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Megemlékezés és koszorúzás

Pusztazámor Községi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait

a 2017. május 20-án, szombaton
10 órakor kezdődő, a

Hősök napja 
alkalmából rendezendő

megemlékezésre és koszorúzásra.
Helyszín: Hősök tere (az Egészségház mögötti tér)
Információ: 06/30 5962-140 (Kiss Ágnes szervező)

HÁROM FALU KÉT KERÉKEN 
Kerékpártúra minden korosztálynak, 

a Pusztazámor – Tárnok – Sóskút –Pusztazámor, 
előre kijelölt útvonalon, rendőri biztosítással, orvosi ügyelettel,

2017. május 27-én (szombaton).

Gyűlekező és a nevezési lapok érvényesítése 
a Koroda-kertben 9 órától.

Indulás: kb. 9.30-kor
Visszaérkezés: kb. 12.30 a Koroda- kertbe, 

ezt követően közös ebéd, majd Triál-bemutató 
Kérjük a szülőket, hogy a túrán részt vevő gyerekek 

kerékpárjainak műszaki állapotát indulás előtt ellenőrizzék, 
valamint biztonsági felszereléssel 

(sisak, térdvédő stb.) lássák el gyermekeiket!
Pusztazámor Községi Önkormányzat
Pusztazámor Községért Közalapítvány
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
a Zámori Falunapra, 2017. június 24-én a Koroda-kertbe.

Előzetes programajánlat:
Versenyek ( főző-, bor-, sakkverseny és futballkupa)

Gyerekprogramok (arcfestés, óriáscsúszda, ugrálóvár, kézműves foglalkozások)

Színpadi programok:

Táncbemutató | Irigy Hónaljmirigy | Csepregi Éva
Balanz Band | Happy Gang | Utcabál a Gríz zenekarral | Tűzijáték

A szervezők vendégül látnak minden résztvevőt egy tál bográcsban készült ételre.
Egész napos büfé, lacikonyha, amerikai hot dog, lángos, vattacukor és játék árusítása.

Pusztazámor Községi Önkormányzat
A programváltozás jogát fenntartjuk!

2017

CSEPREGI ÉVA NEVÉHEZ SZÁMOS 
NAGY SLÁGER KÖTHETŐ

AZ IRIGY HÓNALJMIRIGY ZENEI PARÓDIÁIVAL 
ARATTA LEGNAGYOBB SIKEREIT

A HAPPY GANG EGYÜTTEST 
KOROSZTÁLYTÓL FÜGGETLENÜL 
SOKAN KEDVELIK
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Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc 169. évfordulója tisztele-
tére rendezett pusztazámori megem-
lékezés szónoka a zámori tagiskola 
vezetője, Garainé Kiss Gabriella volt. 
Beszédét az alábbiakban teljes terje-
delmében közreadjuk.

Tisztelt Pusztazámoriak, kedves Gye-
rekek, Szülők, kedves ünneplő Közön-
ség!

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy 
a zámori iskola vezetőjeként, Puszta-
zámor képviseletében tisztelettel és 
meleg szeretettel köszöntsem Önöket 
és megnyissam Pusztazámor 1848-
as eseményekre emlékező műsorát. 
Mikor elgondolkodtam mai mondan-
dómon, régi iskolai beszédek, törté-
nelemkönyvek mondatai, szavalatok 
büszke hangjai csengtek a fülemben, 
melyek mind ékesszólóan ecsetelték 
1848. március 15-ének, a magyar tör-

ténelem talán legbátrabb napjának 
eseményeit. 

Mindannyian ismerjük ezeket. 
Ahogy Petőfiék elindulnak a Pilvaxból, 
ahogy lefoglalják a Landerer-nyom-
dát, kinyomtatják a 12 pontot, ahogy 
az elnyomó Habsburg-hatalom ellen 
a néhány óra alatt több tízezer lel-
kesre duzzadt tömeg skandálja, hogy 
„a magyarok Istenére esküszünk, es-
küszünk, hogy rabok tovább nem le-
szünk”. Ismerjük, és biztosak vagyunk 
benne, hogy tudjuk, mit ünneplünk 
ezen a napon: a magyar nép harcát a 
szabadságért. 

Azt is tudnunk kell azonban, hogy a 
szabadságot nem egy arctalan tömeg 
vívta ki. A szabadságot a közös célo-
kért tenni tudó és tenni akaró egyének 
teremtették meg. Akaratukat össze-
kovácsolta, erejüket megsokszorozta, 
hogy tisztában voltak vele: nagy dol-
gokra képesek, ha összefognak. Ők 
tetteikkel bebizonyították, hogy bár 

„egynek minden nehéz; soknak sem-
mi sem lehetetlen”.

Minden évben újra meg újra feltűz-
zük a kokárdát, a nemzeti színű sza-
lagból készített bokrétánkat. Pedig a 
forradalomnak már vége, a harcot ott 
akkor a csatamezőn elvesztettük. És 
mégis, évről évre átgondoljuk előde-
ink tetteit. A forradalom minden évben 
újra és újra megszületik a szívünkben. 
Belegondolunk, hogy milyen nagy bá-
torság volt egy régi és erősen megko-
pott, de nagyhatalmú és erős politikai 
rendszer ellen fellázadni.

Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor 
ezt büszkeséggel tesszük. Nem ma-
gunkra vagyunk büszkék, hanem ma-
gyarságunkra, hazaszeretetünkre és 
azokra az őseinkre, akik szembe mer-
tek szállni az elnyomó rendszerrel, 
akkor és ott, abban a reménytelennek 
tűnő helyzetben. Van mit tanulnunk… 

És van mit átadnunk az utánunk 
jövőknek, a fiatalabbaknak! „Múlton 
nyugszik a jelen, s azon a jövendő” 
– mondotta Széchenyi. Egységesen és 
meghatározó erővel csak egy nemzet 
léphet fel. Nemzetté pedig a közös 
haza szeretetével válunk. Ha mindany-
nyian – akik itt élünk, itt ünnepelünk 
közösen – egyformán és egységesen 
szeretjük ezt az országot, országrészt, 
benne a saját falunkat, az erdőket, 
mezőket és földeket, a szomszédos 
gyümölcsösöket, a Zámori-patakot, a 
környező dombokat. 

Ebben rejlik a mi erőnk, hazánk, 
nemzetünk ereje. És ebből fakad a ha-
zaszeretetünk. Ha a jelent a múltból 
fakadó tudással éljük, nem kell félnünk 
a jövőtől! Erre tanít minket Széchenyi 
István, és erre tanít minket az 1848-as 
forradalom és szabadságharc ünnepe. 
Ez ad értelmet az ünnepségeknek, a 
koszorúzásoknak, a közös és békés 
elmélkedésnek. 1848. március 15-e. 
E dátum hallatán bizakodással telik 
meg a szívünk. Felemelő érzés.

Újra és újra, ma is tisztelettel emlé-
kezünk, emlékezzünk hőseinkre. Le-
gyen áldott az emlékük!

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

„Egynek minden nehéz; 
soknak semmi sem lehetetlen” 
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Március 14-én iskolánk 3. 
osztályos tanulóinak közre-
működésével ünnepi meg-
emlékezést tartottunk az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 169. évfor-
dulója alkalmából a község 
főterén. Az ünnepi műsort 
Németh Judit és Patóné H. 
Adrienn tanítók állították 
össze és tanították be. A 
gyerekek nagyon lelkesen, 
időt és fáradtságot nem 
kímélve készültek a mű-
sorra. Nagy örömünkre az 
iskolások ünnepi műsorára, 
évről évre egyre nagyobb 
az érdeklődés a szülők és 
a pusztazámori lakosok kö-
rében is. 

G. K. G.
Fotó: Baksay Krisztina
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Közös ügyeink – dolgozik a testület

Kedves Pusztazámoriak!  
Szeretnék beszámolni Önöknek az 
elmúlt időszak történéseiről, arról, 
hogy településünk érdekében milyen 
ügyekben dolgozik együtt a képvise-
lő-testület.

Röviden vegyük sorra a felmerült té-
mákat.

Lomtalanítás: 2017. május 2., 
reggel 7 órától

Ezúton szeretném tájékoztatni a la-
kosságot, hogy idén május másodikán 
lesz a lomtalanítás községünkben. 
Kérjük, hogy az alábbi lomtalanítási 
szabályok betartásával helyezzék ki 
az elszállítani kívánt lomokat:

• A lomtalanítás a meghirdetett na-
pon reggel 7 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 kitenni 
úgy, hogy az kézi erővel könnyen 
mozgatható legyen.

A lom továbbra sem tartalmazhat 
háztartási hulladékot, veszélyes anyagot 
tartalmazó fémhulladékokat, azbesz-
tet tartalmazó hulladékokat, veszélyes 
anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldó-
szereket, szerves oldószereket, savakat, 
lúgokat, nehézfémtartalmú hulladékot, 
olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszű-
rőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, 
trágya), gyógyszereket, éles-hegyes 
eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, 
vágó- és szúróeszközök), permetszere-
ket és azok dobozait, fametszést, építési 
törmeléket, épületbontásból származó 

hulladékot, gumiköpenyt, autóbontás-
ból származó hulladékot, autóroncso-
kat, elektronikai hulladékot. 

A lomtalanítás során a közterületre 
helyezett hulladék a közszolgáltató tu-
lajdonát képezi, így annak a közszol-
gáltatón kívül bárki más által történő 
elszállítása jogtalan eltulajdonításnak 
minősül!

Környezetünk megóvása érdekében 
köszönjük a lomtalanításban való köz-
reműködését!

14. Három falu két keréken 

2017. május 27., szombat. Házigaz-
da: Pusztazámor
Évente egyszer, május utolsó szom-
batján Tárnok–Sóskút–Pusztazámor 
kerékpározni szerető lakosai mind a 
három településen végigkerekeznek. 
A táv nagyjából 30 kilométeres kör-
nek felel meg. Idén Pusztazámor lesz 
a házigazda, ezért részünkről Kiss Ág-
nes művelődésszervező asszony vet-
te a kezébe a szervezést. Fontosnak 
tartom leírni, hogy ezúton köszönjük 
a Zámori Körnek az elmúlt évek szer-
vezőmunkáját. 

Reggel 9 órától gyülekezünk a Ko-
roda-kertben. A fél 10-es indulás 
után az első állomás Tárnok lesz, a 
mezőny egy kis beszélgetés után in-
nen folytatja útját Sóskútra. Majd egy 
rövid pihenőt követően legközelebb 
Zámoron állnak meg a résztvevők, 

KÖZÖS ÉRDEKÜNK A LOMTALANÍTÁSI 
SZABÁLYOK BETARTÁSA

VIRÁGOK A KORODA-KERTBEN
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ahol finom ebéd várja őket fél egy 
környékén. A délután is eseménydús-
nak ígérkezik, hiszen egy gyermek-
napi rendezvénnyel kötöttük össze a 
biciklizést. A sóskútiak és a zámoriak 
a programok után tekernek vissza te-
lepülésükre.

A program pontos részleteiről a 
gyerekek és a felnőttek az általános 
iskolában és az óvodában, valamint a 
helyi hirdetőtáblákon tudhatnak meg 
többet.

