program
lehetőséget biztosított ingyenes informatikai alapkompetencia-képzésen való részvételre. Községünk ezt
a programot 40 év felettiek számára
hirdette meg. A mai rohanó világban, a fejlett technikai körülmények
között nagy szükség van a „digitális
írástudás” elősegítésére, hiszen ennek
révén nagyban javítható az életminőség, csökkenhető az idősebbek és a
fiatalok közötti generációs szakadék.

A program során a résztvevők megismerhették a digitális, online világot,
többek között: az érintőképernyős
digitális eszközhasználatot; az internet használatát; az elektronikus levelezést; az online kapcsolattartást;
a közösségi média használatát; az
elektronikus ügyintézés lehetőségeit.
A pályázat során fontos szempont volt
a Digitális falu program kiterjesztése a falu közigazgatási határain túlra:
Tárnok, Sóskút és Gyúró települések
részvétele megalapozta az infokommunikációs falvak összekapcsolódásának lehetőségét.
Az oktatási program kialakítását
számos gyakorlati kutatás előzte meg.
A községben és a környező településeken korábban még nem volt ilyen
jellegű felzárkóztató projekt. A program hiányszolgáltatás, innovatív és
hiánypótló.

A Gyermekünk Álmaiért Alapítvány
szervezésében községünkből és a
környező településekről összesen 20
fő vett részt a programban. A képzés
nagy segítséget nyújtott a résztvevőknek a digitális eszközhasználat elsajátításához. A foglalkozásokon a szervezők korszerű technikai eszközöket
biztosítottak a tanulásra, ennek ellenére többen saját otthoni eszközeiket is
elhozták, hogy a megszokott gépeken
gyakorolják az elsajátított ismereteket.
A képzés előtt bőséges reggeli, szendvics, pogácsa, tea, kávé várta a résztvevő tanulni vágyókat, a déli szünetben
pedig egy ízletes ebéddel kínáltuk meg
őket. A rendezvény során különös figyelmet fordítottunk a 484/2020. (XI.
10.) Korm. rendeletben meghatározott
védelmi óvintézkedésekre.
Nagy Martin – Szimandl Mónika
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Tisztelt Szülők!
Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja: 2021. július
12-étől augusztus 9-éig.
Ez idő alatt az intézmény nem fogad gyerekeket. A zárás
előtti utolsó munkanap július 9. (péntek). Nevelés nélküli

munkanap: augusztus 9. (hétfő). A nyitás első napja: augusztus 10. (kedd).
Szoloszkáné Lepnyák Alíz
óvodavezető

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2/2021. (III. 29.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális
és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 14/2013.
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
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) bekezdése alapján a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.
§ és a 132. § (4) g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a szociális
igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 14/2013. (XII. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezem:
1. §
A 14/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében
a temetésre adott települési támogatás összege 50 000 Ft-ra változik.
2. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit
visszamenőleg, a 2021. március 1. napja után elhalálozottak esetében is alkalmazni kell.
Dr. Újházi Miklós
Pátrovics Benedek
jegyző
polgármester
A rendeletet a polgármester 2021. március 29-én alkotta meg, kihirdetve 2021. március 30. napján lett.
Dr. Újházi Miklós jegyző

Felhívás
Pusztazámor Községi Önkormányzat
felvételt hirdet
közterületi takarító
munkakör ellátására,
azonnali munkakezdéssel!
Feladatok: szórt hulladék összeszedése,
közterületen lévő szemetesek ürítése,
vízelvezető árkok takarítása, járdák
seprése, járdák hóeltakarítása, síkosságmentesítése.
Elvárások: megbízhatóság, önállóság, jó
fizikum, terhelhetőség.
Munkajogviszony, bérezés: A közterületi takarítóval a Pusztazámor Községi Önkormányzat munkaszerződést
köt, három hónap próbaidő kikötésével. Bérezés a Munka törvénykönyve
alapján, megegyezés szerint.
Jelentkezéseket a titkarsag@pusztazamor.hu e-mail címre, vagy személyesen a Pusztazámor Községi Önkormányzaton, a veszélyhelyzet miatt
a csökkentett ügyfélfogadási időben
várjuk. A meghirdetett munkakörre
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Munkavégzés helye: Pusztazámor közigazgatási területe (bel- és külterület
egyaránt).

Avar és kerti zöldhulladék égetése
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.)
kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig
továbbra is ,,a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel
okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, avar és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel
történő megállapítása”.
Pusztazámoron a 2020. november 4-én életbe lépett
veszélyhelyzet alatt még nem került sor az égetést megengedő önkormányzati rendelet visszavonására. Az jelenleg
még továbbra is hatályos. Vagyis Pusztazámor közigazgatási területén lehetőség van az avar és kerti zöldhulladék

égetésére meghatározott napokon. A 6/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet olvasható honlapunkon a helyi hírek
között, valamint a nemzeti jogtárban (www.njt.hu).
Azaz Zámoron száraz kerti hulladék égethető a lakott
belterületen kedden és csütörtökön 7.00–18.00 óra között, szombaton 7.00–12.00 óra között. A többi területen
kedden és csütörtökön 7.00–18.00 óra között, szombaton 7.00–14.00 óra között.
Azaz, aki a megadott időpontokban éget száraz növényi hulladékot, az nem követ el szabálysértést!
Dr. Újházi Miklós
jegyző

2021/2

ZÁMORI HÍREK / 6

Határozatok
1/2021. (I. 04.) számú határozat
Újszülött támogatása
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:
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.
Szávuly Éva
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.

2/2021. (I. 11.) számú határozat
Pusztazámor Napköziotthonos Óvoda beiratkozás, nyári zárva tartás
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:
1. A Pusztazámor Községi Önkormányzat a hatályos jogszabályokat figyelembe
véve a Pusztazámori Napköziotthonos
Óvodába történő beiratkozás időpontját a
2021/2022. nevelési évre az alábbiakban
állapítja meg:
2021. április 12–14. 8.00–16.00 óra között
A beiratkozás helyszíne: Pusztazámori
Napköziotthonos Óvoda (2039 Pusztazámor, 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, valamint kifüggesztett hirdetményen teszi közzé.
Határidő: 2021. április 14.
Felelős: polgármester, jegyző,
óvodavezető
2. A Pusztazámor Községi Önkormányzat a fenntartásában működő Pusztazámori Napköziotthonos Óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
tv. 83. (2) bekezdés b) pontja alapján a
2020/2021. nevelési év nyári zárva tartásának idejét az alábbiak szerint határozza
meg:
A zárva tartási idő: 2021. július 12.–
2021. augusztus 09.
Nevelés nélküli munkanap: 2021. augusztus 09. (hétfő)
Nyitás: 2021. augusztus 10. (kedd)
Utasítja az óvodavezetőt, hogy az
óvoda nyári zárva tartási időpontjairól, a
nyitási időpontjának meghatározásáról a
helyben szokásos módon tájékoztassa a
szülőket.
Határidő: 2021. február 28.
Felelős: óvodavezető
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.

3/2021. (I. 20.) számú határozat
12 órás mentőtiszti gépkocsi üzemeltetéséről
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 úgy dönt, hogy az Inter-Ambulance

Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1145 Budapest, Thököly út 165. I/5.,
képviseli: Molnár György vezérigazgató,
adószám: 24672331-2-42) kérelmére a
12 órás mentőtiszti gépkocsi biztonságos
üzemmenetének működésére havi 14 190
Ft összegű hozzájárulást biztosít.
A hozzájárulás biztosításához 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.

4/2021. (II. 11.) számú határozat
Az Egészségház és Gyógyszertár
strukturált hálózatának kialakításáról, valamint a Polgármesteri
Hivatalban lévő gépcseréről
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
úgy dönt, hogy a D-System Plus Kft-től
(székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Bodon utca 25., képviseli: Kralovánszky Kristóf ügyvezető, adószám: 24801867-2-14)
megrendeli a Pusztazámori Egészségház
és Gyógyszertár strukturált hálózat kialakítását az alábbiak szerint:
– Egészségház (gyógyszertár nélkül)
strukturált hálózat kialakítás munkadíja 15
végpontra bruttó 251 460 Ft díj ellenében.
– Egészségház (gyógyszertár nélkül)
strukturált hálózat anyagköltsége (aktív
hálózati eszközök nélkül) bruttó 262 433
Ft díj ellenében.
– Egészségház aktív hálózati eszközök
(secure router, PoE 24 port switch, secure
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wifi, szünetmentes tápellátás) bruttó 363
474 Ft díj ellenében.
– Gyógyszertár strukturált kábelezésének kiegészítése (a fenti kialakításhoz)
további 4 végpont anyag- és munkadíja
bruttó 120 028 Ft díj ellenében.
Valamint a Községházán egy munkaállomás cseréjét bruttó 354 254 Ft díj ellenében. Az ár tartalmazza a gép cseréjét,
hálózatra konfigurálását, valamint a régi
gépről az adatok teljes áttelepítését.
A hálózat kialakításához és a gépcseréhez 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.

