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Tanév végi programmorzsák a zámori suliból

A 2020/21-es tanév sajnos ismét eltért 
az eddig megszokottaktól. A vírus-
helyzet felülírt mindent, ugyanúgy, 
mint a világ bármelyik részén. Tanuló-
ink hamar hozzászoktak az új szabá-
lyokhoz, és be is tartották őket. A tan-
év során igyekeztünk hagyományossá 
vált programjainkat megvalósítani, 
többnyire osztályszinten.

Az igazi közösségi programok na-
gyon hiányoztak az életünkből, hi-
szen ezek iskolai közösségünk építé-
sében, alakításában mindig nagyon 
fontos szerepet kaptak. A tanév végén 
– amikor már enyhültek a szabályok 
– nagy örömünkre egy igazán közös-
ségfejlesztő, játékos programot szer-
vezhettünk kisdiákjainknak. Ez az is-

kolai gyermeknap volt, melyre vidám, 
tréfás, mozgásos vetélkedővel készül-
tek az iskola pedagógusai. 

Kirándulásokat is szervezhettünk, 
így minden osztályunk „batyut kötött 
a hátára” és elindult felfedezőútra az 
országban. Az elsősök Budapesten 
jártak és a Mesemúzeumot látogatták 
meg. A másodikosok és a harmadiko-
sok Szentendrén, a Skanzenben bőví-
tették tudásukat, míg a negyedikesek 
Visegrádon töltöttek el egy vidám 
napot. Reméljük, hogy tanulóink a 
kirándulásokon szerzett élményeiket 
sokáig megőrzik.

Iskolánkban évek óta hagyomány, 
hogy búcsút veszünk negyedikese-
inktől, akik a következő tanévben 

más-más iskolákban kezdik meg felső 
tagozatos tanulmányaikat. A Nyárvá-
ró évzárót 2021. június 14-én, hétfőn 
tartottuk meg. A negyedik osztályo-
sok több héten keresztül készültek a 
búcsúműsorukra. A művészeti iskolás 
tanulók zenei tudásukkal színesítették 
az előadást. Igazán színvonalas, krea-
tív és vidám műsort készítettek, mely-
nek összeállítását és betanítását az 
osztályfőnököknek – Roóz Andreának 
és Somlai Zsuzsannának – köszönhet-
tük. 

Kívánunk mindenkinek jó pihenést 
a nyári szünetre!

Patóné Hradil Adrienn
tagintézmény-vezető

AZ ÉVZÁRÓ EGYIK MŰSORSZÁMA PILLANATKÉP A NYÁRVÁRÓ ÉVZÁRÓRÓL 

A HARMADIKOSOK SZENTENDRÉN A SKANZENBEN

ÉLŐKÉP A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN
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Eső esetén a program Remeteségben lesz megrendezve. 
A rendezvényen való részvétellel a résztvevők automatikusan elfogadják, 

hogy róluk kép- és videófelvétel készülhet.

MEGHÍVÓ
Pusztazámor Községi Önkormányzat

tisztelettel meghívja Önt és családját a

2021. augusztus 20-án
11 órától, a Kőkeresztnél tartandó

Szent István-napi ünnepségre.

Ünnepi köszöntőt mond
Pátrovics Benedek polgármester.

Ünnepi szabadtéri szentmise 
és az új kenyér megáldása.

A szertartást Sisa István Lénárd 
plébános atya végzi.

Mindenkit szeretettel várunk!
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„Csak a süket csend pattog most a lel-
künkben és a fejfák között.
 Valaki elment. Elköltözött.
S bár a test halott,
a lelke most is ÉL!
Itt bent, a szívünkben most is Ő ze-
nél.”

Tisztelt gyászoló család, rokonok, 
hozzátartozók és zámori barátok!

Pusztazámor Önkormányzata ne-
vében veszünk végső búcsút falunk 
meghatározó személyiségétől, Kiss 
Ágnestől. 

Ezek a percek senkinek sem köny-
nyűek! Különösen nem, amikor egy 
köztiszteletben álló ember halálhírére 
a végtisztesség okán gyűltünk ilyen 
sokan össze. Szembesültünk a meg-
másíthatatlannal. Ágnes földi életét 
csendben lezárta… Sajnos megtör-
tént az, amitől már egy ideje féltünk. 
Bekövetkezett a visszafordíthatatlan. 
Gigászi küzdelemben a harcot fel kel-
lett adni, győzött a gyilkos kór.

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

Emlékezzünk erre a nagyszerű ember-
re, a szerető Feleségre, a gondoskodó 
Édesanyára, a jóságos Nagymamára, a 
megértő barátra, az energikus munka-
társra.

Ágnes messze földön, a kárpátaljai 
Ungváron született 1958. május 13-án 
egyszerű, dolgos szülők gyermeke-
ként. Fiatalon ismerkedett meg Ber-
náttal, akivel több mint 45 évig éltek 
együtt példamutató házasságban. Két 
gyermekük született: Gabriella és Ta-
más. A család mellett Ágnes munká-
jában is sikeres volt. Az Ungvári Nép-
művészeti Főiskola népművelő szakán 
szerzett diplomát, majd éveken keresz-
tül a helyi művelődési ház igazgatója 
volt. Munkájának sikerességét mutatja, 
hogy megyei szinten elismert művelő-
désszervezőként tartották számon.

1993-ban költözött a család Puszta-
zámorra, mivel férjének szülei itt éltek. 
Egy ideig bolti eladóként dolgozott, 
majd az általános iskola napközis ne-

velője lett. Itt újra lehetősége nyílt szere-
tett szakmájának gyakorlására: elkezdte 
az iskolai rendezvények szervezését.

Akkoriban Pusztazámoron a falu 
lakosságának az augusztusi búcsúbál 
volt az egyetlen szórakozási lehető-
sége, így az Önkormányzat 1996-ban 
felkérte, hogy lendítse fel és szervezze 
újjá a falu kulturális és közösségi éle-
tét. Pátrovics Benedek polgármester 
úrral szorosan együttműködve ezt a 
feladatot kimagaslóan sikerült elvé-
geznie. Az új iskola épületében kapott 
helyet a könyvtár és a közösségi szín-
tér, ahol Ágnes mint művelődésszer-
vező megkezdhette munkáját, melyet 
25 éven át magas szinten ellátott.

Megszervezte a nyugdíjas- és ifjúsá-
gi klubot, vezette a könyvtárat, amely 
író-olvasó találkozók színhelye lett. 
Felépítette a falu egész éves program-
ját, lelkesen, határozottan tervezett, 
szervezett, részt vett minden Puszta-
zámort érintő feladatban. Rendszere-
sen részt vett a képviselő-testületi ülé-
seken, segítette a testület munkáját. 

Végső búcsú

Emlékezzünk Kiss Ágnesre!

2021. július 17-én mély részvét mel-
lett vettünk végső búcsút Pusztazá-
mor meghatározó személyiségétől, 
Kiss Ágnestől. A gyászszertartást Sisa 
Lénárd plébános celebrálta; Kaszás 
Sándor kántorként működött közre. A 
Sóskúti Ifjúsági Zenekar az alkalom-
hoz illő művekkel kísérte a szertartást. 
A nagyszámú gyászoló résztvevő vé-
leménye szerint a temetést az együtt-
érző és vigasztaló szeretet, a méltó-
ságteljes búcsúztatás hatotta át.

Ágnestől elköszönt 45 éven át hű-
séges férje, társa Béni, szerető lánya, 
Gabika és veje Zsolti, fia Tamáska és 
menye Berni, valamint az unokák, 
Réka és Rebeka; elköszönt Ágnes 
egyetlen testvére, Marika.

Elköszönt Pátrovics Benedek pol-
gármester és családja, a község ön-

kormányzata képviselő-testületének 
valamennyi tagja, elköszöntek a Pusz-

tazámorért Közalapítvány képviselői. 
Elköszöntek munkatársai, a pusztazá-
mori intézmények vezetői és dolgo-
zói. Búcsúzott a Naplemente Nyugdí-
jasklub valamennyi tagja és búcsúztak 
a zámori egyházközösség tagjai. Bú-
csút vettek a közeli és távoli rokonok, 
barátok, ismerősök és mindazok, akik 
számára Ágnes fontos volt.

A gyászoló család köszönetet mond 
mindazoknak, akik Kiss Ágnes te-
metésén megjelentek, fájdalmukban 
osztoztak, virágaikkal, részvétnyil-
vánításaikkal fájdalmukat enyhíteni 
igyekeztek.

Mellékelten teljes terjedelmében, 
betűhíven közreadjuk Fekete Zsu-
zsannának a temetésen elhangzott 
búcsúbeszédét.
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Ágnes tevékenységét mindig elismer-
ték. Ennek a sok-sok munkának meg-
lett az eredménye: a zámori emberek 
megismerték, megszerették, és tudták, 
rá bármikor számíthatnak. Figyelt a 
legkisebbektől a legidősebbekig min-
denkire. Szívén viselte, hogy minden 
korosztály jól érezze magát Zámo-
ron, szeressen itt élni, egy közösséggé 
tartozzon. Ennek tükrében szervezte 
meg az éves programokat. Időközben 
művelődésszervezői és nonprofit me-
nedzseri képzettséget is szerzett.

2000 júniusában hagyományterem-
tő szándékkal létrejött az első zámori 
Falunap, melynek vitathatatlan sikere 
évről évre nőtt. Hasonlóan sikeressé 
vált a pusztazámori Szüreti felvonu-
lás.