Kisebb javítások az oktatási épület-
együttesben és az egészségházban

Mindannyian tudjuk, hogy amit 
használunk, azt rendszeresen kar-
ban kell tartanunk ahhoz, hogy éve-
kig szolgáljon minket. A gyerekek 
nagy igénybevételnek teszik ki az 
óvodában és az iskolában található 
öltözőszekrényeket, székeket, asz-
talokat, játékokat. A főzőkonyha 
szekrényei is elfáradtak az állandó 
használat miatt, csakúgy, mint az aj-
tók, az ablakok, a redőnyök. Az in-
tézményvezetők jelzései alapján fo-
lyamatosan végeztetjük a szükséges 
munkákat, mintegy fél millió forint 
értékben.

Koroda-kert pergolája 

Le kellett bontanunk a rózsalugast tar-
tó pergolát a Koroda-kertben. A gond 
elsősorban az oszlopok talaj közeli ré-
szén jelentkezett, ahol a körülmények 
ideálisak voltak a korhadás számá-
ra. A talaj felső, 20 cm-es rétegében 
ugyanis magas a bomlasztó organiz-
musok és tápanyagok aránya, a ned-
vességtartalom sokszor 20-25% felett 
van és a hőmérséklet is megfelel a 
korhadás feltételeinek. Mélyebb talaj-
rétegekben ezek a körülmények már 
nem állnak fenn. Maga a faszerkezet 
jelentős részét is ki kell cserélnünk. 

A szakemberek véleménye szerint az 
apácarácsot szerencsére meg tudjuk 
őrizni. A Falunapon vendégeinket már 
az új pergola fogja fogadni. 

Levendula

Több száz tő levendulát vásároltunk, 
melyeket a Koroda-kerti rózsakertbe 
és a park egyéb részeibe ültettek el 
kertészeink. Kérem, hogy közösen vi-
gyázzunk az új növényeinkre! 

Pátrovics Benedek
polgármester

AZ ELBONTOTT PERGOLA HELYE

RÓZSAKERT LEVENDULÁKKAL
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Képviselő-testületi határozatok

9/2017. (I. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a pusztazámori 093/1. és a 093/4. 
hrsz. alatti termőföldek tulajdonjogának átruhá-
zásával kapcsolatosabban a következők szerint 
dönt:

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vi-
dékfejlesztési Kamara Pest Megyei Elnökségének, 
mint a helyi földbizottsági feladatkörben eljáró 
szervnek (azonosító: NAKNy101) a PE01-03785-
8/2016 számon 2016. augusztus 8-án kiadott 
állásfoglalását a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmene-
ti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 
103/A. §-ában biztosított hatáskörében eljárva az 
alábbiak szerint, részben megváltoztatja:

1./ A képviselő-testület támogatja az adásvételi 
szerződés szerinti szerző fél, Csirke Balázs Péter 
2461 Tárnok, Béla u. 1/1 sz. alatti lakos tulaj-
donszerzését. A szerző fél családi gazdálkodást 
folytat. Jelenleg Pusztazámoron is folytat föld-
művelést összességében kevesebb mint 1,5 ha 
területen. A tulajdonszerzés a saját és közvetlen 
termelési és szolgáltatási munkavégzésen alapuló 
agrárgazdálkodás bővülését szolgálja. 

2./ A képviselő-testület érvényesnek és időben 
benyújtottnak fogadja el Vinis János 2464 Gyúró, 
Kossuth Lajos u. 24. sz. alatti lakos elővásárlási 
jog jogosultjaként tett nyilatkozatát és támogatja 
az ő tulajdonszerzését is. A nyilatkozatot tevő fél 
családi gazdálkodást folytat. Jelenleg Pusztazá-
moron is folytat földművelést több földrészleten. 
A tulajdonszerzés a saját és közvetlen termelési 
és szolgáltatási munkavégzésen alapuló agrár-
gazdálkodás bővülését szolgálja.

Indokolás
Csirke Balázs Péter, mint szerző fél 2016. már-

cius 16-án adásvételi szerződést kötött Magyar 
Éva és Magyar Károly eladókkal a pusztazámo-
ri 093/1. hrsz. alatti termőföld ingatlan összesen 
1823/5847 (911/5847 és 912/5847) tulajdoni 
illetőségének, valamint a 093/4. hrsz. alatti ter-
mőföld ingatlan összességében 1/1 (581/1162 és 
581/1162) tulajdonjogának átruházására. Majd 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően kérte a 
szerződés hirdetményi úton történő közzétételét. 
A hirdetményt a Pusztazámor területére illetékes-
séggel rendelkező jegyző az előírásoknak megfe-
lelően 2016. március 21. és 2016. május 27. napja 
között 60 nap időtartamra közzétette. 

A közzététel ideje alatt Vinis János elővásárlási 
jog jogosultjaként 2016. május 4-én elfogadó nyi-
latkozatot tett. A közzétételt követően 2016. má-
jus 31-én a szerződést, a közzétételi kérelmet és 
az elfogadó nyilatkozatot a jegyző felterjesztette 
a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalához. 
A további eljárás során a Magyar Agrár-, Élelmi-
szergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Pest 
Megyei Elnöksége, mint a helyi földbizottsági fel-
adatkörben eljáró szerv (azonosító: NAKNy101) 
PE01-03785-8/2016 számon 2016. augusztus 
8-án kiadott állásfoglalásában támogatta Csirke 
Balázs Péter tulajdonszerzését. Az állásfoglalás 
nem szól Vinis János elfogadó nyilatkozatáról, 
azaz a kamara nem foglalt állást Vinis János sze-
mélyéről, tulajdonszerzési szándékáról, arról, 
hogy elővásárlási jog jogosultjának tekinti-e vagy 
sem. 