5/2021. (III. 8.) számú határozat
A Sóskúti Közös Önkormányzati
Hivatal 2021. évi költségvetéséről
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:
1./ A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.
2./ Jelen költségvetési határozatot a veszélyhelyzet megszűnése után legkésőbb
hatvan napon belül felül kell vizsgálni.
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 az átadásról-átvételről szóló szerződés
megkötését is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.

Dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző
polgármester
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Kerti zöldhulladék gyűjtése
Közeledik a tavasz, a jó idő
ő
érkezésével a természet iss
felébred és emellett átalakul. Kezdetét veszii
az ősz nyomainak
k
eltakarítása,
úgymint a megmaradt
falevelek,
gallyak
összeszedése és eltüntetése, valamint a
tavaszi kerti munkák, a
fák metszése, a talaj előkészítése a meglévő vagy az
új növények fogadására. A kertek,
udvarok rendben tartásával folyamatosan zöldhulladék keletkezik az
otthonokban.
Az „Avar és kerti zöldhulladék
égetése” című tájékoztatásunkhoz
kapcsolódóan szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, ha valaki nem szeretne égetni, vagy nincs lehetősége a
zöldhulladék helyben történő megsemmisítésére, ez esetben is van
megoldás. Pusztazámoron a kerti
zöldhulladék gyűjtésére gyűjtőpontok vannak kialakítva a következő
helyszíneken: Levente tér, Napköziotthonos Óvoda előtt, Kereszt utca
– Gárdonyi Géza utca sarka, Koroda-kert, a volt kocsma udvara.

dobják bele a zöldhulladékot (felhívjuk a figyelmet, hogy ne mellé!).
Amennyiben egy konténer megtelt,
vagy várják meg az ürítést, vagy keressenek fel egy másik helyszínre
kihelyezettet.
Ezekbe a konténerekbe kifejezetten csak olyan zöldhulladékot
helyezzenek, amely komposztálható: lehullott falevelek, ágak, lenyírt
bokor, sövény, fű, valamint gyom.
Az ágakat és gallyakat kötegelni kell
(az ágak maximum 1 méteres hoszszúságúak és 15 cm átmérőjűek lehetnek), és csak így helyezhetőek a
konténerbe.

Ezeken a helyszíneken az önkormányzat által kihelyezett konténerek azt a célt szolgálják, hogy a
településünket folyamatosan rendben tartó munkások ebbe gyűjtsék
össze a zöldhulladákot, de emellett
lakossági gyűjtésre is rendelkezésre
állnak. A tartalmukat folyamatosan
ürítjük. Használják ki ezt a lehetőséget, és összegyűjtve a konténerbe

Más egyéb megoldások is rendelkezésre állnak a zöldhulladék
eltüntetésére, de talán ez a legpraktikusabb és a lakosság számára
költséghatékonyabb. Figyeljünk oda
a környezettudatosságra, otthonunk
és községünk rendezettségére, tisztán tartására!
Pátrovics Benedek
polgármester

Hibaigazítás
Tisztelt Olvasóink! A Zámori Hírek idei első számának (XXVI. évfolyam 1.
szám, 2021. február) címlapján figyelmetlenségből a tavalyi utolsó szám adatait
tüntettük fel. (A pdf-es változaton a pusztazamor.hu-n a helyes dátum szerepel.)
A hibáért elnézést kérünk.
A szerk.
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Költségvetési rendelet
Pusztazámor Községi Önkormányzat 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
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) bekezdése alapján a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a
2021. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezem:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Pusztazámor Községi Önkormányzatra, a
képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a Napköziotthonos Óvodára terjed ki.
A költségvetés címrendje
2. §
Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Napköziotthonos Óvoda külön címet alkot. Az önkormányzathoz tartozó
feladatok – nem intézményi kiadások – külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 466 465 406 Ft-ban, azaz négyszázhatvanhatmillió-négyszázhatvanötezer-négyszázhat forintban
b) kiadási főösszegét 466 465 406 Ft-ban, azaz négyszázhatvanhatmillió-négyszázhatvanötezer-négyszázhat forintban
határozom meg.
(2) A Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 83 957 000 Ft-ban, azaz nyolcvanhárommillió-kilencszázötvenhétezer forintban
b) kiadási főösszegét 83 957 000 Ft-ban, azaz nyolcvanhárommillió-kilencszázötvenhétezer forintban
határozom meg.
(3) A 2021. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozom meg:
a) Önkormányzat:
308 765 406 Ft működési, közhatalmi bevétel
157 700 000 Ft felhalmozási bevétel
308 765 406 Ft működési
és finanszírozási kiadás
157 700 000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
145 459 101 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
65 459 101 Ft előző évi költségvetési maradvány
igénybevétele
80 000 000 Ft kincstárjegy beváltása
b) Napköziotthonos Óvoda
82 457 000 Ft működési bevétel,
1 500 000 Ft felhalmozási bevétel melyből
72 587 068 Ft az irányító szervtől kapott támogatás

(intézményi finanszírozás)
82 457 000 Ft működési kiadás
1 500 000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
4 384 932 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
4 384 932 Ft előző évi költségvetési maradvány
igénybevétele
Költségvetési bevételek és kiadások
4. §
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az önkormányzat kötelező
feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti
részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz. táblázat, az
ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 4. sz. táblázat tartalmazza. Az önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek
forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó
pénzügyi mérleget az 5. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 6. sz. táblázat tartalmazza.
5. §
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és finanszírozási kiadási előirányzatai a következők:
működési előirányzat összesen:
307 765 406 Ft
személyi jellegű kiadás
47 400 000 Ft
munkaadókat terhelő járulékok
7 500 000 Ft
dologi kiadások
125 000 000 Ft
ellátottak juttatásai
5 500 000 Ft
egyéb működési célú kiadások,
40 060 000 Ft
(speciális támogatások, átadott pénzeszközök)
finanszírozási kiadások
75 487 280 Ft
- szolidaritási hozzájárulás
4 075 590 Ft
(2) A Napköziotthonos Óvoda működési kiadási előirányzatait
a következőkben határozom meg:
működési előirányzat összesen:
82 457 000 Ft
személyi jellegű kiadás
56 810 000 Ft
munkaadókat terhelő járulékok
8 927 000 Ft
dologi kiadások
16 720 000 Ft
(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szerve és feladataik működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és
címenként a 7., 9., 12., 13., és 14. sz. táblázat tartalmazza.
6. §
(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 78 200 000 Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból a
beruházások előirányzata
3 000 000 Ft
felújítások előirányzata
68 000 000 Ft
egyéb felhalmozási kiadás,
átadott pénzeszköz
10 200 000 Ft
- fejlesztési célú finanszírozási
kiadás
1 500 000 Ft
(2) A Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásai összesen
1 500 000 Ft
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9., 10., 11. és 14.
sz. táblázat tartalmazza.
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7. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka
2 742 536 Ft, azaz kétmillió-hétszáznegyvenkétezer-ötszázharminchat forint.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka 75 000 000 Ft, azaz hetvenöt-millió forint.
A tartalékok részletezését a 15. sz. táblázat tartalmazza.
8. §
Az önkormányzat 2021-ban induló többéves kihatással járó beszerzést nem tervez.
9. §
Az önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU-támogatással megvalósuló projektje nincs.
10. §
Az önkormányzatnak a 2021. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
A költségvetési létszámkeret
11. §
(1) Az önkormányzat létszámkeretét a 7. sz. táblázatban állapítom meg. Az önkormányzat kiadásai között a közfoglalkoztatottak számának előirányzata az év egészében átlagosan 1 fő.
Amennyiben a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása nem valósul
meg, az ő bevonásukkal ellátni tervezett feladatok a jóváhagyott
létszámkereten belül más formában is elláthatók.
(2) A Napköziotthonos Óvoda esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9. sz. táblázat tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.
12. §
Az önkormányzat és a költségvetés szerve bevételi és kiadási
előirányzati év közben megváltoztathatóak.
13. §
(1)A képviselő-testület, valamint a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §
(4) bekezdése rendelkezései alapján a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester kizárólagos határkörébe tartozik a
költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy a képviselő-testület, valamint a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése
rendelkezései alapján a képviselő-testület hatáskörében eljáró
polgármester határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester és az óvodavezető ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat, illetve a Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait.
14. §
(1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül
– az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata, valamint a 2011. évi CXXVIII. tv. 46.
§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatáskörében eljáró
polgármester határozata alapján van szükség, akkor az az öszszeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester önálló
hatáskörében eljárva a költségvetési évben alkalmanként 1 000
000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 5 000
000 Ft-ot. Az óvodavezető önállóan a költségvetési évben alkal-