Ágnes szoros kapcsolatot ápolt a 
Zámori Körrel, mely 2004 májusától 
a szomszédos falvak civil szervezete-
ivel közösen rendezte a Három falu 
két keréken elnevezésű kerékpártúrát. 
A Zámori Kör megszűnése után Kiss 
Ágnes átvette a stafétabotot és tovább 
folytatta a mozgalmat.

Az általa alapított Naplemente 
Nyugdíjas Klubnak éveken át vezető-
je volt, szívügyének tekintette, hogy 
az idősebb korosztály éveit megszí-
nesítse.  2006-tól az Idősek napját 

rendezte meg ismert művészek meg-
hívásával, majd a mindig felemelő-
en emlékezetes Falukarácsonyt az 
anyák napi, gyermeknapi programok 
és Márton-napi vigasságok mellett. 
A szórakozni vágyóknak különböző 
bálokat, szüreti bált, batyubált, far-
sangi jelmezbált szervezett. Az utóbbi 
években az összetartozás jegyében 
Szent Mihály-napi máglyagyújtással, 
szalonnasütéssel gazdagította a falusi 
programokat.

Ne feledkezzünk meg a nemze-
ti ünnepeink alkalmából rendezett 
színvonalas megemlékezésekről sem, 
március 15-én, a májusi Hősök nap-
ján, valamint október 6-án. A rendez-
vények műsora soha nem ismétlődött, 
mindig valami újat hozott.

Fontos megemlíteni, hogy az általa 
szervezett eseményekről színes fotók-
kal illusztrált cikkekben számolt be a 
Zámori Hírek olvasóinak.

A zámori évek alatt munkájában fér-
je és családja maximálisan támogatta. 
Időközben lánya és fia is családot ala-
pított: Ágnesnek két unokája, Réka és 
Rebeka tette boldoggá mindennapjait. 
Rendezett életének az összetartó csa-
lád volt az alapja. Ágnes csodálatos 
Feleség, Édesanya és Nagymama volt; 
tőle nem tudtak olyan dolgot kérni, 

amit tűzön-vízen át meg nem oldott 
volna. A család mellett a barátai is 
mindig számíthattak rá. Ágnes körül 
zajlott az élet, szerette a családi, ba-
ráti összejöveteleket, a közös progra-
mokat, az ünnepléseket, a kirándulá-
sokat.

Kiemelem még, hogy Ágnes mélyen 
vallásos hívő volt. Az úrnapi körme-
neteken tevékenyen részt vett az ün-
nepi lombsátrak és a virágokkal ékes 
oltárok díszítésében.

2020-ban, sőt még az idén is, ami-
kor lehetett, súlyos betegsége ellenére 
is dolgozott. 2021. július 11-én, ottho-
nában, csendesen elaludt örökre.

Lelkesedése nem ismert határokat.  
Ő egy igazi jelenség volt, tele érze-
lemmel, tettvággyal, életszeretettel, 
vidámsággal. Közéleti tevékenysége, 
közösségépítő és közösséget formáló 
szerepe példamutató mindannyiunk 
számára.

Kiss Ágnes Pusztazámor iránti sze-
retetét őrizzük meg! Hálásan köszön-
jük odaadó, áldozatos munkáját. 

Személyiségére találóan jellemző 
Nagy László néhány sora:
„Erős volt hitben, igaz maradt mindig, 
szolgált a világért emberül.” 
Isten áldásával nyugodjál békében!
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Azt hittem, minden elcsöndesül majd 
akkor, elhalkul az utca zaja, leállnak 
az autók, megállnak az emberek, el-
hallgatnak a madarak, még a szél sem 
fúj. Azt hittem, olyan dermedt csönd 
lesz, amiben meghallhatom, ahogy el-
fáradt testedből új erőre kapva lelked 
szárnyra kél. De semmi sem állt le. 
Minden ment tovább…

Bánattal teli magunkra maradottsá-
gunkban vigaszt jelentett, hogy Te át-
adtad nekünk, ami fontos. A bölcsessé-
geidet magunkba szívtuk, a hibáidból 
tanultunk. Az erődet, az optimizmu-
sodat, a mélységes hitedet csodáltuk. 
Méltósággal hagytad magad mögött a 
földi életet, nem volt benned félelem, 
a szemedben béke és szeretet fénye 
égett. Végig. Az utolsó pillanatig.

De mi is maradt most nekünk? Nem 
igaz, hogy Nélküled semmink sincsen 
és magunkra hagyatva maradtunk. Hi-
szen példát mutattál és megtanítottál 
minket szeretni, egymásra és mások-
ra odafigyelni. Megtanítottál, hogy 
becsülettel, őszintén éljünk, hogy le-
gyünk bizakodóak, kitartóak az élet 
minden területén. Megtanítottál moso-
lyogni, akkor is, amikor nehéz, hisz azt 
mondtad, lentről csak felfelé van út, és 
az mosolyogva sokkal könnyebb.

Emlékszünk a közösen töltött per-
cekre, évekre, és mindeközben szívünk 
egyre jobban megtelik szeretettel. Em-
lékszünk a vidám családi összejövete-
lekre, arra a sok finom ételre, amelye-
ket nekünk készítettél, a sok-sok közös 
programra, kirándulásra, melyeket oly 
lelkesen terveztél és oly nagyon  sze-
rettél! 

Te voltál az az Édesanya, aki-
re mindig számíthattunk, akinek a 
családi összetartás volt a lételeme. 
Nem múlt el úgy nap, hogy ne be-
szélgessünk, találkozzunk, többször 
is beszéljünk telefonon, mert szeret-
tél tudni minden fontos dologról, 
ami velünk történt, szerettél velünk 
együtt élni. Te voltál az a nagymama, 
aki szeretettel nézte, csodálta unoká-
it, akinek nehezebb napjaiban is erőt 
adott, amikor megölelhette őket. Te 
voltál az az asszony, akinek szemé-
lyisége, kisugárzása varázslatos volt, 
akinek mindig ott volt a szemében a 
tűz, aki a családjáért bármit megtett 
volna.

Te voltál az az ember, aki min-
denkivel gyorsan megtalálta a közös 
hangot, akinek mindenkihez volt egy 
kedves szava. Így maradsz meg emlé-
kezetünkben.

A kórt nem tudtad legyőzni, ám 
úgy kezelted, mint életed részét, tel-
ve reménnyel, tervekkel, és ezzel az 
elejétől diadalt arattál felette. Hogy 
milyen hatalmas lelkierőd volt, arról 
Édesapánk tudhat igazán, aki az utol-
só pillanatig ápolt és a legvégsőkig 
melletted volt.

Nyugodj békében, Drága Anyu-
kánk!  

Mi pedig igyekszünk eleget ten-
ni annak, amire tanítottál. Szeretjük, 
megbecsüljük egymást és mindazt, 
amink van. Megőrizzük a tőled ka-
pott kincseket, és ígérjük, a gyerme-
keinknek örökül hagyjuk majd mi 
magunk is. Közben pedig próbálunk 
megbirkózni azzal a fájdalmas űrrel, 
amit magad mögött hagytál, és a hi-
ányoddal – de azt hiszem, ez lesz a 
legnehezebb.

„Nézd, fenn az égen hogy ragyognak 
a csillagok,
Hullanak könnyeim, tudod, hogy fáj 
nagyon
Ha itt lennél kérdeznéd, mi bajom?
Csak annyit mondanék: hiányzol na-
gyon!”

Gabika és a család

Édesanyánknak

A KISS CSALÁD 2020-BAN
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,,Anya! Tudod, gyakran gondolunk 
Rád. Peregnek a napok, a hetek, az 
üres órák.
Emlékeinkben az utolsó képek élnek, 
mikor végleg elveszítettünk Téged.
Mégis, mégis megy tovább az élet. 
Mindegy, ha fáj, nem számít, ha éget.
Nem kérdi meg, készen állsz-e folytat-
ni tovább, csak pörög, csak zajlik.
Nem érdekli maradt-e még csendes 
szobád.”

Órák óta az üres szoba csendjében 
nézzük az üres papírlapot. Így lenne 
vége? Egy jól megfogalmazott levéllel, 
Tőlünk, Neked? Az nem lehet! Nem 

lehet egy lapon összefoglalni mindazt 
a jót, amit Tőled kaptunk: a szeretetet, 
a gondoskodást, az erőt, a túlféltést, a 
megbecsülést, a tanítást.

Köszönjük, hogy megtanítottál min-
ket szeretni, megélni egy-egy pillanatot, 
őszintén, szenvedéllyel belefeledkezve 
az idő múlásába, ahogy ezt te is tetted 
családi programokon, baráti összejö-
veteleken. Köszönjük, hogy megtaní-
tottad, hogy nem baj, ha nem mindig 
tökéletes az, amit csinálunk, bár Téged 
mindig a maximalizmus hajtott. Megta-
nítottad nekünk, hogy ki kell mutatni, 
ha fáj a szívünk, és a Te gondoskodó 
karjaidban mindig vigaszra lelünk.

A betegséged is sok mindenre 
megtanított minket. Azt hittük, hogy 
ismerünk Téged, aki minden jövete-
lünkkor ott álltál a tornácon konyhai 
kiskötényben, lisztes kézzel, hatalmas 
mosollyal az arcodon és megannyi 
szeretettel a szívedben. Volt egy olyan 
harcos oldalad, amit nem ismertünk, 
ezt az oldaladat csakis a férjed ismer-
te. Előtte merted csak mutatni, hogy a 
sokszor látott mosolyok mögött való-
jában mekkora háborúkat vívtál a be-
tegségeddel és sokszor önmagaddal. 