A jogszabályi előírásoknak és az Alkotmány-
bíróság vonatkozó döntésének megfelelően 

2016. szeptember 7-én az érintettek (eladó, 
vevő és elfogadó nyilatkozatot tevő) közvetle-
nül értesítve lettek a kamarai állásfoglalásról. 
Majd az átvételi igazolások visszaérkezése után 
a kamara állásfoglalása 2016. szeptember 29. 
és 2016. október 6. között 5 napra közzé lett 
téve. Az értesítés átvételét követően, már a köz-
zététel előtt Vinis János 2016. szeptember 14-
én az értesítésre kézzel írt kifogást jelentett be 
a kamara állásfoglalása ellen. A kifüggesztés 
után az iratanyagot a jegyző 2016. október 10-
én felterjesztette a Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatalának és megküldte a vevőnek és az 
eladónak. Mindezek után 2017. január 19-én 
575.083-6/2016 számon kiadott végzésében a 
PMKH Földhivatali Osztály jogsegélyként tá-
jékoztatást és a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének határozatát 
kérte a kamara állásfoglalásával kapcsolatban. 
A képviselő-testület a 2016. január 26-án érke-
zett megkeresést követően a 2016. január 31-ére 
összehívott rendkívüli ülésen, zárt ülés kereté-
ben, tárgyalta a kifogást. Az ülésen meghívott 
volt mind a vevő, mind az elfogadó nyilatkozatot 
tevő. Az iratok alapján a képviselő-testület meg-
állapította, hogy Vinis János a rendelkezésére 
álló határidőn belül tette az elfogadó nyilatkoza-
tot és ugyanígy járt el a kamarai állásfoglalással 
szembeni kifogás benyújtásakor is. Miután a ka-
marai állásfoglalás nem tér ki Vinis János nyilat-
kozatára, azzal kapcsolatban nem foglal állást, a 
képviselő-testület megállapította, hogy a kama-
ra állásfoglalását a mező- és erdőgazdasági föl-
dek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 
23-25. §-aiban foglalt rendelkezések megsérté-
sével adták ki. A képviselő-testület ismeretében 
volt annak, hogy mindkét személy mezőgazda-
sági tevékenységet folytat, mindkettő jelenleg 
is művel Pusztazámor közigazgatási területén 
belül termőföldet. Mindezek alapján a rendel-
kező rész szerint döntve mind a vevő, mind az 
elfogadó nyilatkozatot tevő tulajdonszerzését 
támogatja, mert bármelyik félnek engedélyezi a 
tulajdonszerzést a PMKH Földhivatali, Növény- 
és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály Földügyi és 
Földmérési Osztálya az erről szóló döntés nem 
sérti a Pusztazámor Községi Önkormányzat ér-
dekét. 

10/2017. (I. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerésekről 
szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

9–10. §-a alapján döntsön úgy, hogy Községi 
Ösztöndíjat állapít meg 

Szonda Léna Szonja pusztazámori lakos részé-
re 10.000 Ft összegben.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

11/2017. (I. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a kertészeti, parkgondozási mun-
kák és ezzel kapcsolatos egyéb szolgáltatások 
elvégzésére kötött, 2015. január 1. napján kelt 
vállalkozási szerződést a 2017. január 25. napján 
lefolytatott egyeztetések eredményeként közös 
megegyezéssel módosítsa úgy, hogy a vállalkozói 
szerződés 6. pontjában meghatározott díjat havi 

nettó 200.000 Ft-tal megemeli változatlan mű-
szaki tartalom mellett. A díjemelés 2017. január 
1. napjától hatályos. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12 /2017. (I. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat

1./ A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kinyilvánítja, hogy nem kíván csat-
lakozni az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
által elindított hulladékgazdálkodási társulási 
kezdeményezéséhez, nem kíván a társulás tag-
jává válni. 

 2./ A képviselő-testület kezdeményezi, hogy 
tekintettel a község speciális helyzetére, az 1996 
májusában létrejött szerződés-rendszerre és a ké-
sőbbi években annak végrehajtására kötött kiegé-
szítő megállapodásokra, továbbá a Pusztazámori 
Regionális Hulladékkezelő Központ – várhatóan 
még több évtizedig tartó – működésére, a tele-
pülést tegyék át abba a hulladékgazdálkodási 
régióba, amelybe Budapest Főváros is tartozik és 
várhatóan az FKF Zrt. lesz a kiválasztott (kijelölt) 
közszolgáltató. 

3./ Az NHKV Zrt. a 2017. január 30. napján 
keltezett levelében a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás rendszere átalakításának célját úgy 
fogalmazta meg, hogy az az egységesítésen, 
optimalizáláson felül biztosítani kívánja, hogy a 
közszolgáltatásért fizetendő lakossági díjak ne 
növekedjenek, és ily módon teljesíthetők a re-
zsicsökkentési jogszabályi előírások. Pusztazá-
moron a csaknem 21 éve érvényes megállapodás 
szerint a lakosság nem fizet a hulladékkezelésért 
semmit. Ez is az egyik feltétele volt annak, hogy 
a község befogadta a hulladékkezelő központot. 
A rezsicsökkentési jogszabályi előírások a pusz-
tazámori lakosság esetében akkor és csak akkor 
érvényesülnek, ha a meglévő előnyöket, eredmé-
nyeket érintetlenül hagyják. Ez viszont csak akkor 
garantálható, ha Pusztazámor a Budapesttel azo-
nos régióba kerül és az FKF Zrt. marad a közszol-
gáltató a községben és nem bonyolult lánc végén 
alvállalkozóként.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

13/2017. (II. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a melléklet szerint elfogadja a közös 
önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetését.