manként 500 000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban
az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja
meg a 2 000 000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző
előkészítésében a polgármester, illetve az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
(2) A polgármester az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 500 000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen
nem haladhatja meg az 1 000 000 Ft-ot. Az általános tartalék
felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
(3) A polgármester a fejlesztési tartalék felhasználásáról a költségvetési évben önálló hatáskörében eljárva alkalmanként 1 000
000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a
tárgyévben együttesen nem haladhatja meg a tartalék öt százalékát. A fejlesztési tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében
a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
(4) A polgármester az általános és fejlesztési tartalékot a 2011.
évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint, a képviselő-testület
hatáskörében eljárva a (2) és (3) bekezdésekben foglalt korlátokon túl is felhasználhatja. Ez esetben figyelemmel kell lenni a
törvény rendelkezései szerinti arányosság és szükségesség követelményére. Ebben az esetben a tartalékok felhasználásának
szándékáról, a jegyző előkészítésében, a polgármester a képviselő-testületet legkésőbb a döntése meghozatala előtt három nappal köteles tájékoztatni.
(5) A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester önálló
hatáskörben eljárva alkalmanként nettó 2 500 000 Ft-ig vállalhat
kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról
a polgármester a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint
a képviselő-testület hatáskörében eljárva határozhat.
(6) A jóváhagyott előirányzatokon belül az óvodavezető alkalmanként nettó 500 000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület, vagy
a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester határoz.
(7) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközeit öszszeghatárra tekintet nélkül felhasználhatja, de kizárólag a Magyar
Állam által teljes mértékben garantált állampapírok (államkötvény,
kincstárjegy) vásárlására, valamint az önkormányzat számlavezető
bankjánál, vagy a Magyar Államkincstárnál történő lekötésre.
15. §
A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület, vagy
2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester engedélyével kerülhet sor.
16. §
(1) A helyi lakosok lakáscélú támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 500 000 Ft.
(2) Az újszülöttek támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 50 000 Ft.
Záró rendelkezés
17. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.
(2) Jelen költségvetési rendeletet a veszélyhelyzet megszűnése
után legkésőbb hatvan napon belül felül kell vizsgálni.
Dr. Újházi Miklós
Pátrovics Benedek
jegyző
polgármester
A rendeletet a polgármester 2021. március 4-én alkotta meg,
kihirdetve 2021. március 4. napján lett.
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Figyeljünk vagyontárgyainkra
és őrizzük meg azok épségét!
Elkeseredve tapasztaltam, hogy egyes
emberek az erejüket a parkban elhelyezett padokon élték ki. Elszomorító
érzést kelt, ha ilyen jellegű rongálást
látok. Emberek azon fáradoznak, hogy
szép, rendezett környezetet biztosítsanak, mások pedig mindezt figyelmen
kívül hagyva azt tönkreteszik. Kárt
okozva ezzel annak, aki létrehozta,
megfinanszírozta a tárgyat vagy eszközt, és annak is, aki a károkozás által
nem tudja használni.
Az önkormányzat több beruházásba fektetett bele hatalmas pénzeszkö-

zöket az elmúlt évek során. A felgyülemlett energia levezetésére a faluban
rendelkezésre áll egy műfüves focipálya, illetve egy fitnesz- és sporteszközökkel felszerelt létesítmény. Bár
ezek is sportolásra és nem rongálásra
szolgálnak. Kérem, figyeljünk vagyontárgyainkra és őrizzük meg azok épségét, valamint törekedjünk a rendeltetésszerű használatra!
Ugyanez a felhívás vonatkozik a
szintén a Koroda-kertben található
szanetlikre is. A képen látható, hogy
valakiket zavart a tető belső nádbevonata, és kihúzgálta azokat. Mindezzel
megrongálva a tetőt és összeszemetelve a szanetli környezetét. Kérem
az effajta rongálások megszüntetését! Továbbá kérem a Tisztelt Lakók
együttműködését abban, ha tudomást szereznek róla, vagy szemtanúi
a rongálás elkövetésének, jelezzék az
önkormányzaton, hogy a felelősségre

vonást és a kellő szankciókat foganatosíthassuk.
Zárszóként a témához kapcsolódóan: a közterületen elhelyezett hulladéktárolók esetében is történtek károkozások. Véletlen balesetek bárkivel
megeshetnek, az ezzel okozott károk
felvállalását el tudom fogadni.
Pátrovics Benedek
polgármester

Beiratkozó óvodásainknak

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat a Pusztazámori Napköziotthonos
Óvodába! Akik még nem ismerik,
azoknak röviden bemutatjuk intézményünket.
Családias óvodánk két csoportból
áll. Intézményünkben nagy szakmai
gyakorlattal, pedagógiai tapasztalattal, a gyermekek és a felnőttek felé
szeretettel, megbecsüléssel forduló
kollégák – óvodapedagógusok, szakképzett dajkák, valamint pedagógiai
asszisztens – dolgoznak. Nevelő-

munkánkat fejlesztőpedagógus és
logopédus is segíti. A gyermekekért
végzett közös munkában aktív, segítőkész szerepet vállalnak, és mindnyájan hozzájárulnak óvodai nevelésünk eredményességéhez. Kiemelt
cél nevelőtestületünk számára, hogy
óvodásaink örömmel járjanak óvodába és a szülők is aktív tagjai lehessenek közösségünknek.
Korszerű gépekkel felszerelt, saját
főzőkonyhával rendelkezünk, ahol
ízletes, tápláló ennivalókat készítenek a konyhai dolgozók.
Önkormányzatunk néhány évvel
ezelőtt óvodaudvarunkat megnagyobbította, átépíttette. Óvodánk
számára öntözőrendszerrel ellátott
rendezett, növényvilágban gazdag
udvart telepítettek. Új burkolattal,
fajátékokkal, homokozóval, hintával,
csúszdával, párakapuval gazdagí-

tották óvodánkat, ezzel elősegítve a
gyermekek mozgásigényének kielégítését.
Óvodánk épülete és berendezése korszerű, a csoportszobákban
található játékeszközök sokfélék, jó
minőségűek, fejlesztő hatásúak, melyeket folyamatos bővítünk, korszerűsítünk.
Most, a járványhelyzet idején, külső helyszínes tevékenységeket nem
szervezhetünk, és külső előadók
meghívására sincs módunk. De reméljük, hogy hamarosan újra átélhetők lesznek óvodásaink számára a
színházlátogatások, a szülőkkel való
barkácsolások, a Lépten-nyomon
zoopedagógiai foglalkozások, a néptánc, az óvodánkba hívott Gézengúz
előadóművészek fellépései, az ovis
kirándulások.
Pocsai Andrea
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A Zámor rámol oldal mindenre megoldás
A 2004-ben Mark Zuckerberg által
egy harvardi kollégiumi szobában
létrehozott Facebook senki által meg
nem jósolható sikereket ért el világszerte, hatása világunkra felbecsülhetetlen előnyökkel és sajnos hátrányokkal is járt. Napjainkban több
tucat közösségi oldalhoz és médiatartalom-megosztó felülethez tudunk
már csatlakozni (Instagram, YouTube,
Twitter, Pinterest és még sorolhatnám).
A kezdeményezés elsődleges célja
egy olyan közösség létrehozása volt,
melynek bárki a tagja lehet, csak regisztrálnia kell. A bejelentkezettek
a kapcsolat kialakítása érdekében
nyílt párbeszédet folytathatnak a többi résztvevővel, érdekes tartalmakat
oszthatnak meg, segítséget kérhetnek
vagy nyújthatnak egymásnak. A mára
társadalmunk jelentős kommunikációs
platformjává vált közösségi média egy
gyorsan fejlődő kommunikációs csatorna, sokan elsősorban ezen keresztül
tartják a kapcsolatot barátaikkal, családjukkal, kollégáikkal, tanáraikkal stb.
A közösségi média mára már számtalan nemes cél népszerűsítésére is
szolgál, közösségeket tart össze, információt nyújt, hirdetési felületként
szolgál. A bajbajutottak megsegítése,
az adománygyűjtés, a közösségi öszszefogás egy-egy nemes ügy érdekében viszonylag egyszerűen megszervezhető ezeken a különböző
platformokon. Számos tematikus (pl.
bútorfestéssel,
kutyával-macskával,
kertészkedéssel) foglalkozó csoportban az emberek hasonló érdeklődésű
felhasználókkal folytathatnak hasznos
eszmecserét az adott témáról, földrajzi korlátok nélkül.
A pusztazámori internetes felhasználók közösségét összefogó, mára
már közel 600 tagot számláló Zámor rámol nevű Facebook-csoportot Tölgyes-Háy Katalin hozta létre
2016-ban, azzal a céllal, hogy olyan
témákat tudjunk ezen a felületen
megtárgyalni, amelyek sokakat érinthetnek kis falunkban. Az oldalon felvetett kérdések és a feltöltött információk minden esetben a közösségünket
érdeklő témák. Ha tagjai vagyunk a