Hős voltál, aki végsőkig küzdött 
és hitt. Ilyen voltál számunkra Édes-
anyánk, egy igazi HŐS! Egy nagybe-
tűs ÉDESANYA, aki felbecsülhetetlen 
értékeket adtál nekünk. Nem vesztet-
tünk el, itt vagy velünk, ha csak tükör-
be nézünk, vagy az unokákra, szerető 
Édesapánkra, vagy csak elmerengünk 
az emlékeinkben, ahol kis időre vi-
gaszra lel a fájó szívünk. Egy dologra 
sajnos nem tanítottál meg bennünket, 
hogy hogyan éljünk Nélküled.

Te mindig azt mondtad, bármi is 
lesz, szeressétek egymást! Hidd el, 
ezt tesszük.

Berni és Tamás

Köszönünk mindent!

Kocsis Ági és Kiss Bernát 1975-ben kötöttek házasságot. 
Fiatal éveiket a kárpátaljai Nagyráton töltötték. Példás 
családi életet éltek, mert szerették egymást, és mert kö-
zös volt az értékrendjük. A közös munka, a közös hob-
bi mellett az elsőség a családé volt. Ungváron született 
két gyermekük: 1976-ban Gabriella, 1982-ben Tamás. A 
család  sok szépet élhetett meg együtt. Nyugodt, boldog 
mindennapokra, közös programokra, családi, baráti ösz-
szejövetelekre, utazásokra emlékezhetnek vissza. Ágnes 
és Béni a két gyermek felnevelésében, a családi össze-
tartozásban, az otthonalapításban példamutató szülők 
voltak. Amikor 1993-ban Pusztazámorra költöztek, egy 
új életet kellett felépíteniük, hiszen új környezet, új élet-
forma, új munkahely várt itt rájuk. Tették mindezt lelke-
sen, telve tervekkel, vágyakkal, becsületesen. Szerették 
ezt a kis falut, a benne élőket, megismerték Pusztazá-
mor múltját, építették jelenét. Ágnes mint falu művelő-

désszervezője, Bernát mint a falu gondnoka töltötték itt 
mindennapjaikat. 

Időközben gyermekeik is családot alapítottak, Gabriel-
la lányuk férjével, Zsoltival Pusztazámoron telepedett le. 
Ők két unokával ajándékozták meg a szülőket: a 2003-
ban született Rékával és a 2005-ben született Rebekával, 
akik bearanyozták Ágnes és Béni mindennapjait. Tamás 
fiúk is megtalálta a boldogságot, feleségével Bernivel a 
szülök örömére Pusztazámoron kötöttek házasságot, az 
esküvőt Ágnes  nagy örömmel, boldogan szervezte meg. 

A sikeres életutat a betegség törte meg. Ágnes méltó-
sággal, türelemmel és bizakodva küzdött, mindent meg-
tett azért, hogy meggyógyuljon, az utolsó pillanatig hitt 
a gyógyulásban. Telve volt tervekkel, nemcsak a magá-
néletben, hanem a munkájában is. Idén is tervezte az 
éves programokat, várta a pandémia megszűnését, lelke-
sen beszélt az előttünk álló hónapokról.

Ungvártól Pusztazámorig



2021/4 ZÁMORI HÍREK / 8

A Koroda-kertben található játszóte-
rünket 2004. május 28-án adtuk át. 
Az évek során a játszótér környeze-
te szépen átalakult (parkosítás), vi-
szont maga a tér és a benne található 
eszközök már nincsenek olyan álla-
potban, hogy a településen élő (kis)
gyerekes családok és az idelátogató 
rokonok, turisták gyerekei bizton-
sággal használni tudják. A játszótéri 
eszközök fából készültek, így azokon 
mára már korhadások találhatók. Az 
ütéscsillapító gumiburkolatok elmoz-
dultak, egyenetlenek. Éppen ezért 
a szülők és gyerekek nagy érdeklő-
déssel várják, mikor kerül egy szép, 
biztonsággal használható, új játszótér 
a falu központjában található 17 éves 
helyére. 

A játszótér felújításával kapcsola-
tos projektelképzelés is már korábban 
megszületett, csak a megvalósítás vára-
tott magára. Többek között azért, mert 
az önkormányzat támogatást igényelt 
a beruházásra a Magyar Falu Program 
keretében. Tavaly őszre eldőlt, hogy 
nem nyertünk. Mára az összes aka-
dályozó tényezőt sikerült elhárítani. A 
beérkezett ajánlatokból a kedvezőb-

bet adó társasággal az önkormányzat 
megállapodott és megrendelte tőlük 
az új, modern eszközöket és azok te-
lepítéséhez szükséges munkálatokat. 
A megállapodásnak megfelelően au-
gusztus elején megkezdődött a bon-
tás. A „rombolás” után következik az 
újjáépítés. Pályázati támogatás hiányá-
ban a projektet az önkormányzat saját 
finanszírozásban valósítja meg. A be-
ruházásra a költségvetésből 15 millió 
forintot különítettünk el.

Az új eszközök között lesz kaland-
vár, mászó- és egyensúlyfejlesztő ösz-
szeállítás, rugós hinta, mérleghinta, 
trambulin és homokozó. Marad az 
ivókút, lesz kerékpártartó állvány, és 
szelektív hulladéktároló váltja fel a je-
lenlegit. Ha minden az elképzelések 
szerint alakul az új játszótér szeptem-
ber végén nyitja meg kapuit.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a játszótér az építési 
munkák ideje alatt zárva tart. Kérjük 
türelmüket és együttműködésüket az 
ideiglenes bezárás idejére!

Pátrovics Benedek 
polgármester

A Magyar Falu Program keretében 
39 999 999 Ft-ot nyert az önkor-
mányzat a Móricz Zsigmond utca 
felújítására. Kitartó munka eredmé-
nye ez az 1 Ft híján negyvenmil-
lió forint összegű támogatás, mert 
2019 óta minden évben benyújtot-
tuk pályázatunkat ennek az önkor-
mányzati tulajdonú, egy kilométeres 
belterületi útszakasznak a felújításá-
ra. Szeretnénk még idén belevágni 
ebbe a projektbe, hogy jó minőségű 
és felújított úton lehessen közle-
kedni. A pályázaton nyert pénz két 
évvel ezelőtt még a költségek lega-
lább 70-80%-át fedezte volna, most 

talán – ez is nagy segítség – a felére 
lesz elég. Ez is azt indokolja, hogy 
mielőbb próbáljuk megvalósítani a 
felújítást. 

A képviselő-testület meghozta a 
közbeszerzési ajánlatkérés elindí-
tásához szükséges döntéseket, így 
reméljük, hogy annak sikeres lebo-
nyolítása estén ez év végére elké-
szülhet az új burkolat.  

A Móricz Zsigmond utca felújítá-
sához szükséges – támogatáson fe-
lüli – pénzforrást az önkormányzat 
saját erőből biztosítja.  

Pátrovics Benedek 
polgármester

Megújul a játszótér

Az év végére befejeződhet 
a Móricz Zsigmond utca felújítása

Új nyílászárókat kap 
az óvoda

A Pusztazámori Napköziotthonos 
Óvodának is helyet adó oktatási 
épületegyüttes 1996–1998 között 
épült. Kisebb javítások folyamato-
san történtek, de átfogó felújításra 
még nem került sor. A külső hom-
lokzati nyílászárók az idők során 
elöregedtek, hőtartó képességük 
romlott. 

A tavalyi év sikeres pályázatai 
között könyvelhetjük el az óvodai 
külső nyílászárók cseréjét is. A Bel-
ügyminisztériumtól az önkormány-
zati feladatellátást szolgáló „Önkor-
mányzati fejlesztések 2020” kiírás 
keretében 6 193 128 Ft támogatást 
nyertünk e cél megvalósítására. Az 
árajánlatkérést elindítottuk a kivite-
lező kiválasztására. Az ajánlatkérés 
eredményének megállapítását kö-
vetően a kedvezőbb ajánlatot tevő 
partnerrel megkötjük a szerződést a 
nyílászárók cseréjére.

Ennek a beruházásnak a meg-
valósításával a régi fa nyílászárók 
helyére új, három rétegű üveggel 
ellátott, öt légkamrás műanyag nyí-
lászárók lesznek beépítve. A kor-
szerű anyagok szakszerű beépítésé-
vel javulni fog az óvodai működés 
minősége, az ablakok résein nem 
fog húzni a hideg, és javulni fog az 
épület energiahatékonysága is. A 
beépítésnél a praktikumra is figye-
lünk, ezért a szükséges helyeken 
az eddigi osztást megváltoztatva 
bukó-nyíló ablakok váltják fel a nyí-
lókat, így könnyebben biztosítható 
a folyamatos átszellőztetés. A cseré-
nél a biztonság is hangsúlyos, ezért 
a nyílászárók kiemelés- és hibás-
működés-gátlóval készülnek. 

A szerződéskötés után augusz-
tusban megkezdődhet az ablakok, 
ajtók gyártása, amely sajnos 8–12 
hetet vesz igénybe. A beépítés már 
néhány nap alatt megtörténhet. Ha 
minden szerencsésen alakul, akkor 
ősz elején lesz kész a felújítás. A 
pályázati támogatás közel 60%-át 
fedezi a költségeknek, a többit az 
önkormányzat saját bevételeiből 
biztosítja. 

