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Húsvét előtt a Remeteségben

2020 októberében olvashattunk a Zá-
mori Hírekben arról, hogy a Magyar 
Falu Program keretében az „Egyházi 
közösségi terek fejlesztése” címmel 
megtörtént a plébániaépület részleges 
felújítása. A régi, rossz állapotú épület 
aláalapozása, elektromos hálózatának 
cseréje, a régi szikkasztó megszün-
tetése, a vizesblokk teljes csövezésé-
nek (víz-, csatorna) cseréje, két fürdő, 
konyha, előszoba teljes burkolása stb. 
megvalósult. „Persze még korántsem 
kész az épület, a két hátsó helyiség és 
a tornác felújítására várjuk a követke-
ző pályázat kiírását.” (Idézet a cikk-
ből.)

2021 januárjában – nagylelkű ado-
mánynak köszönhetően – folytató-
dott a bedőlt, leomlóban lévő külső 
fal bontása és felépítése, a két hátsó 
helyiség és pince megtisztítása az 
ott talált szeméttől. A padláson lévő 
régi bútorok és kegytárgyak között 
előkerült egy márványtábla, melyet 
1924-ben Barcza Imre készíttetett a 
Remeteség alapításának és helyreállí-
tásának emlékére. Mivel a tábla a Re-
mete-templom történetének értékes 
dokumentuma, úgy gondoltuk, hogy 
érdemes megmenteni.

Pusztazámor legfontosabb neve-
zetességének említésekor idézzük fel 
alapításának múltját. A törökdúlás 

után a falu népességéről az első utalás 
1746-ból származik, miszerint akkor 
mindössze 25 lakója volt; viszont az 
oklevél említést tesz a lakatlan birtok 
„pusztatemplomáról”. 1752-ben Sós-
kút addigi katolikus anyaegyházáról,  
Tárnokról levált és a leányegyháza 
lett Pusztazámor (1923-ig az is ma-
radt). Az első plébános Mussil Lőrinc 
János Nepomuk morva nemzetiségű 
szerzetes lett, aki 1752. április 19-én 
megkezdte a sóskúti anyakönyv ve-
zetését (ide tartozott Zámor puszta 
is). Ő készítette a katolikus parókia 
leltárát 1752-ben, miszerint: „A tekin-
tetes és nemzetes Mentler úr, korábbi 
nagyszombati polgármester Zámor 
pusztán az általa épített templomban 
24 egyenként 50 forint értékű mi-
sealapítványt  tett, és megparancsolta, 
hogy utódai és örökösei változatlanul 
ugyanitt tartassák meg a miséket.” Ezt 
tanúsítja a Matricula Baptisatorium 
Copulatorum 104. oldal/1752 Sóskúti 
Plébánia anyakönyve. Ebből az követ-
kezik, hogy a templom már 1752-ben 
(pontosan 270 évvel ezelőtt) elkészült, 
melyet még ebben az évben Horváth 
Pál bicskei plébános esperes áldott 
meg és szentelt fel a pusztazámori és 
környékbeli lakosok jelenlétében.

Az első remete, Jeromos ferences 
testvér beiktatása eredeti dokumentu-

mának keltezése 1755, és a második 
remete, fráter Philippus Muknhueber 
ágostonrendi szerzetesé Veszprém-
ben 1761. szeptember.

A rövid történelmi visszatekintés 
után nézzük, mi is történt 2022. áp-
rilis 11-én, a magyar költészet napján. 
A plébánia épületének padlásán fellelt 
márványtáblát sikerült a háború okoz-
ta szennyeződésektől megtisztítani és 
betűit újraaranyozni. Az emléktábla 
felkerült az eredeti helyére a Reme-
teség nyugati falán, és méltón hirdeti 
az utókor tiszteletét és elismerését az 
ősök templomépítő és a hitéletet erő-
sítő nemes cselekedetei iránt.

A márványtábla szakszerű és szép 
felújítása, valamint felrakása Gáspár 
Pál Szilveszter ötvösmester lelkiisme-
retes és lokálpatriótaként is odaadó 
keze munkáját dicséri. A templomba 
betérő zámori hívek a Feltámadás 
örök reményébe vetett hittel fejezik 
ki köszönetüket és hálájukat a temp-
lomukat szépítő és megújító áldozat-
kész honfitársaik előtt.

2022. április 11-én,
 Fekete Zsuzsanna

GÁSPÁR PÁL SZILVESZTER MUNKA KÖZBEN

AZ ÚJRAARANYOZOTT EMLÉKTÁBLA
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1964 óta április 11-én, József Attila 
születésnapján ünnepeljük a költé-
szet napját. Ez alkalomból megkér-
tünk néhány alkotót, szerkesztőt, 
írjanak pár sor a versekről, a költé-
szetről.

Kiscelli Piroska, a Zrínyi Kiadó 
vezető szerkesztője

„Engem mindig felemel és letaglóz, ha 
valaki más szavakba önti azt az érzése-
met, amit még meg sem fogalmaztam. 
Tű pontosságával beletalál a lelkem-
be.” 

Mohai V. Lajos József Attila-díjas 
író, költő

„A magyar költészet négysorosai a 
kedvenceim közé tartoznak; talán a 
legismertebb Zrínyié és Pilinszkyé. 
Megismételhetetlen, kiismerhetetlen 
és kimeríthetetlen csodák, a magyar 
költői nyelv és kifejezés gyöngysze-
mei, hatalmas íveket fognak közre; 
hát van-e megrendítőbb ’sírvers’ pél-
dául ennél a Zrínyi-sornál: Befed ez a 
kék ég, ha nem fed koporsó. Bennem 
mindig összekapcsolódik a legkorábbi 
– 1192 és 1195 közöttre tehető – első 
magyar nyelvű temetési versünkkel, 
a Halotti beszéd és könyörgéssel.  A 
magyar költészet négysorosai nem 
költészetünk törmelékei, ellenkezőleg: 
költészetünk szerencsejavai.” 

Zrínyi Miklós: 
Befed ez a kék ég…

Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
Órám tisztességes csak légyen utolsó.
Akár farkas, akár emésszen meg holló:
Mindenütt felyül ég, a’ föld lészen alsó.

(Töredék, 1961 utáni években)

Vörösmarty Mihály töredéke

Elszórta terhes fellegeit az ég
Lehulladoztak végső cseppjei
És elterült mosolygó fájdalommal
Mint egy kisírt szem a világ felett

(1842 ősze)

Arany János: Sejtelem 

Életem hatvanhatodik évébe’
Köt engem a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe. 

(1882) 

Sárhelyi Erika költő

„Hogy mit jelent nekem a költészet? 
Mit gondolok a versről? Nekem, aki 
írok, a vers egyfajta esszencia. Sűrít-
mény, ami azáltal keletkezik, hogy az 
élet átcsorog a lelkemen. Az idegpá-
lyáimon cikázó gondolatok letisztult 
párlata. A mindennapok során meg-
élt számtalan érzésből kicsapódott 
anyag, ami egyszerre kézzelfogható-
an valóságos, ugyanakkor illékony és 
egyszeri. Olykor a pillanat intenzív 
megélése, máskor az idő távoli hullá-
mainak partra verődése. Akár magam 
alkotok, akár más versét olvasom, bol-
dogsággal tölt el, hogy bevackolha-
tom magam a világ legszebb nyelvén 
írt szavak közé. Mi más ez, ha nem 
gyönyörűség?” 