csoportnak, bejegyzéseinkben környékbeli programokat hirdethetünk,
népszerűsíthetünk; saját házunk táján
fellelhető feleslegessé vált dolgainkat
értékesíthetjük, ajándékozhatjuk el;
információkat cserélhetünk, de akár
segítséget is kérhetünk a többiektől.
Elveszett a kutyád, találtál egy cicát? Villanyszerelő, mosógépszerelő
kell? Felesleges könyveid, eladó vagy
ingyen elvihető gyermekholmijaid
vannak? Keresel valakit, aki segít megmetszeni a fákat a kertedben? A Zámor rámol oldal, mondhatjuk, hogy
mindenre megoldás. Biztos, hogy lesz
olyan jó szándékú, kedves ember a
környéken, aki segít, vagy te is tudsz
segíteni másnak, akinek szüksége van
rá. Bemutatnád helyi érdekeltségű
vállalkozásodat? Tedd meg! Van egy
ötleted, ami úgy gondolod, segítené
a közösséget, jobbá tenné a környezetünket? Vesd fel, vitasd meg, hozd
létre! Közös szemétszedés, csoportos
ebédrendelés, ablakok ünnepi díszítésére buzdító adventi játék és még
sorolhatnám, hogy mennyi minden
szerveződött már ezen az oldalon. A
Zámor rámol csoport tagjaként hamarabb értesülhetünk a lomtalanításról,
áramszünetről, környékbeli traffipaxról, téli csúszós útszakaszokról, mint
valaha bármikor korábban.
Kezdetben alapítóként és egyedüli
adminisztrátorként Kati látta el az oldal
moderálását, ő intézte a feltett kérdések alapján a jelentkezők tagságának
engedélyezését, szűrte ki az okvetetlenkedőket. Mára, Kati sikeres vállalkozásából adódó elfoglaltsága miatt, én
is csatlakoztam adminisztrátorként, így
már ketten látjuk el ezt a feladatot.
A csoport leírásánál jelezte, hogy
bárki jelentkezhet tagnak, aki úgy
érzi, valamilyen formában kötődik
kis falunk életéhez, Pusztazámoron

vagy a környékbeli falvak egyikében
lakik, ide jár a gyermeke iskolába, itt
dolgozik stb. A legtöbb csoportban
fellelhető, feleslegesen kötözködők,
ismeretlen kellemetlenkedők kiszűrését szolgálja a belépés előtt feltett
három kérdésre adott válasz, amiből
megállapítható, hogy ki az, akinek
nem valós a kötődése a faluhoz. Ha a
jelentkező nem ad választ a kérdésekre, megtagadható a felvétele.
Mindenkinek érdeke, hogy a jó hangulat megőrzése érdekében csak olyan
bejegyzéseket és hozzászólásokat tegyünk közzé, amelyek valóban fontosak lehetnek a közösség tagjainak, nem
tartalmaznak sértő, trágár megjegyzéseket másokat illetően, nem gerjesztenek feszültséget. A csoportnak nem
célja továbbá politikai nézetek kinyilvánításának és megtárgyalásának helyt
adni, de helyi és környékbeli vállalkozások, szolgáltatások ismertetésére,
reklámozására adott a lehetőség.
Kis közösségünk közösségi oldala
segít olyan problémákat előtérbe helyezni, amelyekről az ember egyébként nehezen, vagy sehonnan nem
értesülne. Ez cselekedetre buzdítja a
tagokat, és segít megindítani azt az
aktivitást, ami a fent emlegetett nemes
célok eléréséhez szükséges.
De vigyázzunk! Csak mert egy közösség az interneten jön létre, még
nem jelenti azt, hogy nem valódi
emberek közösségéről van szó. Itt is
úgy kell viselkednünk, mintha szemtől szemben állnánk azokkal, akiknek
posztjaihoz megjegyzést fűzünk. Tisztelet, elfogadás, tolerancia, ezek a legfőbb szempontok, hiszen kis faluban
élünk, a legtöbb tagját a csoportnak
személyesen ismerjük, velük holnap is
találkozni fogunk az utcán, a kisboltban vagy a postán.
A gondolatok civilizált megosztása
segít emlékeztetni bennünket, hogy
milyen jó érzés is egy ilyen jó közösséghez tartozni! A Zámor rámol Facebook-oldal a mienk, mi alakítjuk, mi
tesszük jobbá, rajta keresztül jobban
megismerjük egymást. Vigyázzunk rá,
vigyázzunk egymásra!
–szöszi–
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Nem fog sérülni a zámoriak
megszokott nyugalma
Információk az újragondolt Noel Tanya pusztazámori működéséről

Négy évvel ezelőtt nyitotta meg
eg
kapuit Érden, a Bibic utcában
an
az oroszlánjairól elhíresült Noel
oel
Tanya. A létesítmény több alkakalommal is az újságok címlapjára
ra
került, hol az önkormányzat inndította kényszerbezárások miatt,
tt,
hol a mentett oroszlánok okán.
n.
Egy biztos, a hely egészen a
végleges bezárásáig töretlen
n
népszerűségnek örvendett. Ko-lonits Attila, a tanya tulajdono-sa végül belefáradt az engedé-lyekért vívott harcba, és látvaa
a teljes elutasítást, valamint a
konstruktív hozzáállás hiányát,
bezárta a Noel Tanyát.
Az azóta eltelt időszakban
a tulajdonosok több környező városban tárgyaltak azokról a lehetséges területekről,
melyek új otthont nyújthattak volna a tanyának, holott
az újranyitás korántsem volt
biztos. Végül gyermekük, a
névadó Noel vette rá szüleit
arra: ne adják fel az álmaikat
és folytassák azt a munkát,
amibe az egész életük már
benne van.
Ami ez után következik, az sokak
számára már nem ismeretlen. Ugyanis hallották vagy értesültek az Érd
FM-en leadott interjúról, melyben Kolonits Attila mesélt a múltról, a közeljövőben megvalósítandó terveikről,
illetve a távolabbi elképzeléseikről.
Hosszas egyeztetés után végül Pusztazámoron, a Konstantin lovardában
fogja megnyitni kapuit az újragondolt Noel Tanya, mely inkább a falusi
élet, a tanyasi állatvilág bemutatására,
oktatásra fogja helyezni a hangsúlyt.
Terveik szerint szoros együttműködést alakítanak ki a környező óvodákkal és iskolákkal, hogy a gyerekeknek
az állatvilággal kapcsolatos ismereteit
ne a tankönyvekre kelljen korlátozni.
Tanösvényeket szeretnének létesíte-

ni, továbbá ismeretterjesztő anyagok
elhelyezését tervezik, melyek mind
azt a célt fogják szolgálni, hogy minél
mélyebb ismereteket tudjanak a látogatók szerezni az állatokról.
A rádióinterjú óta a falusiak a közösségi médiában osztották meg egymással érzéseiket a nemsokára kapuit
megnyitó Tanyáról – ugyanakkor sok
spekuláció és félreértés övezi a témát.
A Noel Tanya népszerűsége Érden
elsősorban annak volt köszönhető,
hogy egyedülálló módon mutatták
be az állataikat. Nemcsak arra volt
lehetőség, hogy a gyerekek kézbe
vegyenek egy nyulat, kiscsibét vagy
épp egy kis kecskét, de a karámokat is
úgy alakították ki, hogy a lehető legjobb betekintést tudják adni az állatok
hétköznapjaiba. Nem volt ritka, hogy