Dr. Újházi Miklós  
jegyző
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Nagy örömünkre, egy év kihagyás 
után, idén ismét lehetőségünk nyílt 
arra, hogy nyári tábort szervezzünk 
Pusztazámoron. A szokásos féléves 
szervezőmunka helyett csupán egy 
hónapunk volt arra, hogy kitaláljuk, 
milyen formában valósuljon meg a 
tábor, tárgyaljunk a helyszínekkel, 
busztársaságokkal. Ennek ellenére, 
legnagyobb örömünkre közel hetven, 
Pusztazámoron tanuló kisdiákunk 
számára sikerült – reményeink szerint 
– változatos, eseménydús programo-
kat nyújtani. 

A két hét alatt megtekintettünk egy 
egzotikus állatbemutatót, számhábo-
rúztunk, métáztunk, kézművesked-

tünk az iskolában. Elláto-
gattunk a Fővárosi Állat- és 
Növénykertbe, a Budakeszi 
Vadasparkba, a Vasúttörté-
neti Parkba és az Érd Aré-
na uszodába. Lovagoltunk, 
strandoltunk és langallót is 
sütöttünk Vérteslovason. Ját-
szottunk az Elevenparkban és 
a Cyberjump trambulinpark-
ban. A tábort Magyarország 

legnagyobb játékparkjában, a Tarzan 
Parkban zártuk.

Köszönettel tartozunk Pátrovics 
Benedek polgármester úrnak, aki is-
mét lehetővé tette számunkra, hogy 
az iskola épületét használjuk a nyári 
szünetben is. A konyha dolgozóinak, 
Szilvinek, Marcsinak és Andinak a fi-
nom ételekért, illetve Szendi Jutkának 
a nekünk nyújtott sok-sok segítségért.

A búcsúzó negyedik osztályosok 
szavaival zárjuk cikkünket: „Veletek, 
jövőre, ugyanitt!”

Roóz Andrea és Magyar Mariann

Nyári tábor Pusztazámoron
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A sóskúti templom kertjében tar-
tott sajtótájékoztatót június 24-én 
a koronavírus-fertőzésen átesett dr. 
Aradszki András országgyűlési kép-
viselő arról, hogy a sóskúti és a pusz-
tazámori katolikus templom felújítá-
sa állami támogatásban részesül idén 
nyáron.

A honatya mellett jelen volt az ese-
ményen Soltész Miklós, a Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára, 
Menczer Tamás, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium tájékoztatásért és 
Magyarország nemzetközi megjelení-
téséért felelős államtitkára, valamint 
dr. Tarnai Richárd Pest megyei kor-
mánymegbízott. 

A kormányzat Magyar Templomfel-
újítási Programja összesen 28,5 mil-
liárd forint támogatást jelent hazánk 
több egyházi épületének renoválásá-
ra, korszerűsítésére. Összesen 1800 
templomban végeznek felújításokat, 
amelyek között Pest megyében 76 
település 112 temploma újulhat meg. 
A szakrális épületek megszépülésével 
gazdagodnak a helyiek, és az ide láto-
gatók is vonzóbb környezetbe érkez-
hetnek.

A tájékoztatón elhangzott a kor-
mány határozott szándéka, amely sze-
rint továbbra is támogatják a magyar 
vallási közösségeket, ez elvi kérdés 
a kereszténydemokrata kormányzat 
számára. Nagyon fontos, hogy míg 
Nyugat-Európában több keresztény 
templomot bontanak le, addig ha-
zánkban a felújításokkal újra virágoz-
zék a hiteles keresztény élet. A ha-
gyományos közösségek megtartása és 
megerősítése a magyar jövő alapja.

Menczer Tamás beszámolt a vá-
lasztókerületet érintő támogatások-
ról. Tarnai Richárd garantálta, hogy 
az összegek folyósítása gyors és zök-
kenőmentes lesz a mielőbbi sikerek 
érdekében, Aradszki András pedig 
tájékoztatást adott a választókerüle-
tünkben kiosztott egyházi támogatá-

sokról, amelyeket még a nyár folya-
mán folyósítanak az érintetteknek. 
Ezek szerint a településeinken műkö-
dő egyházközségek és felekezetek a 
következő támogatásokat kapják:

– a pusztazámori katolikus temp-
lom felújítására 14,9 millió,

– a sóskúti katolikus templom reno-
válására kb. 15 millió,

– a tárnokligeti katolikus templom 
felújítására 14,7 millió,

– az MPE Késői Eső Gyülekezete 
imatermeinek bővítésére 15 millió,

– az érdi baptista templom homlok-
zatának felújítására kb. 3,7 millió,

– az érd-parkvárosi református 
templom renoválására 15 millió,

– az érdligeti református templom 
felújítására 15 millió, valamint

– a törökbálinti református templom 
energetikai felújítására kb. 15 millió 
forint támogatást folyósít az állam, 
összesen mintegy 108 millió forint ér-
tékben.

 Aradszki András kifejezte azon 
kívánságát, hogy majdan a külsőleg 
megújult templomokba és imaházak-
ba betérve mindnyájan részesei lehes-
sünk egy belső, lelki megújulásnak is, 
ami elengedhetetlen a sikeres magyar 
jövő építésének folytatásához.

(Pusztay)

Állami támogatást kap templomaink felújítása

A korszellemmel szemben őrizzük meg 
hagyományos értékeinket!

A mai világban nagyon nehéz kivá-
lasztani, melyik kozmetikum az, amit 
biztonsággal a bőrünkre kenhetünk 
anélkül, hogy bármilyen irritáló hatást 
váltana ki.

A kozmetikumok alapvetően zsí-
rokból, olajokból, viaszból, hatóanya-
gokból, különféle adalékanyagokból 
(emulgeálószerek, tartósítószerek, 
illatanyag, színezék stb.) állnak. Az 
összetevők listáját minden gyártónak 
elérhetővé kell tennie a felhasználó 
számára. Ennek nyelvezete angol, 

latin vagy botanikai (törvény szabá-
lyozza). Fontos, hogy milyen sor-
rendben vannak feltüntetve az össze-
tevők. Ami az első helyen szerepel, 
abból van a termékben a legtöbb, és 

így halad a felsorolás, csökkenő sor-
rendben. 

A legtöbbet használt összetevők, 
amelyek nem tesznek jót a bőrünknek, 
a kőolajszármazékok: Petrolatum (Va-
seline), Parrafinum- Liquidum, Ceresin 
stb. A bőr megfullad tőlük, nem képes 
oxigént felvenni, leállítják a bőr véde-
kezőképességét, továbbá feszül, ha el-
felejtjük bekenni. Ha krémezés után iz-
zad, tapad, ragad a bőr és tisztátalannak 
tűnik, akkor igen nagy valószínűséggel 
megtalálhatók ezek az összetevők a 

Hogyan válasszunk „biztonságos” kozmetikumot?
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel 
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 
46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva – a képvi-
selő-testület tagjainak véleményét 
figyelembe véve – a következőkről 
rendelkezem:  

13/2021. (V. 21.) számú határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat a 
2021. évre a víz- és csatornaszolgáltatás költ-
ségeinek támogatására pályázatot nyújt be. 

A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekez-
dés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet 
ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét 
a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen 
döntés meghozatalára, és valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére, ideért-
ve a nyilatkozatok megtételét és a pályá-
zat benyújtását is, önállóan eljárva, hatás-
körrel rendelkezem. 

14/2021. (VI. 07.) számú határozat
Sóskúti Fúvószenei Egyesület támoga-

tásáról

Pusztazámor Községi Önkormányzat úgy 
dönt, hogy a Sóskúti Fúvószenei Egyesület-
nek (2038 Sóskút, Gárdonyi Géza u. 17.) a 
2021-ben tervezett programjaik megvaló-
sításához 200 000 Ft támogatást nyújt. A 

kifizetés a 2021. évi költségvetés civil szerve-
zetek támogatása céljából elkülönített keret, 
illetve a tartalékalap terhére történjen.

A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekez-
dés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet 
ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a 
polgármester gyakorolja. Vagyis jelen dön-
tés meghozatalára, és valamennyi szükséges 
intézkedés megtételére, ideértve a nyilatko-
zatok megtételét és a pályázat benyújtását is, 
önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem. 

15/2021. (VI. 11.) számú határozat
Pusztazámor Római Katolikus Plébánia 

támogatásáról

Pusztazámor Községi Önkormányzat úgy 
dönt, hogy a Pusztazámori Római Kato-
likus Plébániát (székhelye, 2039 Puszta-
zámor, Petőfi S. u. 7.), hittantábor címén, 
50 000 forinttal támogatja. A támogatást a 
2021. évi költségvetésben elkülönített ke-
ret terhére biztosítja, az államháztartáson 
kívüli szervezetek támogatása címen.

A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekez-
dés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet 
ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét 
a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen 
döntés meghozatalára, és valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére, ideért-
ve a nyilatkozatok megtételét és a pályá-
zat benyújtását is, önállóan eljárva, hatás-
körrel rendelkezem. 