14/2017. (II.21.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete dr. Újházi Miklós jegyzőt a 25 
évvel ezelőtti jegyzői kinevezésének és sokéves 
áldozatos munkájának elismeréséül kéthavi mun-
kabérnek megfelelő jutalomban részesíti. Felké-
ri a polgármestert, hogy lehetőség szerint még 
februárban tegye meg a kifizetéshez szükséges 
intézkedéseket.

15/2017. (II. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerésekről 
szóló 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
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A levendula mediterrán növény, de 
nálunk már télálló, így egész évben 
életben marad. A levendulának több 
fajtája van, a leginkább elterjedt a 
Lavandula angustifolia, más néven 
francia levendula vagy egyszerűen 
csak levendula. Egy félcserjéről van 
szó, melynek bokrai 60–80 cm ma-
gasak, szélességük fél-egy méter le-
het. Rendkívül sokáig élnek, átlagosan 
20–25 évig, nem ritkák a 40–50 éves 
példányok, de például a tihanyi öreg-
levendulás bokrai 80 esztendősek. 

Ha kertbe telepítjük, a terület leg-
melegebb és legnaposabb részét vá-
lasszuk lakhelyéül. Speciális igényei 
nincsenek, de kedveli a tápanyag-
ban szegényebb, meszes, agyagos 
talajt, így például sziklakertekbe is 
ideális. Jól tűri a szárazságot, perme-
tezést nem igényel. Alacsony sövény 
is kialakítható az egymástól nagyjá-
ból fél méterre telepített tövekből, 

valamint elterjedt gyakorlat, hogy a 
levendulát párosítják rózsával, egy-
részt mert nagyon szépen mutatnak 
együtt, másrészt mert a levendula 
távol tartja a tetveket, hangyákat. 
Utóbbi tény miatt egyébként is ér-
demes a kert több pontján egy-egy 
levendulabokrot elültetni. 

A levendula nyáron virágzik, akár 
június elejétől július végéig hozhatja 
virágait. Virágzás után érdemes visz-
szametszeni a bokrokat (a felükre, 
harmadukra), így a következő évre 
teljesen megújul. 

Nem csupán kertbe telepíthető, elél 
balkonon, erkélyen is, de arra ügyel-
jünk, hogy elegendő napfényhez jus-
son, valamint jóval több helyre van 
szüksége, mint az átlagos balkonnö-
vényeknek. Ügyesebb hobbikertészek 
kis fácskává is metszhetik. 

Csernyák Krisztina

A levendula illatos, szép, hasznos, 
és nincsenek nagy igényei 

9–10. §-a alapján döntsön úgy, hogy Községi 
Ösztöndíjat állapít meg a 2015/2016-os eredmé-
nyeire tekintettel

Marti Dalma Lia pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben,

Kovács Nóra pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben,

11/A. §-a alapján döntsön úgy, hogy Közsé-
gi Ösztöndíjat állapít meg a 2016/2017. I. félévi 
eredményeire tekintettel

Hurja Sarolta pusztazámori lakos részére 
35.000 Ft összegben,

Babóti Bianka Szilvia pusztazámori lakos ré-
szére 50.000 Ft összegben.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

16/2017. (II. 22.) számú
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 71. § 
és 80. §-ainak rendelkezései szerint 2017. január 
1. napjától Békési Géza társadalmi megbízatá-
sú alpolgármester tiszteletdíját – figyelemmel a 
megválasztásakor tett nyilatkozatára – a legalább 
középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú 
szakképzettséget igénylő munkakörben foglal-
koztatott munkavállaló garantált bérminimuma 
mindenkori összegének 75 %-ában, költségtérí-
tését tiszteletdíja 15%-ában határozza meg. 

Jelen rendelkezés az alpolgármesteri megbí-
zás időtartama alatt mindaddig érvényes, amíg 
ez az összeg nem haladja meg a Mötv. 71. és 80. 
§-ában meghatározott összeghatárt. 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

17/2017. (II. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
keretében a „Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés 
alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfej-
lesztéssel és tudástranszferrel” c. projekt partner-
ségi megállapodásával kapcsolatban úgy dönt, 
hogy abban az esetben csatlakozik a partnerségi 
megállapodás megkötésével a projekthez, ha a 
projekt megvalósításával és a fenntartási kötele-
zettségek teljesítésével kapcsolatban semminemű 
fizetési kötelezettsége nem keletkezik a fenntartási 
időszak végéig. Ezt a feltételt bele kell foglalni a 
partnerségi megállapodásba is. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

18/2017. (II. 22.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Naplemente Nyugdíjasklubnak 
(2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) a 2017/18-as 
színházi évadára szóló bérlet megvásárlásához 
230.000 Ft, és a kőszegi kirándulás buszköltségé-
hez 130.000 Ft támogatást nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére. 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2017. 
évi költségvetés civil szervezetek támogatása cél-
jából elkülönített kerete terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: jegyző

 Pátrovics Benedek dr. Újházi Miklós
 polgármester  jegyző

Dr. Aradszki András Pusztazámor 
országgyűlési képviselője Tárnokon, 
május 8-án tartja fogadóóráját.