egyik-másik látogató egy
kakassal a hóna alatt sétálta végig a területet. Minden
állat szelíd volt és kézhez
szoktatott, amibe nagyon
ssok munkát és energiát fekttettek a tulajdonosok. Ez az
a hitvallás, ami az új helyen
iis megmarad.
Ugyanakkor – tanulva a
m
múlt hibáiból – a tanya elssődleges célja a háziállatta
tartás, -szaporítás és a szapo
porulat értékesítése lesz, de
em
emellett elengedhetetlen a
lá
látogatók fogadása, mely azt
a célt szolgálja, hogy fedezze az állatok takarmányozási
kö
költségeit. Céljuk, hogy a család
ládokat, a gyerekeket kicsábítsák otthonaikból, a képernyők
mö
mögül és a természet adta élmé
ményekkel helyettesítsék azt.
Fig
Figyelembe véve a fentieket,
biz
bizton állítható, hogy nem fogja h
hétvégente többezres tömeg
célb
célba venni a falut, ezzel tönkreté
retéve azt a nyugalmat, amiért
mos
most szeretnek a helyiek itt élni.
Sok zámori lakos megkérdőjelezi
a szükséges engedélyek, önkormányzati hozzájárulások meglétét – pedig
háziállatok és háziasított állatok tartásához nem szükséges sem speciális
engedély, sem a polgármesteri hivatal
jóváhagyása. Ugyanakkor aktív párbeszéd kezdődött a felek között arról,
hogyan tudja a tanya a legkevésbé
terhelni a falu infrastruktúráját. Sőt, a
tulajdonosok szeretnék a lovarda melletti területhez vezető földutat megcsinálni, hogy ezzel is csökkentsék
az esetleges forgalom okozta port. A
nyitást májusra tervezik, de a pontos
időpontot a Tanya Facebook-oldalán
fogják megosztani később, érdemes
követni őket.
Kolonits-Ács Kitti
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Gondolatok a Noel Tanya tervezett
működésével kapcsolatban
A Noel Tanya megjelenése, tervezett működése érthető
módon élénk érdeklődést váltott ki Zámoron. Bár az általam ismert vélemények megoszlanak ebben a kérdésben,
az észlelhető, hogy az aggódásukat, tiltakozásukat kifejezők a sajátjukat markánsabban hangoztatják. Többször
merült fel a közelmúltban a tanyával kapcsolatban az az
igény, hogy az önkormányzat tegyen azonnali intézkedéseket a falu békéjének, nyugalmának megőrzése érdekében, azaz akadályozza meg a tervezett tevékenységet.
Mindezek miatt szükséges néhány információt megosztani a zámori lakókkal, a lap olvasóival.
Az önkormányzat is csak a sajtóból értesült a tervről március
23-án, ugyanis sem a terület tulajdonosainak, sem a bérlőnek nincs semmilyen előzetes tájékoztatási kötelezettsége
sem a hatóság, sem az önkormányzat felé. Polgármester úr
az értesülés után haladéktalanul felvette a kapcsolatot a tanya működtetőjével és tájékoztatást kért. A telefonos tájékoztatás után március 26-án sor került egy személyes találkozóra. A megbeszélésen a tanya működtetői egyértelműen
leszögezték: a tanyán haszonállatok tartását és értékesítését
tervezik, és azt kívánják összekapcsolni látogathatósággal.
Nincs szó az érdihez hasonló állatkert nyitásáról. Azaz nem
az érdi létesítmény költözne egy az egyben hozzánk. Polgármester úr felajánlotta, hogy a tervezett tevékenység ismertetője megjelenhet a Zámori Hírek következő, áprilisi
számában. Ezt most olvashatják is a 12. oldalon.
A közelmúltban folyamatosan csökkentették az engedélyhez kötött gazdasági, mezőgazdasági tevékenységek
körét. Van ahol elég az egyszerű bejelentés, és sok esetben
még bejelentési kötelezettség sincs. Ráadásul az utóbbi
években alkotott jogszabályok eredményeként a tanya működésével kapcsolatos engedélyezési eljárások szép sorban kikerültek a helyi önkormányzat vagy a helyi jegyző
hatásköréből. Bizonyos engedélyekhez szükség van a helyi
önkormányzat valamilyen közreműködésére, de a legtöbb
esetében nincs. Ha egyes engedélyezési eljárások keretében hozzájárulást vagy véleményt kér tőlünk egy hatóság,
akkor ott mód van azt megtagadni, vagy feltételeket szabni, de ezt nem kedvünk szerint tehetjük, hanem csak akkor,

ha jogszabályi előírásokra tudjuk véleményünket alapítani.
A nem engedélyköteles tevékenység esetében nyilatkozattételre sincs lehetőségünk. Az önkormányzat is csak más
hatóságok eljárását kezdeményezheti. Azaz a tanya működését befolyásoló egyedi döntésre helyben nincs lehetősége, még a képviselő-testületnek sem.
Felmerülhet, hogy akkor alkosson az önkormányzat rendeletet! A képviselő-testület két esetben alkothat rendeletet. Az
egyik a magasabb rendű jogszabályok által nem szabályozott
helyi életviszonyok rendezésének köre. Itt arra kell figyelni,
hogy a helyi szabályok ne ütközzenek magasabb rendű jogszabály előírásaiba. Tipikusan ilyen Zámoron az elismerő címekről, kitüntetésekről, a községi ösztöndíjakról vagy éppen
az újszülöttek támogatásáról szóló rendeletek. Ha egy-egy
kérdésre van magasabb rendű szabály, törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet, akkor csak a másik eset kerülhet szóba. A másik eset a magasabb rendű jogszabályok által
előírt vagy megengedett rendeletalkotás azoknak a jogszabályoknak a végrehajtására. Ilyenkor a helyi rendeletben csak
azt és annyit lehet szabályozni, amire konkrét felhatalmazást
ad pl. egy törvény. Egyszerűbben fogalmazva: nem terjeszkedhetünk túl a felhatalmazás keretein.
Még egy nagyon fontos követelmény. Egy korlátozásokat, tilalmakat megfogalmazó rendelet nem irányulhat egy
konkrét ügyre, személyre, ingatlanra. Csak akkor, ha erre
törvény utasítja az önkormányzatot. Ez nem az az eset. A
törvények előírásai szerint az önkormányzat kizárólag az
ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartását szabályozhatja helyi rendeletben. Az egész falura, azaz minden zámorira vonatkozóan. Vagyis az nem tiltható meg, hogy valaki haszonállatot tartson és annak látogatását megengedje.
Hazánkban sok más mellett a prémes állat, a futómadár
(pl. strucc) is haszonállat.
A képviselő-testület lehetősége tehát az, hogy a veszélyhelyzet megszüntetése után átgondolja, szükség van-e a
tanya működésével összefüggésben bármilyen, a hatáskörébe tartozó és (még egyszer: minden zámorira érvényes)
esetleg korlátozásokat is tartalmazó rendeletet alkotni.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

Felfüggesztették a jegyvásárlást az autóbuszokon
A Volánbusz március 29-től felfüggesztette az első ajtós
felszállást járatain, ahol a járművezetőket kordonnal határolták el az utasoktól. A vállalat közölte, az intézkedés
ideje alatt szünetel az autóbuszon történő jegyvásárlás
is.

A közlekedési társaságok összehangolt, egységes működésének köszönhetően az utasok jegyüket, bérletüket
a pénztárakban, a jegykiadó automatáknál és a Közlekedési Mobiljegy alkalmazáson belül is megválthatják –
emlékeztettek.
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A feltámadás titka
Az idén április 4-ére esett húsvét, Jézus
Krisztus feltámadásának ünnepe. A 20.
és 21. század tudományos és technikai
vívmányainak ismeretében magyarázatot kapunk a feltámadás valóságos
történéséről. 2010. május 1-jén zarándokútra indultam a „Torinói Szent Lepelhez”. Az utazás azért is volt fontos
számomra, mert a leplet csak 10 évente láthatja a nagyközönség.
A szent relikviát a San Giovanni-székesegyház királyi kápolnájában őrzik
az oltár feletti ereklyetartóban, fahengerre göngyölítve. Jézus Krisztus halotti leple 436 cm hosszú, 110 cm széles, halszálkamintásan egy darabból
szövött ún. zsávolymintás lenvászon.
(A budapesti Országos Széchenyi
Könyvtárban őrzött Pray-kódex miniatúrája híven ábrázolja a halszálkamintás szövésű textíliát.)
A lepel Jézus történetiségének,
kínzatásának és halálának, ezen keresztül az evangéliumok szavahihetőségének tanúja és bizonyítéka, valamint feltámadásának is dokumentuma.
A halotti leplen Jézus Krisztus szenvedéstörténete jelenik meg. A lepel őrzését eredetileg a tanítványok végezték,
majd nagyon sok viszontagságon ment
keresztül. 525-ben Edessába került (jelenleg Urfa, Törökország déli részén

található), 944-ben Konstantinápolyban bukkant fel. Rövid ideig magyar
tulajdonban is volt, III. Béla király idejében lánya, Mária Margit őrizte, majd
Franciaországba került a Templomos
Lovagrend birtokába. Chambéry várkápolnájában az ereklye 48-rétegre
hajtogatva egy ezüst kazettában feküdt. 1532. december 3-án tűz keletkezett, és a kazetta átizzott. Az utolsó
pillanatban ugyan ki tudták menteni,
de égési foltokat okozott a leplen az
átforrósodott kazetta. Végül 1578-ban
kerül a torinói katedrálisba. 1983 óta a
Szentszék a tulajdonosa.
A torinói leplet 1898-ban kezdték
el kutatni. Ekkor Secondo Pia ügyvéd,
amatőr fotós felvételeket készített a lepelről, és különös felfedezést tett: a fényérzékeny lemezen – ahol normális
körülmények között negatív képnek kell
megjelennie – a leplen egy tökéletes
férfialak pozitív képe jelent meg. Ez azt
jelenti, hogy a leplen lévő kép negatív
lenyomata egy emberi testnek. A textília fotografikus negatívként viselkedett.
Vajon hogyan került a kép a lepelre,
hosszú évszázadokkal a fényképezés
feltalálása előtt? A kutatások szerint az
ilyen, kézi szövésű anyag Palesztinában
a 3. század előtt elterjedt volt. A leplen
lévő jelek azt mutatják, hogy az abban
eltemetett ember ugyanazokon a kínzásokon ment keresztül és ugyanúgy halt
meg, mint Krisztus. Megkorbácsolták,
töviskoronát tettek a fejére, s oldalát lándzsával döfték át.
36 tudós 72-féle vizsgálata alapján
megállapították, hogy az anyag csak
Jézus leple lehet, melyen egy férfi tes-