16/2021. (VI. 11.) számú határozat
Agárdi Popstranddal kötött együttműkö-

dési megállapodásról

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
úgy dönt, hogy az Agárdi Popstranddal 
Együttműködési megállapodást köt és tá-
mogatja a nyári rendezvényeit, amiért az 
Agárdi Popstrand a pusztazámori lakosok 
részére 50%-os kedvezménnyel belépő-
jegy-vásárlást és korlátozott számban tisz-
teletjegyet biztosít. 

A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekez-
dés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet 
ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét 
a polgármester gyakorolja. Vagyis jelen 
döntés meghozatalára, és valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére, ideért-
ve a nyilatkozatok megtételét és a pályá-
zat benyújtását is, önállóan eljárva, hatás-
körrel rendelkezem.

 Pátrovics Benedek  dr. Újházi Miklós
 polgármester jegyző

használt kozmetikumban. A szilikonolaj 
úgyszintén káros anyag, ami – hasonló-
an a kőolajszármazékokhoz – meggá-
tolja a bőr légzését; Cyclohexasiloxane, 
Dimethicone stb. neveken lehet megta-
lálni őket a termékekben.

A fentiek mellett kerülendők a koz-
metikumok kb. 95%-ában megtalál-
ható tartósítószerek. Az összetevők 
listájában „parabénre” végződnek, 
illetve előfordulhat Triclosan, Disodi-
um EDTA stb. megnevezés is.

Sajnos az emberek hajlamosak arra, 
hogy illat alapján válasszanak maguk-
nak kozmetikumot. Pedig a leggyako-

ribb allergén anyag éppen a parfüm. 
Bőrápolás szempontjából teljesen 
felesleges. Parfüme, Fragrance néven 
találjuk meg őket az összetevők felso-
rolásában.

A PEG-, PPG-származékok emulge-
álószerként, oldószerként, tenzidként 
szolgálnak, melyek szintén irritáló 
hatásúak. Ha vízhiánnyal küzd a bő-
rünk, ezeket az összetevőket minden-
képpen kerüljük el. Ceteareth, Poly-
sorbate, Pareth stb. megnevezéssel 
találkozhatunk velük.

Miteszer- és komedóképző ható-
anyagok az Eucerin, Isopropyl Miris-

tate, Isopropyl Palmitate, Isopropyl 
Stearate és a Lanolin.

Ezekután feltehetjük a kérdést: mi-
lyen összetételű kozmetikumokat 
használjunk? Nos, törekedjünk arra, 
hogy növényi tenzideket (ilyen példá-
ul a Coco-Glucoside), jól felszívódó 
természetes zsírokat, olajokat, vita-
minokat, antioxidánsokat, high-tech 
hatóanyagokat tartalmazzanak az ál-
talunk használt kozmetikumok.

Kérdés esetén bátran vegye fel ve-
lem a kapcsolatot, vagy látogasson el 
kozmetikámba!

Ruzsics- Kerekes Tímea kozmetikus

Képviselő-testületi határozatok
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Megjelent a 2021/22-es tanév 
menetrendje, melyből kiderül, 
mikor lesz az őszi, a téli 
és a tavaszi szünet, valamint 
az érettségi. 

A 2021/22-es tanév szeptember 
1-jén, szerdán kezdődik, és 2022. jú-
nius 15-ig, szerdáig tart. 

A diákoknak összesen 181 napig 
– a szakgimnáziumokban 179, a 
gimnáziumokban és szakiskolákban 
180 napig – kell iskolába járniuk. Ez 
alól kivételt jelentenek a végzősök: 
a középiskolások számára az utolsó 
tanítási nap 2022. április 29-én lesz. 
A két évfolyamos rész-szakképesíté-
sekre való felkészítést folytató szak-

iskolákban pedig 2022. május 31-ig 
tart majd a tanév.

A tanév első félévének 2022. janu-
ár 21-én lesz vége Az iskolák január 
28-ig értesítik majd a diákokat és a 
szülőket a félévi eredményekről.

Mikor lesznek a szünetek?

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2021. október 22. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap. 2021. 
november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2021. december 21. (kedd), a 
szünet utáni első tanítási nap 2022. 
január 3. (hétfő).  

A tavaszi szünet előtti utolsó taní-
tási nap 2022. április 13. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap 2022. 
április 20. (szerda).

Érettségik

Az őszi érettségi szezon 2021. ok-
tóber 15-én kezdődik a nemzetiségi 
nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az 
írásbeli vizsgák egészen október 28-
ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli 
érettségiket 2021. november 11–15 
között tartják, a középszintű szóbe-
liket pedig november 22–26 között.

A tavaszi érettségik 2022. május 
2-án, hétfőn kezdődnek, és egé-
szen május 23-ig tartanak. Az emelt 
szintű szóbelikre 2022. június 1–9. 
között, a középszintűekre június 13–
24. között kerül sor. 

A következő tanév menetrendje

A 2021. év már eddig is több évfordu-
lót tartogatott számomra, és ezeket a 
napokat, a falumbeliekkel együtt, ün-
nepként tiszteltük Zámoron. 

Részemről az évfordulós ünnepség 
a 100 éves szőlő felfedezésével 
kezdődött. Majd „megtaláltuk” dr. 
Kmoskó Mihály, első katolikus pa-
punk lakóházát és azt emléktáblával 
jelöltük. A következő megemlékezést 
Kmoskó Mihály halálának 90. évfor-
dulóján, a remeteségi templomban és 
a mellette lévő sírnál tartottuk, igen 
sok hívő jelenlétében.

A zámori ünneplésekkel egy időben 
születésem és 80 évvel ezelőtti kisgyer-
mekkorom helyszínén, a Nagymágocs 
nagyközséggel szomszédos Árpádha-
lom faluban szintén ünnepi eseményre 
került sor. Száz évvel ezelőtt, 1921. jú-
nius 14-én szentelték fel a Jézus Szíve 
katolikus templomot, mely a puszta 
közepén, a „semmiben” épült fel egy 
év alatt. A 100 éves épület csodálatos, 
ritkaságnak számító favázas stílusú, 
téglás kápolna, a magyaros, népi sze-
cesszió egyik gyöngyszeme. Sok-sok 
gyerekkori emlékem fűződik hozzá. 

Hivatalos voltam az ünnepi szent-
misére, melyet a 93 éves Gyulay End-
re, a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
nyugalmazott püspöke celebrált. Saj-
nos, nem sikerült személyesen részt 
vennem az ünnepi alkalmon, ezért 
írásba foglaltam a templommal kap-
csolatos gyermekkori élményeimet, 

azokat, amelyekre így, 88 évesen em-
lékeztem.

A centenárium tiszteletére kiállítást 
is rendeztek, melyen bemutatták a 
kápolna építésének történetét és köz-
zétették a falubeliek által őrzött régi 
fotókat esküvőkről, keresztelőkről, 
bérmálásról. Az én visszaemlékezé-
sem és családi fényképem (lásd: Em-
lékezés a 100 éves árpádhalmi kato-
likus templomra) is felkerült az egyik 
tablóra.

Árpádhalom jeles ünnepéről a 
Délmagyarország c. újság és a szentesi 
TV is beszámolt.

Perlaki György, a templom plébá-
nosa felhívott telefonon, és jólesően 
méltatta írásomat, kifejezte hálás kö-
szönetét ilyetén közreműködésemért.

A magam részéről én is köszöne-
tet mondok és őszinte elismerésemet 
fejezem ki az évfordulók zámori és 
árpádhalmi megünneplésében szere-
pet vállaló egyházi méltóságoknak, a 
hívőkből alakult rendezőknek és min-
den résztvevőnek.

Páli Anna (Panni néni)

Évfordulók ünneplése

A NAGYMÁGOCSI JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM
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1933. március 12-én, Szendrei-major-
ban születtem. A „központ” Árpádha-
lom volt; még Zoltántér és Lajosszé-
nás is odatartozott. Apám, Páli István 
és édesanyám, Friedl Anna családtag-
jai és felmenőim itt éltek. Árpádhal-
mára 2-3 éves koromban költöztünk. 
Az 1938-ban felépült és felszentelt 
óvodába még egy évig nagycsopor-
tosként járhattam.

Az emlékek. Mi, leendő óvodások 
az óvoda „építését” a templom falá-
hoz támaszkodva lestük. A felnőt-
tektől azt hallottuk, hogy „Fellner 
Erzsébet nagyságos asszony – a bérlő 
felesége – addig nem jön Árpádhal-
mára, míg a férje templomot és óvo-
dát nem épít!” A templom akkor már 
elkészült, és gyermekszemmel is na-
gyon szépnek láttam.

Az óvodába az első beköltözés 
1939-ben történt; a felszentelés után 
Margit óvó néni keze alá kerültünk (az 
első óvodáskori fényképet átadtam az 
óvodának!).

A templommal napi kapcsolatban 
voltunk, mert a vasárnapi szentmisére 

kettesével, kézen fogva (az én párom 
Nacsa Maris volt), külön a lányok és 
a fiúk vonultunk az odavezető téglás 
kis úton. Mai napig emlékszem Erzsé-
bet asszony templomi térdeplésére, 
mert a mise elejétől végéig térdepelt a 
jobb oldali padsor előtt, ahol a család 
gyermekei ültek (kisfiúk négyen). A 
templom csak vasárnap volt nyitva, és 
az óvoda kerítésén keresztül, vagy ha 
az ajtó nyitva maradt, ki-kiszöktünk a 
templomkertbe játszani.