(Az írás teljes terjedelmében a 
midio.hu portálon olvasható)

„Az élet átcsorog a lelkemen” 
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Országgyűlési választások 
és országos népszavazás

Április 3-án országgyűlési válasz-
tásokra és országos népszavazásra 
került sor. Először ismertetem a he-
lyi eredményeket, majd köszönetet 
mondok a választás lebonyolítóinak 
és a zámori szavazóknak.

Az országgyűlési választáson Puszta-
zámoron a névjegyzékben szereplő 
948 főből 683-an szavaztak (72,05%). 
Ez kicsivel meghaladja a 70,21%-os 
országos részvételi arányt. Az érvény-
telen szavazatok száma összesen 7 db 
volt. Ez azt mutatja, hogy a zámori 
szavazók tisztában voltak azzal, ho-
gyan kell szavazni, és el is döntötték, 
kire, kikre szeretnének voksolni. 

 

Egyéni eredmények:

Dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP) 
310 szavazat (45,86%)

Dr. Bősz Anett (DK–Jobbik–Mo-
mentum– MSZP–LMP– Párbe-
széd) 278 szavazat (41,12%)

Csott Károly (Mi Hazánk) 35 szava-
zat (5,18%)

Dr. Asztalos Éva 22 szavazat (3,25%)
Ignáth Kitti (MKKP) 19 szavazat 

(2,81%)
Váradi Valentin (MEMO) 12 szava-

zat (1,78%)

A Pest megyei 1. sz. egyéni válasz-
tókerülethez tartozó többi településen 
is hasonlóak voltak az arányok, így a 
megválasztott országgyűlési képviselő 
ismét dr. Aradszki András lett.  

Listás eredmények: 

Fidesz–KDNP 307 szavazat (43,45%)
DK–Jobbik–Momentum– MSZP–

LMP– Párbeszéd 290 szavazat 
(42,84%)

Mi Hazánk 40 szavazat (5,91%)
MKKP 21 szavazat (3,1%)
MEMO 13 szavazat (1,92%)
Normális Párt: 4 szavazat (0,59%)

A népszavazáson pár fővel keveseb-
ben vettek részt, a leadott szavazatok 
száma 675 volt. 

A kérdésekre 409–412 fő között sza-
vazott érvényesen, azaz 263–266 fő 
szavazott érvénytelenül. Az érvényes 
szavazatok között elenyésző szám-
ban 17–25 között volt a válasz igen, 
azaz 384–395 közötti számban érke-
zett a feltett kérdésekre nem szavazat. 
Azaz, bár ez az országos érvényte-
lenséget érdemben nem befolyásolta, 
Pusztazámoron elérte az érvényessé-
gi küszöböt a népszavazás, hiszen a 
szavazatukat leadók 56,88–58,51%-a 
válaszolt azonosan (nemmel) a feltett 
kérdésekre. 

Az eredmények ismertetése után 
köszönetet szeretnék mondani! Elis-
merés és köszönet illeti a választáson 
közreműködő Helyi Választási Bizott-
ság tagjait:

Pechnyó Gergely Józsefné elnököt, 
Szilágyi Tiborné elnökhelyettest, Ár-
vainé Bajner Mónikát, Fuzik Bélánét 
és Toldi Tibornét a HVB választott 
tagjait, dr. Fekete Zsuzsannát, Kajzer 
Antalt, Páros Zoltánt és Réder Feren-

cet a HVB-be erre az alkalomra jelöl-
tek, jelölő szervezetek által delegált 
tagjait. Elismerés és köszönet illeti a 
helyi választási iroda dolgozóit, Han-
kóné Tokodi Annát, Kádár Vivient, 
Körösladány Viktóriát, valamint a 
technikai munkákban segítő Szilágyi 
Pétert. Mindannyiuk kitartó, lelkiis-
meretes és magas színvonalú munkája 
kellett ahhoz, hogy Pusztazámoron 
törvényesen és zökkenőmentesen lett 
végrehajtva ez a kiemelkedően fontos 
feladat!

Végül, de nem utolsósorban köszö-
net illet minden zámori szavazópol-
gárt. A választás probléma nélkül zaj-
lott egész nap. Rendkívüli esemény, 
kifogásra, panasz benyújtására okot 
adó körülmény nem volt. Ez nagy 
részben annak köszönhető, hogy a 
zámoriak az esemény megkívánta 
méltósággal, felelősséggel és türelem-
mel vettek részt a választáson. Zámor, 
hagyományaihoz hűen, ezúttal is jó 
példát mutatott! 

Dr. Újházi Miklós        
jegyző
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Lomtalanítás
2022. május 18. (szerda), reggel 6 órától

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
községünkben idén május 18-án 
(szerda) lesz a lomtalanítás. Kérjük, 
hogy az alábbi szabályok betartásával 
helyezzék ki az elszállítani kívánt lo-
mokat.

• A lomtalanítás a meghirdetett na-
pon reggel 6 órától kezdődik.

• A háztartásban keletkezett lomot 
az ingatlan előtti közút mellé, a 
forgalmat nem akadályozó mó-
don kell kihelyezni a lomtalaní-
tás reggelén, hogy a célgépek és 
a dolgozók könnyen meg tudják 
közelíteni, és a rakodás biztonsá-
gosan és balesetmentesen, kézi 
erővel végezhető legyen.

• Az apróbb méretű lomokat kérjük 
zsákban vagy dobozban kihelyez-
ni, a szétszóródás megelőzése ér-
dekében.

• A nagyméretű lomokat (pl. na-
gyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra) 
szétszedett állapotban kell kiten-
ni úgy, hogy az kézi erővel köny-
nyen mozgatható legyen.

A lom továbbra sem tartalmazhat 
háztartási hulladékot, veszélyes anya-
got tartalmazó fémhulladékokat, az-
besztet tartalmazó hulladékokat, veszé-
lyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, 
oldószereket, szerves oldószereket, sa-
vakat, lúgokat, nehézfémtartalmú hul-
ladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, 
olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati 
tetem, trágya), gyógyszereket, éles-he-
gyes eszközöket (injekciós tűk, fecsken-
dők, vágó- és szúróeszközök), permet-
szereket és azok dobozait, fametszést, 
építési törmeléket, épületbontásból 
származó hulladékot, gumiköpenyt, au-
tóbontásból származó hulladékot, au-

tóroncsokat, elekt-
ronikai hulladékot.
A lomtalanítás utá-

ni takarításról. Az in-
gatlan előtti szakasz 
takarítása az ingat-

lantulajdonosok, vagy 
azok képviselőinek felelőssé-

ge és feladata. Kérjük, hogy a lom-
talanítás utáni rend helyreállításában 
együttműködni szíveskedjenek.

Környezetünk megóvása érdekében 
köszönjük a lomtalanításban való köz-
reműködésüket!

Pátrovics Benedek
polgármester

Közterületen kószáló kutyák CT, MRI diagnosztikai vizsgálat

Sajnálatos módon az utóbbi időben ismét többször 
előfordult, hogy a község utcáin kutyák kószáltak sza-
badon, gazdátlanul, felügyelet nélkül. Felhívjuk a tisz-
telt kutya(állat)tulajdonosok figyelmét: ügyeljenek arra, 
hogy háziállataik ne tudjanak a lekerített ingatlanjaikról 
kiszabadulni, valamint tartsák be, hogy közterületen 
csak pórázzal sétáltathatók. Ellenkező esetben, ha sza-
badon bóklászik egy állat, az önkormányzat által meg-
bízott gyepmester befogja azt, és csak pénzbeli térítés 
ellenében adja ki.