tének lenyomata látható. Mintha egy
halott testet a hátára fektetve az anyagra
emeltek volna, majd visszahajtva elölről
is befedték vele. Ebbe a vászonba az évszázadok alatt beleivódott a test képe.
Megdöbbentő volt a felfedezés,
hogy a szögek nyomai nem a tenyéren, hanem a csuklón láthatók. Nem
régóta tudjuk, hogy a keresztre feszítést valójában így hajtották végre. Dr.
Barbet francia sebész bizonyította be,
hogy a tenyér izomzata nem képes
azt a súlyt megtartani, amelyet a kéztőcsontok között átszegezett csukló
elbír. A foltok az alak oldalsebe körül
valami világos nedvre utalnak. Ez egybehangzik a bibliai szöveggel, amely
szerint vér és víz csordult ki a próféta oldalából. Ez a jelenlegi orvosi ismeretekkel is megegyezik. A tudósok
megállapították, hogy „a kép teljesen
felszíni, az anyagrostoknak csak a felszínét érinti. Mikroszkóp alatt sem látszik semmilyen festékanyag.” Pollenanalízist is végeztek, s kiderült, hogy a
virágok egy része a Holt-tenger, illetve
Palesztina más vidékén is honos.
Az Egyesült Államok légierejének
két neves kutatója képanalizátorral letapogatta és számítógéppel kimutatta,
hogy a leplen lévő lenyomat háromdimenziós információkat tartalmaz. A
lenyomat a holttest elülső és hátulsó
oldalát azonosan, ugyanolyan tökéletesen ábrázolja. Az ember 180 cm
magas, kora 37 év (halála a 30. évben
következett be, a születés pedig Kr. e.
7. évben). A születési időt illetően Paul
Schnabel ékírásos táblák megfejtése
után 1926-ban jött rá, hogy a Jupiter
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és Szaturnusz együttállása a Halak csillagképben a Kr. e. 7. évben következett
be. Súlya 75-80 kg. Vércsoport: AB.
Megdöbbentő volt a képmás részletessége és anatómiai hűsége. Tisztán
kivehetők a haj, a bajusz és a szakáll
körvonalai, a szemöldök, a pofacsont,
az orr és a száj, a mellkas, a karok, a
has és a has alatt az egymásra helyezett kezek, a combok, a térdek és a
lábszárak. A leplen látható test mindkét
oldalát tetőtől talpig sebek és vérfoltok
borítják. Mindezt saját szememmel láthattam egy filmvetítés keretében, melyen a kinagyított lepelről négy nyelven
rövid magyarázó szöveggel mutatták be
a leplen látható minden részletet.
A lepel képmásán egy szépséget,
méltóságot és szuggesztív erőt sugárzó arcot láttunk. A töviskoszorú nem
néhány tövises gallyból összefont „korona” volt, hanem a tüskés ágaknak
az egész fejet a homloktól a tarkóig
beborító szövevénye.
A képen látható vérfoltokat természetesen alaposan megvizsgálták.
Apró kristályokat találtak a szálak között, ami nem más, mint átalakult hemoglobin. A lelet tanulmányozásának
újabb drámai eredménye a virginiai
Műszaki Egyetem űrkutatási laboratóriumának képelemzése. A leplen
látható arc szemhéján olyan, törött
pénz alakú mintázatot találtak, amely
megegyezik a Poncius Pilátus-érmék
lenyomatával. Ilyen érméket az Újszövetség az „özvegy garasaként” említ.
A kezek egymásra helyezve, a bal
kézen, mégpedig a csuklón láthatók
a keresztre feszítésnél használt szögek nyomai. A kinagyított képen jól
látható volt az a kiterjedt vérfolt, melyet a halál beállta után a római katona lándzsája ütött és amelyből – a
szentírás szerint – vér és víz folyt ki.
A korbácsolás okozta sebeket főként
a háton lehetett látni. De gyakorlatilag
az egész testen végigfolyó vérpatakok
mutatták, hogy a legválogatottabb
kínzásokkal gyötörték halálra.
Mind a négy evangélista ír erről, de
egyedül Szent János evangélista volt
szemtanúja és számolt be legrészletesebben a sírba tételről és a feltámadásról.
Mit mond a tudomány? Virágpor-analízist végeztek, abból az időből származó 49 növényfajtát azonosítottak. A
pénzérmék a szemen Pilátus idejében
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használatos és érvényes pénzérmék. A
háromdimenziós, domborműszerű kép
a legmegdöbbentőbb. Hővel, kémiai
hatásokkal szemben és vízzel szembeni
stabilitás. Fluoreszkáló csíkok az oldalseben, a csuklón és a jobb talpon lévő
sebek vérfoltjainak szélein.
Izraeli tudósok a vért DNS-vizsgálat
alá vetették, és azonnal szemet szúrt,
hogy a vér, amit vizsgálnak, ÉLŐ vér.
Hihetetlen módon ugyanis 2000 évvel később a vért alkotó vörösvértestek még mindig mozogtak, biológiai
aktivitást mutattak. A vérminta 24
kromoszómát tartalmazott, holott az
emberi vérben 46-nak kell lennie: 23
az anyától és 23 az apától. Krisztus
vérében azonban 23 kromoszóma
származott az anyától, és csak egyetlen az apától, a rejtélyes ismeretlentől,
Istentől. Egyetlen kromoszóma, mely
bizonyítja Isten jelenlétét, létezését,
valamint Krisztus isteni mivoltát.
A vérminta bizonyította, hogy Jézus
valóban létezett, és különleges hatalmat és képességeket birtokolt. Krisztus vére ugyanis több ezer éves kora
ellenére ÉLŐ vér volt. A felfedezéskor
jelenlévő izraeli kutatók élete teljes
fordulatot vett az eset után. A vérről
továbbá az is kiderült, hogy Jézus nem
csak különleges ember volt, hanem
olyan apától származott, aki nem ember volt. Vagyis bizonyítékot találtak
arra, hogy Jézus nem más, mint Isten
fia. Isten nem földi eredetű lényként
hagyta rajta biológiai ujjlenyomatát a
Messiás genetikai kódján.
Az egyik kutató a következőket állította: „A leplen látható kép létrejöttének folyamata teljesen érthetetlen.

Legfeljebb úgy lehetne leírni, hogy
a textilszálak külső részének felszíne
hirtelen felhevült. A kép csak úgy keletkezhetett, hogy a testből gigantikus
erősségű energia szabadult fel, méghozzá felfoghatatlanul rövid időre.”
A NASA egyik kutatócsoportjának
vezetője 1982-ben a következőket közölte: „A lepel lenyomatát nagy energiájú kisugárzás hozta létre, a foltok nem
beivódások, hanem a feltámadás pillanatában a test minden sejtjéből egyidejűleg kisugárzó energia fotónyomata.
Az a vér, ami már a testen kívül volt,
nem tudott a feltámadásban részt venni, és olyan átalakuláson ment át, amely
megfelel az ilyen nagyságrendű sugárzásnak kitett proteinek elváltozásainak.”
A feltámadás titkát hordozó lepel az
emberiség kimeríthetetlen tárháza. A
„nagy energiájú kisugárzás”, amelyet a
NASA kutatója említ, voltaképpen az a
fényenergia, amely már kétezer évvel
ezelőtt is megérintette azokat a tanítványokat, akik a szent ember közelében
élhettek. De nem csak őket, hiszen
tudjuk, hogy a sírt őrző katonák húsvét
hajnalán, a feltámadáskor, a kősziklába
vájt sír körül olyan fényélmény részesei
voltak, amelytől megrettentek. A torinói lepel ily módon a világ első hologramjának tekinthető. Azok a kutatók,
akik az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat
végezték, ma már meggyőződéssel
hisznek nem csupán a lepel valódiságában, hanem a Megváltó erejében is.
Kapcsolatba kerültek a természetfeletti
fénnyel, a krisztusi minőséggel.
Összefoglalva tehát, a feltámadás
kulcsa a Fény: oda távozott, ahonnan
jött a Fény Fia. Ez nem anyagi értelemben vett fény, hanem egy isteni
minőség, a megdicsőült Krisztus.
Tanulság: Isten írta bele nekünk
szóló üzenetét, a test feltámadásának
ígéretét. Íme, az első alkalom, amikor
a hit és a tudomány azonos nevezőre
kerül. A krisztusi erő az egyetlen reménységünk, és nekünk, magyaroknak különösen nagy szükségünk van
rá. A Feltámadás csodája megmutatja, hogy a Gonosz és a halál egyaránt
legyőzhető. A torinói halotti lepel ennek kézzelfogható bizonyítéka. Higygyünk benne!
Dr. Fekete Zsuzsanna
(Forrás: Víz László: A torinói halotti
lepel; Grzegorz Górny – Janusz Rosikon: A titok tanúi)
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„Imádtunk Zámoron lakni”
Mi van vele? Schedarek Réka festőművész, műfordító, nyelvtanár