Két családi eseményre emlékszem, 
ami a templomban történt. Eszti né-
ném házassága Májer József sógorral 
(ezen én nem voltam ott, de elbeszé-
lés szerint ez volt az új templomban 
az első esküvő 1935-ben). A második 
nagyon emlékezetes templomi ese-
mény 1941 tavaszán nagyszüleim, 
Páli János béresgazda és Ádász Erzsé-
bet 50 éves házassági évfordulóján az 
újraesketésük és az utána következő 
ünneplés (aranylakodalom) volt. (Erről 
a családi fényképet mellékelem.)

Arra viszont nem emlékszem, hogy 
az Úri-soron lakó uraságok közül ki 

járt templomba. Az biztos, hogy mi 
gyerekek mindig sokan voltunk. Több 
katolikus család együtt jött misére. 
A nagymágocsi katolikus tisztelen-
dő atya „idefuvarozása” viszont nem 
mindig sikerült. Például Májer Böske 
Szemenyei Erivel való esküvőjén az 
egész násznép hosszan várakozott, 
mert nem volt kocsis, aki a tisztelen-
dő urat időben elhozta volna. Ez már 
1944 őszén történt.

Én a mai napig ha Gádorosról (ott 
laktunk 1941-től) a mágocsi rokonságot 
látogatom, a Nagyhalom felől jövök 
autóval, hogy egy-két percre megállva 
a templomot és az óvodát lássam.

Köszönetet mondhatunk Erzsébet 
asszonynak, hogy a katolikus hitélet 
példamutató gyakorlását és a gye-
rekekkel való törődést megmutatta, 
meghatározta!

Ez az ünnepség is igazolja, hogy a 
templom és az Erzsébet gyermekott-
hon együtt szolgálja az itt lakó közös-
séget.

Tisztelettel
Páli Anna (88 éves nyugdíjas)

Emlékezés a 100 éves árpádhalmi 
katolikus templomra
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Aki olvasta az előző cikket Brindzik 
Mariannáról, bizonyára kíváncsi, hogy 
ebben a számban vajon kit fogunk 
bemutatni a falu lakosai közül. Sokan 
már régóta ismerik őt, hiszen itt szüle-
tett Pusztazámoron, itt nőtt fel, gyer-
mekkora óta járja ezeket az utcákat, 
látta őket még sárosan, aszfalt nélkül 
is. Markáns, semmivel össze nem té-
veszthető hangját már messziről fel 
lehet ismerni. Elmondása szerint akár 
két napig tud egyhuzamban beszélni 
azokról a dolgokról, amiket szeret és 
amikben igazán hisz. Tapasztalatból 
mondom, tényleg így van. Végtelenül 
jó volt megtapasztalni a lelkesedését, 
nyíltságát, őszinte megnyilvánulásait, 
hiszen bár futólag ismertük egymást, 
tudtam ki ő, soha nem beszélgettünk 
ilyen hosszasan. Ő Schattman Tamás 
a Kmoskó Mihály utcából, akinek a 
kezei közül újjászületett frizurával és 
lélekkel távozhatunk újonnan nyitott 
érdi szalonjából. 

– Miért szeretsz Pusztazámoron 
lakni? 

– Nekem már a nagyszüleim is 
pusztazámoriak voltak. Én még a 
Barcza-kastélyba jártam általános is-
kolába, hatalmas élmény volt az ódon 
falak között tanulni. Mindig mozgé-
kony kisgyerek voltam, aki gyalog járt 
az iskolába. Huszonkét éves korom 
óta saját házam van a faluban, az 
első telkemre a fejmosó pénzemből 
kezdtem el gyűjteni a pénzt. Puszta-
zámor a szemem láttára épült-szépült, 
látványos fejlődésen ment keresztül 
az elmúlt 30 évben. Szerintem most 
úgy jó, ahogy van, azt kívánom, hogy 
maradjon meg mindig ilyen csodála-
tosnak, én semmit nem változtatnék.  

– Ki ismer téged a legjobban? 
– Természetesen a feleségem, Sza-

bina. Ki más? Ő szintén fodrász, és 
most várja első közös gyermekünket. 
Nagyon izgalmas korszaka lesz ez az 
életünknek. Lehet, hogy mire meg-
jelenik ez a cikk, már megszületik a 
második kislányom, ugyanis az előző 
házasságomból már van egy iskolás 

korú nagylányom. Fantasztikus dolog 
lányos apukának lenni. 

– Arra emlékszel, hogy hogyan let-
tél fodrász, miért pont ezt a szakmát 
választottad? 

– Fiatal koromtól szintetizátoron ját-
szottam, kicsit idősebb koromban még 
esküvőkön is hakniztam, szerettem 
zenélni. Azonban mindig is tudtam, 
hogy ez nem perspektíva számomra. 
Fogalmam sem volt, mit csináljak, de 
olyan szakmára vágytam, ahol jól tu-
dom használni a kézügyességemet. A 
fodrászatra furcsa módon találtam rá, 
nem volt elképzelésem, mit tanuljak, és 
egyszer csak a pályaválasztási tanács-
adó kiskönyv véletlenül kinyílt a fodrász 
szakmánál. Abban a pillanatban úgy 
döntöttem, hogy ez jó lesz nekem, máig 
nem tudom, miért. Észrevettem már 
magamon, hogy gyorsan tudok valamit 
elhatározni, és nem szoktam megbánni 
a döntéseimet, ahogy ezt sem bántam 
meg. Az általános iskola után, 15 éve-
sen kezdtem a szakmát. Eleinte persze 
nem szerettem, unalmasnak, egyhan-
gúnak tarottam a fodrászszalont, ahol 
gyakorlaton voltam; ahogy mindenki, 
én is a hajmosónál és a hajsöprésnél 
kezdtem. Nem volt egyszerű beleállni 
ebbe fiúként, de megtanított alázattal 
szemlélni a világot. Majd hamar jöttek 
a sikerek, a második év végére már saját 

vendégköröm volt. Rengeteg emberrel 
találkoztam, szerettem beszélgetni ve-
lük, fejlődött az emberismeretem, ma-
gabiztosabb lettem. A számomra inspi-
ráló emberekkel különösen szerettem 
eszmét cserélni, soha nem irigyeltem 
őket azért, amit elértek, hanem azt fi-
gyeltem, mit tudok tőlük átvenni. Sok 
tanácsot kaptam, rengeteget tanultam, 
példát is vettem néhányukról, amit jól 
hasznosítottam azóta az életben. Attól 
kezdve kezdtem el igazán szeretni a 
szakmám, amióta a saját magam ura let-
tem. Eleinte, ha lehetett, sokaknak ext-
rém frizurákat vágtam. Szerettem rövid 
hajakat alkotni, ami nem biztos, hogy 
mindenkinek bejött. Ma már törekszem 
a kompromisszumra. Ha látom, hogy 
valaki engedi, bevetek mindent, hogy 
divatos, egyedi frizurát alkossak, de 
mindig figyelembe veszem az igénye-
ket, és azt csinálom, amit kérnek, ami 
bár kevésbé kreatív, de így megmarad a 
vendégköröm kevésbé bevállalós része 
is. 

– Szerencsés az, akinek a munkája 
a hobbija is egyben…  

– A munkám nem a hobbim, bár az 
üzlet számomra egy szórakozóhely, 
ahová imádok bejárni. Míg a mun-
kahelyről hazajőve mások le vannak 
fáradva, enerváltak, én teljesen fel 
vagyok dobódva, még otthon is fo-

Ismerd meg a szomszédodat! 
Bemutatkozik: Schattman Tamás
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lyamatosan pörgök, ami Szabinának 
is sok kicsit. Amikor az üzletben el-
kezdek a vendégeimmel beszélgetni, 
humorizálni, szinte megváltoztatom 
az ő energiaszintjüket és kedvüket is, 
mégpedig pozitív irányban, így máris 
más lesz a hangulat. Nálunk a boltban 
nincs szó politikáról vagy negatív dol-
gokról, csak pozitív témákról beszé-
lünk, arra tereljük a szót. A pletykákat 
kerülöm, a családról például az üzlet-
ben nagyon keveset beszélek. 

– Hogy merült fel benned a saját 
vállalkozás ötlete? 

– Már régóta a fejemben volt a saját 
üzlet ötlete, de a járvány rádöbben-
tett arra, hogy nem érdemes tovább 
várnom. Elkezdett hiányozni a tér az 
előző munkahelyemen, ahol igen szű-
ken voltunk a kolleganőmmel, mert 
nagyon kicsi volt a helyiség, ahol 
dolgoztunk. Úgy éreztem, kicsit na-
gyobb „játszótérre” vágyom. A fele-
ségem, Szabina javaslatára kezdtünk 
bele a vállalkozásunkba, Érden nyi-
tottunk egy szépségszalont Expeditíve 
33 néven. Sokáig keresgettünk, amíg 
megtaláltuk a tökéletes helyszínt. Sze-
rencsés időben vágtunk bele a vállal-
kozásunkba, egyre több vendégünk 
van. Eleinte furcsa volt, hogy már nem 
a szűk kis szalonban, bérleti díjért 
dolgozom, hanem a sajátomban. Jó 
dolog tulajdonosnak lenni, és a jót, 
tudjuk, könnyű megszokni. A szalon-
ban nagyon figyelünk a részletekre, a 
minőség fontos számunkra. Nálunk 
kizárólag a patikarend az elfogadott, 
nem lehet másképp, ebben Szabina 
sokkal szigorúbb, de én is maximáli-
san betartom ezt a szabályt. 