Súlyosabb esetben, esetleges kutyatámadás esetén a 
rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki, vagy a járási hi-
vatal szabálysértési eljárás keretében több tízezer forintos 
bírsággal büntetheti az állat tulajdonosát. Ha a támadás 
sérülést okoz akár embernek, akár más tulajdonában lévő 
állatnak, a bírságon túl kártérítés fizetésére kötelezhető 
a gazdi. Súlyosabb sérülés okozása esetén a kutyatartót 
büntető eljárás keretében el is ítélhetik. 

A felelős állattartó gondoskodni köteles az állat meg-
felelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gon-
dozásáról, valamint szökésének megakadályozásáról. 
Kerüljük az ilyen kellemetlen és veszélyes helyzeteket! 
Legyünk figyelemmel az emberi és állati egészség meg-
őrzésére, illetve a közlekedés biztonságára.

Pusztazámor Községi Önkormányzat

A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által kiadott közle-
ményben foglaltak szerint a Pozitron- Diagnosztika Egész-
ségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 1117 Budapest, Hunyadi 
János út 9–11.) részére CT-diagnosztika (szakmakód: 5108) 
szakmában 40 szakorvosi óra/hét, és MRI-diagnosztika 
(szakmakód: 5109) szakmában 40 óra/hét többletkapacitás 
került befogadásra és megállapításra.

Ez azt jelenti, hogy a szakmákban érintett járóbe-
teg-szakellátási, a kapacitásaihoz tartozó ellátási területet 
az alábbi területekre kiterjedően a Pozitron Diagnoszti-
ka Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére állapították meg.

CT-diagnosztika szakmában: Diósd, Pusztazámor, Sóskút
MRI-diagnosztika szakmában: Diósd, Pusztazámor, Sóskút
A Tüdőgyógyászat Törökbálint egészségügyi szolgálta-

tó CT-diagnosztika szakmához tartozó járóbeteg-szakel-
látási területét a fent jelzett településekkel csökkentették.

A Semmelweis Egyetem Klinikai Központ egészség-
ügyi szolgáltató MRI-diagnosztika szakmához tartozó 
járóbeteg-szakellátási területét szintén csökkentették Di-
ósd, Pusztazámor és Sóskút településekkel.

A CT és MRI diagnosztikai szakmák ellátási helyszíne 
ezután:

Pozitron- Diagnosztika Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
(székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9–11.)

Pusztazámor Községi Önkormányzat
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– Képviselő Úr, olvasóink nevében is 
gratulálok a megválasztásához! Ké-
rem, röviden vázolja fel, milyennek 
látja a választókerülete, illetve az azt 
alkotó egyes települések helyzetét.

–  Köszönöm szépen a gratulációt, 
és üdvözlöm a kedves pusztazámori 
Olvasókat! Egy országgyűlési válasz-
tás mindig a demokrácia ünnepe és a 
demokrácia győzelme. Külön köszö-
nöm a rám leadott zámori szavazato-
kat! 

A választókerület helyzete az elmúlt 
12 év kormányzati munkája nyomán 
nagyon ígéretesnek mondható. 2010 
óta, amióta képviselő vagyok, mindig 
külön gondot és figyelmet fordítottam 
arra, hogy minden egyes település – 
akkor még Érd, Diósd és Százhalom-
batta – gondjait megismerjem, azokon 
képességeim és lehetőségeim szerint 
segítsek. 2014 óta, amióta – immár 
Százhalombatta nélkül – Érd és Diósd 
mellett Pusztazámor, Sóskút, Tárnok 
és Törökbálint is hozzám tartozik a 
Pest megyei 1. számú választókerü-
letben, azóta ezeken a településeken 
sem volt ez másképp. Persze mindig 
alapvető feltétele a falvak, városok fej-
lesztésének és az országgyűlési kép-
viselő eredményes tevékenységének, 
hogy megfelelő legyen az együttmű-
ködés a települések polgármesterei-
vel. Az elmúlt 8 évben – hála Isten-
nek – ez az együttműködési készség 
megvolt mind Pátrovics Benedek, 
mind König Ferenc, mind pedig Szol-
noki Gábor részéről, 2019 óta pedig 
Lukács László új tárnoki polgármester 
részéről is. Ez utóbbi azért említésre 
méltó dolog, mert látszik belőle, hogy 
a párt- és társadalmi kötődések eset-
leges különbsége ellenére is fejlődhet 

egy település, ha van együttműködés 
a képviselő és a polgármester között. 
Ez sajnos 2019 óta Érdről nem mond-
ható el, és a készség nem az én ré-
szemről hiányzik.

2014 óta tehát számos fejlesztés va-
lósult meg a településeinken, és sze-
rénytelenség nélkül mondhatom azt, 
hogy talán még soha nem volt ilyen 
rövid idő alatt ilyen sokoldalú és in-
tenzív fejlődés a környéken. 2010 óta 
mintegy 300 milliárd forintnyi állami 
támogatást sikerült Érdre és környé-
kére hoznom, ami példátlan e térség 
történetében. Bölcsődék, óvodák, 
iskolák, orvosi rendelők, játszóterek 
épültek és újultak meg; utakat újítot-
tunk fel és építettünk. Pusztazámoron 
például legutóbb a Móricz Zsigmond 
utcát; Érden a Kós Károly iskola terü-
letén kibővített profillal kialakítottuk a 

térség szakképzési központját; új ren-
dőrségi épület és kezdeményezésem-
re járási ügyészség és bíróság épült;  
az agglomerációs felújítások kereté-
ben fejlesztettük a vasúti közlekedést, 
az M7-es autópályán új le- és felhaj-
tóágakat alakítottunk ki; Sóskúton és 
itt, Pusztazámoron ipari park létesült, 
és reményeim szerint létesülni fog Ér-
den és Tárnokon is – ez a fajta fejlő-
dés minden település szempontjából 
nagyon fontos. Az új kormányablakok 
meggyorsítják és kényelmesebbé te-
szik az ügyintézést, a zajvédő falak 
kiépítése és bővítése élhetőbbé teszi 
az autópálya környékét. 

A kormányzat évek óta külön hang-
súlyt fektet a helyi vallási közösségek 
intézményeinek megújítására, a Kár-
pát-medencében így több ezer temp-
lom, plébánia, parókia, lelkészlakás, 
hittanterem és közösségi tér tudott 
megújulni, bővülni. Ennek részeként 
és személyes közbenjárásomra válasz-
tókerületünkbe is jelentős támogatá-
sok érkeztek, köztük a pusztazámori, 
a sóskúti, a tárnoki és a tárnokligeti 

A választókerület helyzete nagyon 
ígéretesnek mondható

Beszélgetés dr. Aradszki András országgyűlési képviselővel

Az április 3-ai országgyűlési választáson Pest megye 1. számú választókerü-
letének polgárai – köztük Pusztazámor lakói – ismét a Fidesz–KNDP-pártszö-
vetség képviseletében induló Aradszki Andrást választották képviselőjükké. 
Az újraválasztott honatyától a Zámori Hírek írásban kért interjút.
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katolikus templom is részesült ilyen-
ben.