A közelmúltban Stéphane Garnier
Macskabölcsesség című munkája kapcsán rákerestem a könyv könyvészeti
adataira a világhálón; a fordító, Schedarek Réka neve ismerősen hangzott.
Hát persze, ha személyesen nem is találkoztunk, a neve gyakorta előfordult
korábban a Zámori Hírekben. Tehát
nemcsak fest, hanem fordít is? Vajon
mi van vele, min dolgozik mostanában? Az e-mail-címe olvasható a honlapján, így levélben kerestem meg.
„Már nem vagyok zámori, 2005-től
2013-ig éltünk ott (gyerekeink keresztszülei is zámori őslakosok). Most újra
Budapesten, a 2. kerületben lakom,
én itt nőttem fel. A gyerekeink miatt
költöztünk ki, hogy a lehető legboldogabb gyerekkoruk lehessen” – jött
a válasz.
2005-ben költöztünk ki Budapestről
Pusztazámorra, ahol volt apósomnak, id. Tarnay Károlynak volt egy
saját erőből, szomszédok segítségével épített kis félkész hétvégi háza a
Mentler Mihály utcában. A zongorista Károly bácsira bizonyára sokan
emlékeznek, egyedi jelenség volt,
ahogy hétvégenként kiment a telké-

re, öltönyben, nyakkendőben ásta fel
a kertet, és mivel az ott-tartózkodása
minden percét munkával akarta tölteni, hazafelé mindig késve, az utolsó
pillanatban indult ki a buszmegállóba; ez azt eredményezte, hogy csak
rohanva, korát meghazudtoló gyorsasággal (70 felett volt már ekkor) érte
el a buszát. Sokan mesélték nekem
a környékről, hogy „Rohanós bácsinak” hívták. 2005 nyarán kipróbáltuk,
hogy milyen egy nyarat Zámoron tölteni, pici gyerekekkel (a kisfiam, Teó
9 hónapos volt, a lányom, Kláró még
nem volt másfél, szívbéli – nem vér
szerinti – gyermekem, Timon pedig
négyéves); nem akartuk Budapesten
szívni a szennyezett levegőt. Szóval
egy nyaralásnak indult az egész, de
ahogy teltek a napok és felfedeztük a
falu kis rejtett szépségeit, megismertünk egyre több kedves helyi születésű és Pestről kiköltözött embert, annál
kevésbé akartunk már Budapesten
élni. Én a gyerekek miatt amúgy is
otthon voltam, nem kötődtem a fővároshoz; az egyetemekre (pár éven
keresztül párhuzamosan végeztem
az ELTE francia–portugál bölcsészkarát és a Magyar Képzőművészeti

Egyetem festő szakát) csak vizsgázni
jártam be. A párom, informatikusként
mindennap ingázott Budapestre, mint
ahogy sokan mások is. Aztán arra
gondoltunk: miért ne maradhatnánk
Zámoron? Én amúgy is a gyerekekre akartam koncentrálni, az anyaság
rózsaszín hormonködétől elkábulva
ekkor még egyáltalán nem érdekelt a
karrierem.
Közben 2006 ban befejeztem a bölcsészkart, 2010 ben pedig lediplomáztam az MKE festő szakán. Első zámori
kapcsolataink egyike a Holinszki ikerlányokhoz kötődik, akik kezdetben
bébicsőszként dolgoztak nálunk, majd
annyira megkedveltük egymást, hogy
szoros barátságba kerültünk az őslakos
Holinszki–Bachoffer családdal, sőt a
gyermekeink keresztszülei is ők lettek,
a zámori plébánián volt a keresztelőjük. A mai napig barátok vagyunk és
összejárunk. Az első anyuka, akivel
összetalálkoztam a zámori játszótéren,
és akinek a kisfiával a kisfiam együtt
ette lelkesen a homokot, a szintén Képzőművészeti Egyetemet végzett Tuzson
Eszter volt, aki szobrászrestaurátor szakon végzett, pár évvel korábban, mint
én. Ő azóta is Zámoron lakik, és már
nem diákként, hanem tanárként láto-
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gatja a Képzőművészeti Egyetemet.
A Kistérségi Fesztivál Zámor standján állítottunk is ki együtt Eszterrel
és Király Mónika keramikus pszichológussal. Én akkoriban zámori témájú olaj- és farostképeket festettem a
tárnoki kis garázs-műtermemben.
Mindenkinek ismerős zámori arcok,
tájak elevenedtek meg a képeimen.
A Gyúró felé vezető útról leágazó kis
ösvényeken, illetve a zámori történeti sírkertben festettünk sokat Tuzson
Eszterrel. Amikor óvodáskorba léptek
a gyerekek, nagy örömmel irattuk
be őket a helyi óvodába, és tudtuk,
hogy a legjobb helyen, a legjobb
kezekben vannak a gyerekeink. A
zámori óvoda falait ki is díszítettem
kis, gyerekeknek tetsző színes, állatos, növényes falképekkel, majd az
általános iskolának egy termét úgyszintén. Aztán, amikor a gyerekeink
általános iskolások lettek, a szülőtársak kérésére rajzszakkört tartottam
egy ideig a gyerekeknek, suli után,
az általános iskola egyik termében
tartottuk a foglalkozásokat. A terem
hátsó falát együtt festettük ki a gyerekekkel. Nem volt egyszerű feladat,
volt ott minden: kiborult festékesbödön, gyerekek között kitört konfliktus
és szócsata, összetapicskolt padló,
de a résztvevők nagyon élvezték a
közös alkotást, és végül egy nagyon
helyes kis kompozíciót hoztunk létre,
még ha utána órákig takarítottunk is.
Nem tudom megvan-e még ez a falikép a suliban.
Az első könyvfordítási munkám
sajnos egy tragédiához kapcsolódik.
Húgomnál, Schnedarek Évánál 2004ben (25 éves volt ekkor és már volt
egy kétéves kislánya) sajnos agydaganatot diagnosztizáltak. Akkoriban
Franciaországban éltek, és én kimentem őket meglátogatni a gyerekekkel.
Ott megmutatta nekem egy francia
nyelvű kanadai író lexikonszerű könyvét, aminek később, a fordítás során
a Lelki eredetű betegségek lexikona
címet adtam. Azt mondta, hogy ez a
kedvenc könyve, és nagyon szeretné,
ha egyszer lefordítanám. Egy ismerős
segítségével ötletünk eljutott a Partvonal Kiadóhoz, mely látott benne
fantáziát. Igazuk is lett, azóta is olyan
népszerű a könyv, hogy már sokszor
nyomtatták újra, legutóbb 2020-ban.
Sajnos a kiadást a húgom már nem
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élhette meg.
Viszont ezek után, ha francia nyelvű
kötet kiadására vállalkozott a kiadó, és
nekem a profilomba vágott, onnantól
már engem kértek meg a fordításra, és
én szívesen el is vállaltam. A Lelki eredetű betegségek lexikona mellett Philippe Deroide Európai virágesszenciák, Emmanuelle Arsan Emmanuelle 2
(az antiszűz), Jean-Gabriel Causse A
színek hatalma, Jacques Martel: 5 lépés a gyógyulásig és Stéphane Garnier
Macskabölcsesség című kötetét ültettem át magyar nyelvre. A Macskabölcsesség óta nem vállalok fordításokat,
inkább a festészettel és a francia nyelv
tanításával foglalkozom.
2013-ban, amikor nagyobbik gyermekünk, Kláró befejezte a zámori
általános iskolát és felvételt nyert a
8 osztályos Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba, ahol amúgy idén fog érettségizni, döntöttünk úgy, hogy a napi
ingázást elkerülendő visszaköltözünk
Budapestre. Kisebbik fiunk, Teó eléggé nehezen élte meg a beköltözést,
a falusi élet, a mindennapos biciklis
bandázások hiányát a haverokkal, siratta imádott zámori tanító nénijeit,
Gabika nénit és Zsuzsi nénit, és nem
volt egyszerű bekerülni a kis falusi,
otthonos osztályközösségből az új,
33 fős 11. kerületi általános iskolai
osztályba. Imádtunk Zámoron lakni.
Azt hiszem, ez volt a legjobb, amit a
gyerekeinknek megadhattunk, hogy
tiszta levegőn, természetes környezetben, egy kisközösségben nőhettek

fel. Mi is nagyon jól éreztük magunkat
kisgyerekes szülőként, egy olyan szülői közösség részeként, melynek tagjai
összejárnak és segítik egymást. Mély,
a mai napig tartó barátságokat kötöttünk a Zámoron töltött évek alatt.
Aktívan részt vettünk az összes helyi
rendezvényen, nagyon szép emlékeket őrzünk ebből az időszakból.
Sajnos a beköltözésünk után, 2015ben a gyermekeim apjával elváltak
útjaink. A gyerekeket most is mindketten, de külön neveljük, heti váltásban.
Beköltözésünk óta számtalan Nyitott
Műterem programban, egyéni és csoportos kiállításon szerepeltem képeimmel, és nagyon aktívan dolgozom
francia magán nyelvtanárként is, rengeteg diák és felnőtt tanítványom van,
akik nap mint nap számítanak rám.
Egy ideje hétvégenként felnőtteknek
tartok spirituális-kreatív alkotócsoportokat.
Az írás végén álljon itt egy vicces
gyerekszáj-anekdota, amely kisfiam,
Teó szájából hangzott el, amikor kb.
3 éves volt. Egyszer rájöttünk, hogy
neki a Zámor szó annyira az otthonát, a házát jelentette, hogy a ház
szinonimájaként használta. Egyszer a
szomszédok házára mutatva így szólt:
„Nézd, anya, nekik sokkal nagyobb
Zámoruk van, mint nekünk!” Akkor
értettük meg, hogy neki a házunk Zámor szinonimáját jelenti.
Lejegyezte: Kiss Zoltán
Illusztrációk: Facebook
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Szent György-napi kihajtás