– Mi az, ami igazán kikapcsol mun-
ka után? 

– Nekem két szerelmem van, Szabi-
na és a horgászat. A horgászat hobbi, 
kikapcsolódás és szenvedély egyben. 
Rengeteg helyen horgásztam már az 
országban. A hatvani Beton-tónál 
nemrég vásároltam egy olyan területet 
magamnak, ahol egyedül horgászha-
tok, mivel a szomszédaim viszonylag 
mesze vannak tőlem. Szenvedélyem a 
nagy halak kifogása, és ez a tó tele van 
matuzsálem korú óriáshalakkal. A jó 
hal számomra a 20 kg feletti példány, 
alább nem adom. Amióta enyém ez 
a horgászhely, több mint 20 darab 20 
kiló feletti, és több mint 50 darab 15 
és 20 kiló közötti halat fogtam.  Ezeket 

az óriásokat kihúzni is nehéz, igencsak 
meg kell küzdeni velük, ennek már iga-
zi sportértéke van. Volt olyan példány 
is, amelyiket másfél óráig fárasztottam, 
amíg sikerült partra emelni. A legna-
gyobb hal, amit életemben fogtam, egy 
32 kilós ponty volt. Elképesztő, milyen 
nagytestűek és tekintélyt parancsolóak 
ezek a példányok, némelyikük akár 
több mint 30 éves is lehet. A nagy hala-
kat csak úgy lehet megfogni, ha előtte 
elnyerem a bizalmukat, hiszen ők már 
sokat tapasztaltak, ezért nagyon óva-
tosak, megfontoltak. Nem mindegy az 
sem, hogy mivel etetjük őket. Napok-
kal a horgászat előtt be kell etetnem a 
helyszínt, egy távirányításos, GPS-szel 
felszerelt kishajó segítségével szórom 
ki a bojlit, ami egy speciális horgász-
csali nagytestű halak kifogásához. Én 
például saját magam készítem a bojli-
kat, nem az üzletben vásárolom meg 
őket.  Megpróbáltam tökéletes színvo-
nalra emelni a horgászatot, rengeteget 
kísérleteztem, tanultam, hogy olyan 
csalit tudjak előállítani, ami a legtöké-
letesebb.

– Kinek főznél szívesen, ha meg-
tehetnéd, kit hívnál meg vacsorára? 
Kitalálhatom? 

– Gondolom már tudod, természe-
tesen a Nagy Halat. Én a nagy testű 
halaimnak szeretek főzni, folyton 
azon agyalok, hogy lehetne fino-
mabb, jobb, ínycsiklandozóbb bojli-
kat készíteni. Ezeket a típusú csalikat 
ugyanis főzni kell. A finom étkekért, 
amit több napon keresztül kínálok ne-
kik, cserébe kivárom őket a partra egy 
fotóra, mondhatni ez egy igazi cast-
ing.  Igazából engem a horgászverse-
nyek soha nem érdekeltek, mert nem 
a horgászokkal akarok versenyezni, 
hanem a halakkal. 

– Mi a legkedvesebb gyerekkori 
emléked?

– A nagypapám vitt le először a 
Benta-patakhoz, őt kértem, hogy néz-
zük meg a horgászokat. Nincs olyan 
a családban, aki szerette vagy űzte 
volna ezt a sportot. Furcsa, de én már 
első pillanattól kezdve meg voltam 
babonázva a vízparton. Édesapámnak 
is végtelenül hálás vagyok, mert ami-
kor látta, hogy komolyan érdeklődöm 
a horgászat iránt, kijött velem a partra 
és ott üldögélt órákon keresztül, amíg 
én pecáztam. Ezek igazán meghitt pil-
lanatok voltak. 

– Van kedvenc filmed? 
– Nagyon szeretem a magyar filme-

ket, kedvencem az Indul a bakterház 
és az Üvegtigris. Külföldi alkotások 
közül abszolút nyertesek Bud Spen-
cer és Terence Hill filmei. Sokszor 
idézgetek belőlük a vendégeimnek 
ezeknek a filmeknek a poénjaiból. 
Sokan kérdezik, miért nem mentem 
színésznek vagy szinkronszínésznek. 
Bármilyen hangot tudok ugyanis utá-
nozni, és az orgánumom is megfelelő 
lenne. Rádióba is hívtak már, de meg-
mondom őszintén, nem hiszem, hogy 
ott ugyanolyan jól tudnék rögtönözni, 
mint a fodrászszék mellett.  

– Milyen emberi tulajdonságot 
értékelsz legjobban, amit szívesen 
megtanítanál másoknak? 

– Szerintem, amit nagyon fontos 
lenne megtanulnia az embereknek, 
az a pontosság. Számomra mindig 
szempont az, hogy ne raboljuk el 
egymás idejét késéssel, mert bárhogy 
is van, mindenkinek az idő a legdrá-
gább kincse. A kölcsönkapott dol-
gokat vagy pénzt vissza tudod adni 
a másiknak, az időt, amit elraboltál 
valakitől azzal, hogy késel, soha. Ha 
egy vendég nem jön el a megbeszélt 
időpontra és nem szól időben, akkor 
olyanoktól veszi el a lehetőséget, akik 
szívesen beugrottak volna a helyére. 
Én személy szerint nem haragszom, 
de mással kiszúrni nem szép dolog.  
A hatékonyság egyik fő kulcsa ezért a 
pontosság. Ezért lett a szalon neve is 
Expeditíve 33, mert expeditíven, azaz 
hatékonyan és gyorsan dolgozunk.

– Mi a kedvenc idézeted vagy az a 
gondolat, ami alapján éled az életed? 

– Az én mottóm a következő: „Aki 
ad, az kap is”. Mi Szabinával nagyon 
szeretünk adni, szerintem ezért let-
tünk fodrászok. Az érzés, amikor egy 
tinédzser lánynak csinálok egy jó fri-
zurát és attól jobban tetszik magának, 
több lesz az önbizalma, akkor az ne-
kem sokat ad. Szerencsés ember va-
gyok, az életem minden szakaszában 
eddig megtaláltam a boldogságot, re-
mélem ez mindig így marad. 

– Én is ezt kívánom neked, Tamás, 
a jövőben is! Köszönöm az interjút, 
örülök, hogy jobban megismerhette-
lek, és igazi, szívből jövő boldogsá-
got kívánok bővülő családodhoz és 
új vállalkozásotokhoz. 

–szöszi–
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Ezt a sportágajánlót abból a célból 
állítottam össze, hogy a környékben 
sportolási lehetőséget kereső gyer-
mekeket, felnőtteket információkkal 
lássam el döntésükhöz. Amint a to-
vábbiakban olvashatják, több sport-
ág edzéseit látogathatják a közelben: 
Biatorbágyon, Sóskúton, Tárnokon 
és Érden, ezek némi utazási hajlan-
dóságot igényelnek. 

Helyben ajánlom szíves figyelmükbe 
a nemrég felújított műfüves focipályát 
a Park utcában, illetve a szabadtéri 
sportolásra (futás, túrázás, nordic wal-
king, kerékpározás) kiválóan alkalmas 
környékbeli földutakat (Gyúrói út, 
Zámori-patak völgye, Sas-hegy, Etye-
ki-dombság stb.). 

Több szülő jelezte, hogy helyi szer-
vezett sportolásra is van érdeklődés: 
a műfüves pályán gyermekfoci-fog-
lalkozásokra merült fel igény. Ennek 
lehetősége elsősorban a jelentkezők 
létszámán múlik, úgyhogy kérném, 
hogy az érdeklődő fiúk és lányok szü-
lei ez ügyben keressenek meg. Fel-
mérjük, hogy hány érdeklődő van a 
szakember által vezetett helyi kölyök-
fociedzésre.

2021. augusztus 30-án sportágválasz-
tót tartanak Biatorbágyon, a Viadukt SE 
Kolozsvári utcai és az Iharosban lévő 

pályáin. Ez remek alkalom, hogy a gye-
rekek kipróbálhassák magukat labdarú-
gásban, kosárlabdában, röplabdában, 
atlétikában, frizbiben, kerékpározás-
ban, dartsban, szkanderben, karatéban, 
sakkban  vagy akár judóban .

Sportedzések a közelben: a zámori 
szülők, gyerekek ajánlásai alapján az 
alábbi felsorolás a sportágakat, klubo-
kat tartalmazza, milyen korosztálynak 
ajánlják, hol vannak az edzések, kinél 
lehet bővebb információhoz jutni és 
jelentkezni az edzésre.

Karate

Klub: Yama Karate Klub
Kiknek: Az edzések bontott cso-

portban történő felosztása lehetővé 
teszi, hogy a sportolni vágyók korosz-
tályuknak megfelelő csoportokban 
próbálhassák ki a japán küzdősportok 
egyik legelterjedtebb stílusát, a Shoto-
kan karatét. Aki kedvet érez egy ősi 
harcművészet, küzdősport, tradicio-
nális versenysport kipróbálására, be-
kapcsolódhat egy nemzetközi szinten 
is eredményes szakosztály munkájá-
ba, edzőtáborozhat, övvizsgákon és 
versenyeken bizonyíthatja rátermett-
ségét. Ezen túl a rendszeres mozgás-
sal biztosíthat magának egy kiegyen-
súlyozottabb életvitelt.