A legfontosabb és legnagyobb fej-
lesztések mégis Érden, a Modern 
Városok Programjának keretében 
kezdődtek el 2016-ban, amire a kor-
mányzat mintegy 70 milliárd forintot 
biztosított és különített el. Ez az egész 
választókerület életében nagy jelen-
tőséggel bír, mert az érdi fejlesztések 
többsége érezhetően kihat a környező 
település lakóinak életére is.

– Ismeretei szerint milyen felada-
tok, problémák várnak megoldás-
ra rövid, közép- és hosszabb távon 
a térségben. Milyen esélyt lát ezek 
megoldására, hogyan szándékozik 
segíteni a tervek megvalósítását?

– Feladatok, megoldandó problé-
mák mindig adódnak. A megkezdett 
vállalásokat be kell fejezni. Ilyen a 
már említett érdi ipari park, az azt 
körülvevő és kiszolgáló infrastruktú-
ra; a 7-es úton létesített tárnoki kör-
forgalom már elkészült, a települést 
elkerülő út tervezése zajlik. Az Érd és 
Tárnok határában lévő Vadlúd utcai 
csomópont a Sóskúti és Fehérvári úti 
csomóponttal együtt idén körforgalmi 
kiépítettséget kap. A következő évek-
ben a nagyon várt zajvédő falak is el-
készülnek. 

A 2020-ban bekövetkezett Co-
vid-fertőzésem előtt új hagyományt 
kezdtem kialakítani: havi-kéthavi 
rendszerességgel összehívtam a térség 
polgármestereit egy munkareggelire, 
ahol kötetlenül meg tudtuk beszélni 
a következő időszak teendőit, és azt 
is, hogy miben van szükség az ország-
gyűlési képviselő segítségére. Ezeken 
Pátrovics Benedek polgármester úr 
is rendszeresen részt vett, és ennek 
számos pozitív eredménye született. 
Szeretném most, a választások után 
és felgyógyulásomat követően ezt a 
hagyományt folytatni, mert igen gyü-
mölcsöző és közvetlen módja ez a 
problémák felvetésének és megoldá-
sának. 

Hiszem és vallom: az én dolgom 
az, hogy a települések lakóinak valós 
problémáit kell orvosolni és a valós 
igényeket kell kielégíteni. Az ország-
gyűlési képviselőnek nem a saját öt-
leteit kell megvalósítania, hanem a 
választók akaratát kell képviselnie 
„fölfelé”, illetve a nekik megfelelő 
megoldásokat kell szorgalmaznia. 

Ezért én mindig nyitott vagyok a pol-
gármesterek felé, meghallgatom a 
javaslataikat, és annak megfelelően 
igyekszem közbenjárni. Ez a szándé-
kom a jövőben is.

– A pusztazámori önkormányzat 
kialakította a község ipari parkját, 
néhány vállalkozás már megkezd-
te itt a működését. Lát esélyt arra, 
hogy többéves képviselői és korábbi 
államtitkári kapcsolatrendszerét is 
felhasználva személy szerint is elő 
tudja segíteni vállalkozások Puszta-
zámorra települését?

– Az ipar nem alakult ki kellőképpen 
a térségben, ennélfogva megfelelő szá-
mú munkahely sem áll rendelkezésre 
az egyre növekvő számú lakosság szá-
mára, a dolgozóknak naponta ingázni-
uk kell otthonuk és Budapest között, 
lakóhelyük pedig „alvóvárossá” vált. A 
2010 óta zajló fejlesztések is túlnyomó 
részt magyar költségvetési pénzekből 
valósultak és valósulnak meg. 2021 
óta azonban az uniós támogatások és 
pályázatok szempontjából Pest megyét 
már Budapesttől külön kezelik, így a 
jövőben lehetőség nyílik helyi pályáza-
tok beadására és a „brüsszeli pénzek” 
elnyerésére.

Ennélfogva abból a célból, hogy 
helyben munkahelyeket teremtsünk, 
csökkentsük az ingázók számát, és 
nem utolsósorban jelentősen megnö-
veljük településeink iparűzésiadó-be-
vételét (IPA), a legcélszerűbb ipari 
parkokat létrehozni. Ez ma már nem 
azt jelenti, hogy füstöt okádó gyárké-
ményeket építünk, hanem azt, hogy 
környezetkímélő, más üzemeket ki-
szolgáló, sokszor logisztikai vagy rak-
tárépületeknek adunk helyet, amelyek 

profitjuk egy részét a nekik helyet biz-
tosító településnek fizetik be. Épp egy 
ilyen jellegű, modern napelemekkel 
felszerelt raktárépületet épít Tárnokon 
májustól a Concordia-Therm Kft. Eb-
ből lehet aztán a helyi fejlesztéseket 
megvalósítani, mert a kormányzati 
segítség és más külső források nem 
fognak mindig rendelkezésre állni. 
Ezért tartom én is elengedhetetlennek 
a megfelelő jellegű helyi ipari parkok 
mielőbbi kialakítását, és természete-
sen lehetőségeimhez mérten segítem 
ezek működőképességének bizto-
sítását. Például a Diósdot politikai 
okokból elhagyni kényszerülő Kerox 
cég az én közbenjárásomra települt 
a sóskúti ipari park területére, és nem 
költözött ki Kínába. Így adóját a sós-
kúti polgárok részére fizeti be az ön-
kormányzatnak.

– Milyen módon és gyakorisággal 
tervezi tartani a kapcsolatot Pusz-
tazámor község vezetésével, a helyi 
választópolgárokkal? Hogyan képzeli 
el az együttműködést, a közös mun-
kát, a választópolgárok képviseletét 
az Országgyűlésben?

– Erre a kérdésre fentebb már nagy-
jából választ is adtam. Természetesen 
a tervezett munkareggeliken kívül is 
mindig rendelkezésükre állok a tele-
pülésvezetőknek, amennyiben meg-
keresnek. Ez eddig is így volt. 2010 
óta havi rendszerességgel tartok Ér-
den fogadóórát, ahol mindig számos 
választópolgár keres meg ügyes-bajos 
dolgaival, illetve a települések nyilvá-
nos rendezvényein, ünnepein tovább-
ra is szeretnék részt venni. Aki keres, 
az eddig is, ezután is mindig megtalál. 
Ha egy probléma megoldása ország-
gyűlési felszólalást, esetleg törvény-
módosítást igényel, akkor ezeket a 
lépéseket is megteszem, ahogy volt 
már erre példa korábban is. Keresz-
ténydemokrata politikusként, hitem, 
meggyőződésem és lelkiismeretem 
szerint fogok ezután is minden ügy-
ben eljárni, és a hozzám tartozó tele-
pülések lakóinak érdekeit képviselni. 
Köszönöm, hogy mindezt elmondhat-
tam. Isten áldja a kedves Olvasókat! 
Hajrá, Pusztazámor!

– Képviselő Úr, olvasóink nevében 
is köszönöm az interjút!

Kiss Zoltán
Fotó: Aradszki András 

Facebook-oldala
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Megújult a Móricz Zsigmond utca

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt 
Olvasókat, hogy 2022. április 11-én 
átadtuk a község lakosságának és a 
forgalomnak a felújított Móricz Zsig-
mond utcát. Nagy dolognak számít 
az önkormányzat életében ez a be-
ruházás, mégpedig azért, mert ne-
gyedik nekifutásra sikerült pályázati 
forrást nyernünk rá. 