 
Helyszín: 2461 Tárnok, Rákóczi út 

90. ( CBA épülete)

Időpont: Május 8. 18:00 

Bejelentkezés: 06-30/3276100

Tisztelt Polgárok!
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Dokumentumok egy megfakult dossziéból

Az elesett magyar hősök emlékezetét 
először az első világháború idején, 
1917-ben iktatták törvénybe, Abele 
Ferenc vezérkari őrnagy kezdemé-
nyezésére. Abban az időben állt fel 
a Hősök Emlékét Megörökítő Orszá-
gos Bizottság, melynek feladata a te-
lepülések emlékműállítási program-
jának lebonyolítása volt. Az egyik 
legismertebb alkotás az összes elesett 
első világháborús katonára emlékez-
tető hősök emlékköve, melyet 1929-
ben avattak fel a budapesti Hősök te-
rén a Millenniumi emlékmű előtt.

A Hősök emlékünnepét az 1924. 
évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely 
kimondta, hogy „minden esztendő 
május hónapjának utolsó vasárnapját 
(...) a magyar nemzet mindenkor a 
hősi halottak emlékének szenteli”. En-
nek ellenére az ünnepet 1945-től nem 
tartották meg.

A rendszerváltás után újra lehetett 
ünnepelni az elesett magyar katoná-
kat, majd a 2001-ben elfogadott LXIII. 
törvény  a korábbi ünnep körét hivata-
losan is kibővítette mindenkire, „akik 
a vérüket ontották, életüket kockáztat-
ták vagy áldozták Magyarországért.”

Pusztazámoron május 20-án déle-
lőtt emlékezünk hőseinkre.

*
A szürke dossziét évente két-három 
alkalommal húztam elő a fiókból. 
Az egyik dátum állandó volt, kará-
csonyeste. Miután a gyerekek, bele-
fáradva a játékba ágyba kerültek, be-
lelapoztam a megsárgult iratkötegbe. 
Az eredeti és fénymásolt okmányokat, 
meggyűrődött leveleket, fényképe-
ket anyám őrizte, amíg élt, aztán az 
iratcsomó hozzám került. Többször is 
nekikészültem, hogy rendszerezem és 
valamilyen formában feldolgozom az 
anyagot. Azt mondják, egy regénye 
mindenkinek van: a saját élete. Per-
sze, a legtöbben nem írják meg. Én 
megtehetném. De ha ehhez kevés a 
tehetségem, legalább egy cikkben fel-
dolgozhatnám. Ez utóbbira készültem 
is, többször. Valahányszor beleolvas-
tam apámnak a kórházból írt utolsó 
leveleibe, éreztem: az írás most sem 
fog megszületni…

„Budapest, 964. V. 19.
Drága Anyukám és Gyermekeim!

Örömmel olvasom Anyukám leve-
ledből, hogy mindnyájan jól vagy-
tok, ennek szívből örülök. Viszont 
látom és olvasom, hogy a dolgotok 
elég sok. Édesanyám, tudom, hogy 
mindennek meg kell lenni, de óva 
intelek téged, egy kicsit többet adj a 
pihenésedre, addig, míg nem késő, 
míg te is meg nem betegszel, mert 
azt visszaszerezni, ha az egészség 
felmondja a szolgálatot, nagyon ne-
héz. (…)

Édesanyám, leveled azon részének, 
mely a kis Zolikánkról ad hírt, én is 
csak örömkönnyeket hullattam, illetve 
törülgettem. Végtelen boldog vagyok. 
Nagyon örül apuka, hogy ilyen szép 
előmenetelt és vele ilyen dicséreteket 
értél el. Arra kérlek, hogy most már ezt 
tartsd meg végig, míg iskolába jársz. 
Édes kicsi fiam, neked ezért ajándék 
járna. Sajnos, apuka most nem tud 
venni semmit, majd anyuka bizonyára 
megjutalmaz, hiszen megérdemled. 
De ha hazamehetek, apuka sem fe-
ledkezik meg rólad. Egyelőre én csak 
sok puszit küldök.”

Édesapám már soha nem jött haza 
a kórházból. 1964. szeptember 19-én 
este gördült be csopaki házunk elé dr. 
Csontos Gyula paloznaki plébános 
bogárhátú Volkswagenje. Budapestről 
érkeztek anyámmal. Mire dél körül 
felértek a Ráth György utcába, apám-

nak már át volt húzva az ágya. Tízéves 
voltam ekkor.

„Kiss Károly ht. őrm. 1912. május 
hó 1-én Szentbékálla községben szü-
lettem, róm. kat. vallású, nős, 2 fiú 
és 1 leánygyermek atyja vagyok [én, 
negyedik gyermekként jóval később, 
1954-ben jöttem a világra – K. Z. K.], 
apám Kálmán, anyám Körmendi Juli-
anna. Apám gazdálkodó volt, mintegy 
10 holdat kitevő gazdaságban gazdál-
kodott. 1933-ig én is az apám mellett 
a gazdaságban dolgoztam, majd ’933-
ban a kecskeméti m. kir. Mezőgazda-
sági szakiskolába iratkoztam, melyet 
1935. évben ’Igenjó’ eredménnyel vé-
geztem el…” (Önéletírás)

A dossziéban felleltem egy meg-
nyitóbeszéd gépelt szövegét, apám 
mondta el a szakiskola ifjúsági gaz-
dakörének 1935. évi vándorgyűlé-
sén.

„A mai nehéz gazdasági viszonyok 
között egyformán szükségünk van a 
tudásra és az összetartásra. Az ösz-
szetartás a békén és a szereteten épül 
fel, ez a nyugodt megélhetés alapja. A 
tudás pedig a legnagyobb kincs, ame-
lyet tőlünk senki el nem vehet. Aki 
tudással kellőképpen felszerelve nin-
csen, az elvész a nálánál okosabbak-
kal való versenyben. (…) A jövő azoké 
az okos embereké, akik elébe vágnak 
az idő folyásának, s úgy készülnek 
fel az életre s úgy fegyverkeznek fel 
tudással, mintha az élet örökké tarta-
na…”(Megnyitóbeszéd)

 
A szakiskola befejezése után, 1935 

októberében vonult be tényleges ka-
tonai szolgálatra az 1. honvéd huszár 
ezred I. osztályához, illetve annak 
lovas századához Budapestre. 1936. 
január 31-ig állt újonckiképzés alatt, 
majd ugyanott a századírnoki teen-
dőket látta el. 1936 áprilisától szám-
vivő beosztásban teljesített szolgála-
tot. 