Edzéshelyszín: Törökbálint, Sóskút
Bővebb információ: Gyimesi Ba-

lázs, tel.: +3670/218-7718
www.yamakarate.hu

Judo

Klub: Benta Se Érd 
Kiknek: Várják öt-tíz éves fiúk és lá-

nyok jelentkezését. Szeretnél egész-
séges, erős és ügyes lenni? Akarsz 
egy jó közösséghez tartozni? Kíván-
csi vagy, milyen a dobogó tetején 
állni? A szakképzett edzők nemcsak 
az edzéseken és versenyeken, de az 
életed más területein is igyekeznek 
segítséget nyújtani. Légy egészséges, 
erős és céltudatos! Építsd fel saját 
akaraterőd! A judo testnevelési rend-
szerén keresztül ezt mind elérheted! 
Vár benneteket a Benta Sportegyesü-
let! 

Edzéshelyszín: Érd, Kós Károly Szak-
képző Iskola, Ercsi utca 8. 

Bővebb információ: Krausz János, 
tel.: +3620/965-2242

Birkózás és szumó

Klub: Érdi Spartacus
Kiknek: 5–8 éves kortól elkezdhető, 

kedvező tagdíjak, az Érdi Aréna léte-
sítményhasználata, nagyobb korban 
már uszoda- és szaunahasználattal 
együtt.

Edzéshelyszín: Érd, Aréna
Bővebb információ: Südi Gábor 

edző, tel.: +3620/466-1872
www.erdispartacus.hu

Műkorcsolya, szinkronkorcsolya, 
jégtánc

Klub: Budaskate SE
Kiknek: 4 éves kortól 99 éves korig 

várják azokat, akik szeretnének meg-
ismerkedni a korcsolyázás fortélyai-
val. Az oktatást jól képzett, tapasztalt 
edzők és gyermekszerető oktatók vég-
zik. Külön, kislétszámú csoportokban, 
minden gyermekre odafigyelve folyik 

Zámori sportágajánló
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a kezdők (4 éves kortól), a középhala-
dók és a haladók tanítása. 

Edzéshelyszín: Érdi Jégcsarnok
Bővebb információ: Tóth Márta, tel.: 

+3670/635-8841
www.budaskate.hu

Jégkorong

Klub: Kárpáti Farkasok
Kiknek: 6 éves kortól, Magyarország 

legjobban felszerelt jégpályáján várják 
a jékorong iránt érdeklődő fiatalokat.

Edzéshelyszín: Érdi Jégcsarnok
Bővebb információ: Nagy Attila 

sportmenedzser, Miklós Éva tel.: +36 
30/603-0021

www.karpatifarkasok.hu

Kosárlabda

Klub: Radobasket
Kiknek: 8 éves kortól ajánlott.
Edzéshelyszín: Budaörsön (Herman) 

vagy Érden (Kőrösi) 
Bővebb információ: Radovics Jó-

zsef, tel.: +36 20/950-2044
Email: radobasket@radobasket.hu

Atlétika

Klub: Viadukt SE
Edzéshelyszín: Biatorbágy, a Kolozs-

vári utcai gyönyörűen felújított atléti-
kapályán.

Kiknek? 6 éves kortól ajánlott. Is-
mertesd meg gyermekeddel a spor-
tok királynőjét. Az edzések három 
csoportra osztva zajlanak, Móri-Do-
náth Kata volt olimpikon rúdugró, 
valamint Juhász Julianna volt közép-
távfutó szakmai irányításával. A kis-
csoportban elsősorban játékos fog-
lalkozást tartanak, melyek az ebben 
a korban nagyon fontos koordinációs 
fejlesztésből, a testtudat kialakításá-
ból áll. Kúszás, mászás, ugrások, fu-
tás, pont azért, hogy később bármi-
lyen sportágat is választ a gyermek, 
legyen hozzá egy megfelelő alapja. 
Az edzések alkalmával, játszva ismer-
kednek meg a gyermekek az atlétika 
egyes versenyszámaival. A közepes és 
nagycsoportban már az atlétika ver-
senyszámainak technikai elsajátítása, 
állóképesség-fejlesztés kerül előtérbe, 
azonban a koordináció- és törzserő-
fejlesztés is kiemelt hangsúlyt kap.

Bővebb információ: Móri-Donáth 
Kata, tel.: +3630/516-5718

Email: viaduktatletika@gmail.com
www.viaduktse.hu/atletika/

Lovastorna (voltizs)

Klub: Szárnyaló Lovassport Egyesület
Kiknek: 5 éves kortól várják a gye-

rekeket e gyönyörű, különleges és 
magával ragadó képzésre. A sportág 
koordináció-, koncentráció- és egyen-
súlyfejlesztő, valamint a gerinc mellet-
ti mélyizomzatot is erősíti. 

Edzéshelyszín: sóskúti nagylovarda
Bővebb információ: Páska Ildikó, 

tel.: +3670/610-1624

Tánc

Klub: Törpördög és Tinitündér Tánc 
Tanoda

Kiknek: oviskortól felnőttkorig. A 
gyerekek elsajátítják a klasszikus ba-
lett alapjait is.

Bővebb információ: Perényi Nóra, 
tel.: +3620/586-9818

www.tanctanoda.hu

Akrobatikus rock and roll

Klub: Masters SE
Kiknek: 6-8 éves kortól elkezdhető. 

Nagyon jó hangulatúak az edzések, 
igazi feltöltődést jelentenek. 

Edzéshelyszín: Sóskúton tart edzést 
az egyik kiváló edzőjük.

Bővebb információ: Kőhalmi-Szűcs 
Réka, tel.: +36/20/562-0165

www.mastersse.hu

Akrobatikus torna

Klub: Érdi Tornaclub 
Edzéshelyszín: az érdi Vörösmarty 

Gimnázium tornaterme
Kiknek: Elkezdhető már akár 4-6 

éves kortól.
További információ: Papp Ildikó, 

tel.: +3630/930-4173
Bővebben: www.erditornaclub.hu

Fitness, spinning, cross training

Klub: Tárnokfit fitneszterem
Kiknek: elsősorban felnőtteknek. 

450 m2 Techogym géppark, külön 
kardióterem, sokoldalúan képzett sze-
mélyiedző-gárda (testépítés, dietetikai 
tanácsadás, alakformálás, szálkásítás, 
preventív gerincedzés), komplex gerinc-
terápia. Kiscsoportos edzések: spin ning 
/spinRacing, hasburning /alakformáló 
Cross Training (új edzőpálya), Tabata, 
TripleX Training gerincedzés.

Bővebben: Jónás Anna, tel.: 
+3630/650-6266

www.facebook.com/Tarnokfitness
Összeállította: Csuta Albert
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Termelői gyümölcsvásár 
Sóskúton!

• Őszibarack
• Szilva

Befőzni vagy frissen, nagyobb mennyiségben is!
Az aktuális kínálatról és a nyitvatartásról 

érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 

Sóskút Fruct Kft.
Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177

2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu, facebook/Sóskúti Kertecske

Önálló régió lett Pest megye 
– több uniós pénz érkezhet a térségbe

Az Európai Bizottság elfogadta a 
2022–2027-es időszakra szóló regi-
onális támogatási szabályokat, mely-
nek értelmében Pest megye leválik 
Budapestről és önállóan támogatha-
tóvá válik, így a cégek az eddigi 0% 
helyett 50–70%-ig terjedő támoga-
tásra lesznek jogosultak.

A portfolio.hu azt írja, a relatív alul-
fejlett Pest megye levált az EU-átlag-
nál fejlettebb Budapestről és önálló 
régióvá vált 2021-től, amelyet már az 
Európai Bizottság is jóváhagyott. Emi-
att megváltozott a regionális támoga-
tási térkép is, és mindezek nyomán 
a 2021–2027-es uniós fejlesztési cik-
lusban Pest megye már önálló régió-
ként jogosult uniós forrásokra, ennek 

köszönhetően jelentős közlekedésfej-
lesztési, szenny- és ivóvíz-, valamint 
a környezetvédelmi pályázatokra is 
számíthat a céges pályázatok mellett.

Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának európai uniós 
fejlesztéspolitikáért felelős államtitká-
ra elmondta: a 2021–2027-es ciklus-
ban csupán a települési önkormány-
zatokat fejlesztő operatív programban 
a tervek szerint 140 milliárd forint fog 
jutni a Pest megyeiek részére.

Azzal, hogy a Pest önálló régióvá 
vált, a megyei emberek, vállalkozá-
sok, önkormányzatok, egyházi és 
civil szervezetek számára is megnyíl-
hatnak az uniós pályázati lehetősé-
gek. Budapesthez képest kevésbé 
fejlett Pest megyére jóval kedvezőbb 
európai uniós feltételek lesznek érvé-

nyesek a 2021–2027-es időszakban, 
és az érintettek nagyságrendekkel 
nagyobb forráshoz juthatnak majd, 
mint valaha.

Pest megyében 187 településen, 18 
járásban több mint 1,3 millió ember él. 
Magyarország területének mintegy 7 
százalékát foglalja el, s népességének 
körülbelül 12 százalékának ad otthont 
a megye. A regisztrált vállalkozások 
száma több mint 230 ezer, ez az or-
szágban regisztrált vállalkozások 12,8 
százaléka; a nonprofit szervezetek – 
amelyek számára szintén megnyílik 
a pályázati lehetőség a 2021–2027-es 
időszakban – száma több mint 6300, 
ez az ország összes nonprofit szerve-
zetének 10 százaléka.

Forrás: erdmost.hu
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