2018-ban arról nyilatkoztunk, hogy a 
Móricz Zsigmond utca többször volt 
már karbantartva, és nem halogatható 
tovább a felújítása. Az akkor – a Bel-
ügyminisztérium felé – benyújtott pá-
lyázatunkat elutasították.

Ezt követően – már a Magyar Falu 
Program keretében – minden évben 
tettünk egy próbát az igényünk ismé-
telt benyújtásával. Az első két alka-
lommal arról kaptunk tájékoztatást, 
hogy bár pályázatunk megfelelt a 
kiírásnak, forrás hiányában csak tar-
taléklistára kerültünk. A tartaléklistát 
azután 2019-ben és 2020-ban is töröl-
ték az év végén. Tavaly negyedszerre 
nyújtottuk be pályázatunkat, és csak 
reménykedtünk benne, hogy az végre 
pozitív elbírálásban részesül. 

A minisztérium támogatói döntésről 
küldött értesítője alapján a Magyar 
Falu Program keretében 2021-ben 
meghirdetett, Út, híd, kerékpárfor-
galmi létesítmény építése/felújítása – 
2021 című, MFP-UHK/2021 kódszá-
mú pályázatra benyújtott anyagunk 

megfelelt az értékelési szempontok-
nak, és községünk 39 999 999 forint 
vissza nem térítendő támogatásra jo-
gosult. 

A projekt közvetlen célja a 100%-
ban önkormányzati tulajdonú, a bel-
területen 420 hrsz alatti út teljes hosz-

szának, a külterületi 053 hrsz számú 
bekötő utunk kiemelten rossz állapotú 
szakaszának felújítása volt. Tervünk 
az volt, hogy a nevezetett szakasz út-
burkolat-felújítását összesen 650 fm 
hosszban, 7 m szélességben végez-
zük el, összesen 4715 m2 felületen. 
Az első részterület burkolata viszony-
lag ép volt, ezen a szakaszon marás 
és kopóréteg terítése volt szükséges. 
Az érintett terület nagysága 3696 m2. 
A második részterület burkolata már 
töredezettebb volt, a meglévő aszfalt-
rétegek elhasználódtak. A felújítással 
érintett terület nagysága további 576 
m2. Ezen szakmai tartalmak figyelem-
bevételével álltunk a felújítás elé.

A támogatói okirat kézhezvételét 
követően hozta meg a képviselő-tes-
tület azt a döntést, hogy elindítja a 
közbeszerzési eljárást a „Pusztazá-
mor, Móricz Zsigmond utca felújítása” 
projekt tárgyában. Közbeszerzési eljá-
rásban csak kivételesen lehet egyetlen PÁLYASZERKEZET-CSERE

KOPÓ- ÉS KÖTŐRÉTEG-BEÉPÍTÉS

ÚTALAPKÉSZÍTÉS JÁRDÁHOZ
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szempontot megszabni. Alapesetben 
az összességében legjobb ajánlatot 
kell kiválasztani. Ezek a szempontok 
a vonatkozó törvényi előírásoknak 
való megfelelés és a megbízott szak-
értő többéves szakmai gyakorlata és 
tapasztalata alapján lettek meghatá-
rozva. A benyújtott ajánlatok elbírá-
lását követően, a nyertesnek hirdetett 
vállalkozóval az önkormányzat meg-
kötötte a beruházás kivitelezésére a 
vállalkozási szerződést.

A munkaterületet 2022. február 21-
én adtuk át, a kivitelezés elkészítésé-
nek készre jelentése pedig 2022. már-
cius 26-án történt meg. Közbeszerzési 
eljárásként lebonyolított beruházás 
esetén kötöttebbek a határidők az ál-
talános szabályoknál. Meg van szab-
va, hogy a szerződést hány napon be-
lül kell megkötni és az ajánlati felhívás 
szerint a szerződéskötéstől számítva 
hányadik napon kell befejezni. Mivel 
az útépítés időjárásfüggő, nagyban 
befolyásolhatta volna a munkavégzés 
menetét, de nem így történt. 

Úgy vélem, a beruházást eredmé-
nyesnek és hasznosnak könyvelhetjük 
el. Bízunk benne, hogy a felújított és 
a közlekedés szempontjából biztonsá-
gos út hosszú távon a lakosság és az át-
utazók megelégedését szolgálja majd. 
Gazdaságossági, anyagi vonatkozásá-
ban már másképp gondolom a helyze-
tet. A folyamatos áremelkedések miatt 
sokkal többe került a felújítás, mint 
korábban kerülhetett volna. A kivitele-
zés teljes költsége közel 84 millió forint 
volt, amelyből a pályázat keretében 
nyert összeg majdnem 40 millió forint 
– és a fennmaradó 44 millió forintot az 
önkormányzatnak kellett kigazdálkod-
nia saját költségvetéséből. Akik szemé-
lyesen nem élték volna meg a felújítást, 
álljon itt szemléltetésül néhány fotó az 
egyes munkafolyamatokról.

Pátrovics Benedek
polgármester

KOPÓRÉTEG-TERÍTÉS

ELŐTTE…

…UTÁNA
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Költségvetési rendelet

Pusztazámor Községi Önkormány-
zat 1/2022. (III. 4.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2022. 

évi költségvetéséről

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megha-
tározott feladatkörében a 2022. évi költség-
vetéséről a következők szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a Pusztazámor Községi 
Önkormányzatra, a képviselő-testületre, 
annak bizottságaira, valamint a Napközi-
otthonos Óvodára terjed ki.

A költségvetés címrendje
2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó 
intézmény, a Napköziotthonos Óvoda kü-
lön címet alkot. Az önkormányzathoz tar-
tozó feladatok – nem intézményi kiadások 
– külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei 
és kiadásai

3. §

(1)  Az önkormányzat 2022. évi költségve-
tése összevont mérlegének: 860.014.545 
Ft-ban, azaz nyolcszázhatvanmillió-tizen-
négyezer-ötszáznegyvenöt forintban    

b) kiadási főösszegét 860.014.545 Ft-
ban, azaz nyolcszázhatvanmillió-tizen-
négyezer-ötszáznegyvenöt forint-
ban határozza meg. 

(2) A Napköziotthonos Óvoda 
2022. évi költségvetése összevont 
mérlegének:

a) bevételi főösszegét 89.315.412 
Ft-ban, azaz nyolcvankilencmil-
lió-háromszáztizenötezer-négy-
száztizenkét forintban

b) kiadási főösszegét 89.315.412 
Ft-ban, azaz nyolcvankilencmil-
lió-háromszáztizenötezer-négy-
száztizenkét forintban határozza 
meg.