1938-ban leszerelt, majd Újhelyi 
Emil örkényi földbirtokos mintegy 
600 holdas gazdaságának lett a gaz-
dasági ispánja. A következő két év-
ben sűrűn, mintegy öt alkalommal 
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hívták be katonai szolgálatra, ezért 
1940-ben továbbszolgálónak jelent-
kezett az 1/I. huszárosztálynál, ahol a 
pótkeret-parancsnokságra osztották 
be írnoknak. 1942. október 1-jével 
a fenti parancsnokságtól áthelyez-
ték önálló állományvezetőnek a m. 
kir. 2. székely honvéd hegyi huszár-
századhoz Szilágysomlyóra, 
ahol 1944. szeptember 27-
éig szolgált.

Alakulatát 1944. szep-
tember végén áttelepítették 
Kisfaludra, majd Rajkára. 
Anyám két idősebb fiútest-
véremmel időközben haza-
jutott Csopakra. 1944. de-
cember 30-án apám értük 
jött és magával vitte őket az 
alakulatához, Rajkára.

„Szüleim ellenére én a két 
gyerekünkkel vele mentem 
Rajkára, hogy együtt legyen a 
család; ha élünk, ha halunk, 
az országot nem hagyjuk el. 
Ez az elhatározás az ala-
kulatnál mind a 25 tiszt-
helyettesi családnál így 
volt. Mégsem így történt, 
mert március végén pa-
rancsot kapott az alaku-
lat, hogy el kell hagyni az 
országot. Két hétig men-
tünk, május 1-jén értünk 
Nagynémetország határá-
hoz.” (Részlet anyám visz-
szaemlékezéséből.)

Apám (a születésnap-
ján) amerikai fogságba 
került, anyám és a két, 
illetve három gyerek (visz-
szafelé, augusztus 12-én, 
Linz környékén megszü-
letett nővérem) kalandos körülmé-
nyek között, „a Jóisten segedelmével” 
szerencsésen hazaérkezett Csopakra.

Apámat 1946. január 17-én bocsá-
tották el a fogságból. Az év őszén 
kapta meg a honvédelmi miniszter le-
velét, melyben értesítették: „Az állam-
háztartás egyensúlyának helyreállítása 
érdekében kiadott 5000/1946. M. E. 
sz. rendelet 4. § /2/ bekezdése szerint 
alakított bizottság véghatározatát (…) 
csatoltan megküldöm. A véghatározat 
értelmében a bizottság Önt (…) végel-
bánás alá vonta és – ellátási igényé-

nek meghagyása mellett – a tényleges 
szolgálatból elbocsátotta.”

Időközben megkezdődött az ún. 
B-listázás. 

„Alulírott büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy Kiss Ká-
roly ht. őrmestert 1939 óta ismerem, 

őt mint a föld népéből származó em-
bert mindig demokratikus gondolko-
dású bajtársnak ismertem. Nevezett 
semmiféle pártnak tagja nem volt és 
a fasizmusnak egyenesen ellensége 
volt.” (Varga Lázsló őrmester, tanú 
nyilatkozata). 

A pécsi 2. honvéd kerületi parancs-
nokság igazoló bizottsága 333. sz. 
határozatával apámat igazoltnak „je-
lenti ki”. 

1947. augusztus 28-án kelt az újabb 
miniszteri levél, mely szerint a Magyar 

Központi Illetményhivatal honvédel-
mi csoportja 9 évi valóságos szolgá-
lati idejének figyelembevételével vég-
kielégítés címén 8 havi beszámítható 
illetménynek megfelelő 374,40, azaz 
háromszázhetvennégy 40/100 forin-
tot egy összegben és azonnal kifizet 
a részére.

1948-ban újabb eljárás 
zajlott a hivatásos állo-
mányviszony és a rendfo-
kozat igazolására. Mint a 
6. honvéd kiegészítő pa-
rancsnokság (Veszprém) 
intézkedéséből kiderül, 
„amennyiben Bajtárs fenti 
felszólításnak legkésőbb 
1948. évi április hó 15-ig 
nem tesz eleget kielégítő 
módon, úgy rendfokozatát 
és ht. állományviszonyát 
elveszti és mint tartalékos 
honvéd lesz nyilvántart-
va”. Apám teljes körűen 
benyújtotta a kért okmá-
nyokat, így ht. állomány-

viszonyát és őrmesteri 
rendfokozatát elismer-
ték.

Édesapám lépéseket 
tett a hadseregbe való 
visszakerülésre. 1948 ok-
tóber 15-ére be is hívták 
próbaszolgálatra a Petőfi 
Akadémiára, azonban a 
folytatásnak nincs nyo-
ma a dokumentumok 
között. 

Eredeti szakmájában, 
cipészként, majd gyári 
munkásként dolgozott. 
Szabadidejében szőlőt 
művelt és méhészkedett, 
tagja volt a csopaki egy-
házközség képviselő-tes-

tületének.
1963. február 1-jén zárult le végle-

gesen Kiss Károly katonai pályafutá-
sa, amikor is a megyei hadkiegészítő 
parancsnok egy emléklappal köszön-
te meg, hogy ötvenéves életkorának 
eléréséig mint a Magyar Néphadse-
reg tartalékos őrmestere készen állt a 
haza védelmére.