„Sárkányölő Szent György esője aranyat
ér” – jegyezték meg dédapáink, ha langyos eső áztatta a határt Szent György
napján (ápr. 24.). Az eladósorban lévő
lányok hittek benne, hogy megszabadulnak szeplőiktől, ha Isten madarai,
a fecskék megjönnek az ókeresztény
szent ünnepére. Némelyek megmosakodtak a varázserejűnek gondolt szentgyörgy-harmatban, hogy egészségesek
legyenek. Eleink szerint Szent Györgygyel érkezik az igazi tavasz. Bármilyen
volt az idő, a régi rómaiak megülték
pásztorünnepüket. A katonaszent hazai tisztelete István királyig nyúlik vissza:
állattartók, lovagok, katonák, fegyverko-

vácsok, vándorlegények, cserkészek választották oltalmazójuknak. Rendszerint
lóháton ábrázolták, amint legyőzi dárdájával a sárkányt.
Az állatok első kihajtása, a pásztorok,
a juhászok fölfogadása nagy esemény
volt a falvakban. Mivel a szent ünnepe
hajdan rontáselhárító nap volt, dédapáink kapura tűzött zöldággal (nyírfa-,
bodza- és vadrózsaággal) védekeztek az
ártó erők ellen. Akadtak, akik három keresztet rajzoltak – az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében – az ajtókra a nagyszombati tűzszentelésből maradt faszénnel,
hogy elűzzék a bajt a háztól. A jámbor
lelkek harmatot gyűjtöttek lepedővel,
amit ráterítettek a fejős állatra, hogy jól
tejeljen. Mivel szerencsét hozónak gondolták a „szentgyörgyi pillét” (lepke),
úgy hitték, hogy aki megfogja, annak
sok pénzt hoznak az állatok őszre.

Mivel a földből élők szerint „a búzát porba jó vetni, a kukoricát sárba”,
a tapasztalt gazdák örültek a György
hetében hullott esőnek. Elvetették a
kukoricát, babot, uborkát, dinnyét. Ha
békák kuruttyolásától volt hangos a vidék, korai nyárra számítottak. Dédapáink gazdag betakarítást reméltek, ha a
varjú nem látszott ki a vetésből. A búza
az életet jelentette, és megszentelték
Márk evangélista ünnepén (április 25.).
Megbecsülték a szentelményből tépett
búzaszálakat: imakönyvben őrizték,
kenyereskosárba rakták, koszorút fontak belőle templomi zászlóra, búcsúkeresztre. Sokan megáldották a szőlőt
is, hogy jégverés ne fenyegesse a szüretet. Az öregek megfigyelték, hogy a
Márk-napi fülemüleszóval a szép tavasz karöltve jár.
F. Zs.

Bevezetés a kozmetika világába
Kedves Olvasók!
Szeretném megismertetni Önökkel a
kozmetika világának alapjait, az adott
évszakra vonatkozó bőrápolási alapelveket, amelyek segítségül lehetnek
a mindennapi arcápolásuknál.
A 21. században egyre nagyobb
gondot fordítunk szépségünk megőrzésére, gyakran fordulunk szakemberekhez. Fontos, hogy az iskolából
kikerülő kozmetikusok szakszerűen
és tudatosan végezzék a munkájukat,
folyamatos továbbképzéseken vegyenek részt. Szélsőséges esetben, nem
megfelelő kezelés esetén akár maradandó károkat is okozhatnak.
A kozmetikus feladata a bőr szenynyeződésektől való megtisztítása,
anyagcseréjének,
izomtónusának
javítása, táplálása, életerejének fokozása az öregedés késleltetése érdekében, illetve az aktuális problémájának szakszerű megoldása.
Fontos, hogy a bőrápolás folyamatos
legyen. Ahhoz, hogy a kozmetikai kezelésekkel hosszú távon hatásos eredményeket érjünk el, otthon is tenni kell.
Tudni kell, hogy a bőrt sosem tudjuk

megfelelően ápolni és hidratálni, ha
nem tisztítjuk meg alaposan a szennyeződésektől. A szennyeződések, amik a
környezetünkben vannak, rátapadnak
a bőrünkre, ezáltal nem tud lélegezni,
így rontják annak állapotát.
Sajnos egy új bőrelváltozás jelent
meg, a maskne, amelyet védőfelszerelésünkről neveztek el. A maskne a
maszk hordása miatt kialakuló gyulladással, komedókkal járó elváltozás az
arcon. Ennél a problémánál is sokat
segíthetünk magunknak, ha egy nap
többször letisztítjuk arcunkat egy gyengéd, de jól tisztító lemosóval. Kiegészítésként nyugtató, gyulladáscsökkentő
hatóanyagokat tartalmazó pakolásokat
használhatunk.

A bőr vérkeringésének fokozásával pozitív irányba befolyásoljuk
az anyagcserét, így a hasznos tápanyagok, hatóanyagok gyorsabban szívódnak fel. Ennek az egyik
leggyakrabban alkalmazott módja
a kozmetikában a masszázs, amelynek izomtónus-fokozó hatása is van.
Megjegyzendő, ha az izmok tónusa megfelelő, akkor a bőr is feszes.
Továbbá fontos a bőr táplálása bőrtípusnak megfelelő hatóanyagokkal,
melyek fokozzák a bőr életerejét,
pótolják a letisztítás során távozó
zsíranyagokat, hidratáló anyagokat.
Alapelv, hogy a bőrt mindig kívülről
befelé tápláljuk!
Záró gondolatként fontosnak tartom
megjegyezni: ha már időt és pénzt
áldozunk rá, akkor mindig megfelelően naprakész tudással rendelkező
kozmetikust válasszunk, illetve hiteles forrásokból tájékozódjunk, hiszen
nem mindegy, hogy mivel, milyen termékkel és milyen módon (pl. sorrendben) ápoljuk bőrünket.
Ruzsics-Kerekes Tímea
kozmetikus
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Egészséghét az óvodában
Minden év februárjának utolsó napjaiban úgynevezett
Egészséghetet tartunk óvodánk mindkét csoportjában.
A hosszú, szürke, hideg tél után nagyon jólesik feltölteni
energiaraktárunkat vitaminokkal. A téma szerteágazó lehetőséget kínál új ismeretek szerzésére, a már meglévők
felidézésére, tudatosítására. Igyekszünk a gyerekek érdeklődését, életkori igényét figyelembe véve érdekes, új feladatokat kínálni, sok tapasztalatszerzéssel, önálló és csoportos tevékenységekkel.
Hiszen milyen nagyszerű a zöldségekből, gyümölcsökből
ízléses tálakat készíteni, együtt! Különleges gyümölcsöket
kóstolni, gyümölcsből saját kezűleg, vagy gép segítségével
gyümölcslét facsarni! Mindeközben az egészségvédelemről, a helyes táplálkozásról, tisztálkodásról, a mozgás, a
sport és a pihenés fontosságáról is megoszthatjuk gondolatainkat, élményeinket.

Ellenőrizhető a regisztráció
Március 25-én délután elindították azt az internetes
felületet, ahol azok, akik már regisztráltak, de még nincsenek beoltva, lekérdezhetik, hogy milyen státuszban
vannak. A felületre TAJ-számmal és születési dátummal
lehet belépni.
Ha valakit nyilvántartanak, nincs semmi teendője,
értesíteni fogják, ha sorra kerül, közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján.
Ha a TAJ-szám és a név elküldése után az az üzenet
jön vissza, hogy nem kapták meg az oltáshoz szükséges adatait, akkor két eset lehet:
1: ha pár napja regisztrált, még lehet, hogy tart az
adatfeldolgozás.
2: ha már több hét eltelt azóta, hogy regisztrált, de
ennek ellenére nemleges üzenet jelenik meg, akkor valószínűleg hibásan rögzítette adatait, ilyenkor az adatvedelem@neak.gov.hu -ra kell levelet írni.

Köszönjük
szépen azon szülőknek,
akik hozzájárultak az
Egészséghét sikeréhez! Számtalan gyümölcsöt, zöldséget,
magvakat stb. biztosítottak programunk sikeres megvalósításához, a gyerekek nagy örömére!
Szerencsésné T. Veronika

RENAULT MASTER
testreszabott megoldások

Lendületet adunk vállalkozásának!
Renault haszonjárművek most akár FIX 1,9% kamattal, NHP Hajrá ﬁnanszírozással!
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