(3) A 2022. évi költségvetést részletesen 
az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat: 259.286.680 Ft mű-
ködési, közhatalmi bevétel  

 228.600.000 Ft felhalmozási bevétel
 320.564.272 Ft működési és finanszí-

rozási kiadás
313.700.000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet: 

146.377.592 Ft költségvetési hiány, mely-
nek fedezete

92.127.865 Ft előző évi költségvetési 
maradvány igénybevétele

54.249.727 Ft kincstárjegy beváltása
b) Napköziotthonos Óvoda  

86.353.714 Ft működési bevétel,
1.500.000 Ft felhalmozási bevétel me-

lyekből
80.868.714 Ft az irányító szervtől ka-

pott támogatás
 (intézményi finanszírozás)
87.815.412 Ft működési kiadás
1.500.000 Ft felhalmozási kiadás
  a költségvetési hiány/többlet: 1.461.698 

Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
1.461.698 Ft előző évi költségvetési ma-

radvány igénybevétele

Költségvetési bevételek és kiadások
4. §

Az önkormányzat költségvetési bevétele-
inek forrásonkénti és kiadásainak címen-
kénti részletezését tartalmazó pénzügyi 
mérleget az 1. sz. táblázat, az ehhez kap-
csolódó finanszírozási egyenleget a 2. sz. 
táblázat tartalmazza. Az önkormányzat 
kötelező feladatai bevételeinek forráson-
kénti és kiadásainak címenkénti részlete-
zését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. 

sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó finan-
szírozási egyenleget a 4. sz. táblázat tar-
talmazza. Az önkormányzat önként vállalt 
feladatai bevételeinek forrásonkénti és ki-
adásainak címenkénti részletezését tartal-
mazó pénzügyi mérleget az 5. sz. táblá-
zat, az ehhez kapcsolódó finanszírozási 
egyenleget a 6. sz. táblázat tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartá-
si és finanszírozási kiadási előirányzatai a 
következők:

működési előirányzat összesen: 
319.064.272 Ft

személyi jellegű kiadás 49.458.000 Ft
– munkaadókat terhelő járulékok 

6.500.000 Ft
– dologi kiadások 127.700.000 Ft
– ellátottak juttatásai 5.500.000 Ft
– egyéb működési célú kiadások,   

47.210.000 Ft
(speciális támogatások, átadott pénz-

eszközök)
– finanszírozási kiadások 82.289.343 Ft
– szolidaritási hozzájárulás 406.929 Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda működé-
si kiadási előirányzatait a következőkben 
határozza meg:

működési előirányzat összesen: 
88.815.412 Ft

személyi jellegű kiadás 61.953.412 Ft
munkaadókat terhelő járulékok   

8.662.000 Ft
dologi kiadások 17.200.000 Ft

(3) Az önkormányzat, valamint költ-
ségvetési szerve és feladataik működé-

si 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 315.200.000 Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadá-
sokból a

– beruházások előirányzata        
2.500.000 Ft
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– felújítások előirányzata 304.000.000 Ft
– egyéb felhalmozási kiadás, átadott 

pénzeszköz 7.200.000 Ft
– fejlesztési célú finanszírozási kiadás 

1.500.000 Ft   
(2) A Napköziotthonos Óvoda beruhá-

zási kiadásai összesen  1.500.000 Ft 
(3) Az önkormányzat és költségvetési 

szerve beruházási (felhalmozási) és felújí-
tási kiadásait feladatonként a 8., 9., 10., 
11. és 14. sz. táblázat tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2022. évi költségveté-
sének általános tartaléka 175.750.273 Ft, 
azaz százhetvenötmillió-hétszázötvene-
zer-kétszázhetvenhárom forint.  

Az önkormányzat 2022. évi költségve-
tésének fejlesztési tartaléka 50.000.000 
Ft, azaz ötven-millió forint.

A tartalékok részletezését a 15. sz. táb-
lázat tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2022-ban induló több-
éves kihatással járó beszerzést nem tervez. 

9. §

Az önkormányzatnak jelenleg folyamat-
ban lévő, EU-támogatással megvalósuló 
projektje nincs.  

10. §

Az önkormányzatnak a 2022. évben 
adósságot keletkeztető ügylete nincs. Ke-
zességvállalásból fennálló kötelezettsége 
nincs. 

A költségvetési létszámkeret
11. §

(1) Az önkormányzat létszámkeretét a 
7. sz. táblázatban állapítja meg. Az ön-
kormányzat kiadásai között a közfoglal-
koztatottak 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 előirányzatai év köz-
ben megváltoztathatóak.

13. §

(1)A képviselő-testület, valamint a 2011. 
évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése ren-
delkezései alapján a képviselő-testület 
hatáskörében eljáró polgármester kizáró-
lagos 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 címzett, fel-
adattal terhelt pótelőirányzatot biztosít, 
a polgármester és az óvodavezető ennek 
megfelelően módosíthatja a helyi ön-
kormányzat, illetve a Napköziotthonos 
Óvoda bevételeit és kiadásait. Egyéb pó-
telőirányzat esetében a képviselő-testület 
határozata szükséges a módosításhoz. 

14. §

(1) A működési kiadások – a főösszeg 
megváltoztatása nélkül – az intézményen 
belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcso-
portosításra magasabb szintű jogszabály 
rendelkezésére vagy a képviselő-testület 
határozata alapján van szükség, akkor 
az az összeghatárra tekintet nélkül vég-
rehajtandó. A polgármester önálló ha-
táskörében eljárva a költségvetési évben 
alkalmanként 2.000.000 Ft-ig dönthet az 
átcsoportosításról, azonban az összes át-
csoportosítás a tárgyévben összesen nem 
haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot. Az 
óvodavezető önállóan a költségvetési év-
ben alkalmanként 1.000.000 Ft-ig dönthet 
az átcsoportosításról, azonban az összes 
átcsoportosítás a tárgyévben összesen 
nem haladhatja meg a 3.000.000 Ft-ot. 
Az előirányzat módosításról – a jegyző 
előkészítésében – a polgármester, illetve 
az óvodavezető a képviselő-testületet ne-
gyedévente tájékoztatja.

(2) A polgármester az általános tartalék 
felhasználásáról a költségvetési évben al-
kalmanként 1.000.000 Ft-ig önállóan ren-
delkezhet, azonban az összes felhasználás 
a tárgyévben együttesen nem haladhatja 
meg az 3.000.000 Ft-ot. Az általános tar-
talék felhasználásáról – a jegyző előkészí-

tésében – a polgármester a képviselő-tes-
tületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) A polgármester a fejlesztési tartalék 
felhasználásáról a költségvetési évben ön-
álló hatáskörében eljárva alkalmanként 
2.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, 
azonban az összes felhasználás a tárgyév-
ben együttesen nem haladhatja meg a tar-
talék tíz százalékát. A fejlesztési tartalék 
felhasználásáról – a jegyző előkészítésé-
ben – a polgármester a képviselő-testüle-
tet 30 napon belül tájékoztatja.

(5) A jóváhagyott előirányzatokon belül 
a polgármester önálló hatáskörben eljárva 
alkalmanként nettó 4.000.000 Ft-ig vállal-
hat kötelezettséget. 

(6) A jóváhagyott előirányzatokon be-
lül az óvodavezető alkalmanként nettó 
1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. 
Ennél nagyobb összegű kötelezettségvál-
lalásról a képviselő-testület határoz.

(7) A polgármester az önkormányzat 
szabad pénzeszközeit összeghatárra te-
kintet nélkül felhasználhatja, de kizárólag 
a Magyar Állam által teljes mértékben 
garantált állampapírok (államkötvény, 
kincstárjegy) vásárlására, valamint az ön-
kormányzat számlavezető bankjánál, vagy 
a Magyar Államkincstárnál történő lekö-
tésre.

15. §

A többletbevételek, valamint a feladatok 
elmaradásából származó megtakarítások 
felhasználására csak a képviselő-testület, 
vagy 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) be-
kezdése szerint a képviselő-testület hatás-
körében eljáró polgármester engedélyével 
kerülhet sor. 

16. §

(1) A helyi lakosok lakáscélú támogatására 
egy jogosult tekintetében felhasználható 
összeg 600.000 Ft.

(2) Az újszülöttek támogatására egy jo-
gosult tekintetében felhasználható összeg 
50.000 Ft.

Záró rendelkezés
17. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép ha-
tályba, rendelkezéseit azonban 2022. ja-
nuár 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni. 

 Dr. Újházi Miklós  Pátrovics Benedek
 jegyző sk.   polgármester sk.
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Nagy örömünkre a március sok-sok 
meglepetést és versenyt tartogatott.  
Az első közösségi programunk a leen-
dő elsősök fogadása volt március 4-én, 
egy iskolakóstolgató foglalkozás kere-
tében. A tornateremben játékos felada-
tokkal vártuk a gyermekeket, közben a 
szülők is megismerkedhettek az isko-
lával. Reméljük, sok-sok kis elsőst kö-
szönthetünk majd szeptemberben.

Március elején a harmadik és a ne-
gyedik osztályos tanulók izgatottan 
készültek a községi ünnepi műsorra, 
melyre március 11-én, pénteken került 
sor a községi emlékműnél. Köszönjük 
a színvonalas műsor megszervezését 
Virlics Emese kolléganőnknek.

Márciusban tartottuk meg intéz-
ményünkben az Andreetti-napok 
rendezvénysorozot, mely különféle 
vetélkedőket, versenyeket, izgalmas 
előadásokat, szórakoztató programo-
kat tartalmazott. 

Március 17-én, csütörtökön, Sós-
kúton népdaléneklési versenyen mu-
tathatták meg tudásukat egyénileg és 
csapatban is tanulóink. Itt a következő 
eredmények születtek:

Első osztály:
László-Földes Máté Márk – arany 

minősítés
Keil Adél Eliza – ezüst minősítés
Böhm Dániel – ezüst minősítés

Tóth Péter – ezüst minősítés
Második osztály:
Jónás Maja – ezüst minősítés
Szimandl Szidónia Annabell – ezüst 

minősítés
Komáromi Nándor – ezüst minősítés

Március 18-án, pénteken szépolva-
sási versenyen vehettek részt a Pusz-
tazámori Tagintézményben iskolánk 
második, harmadik és negyedik osztá-

lyos tanulói, ahol minden korosztály-
ban szép eredményeket értek el: 

Második osztály:
Schmidt Zille – III. helyezett
Szimandl Szidónia Annabell – III. 

helyezett
Mayer Flóra – különdíjban részesült
Harmadik osztály:
Zaletnyik Noel Krisztofer – I. helye-

zett
Darázs Lili – III. helyezett
4. osztály:
Horváth Márton Zsolt – III. helye-

zett

Március 21-én, hétfőn került sor 
a távirányítós autók versenyére 
Sóskúton, ahol Tilk-Orbán Ambrus 4. 
osztályos tanuló első, míg Csík Máté 
3. osztályos diák második helyezést 
ért el. 

Március 22-én, kedden az alsós 
komplex tanulmányi verseny zajlott 
Sóskúton, ahol összemérhették tudá-
sukat tanulóink a sóskúti iskolában 
tanuló évfolyamtársaikkal. Az igazán 
nehéz versenyen az alábbi nagyon 
szép helyezések születtek:

Programokban gazdag tavaszkezdés

SZÉP EREDMÉNYEKET ÉRTEK EL TANULÓINK A SZÉPOLVASÁSI VERSENYEN

NAGY SIKERE VOLT A TÁVIRÁNYÍTÓS AUTÓK VERSENYÉNEK
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Első osztály:
1. helyezett: Tölgyes Anna
3. helyezett: Tóth Péter

Második osztály:
1. helyezett: Simon Kitti Anna
3. helyezett: Bekker Vince

Harmadik osztály:
2. helyezett: Pálok-Ney Ders
3. helyezett: Hortobágyi Fanni

Negyedik osztály:
3. helyezett: Pelczel-Nagy Bálint

Március 23-án intézményünk min-
den tanulója izgatottan jött iskolába, 
hiszen közösen utaztunk át Sóskút-
ra, az Alma együttes koncertjére. A 

műsor nagyon tetszett mindenkinek. 
Külön öröm is érte egyik kis tanítvá-
nyunkat, akinek azon a napon volt a 
születésnapja, így a zenekar egy dalt 
csak neki énekelt. 

Az Andreetti-napok méltó lezárása 
volt március 25-én, pénteken, Sós-
kúton a Művésztanárok koncertje, 
ahol az érdeklődőknek színvonalas 
komolyzenei élményben lehetett ré-
szük. De itt még nem ért véget a hét, 
hiszen 26-án, szombaton is volt taní-
tás, és ezt a napot is sikerült színessé 
varázsolni, melyben a Pomázi Önkén-
tes Tűzoltózenekar segített nekünk. A 
szabadtéri zenés hangszerbemutatót 
és koncertet nagyon élvezték tanu-
lóink, az iskola dolgozói és a kedves 

érdeklődő hozzátartozók, falubeliek 
egyaránt.

Április 11-én méltó módon 
emlékeztünk meg a magyar költé-
szet napjáról, melyen gyermekközeli 
programot szerveztünk tanulóinknak: 
a Költészet napi sütivásárt, vagyis a 
Mondj egy verset sütiért! projektet. 
Minden tanuló benevezhetett egy-egy 
szabadon választott verssel, melyet 
nem az iskolában tanult. A kiválasz-
tott süteményekért verssel fizettek a 
gyerekek. Mind a szülőket, mind a 
gyermekeket egyaránt megmozgatta 
ez a kedves kezdeményezés. 

Április 12-én, a tavaszi szünet 
előtti utolsó tanítási napon húsvéti 
játszóházakat alakítottunk ki, ahol az 
ünnepi készülődés jegyében zajlottak 
a programok. Kézműves foglalkozá-
sok, tréfás vetélkedők és az elmarad-
hatatlan tojásvadászat színesítette az 
eseményt. 

További terveinkről: május 4-én 
rendezzük iskolánkban a Mozgás 
napját, ahol népszerű és kevésbé is-
mert sportágakkal ismerkedhetnek 
meg tanulóink. Ennek a napnak a 
délutánján futóversenyt is szeretnénk 
rendezni, melyről bővebben plaká-
tokról tájékozódhatnak majd a kedves 
érdeklődők. 

Patóné Hradil Adrienn
tagintézmény-vezető

TOJÁSVADÁSZAT A HÚSVÉT JEGYÉBEN

HATALMAS ÉRDEKLŐDÉS MELLETT ZAJLOTT A TŰZOLTÓZENEKAR KONCERTJE

TANULÓINK A POMÁZI ZENÉSZEKKEL



2022/2 ZÁMORI HÍREK / 14

2022. március 19-én a Martonvásári 
Sportcsarnokban rendezte meg Magyar-
ország egyik legeredményesebb és legvi-
dámabb akrobatikus rock and roll egyesü-
lete, a Masters SE az év 3. háziversenyét. 

Az egyesület jelen van Őrmezőn, Ér-
den, Diósdon, Sóskúton, Pusztazámo-
ron, Etyeken és Martonvásáron a helyi 
iskolákban, óvodákban, illetve művelő-
dési házakban. Ezért ezen a versenyen 
több mint kétszáz fiatal táncos állt szín-
padra és mutatta be tánctudását, közöt-
tük a pusztazámori gyerekek is.

A zámori táncosoknak ez volt az 
első versenyük, úgyhogy nagyon iz-
gultak, de hősiesen helytálltak. Az in-
duló csapatok és párosok mind szép 
eredményt értek el kategóriájukban.
• Zaletnyik Noel és Szimandl Szidónia 

(Manó páros) – 1. hely (Címlapké-
pünkön)

• Holleiter Viktória és Horváth Bettina 
(Children duó, C kategória) – 1.hely

• Képes Kitti és Csóli Maja (Manó 
duó) – 2. hely
Gratulálunk és további szép sikere-

ket kívánunk!
Masters SE

Pusztazámori diákok sportsikerei

Március 30-án átadták az Érdi Járás-
bíróság és Járási Ügyészség új, Sza-
badság téri épületét. Az Érdi Járásbí-
róság és Járási Ügyészség illetékességi 
területe Érd, Diósd, Százhalombatta, 
Pusztazámor, Tárnok, Törökbálint és 
Sóskút településekre terjed ki.

Az intézmény létrehozásának gon-
dolata már 1993-ban megfogalmazó-
dott a Budaörsi Járásbíróság felállítása-
kor, végül többéves előkészítő munka 
után, 2019. január 1-jén kezdte meg – 
eleinte ideiglenes épületben – a műkö-
dését. Az Érdi Járásbíróság a Budapest 
Környéki Törvényszék tizennegyedik 
járásbírósága lett, létrehozásával 130 
ezer ember intézheti ügyeit Érden.

Az Országos Bírósági Hivatal tájé-
koztatása szerint az Érdi Járásbíróság 
az egyik legnagyobb ügyforgalmú 
bíróság is a Budapest Környéki Tör-

vényszék illetékességi területén: 2021-
ben összesen 3416 ügy érkezett a já-
rásbíróságra, amelynek 68%-a polgári, 
32%-a pedig büntető és szabálysér-
tési ügy volt. A jelentős ügyforga-
lomhoz igazodik a bíróság létszáma 
is. Az Érdi Járásbíróságon jelenleg 11 
bíró és 29 igazságügyi alkalmazott 
dolgozik. 

Az Érdi Járásbíróság épületében ösz-
szesen 10 tárgyalótermet és egy ügy-
félközpontot alakítottak ki. Az első 
és a második emeleten irodák és egy 
könyvtár található. Az épület külső 
munkálatai során új utcai burkolatot, 
járdákat és ügyfélparkolót alakítottak 
ki, a dolgozók részére parkolóhelyek 
a belső udvaron állnak rendelkezésre. 

Az új épületkomplexumban nem-
csak az Érdi Járásbíróság, hanem az 
Érdi Járási Ügyészség is helyet kap, 

amely az ügyészi létszámát tekintve 
Pest megye harmadik legnagyobb 
ügyészsége, csak a Budakörnyéki és a 
Gödöllői Járási Ügyészség előzi meg. 
A szervezeti egység összesen 15 mun-
katársból áll.

Érd Pest megye 187 települése kö-
zött az egyetlen megyei jogú város. 
70 000 fő körüli lakosságával messze 
a legnépesebb település. Igazságszol-
gáltatási szempontból Érd és térsége 
korábban Budaörshöz tartozott.

Forrás: erdmost.hu
Fotó: Endresz Dóra

Átadták az Érdi Járásbíróságot és Ügyészséget
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A gyakran megjelenő és bosszantó pigmentfoltok hatá-
sos kezelésére szolgáló modern eljárás az IPL-technológia 
(Intensed Pulsed Light); lényege: egy Xenon fényforrással 
felszerelt eszköz nagy energiájú fényt bocsájt ki magából. 
A behatolási mélységét különböző szűrőkkel lehet szabá-
lyozni. Ez a szórt fény a melaninban nyelődik el, amelynek 
nagy része az epidermiszben található.

Az elnyelt fény hővé alakul át, ezt szelektív fototermolí-
zisnek nevezzük. Azért szelektív, mert a sötétebb pigmen-
tekben jobban, a világosabbakban kevésbé tud elnyelődni 
a fény. Tudni kell, hogy a pigmentfoltok kezelése után ter-
mészetes reakció, ha hegek vagy kis lerakódások jönnek 
létre, de ezek maguktól lehámlanak, meggyógyulnak. 
Fontos, hogy nem szabad kapargatni, dörzsölni, leszede-
getni ezeket, illetve a kezelések időtartama alatt fényvédő 
használata is kötelező, és a napozás mellőzése is javasolt. 
Mintegy 5-6 kezelés szükséges havonta, de nagyban befo-
lyásolja a kezelések számát, hogy mennyire mélyen van az 
elváltozás.

Milyen pigmentfolok kezelhetők IPL-lel?
Felszíni lentigó (öregségi folt): halvány, közepesen barna, 

lapos felszínből nem kiemelkedő jóindulatú elváltozás, 
amely leggyakrabban a napsugárzásnak kitett területeken 
jön elő, pl. arc, kézhát.

Café-au-lait (tejeskávé folt): világosbarna, jóindulatú hiper-
pigmentált folt, amely általában 20 éves korig jelenik meg.

Poikiloderma Civatte: barnásvöröses folt és teleangieta-
sia, amely leggyakrabban a melleken, nyakon és az arcok 
oldalán szokott megjelenni. Jellemzően a menopauzával 
társuló hormonegyensúly hiánya okozza, de nagy szerepe 
van a napnak is a kialakulásában, sőt akár a parfüm hasz-
nálatától is létrjöhet.

Ephelides (szeplők): kicsi, gombostűfejnyi vagy picit 
nagyobb sárgásbarnás folt, mely az arcon, a kéz bőrén 
található. Melanintúlképződésből és annak felhalmozódá-
sából áll, melyek napozás hatására erősödik.

Melazma: szabálytalan, barna vagy szürkés elváltozás. A 
tünetek nyáron erősebbek, napozás hatására sötétebbekké 
válnak. Fogamzásgátlók szedése, terhesség, illetve az en-
dokrin mirigy (belső elválasztású mirigyek, melyek a hor-
monjaikat közvetlenül a sejtközötti térbe ürítik, ami így a 
véráramba kerül) működésének zavara okozhatja.

Ha terhesség miatt alakul ki, akkor valószínűsíthető, hogy 
a szülést követő pár hónap után eltűnik.

Fontos tudni, hogy az IPL-kezelést minden esetben kon-
zultáció kell hogy megelőzze, amely során a problémát és 
annak okát fel kell tárni, mely alapján meg kell tervezni 
a kezelés és az utókezelés menetét, hiszen utóbbi nélkül 
nem lehet megfelelő hatást elérni. 

Amennyiben szeretne megszabadulni a fent részletezett 
valamely típusú pigmentfoltjától, érdeklődik a tartós szőr-
telenítés, illetve arcszépítő kezelés iránt, keressen bátran 
valamely elérhetőségemen!

Ruzsics-Kerekes Tímea
kozmetikus

Pigmentfoltkezelés IPL-technológiával
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munkakör betöltésére:

KÖRLETFELÜGYELŐ, 
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