Másfél évvel élte túl az obsitot. Már 
ötvenhárom éve, hogy nincs közöt-
tünk. Mindig is hiányzott, és hiányzik 
ma is…

Kiss Zoltán Károly 
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Mit kell tudni a lovastornáról?

A lovastornára vagy – latin eredetű 
kifejezéssel – voltizsálásra utaló legő-
sibb tárgyi emlékek a görög olimpiai 
játékok idejéből származnak, ám a 
lovasakrobatika Magyarország ha-
gyományos történelmi értékei között 
is nagy jelentőséggel bír. 

A lóval való első kapcsolatteremtés 
például – főleg a legkisebbeknek – 
nagyszerű élmény. A voltizslovakat 
szeretettel gondozzák a gyerekek, mi-
közben megtanulnak bánni a lóval. Az 
ápolás és ellátás éppolyan fontos, mint 
maga a sport. A gyerekek élőlényként 
élik meg a „tornaszert”, és nem csak 
egy eszköznek tekintik. Minden lovas-
tornász tudatában van annak, mennyi-
re függ lova jóindulatától.

A ló hátán a lovastornász gyerekek 
játékosan megtanulnak a ló mozgásá-
ra hagyatkozni. Aki már lovastorná-
zott, általában nagyon gyorsan halad 
a lovaglás tanulásában is. A szakem-
berek szerint a lovastorna a többi lo-
vas szakághoz (díjugratás, díjlovaglás, 
galopp) is remek előképzettséget ad. 
A voltizs alapokkal rendelkező gyer-
mekek a „normál kezdőnél” sokkal 
ritkábban is esnek ki a nyeregből.

A voltizsnál nem a hagyományos 
módon szállnak le a lóról, hanem le-
csúsznak, lesiklanak és leugranak, de 
mivel az edzéseken természetesen a 
korrekt legurulást is gyakorolják, a lo-
vaspályák mély homokjában a sérülés 
kockázata a legkisebb az összes lo-
vassport közül.

Ahogy a talajtornához, a voltizshoz is 
szükség van minimális mozgékonyságra. 
Már a legegyszerűbb gyakorlatok is fej-
lesztik ezeket a készségeket, az izmok, 
az inak és a szalagok nyújtásától lazáb-
bak lesznek, a különböző testrészek 
mozgásának összehangolását, a kon-
centrációskészséget a lovastorna-gya-
korlatok végzése szintén elősegíti.

Aki nem a versenyeket tűzte maga 
elé célul, annak természetesen nem 
kell bonyolult akrobatikus tornagya-
korlatokat végeznie, ám a felada-
tok elvégzése egyes izomcsoportok 
megfeszítését és ellazítását célzottan 
kontrollálják, ezzel javítják a test álta-

lános érzetét, a testtudat kialakulását. 
Gyakorlását kisiskolás korban el lehet 
kezdeni, de nyolc-tíz évesen már akár 
versenyezhetnek is a gyerekek.

A lovastorna mint sportág egyre 
népszerűbb, de a gimnasztikai gya-
korlatok és a ló mint élő gyógyászati 
segédeszköz kombinációja a gyógy-
testnevelésben, gyógytornában is 
megkezdte térhódítását.

A lovastorna fejlesztő hatásának je-
lentőségét jelzi, hogy a lovasterápia is 
mint legjobb lovasoktatási módot hasz-
nálja a „lovastorna mozgáselemeit”.

Az írási és olvasási nehézséggel 
küzdő gyermekek esetében a lovaglás 
bevezetésének megnő a szerepe; nem-
csak mint elsajátítandó mozgásforma, 
hanem mint inkább „fejlesztés lóhá-
ton”. Ez mindenképpen csak kiegészí-
tője lehet a gyógypedagógiai foglalko-
zásoknak, de rendkívül sokat segíthet 
éppen az óvodások, kisiskolások leg-
meghatározóbb korában. A lovak köze-
lében sokkal befogadóbbak a gyerekek, 
„észrevétlenül”, természetes módon, 
a lovakon keresztül tanulnak meg sok 
mindent. Társadalmi kihatásának mér-
tékét nehéz meghatározni jelenleg, de 
hosszú távon felbecsülhetetlen társada-
lomépítő hatása van. A lovassport, a lo-
vaglás sokkal több, mint sport: egyfajta 
magatartás, jellemformáló, öntudatra és 
nemzettudatra nevel. Általa megválto-
zik a magyar földhöz, a természethez 
való viszonyulás. A cél, hogy vissza-
nyerje az eredeti jelentőségét, hiszen a 
ló a magyar kultúra és történelem szer-
ves része, több mint ezer éve.

A lovastorna – mint minden ver-
senysport – pontosan rögzített sza-
bályokon alapul. Az alapgyakorlatok: 
felugrás, alapülés, zászló, olló, állás és 
lengés. Ezeket zenére, egy 15 méteres 
átmérőjű körön, futószáron vezetett, 
egyenletes iramban vágtázó lovon 
végzik a lovastornászok.

A lovat a kör közepén álló futószá-
razó edző irányítja, így a voltizs az 
egyetlen olyan sportág, ahol ő is aktív 
résztvevője a versenynek. A verseny-
ző, a ló és a futószárazó hármas har-
monikus egysége elengedhetetlen a jól 
kivitelezett gyakorlathoz, hiszen itt a ló 
harmonikus mozgását is pontozzák. 

A bemutató része még az úgyne-
vezett kűr, amely egy előre megko-
reografált, szabadon választott zené-
re előadott gyakorlatsor, melyet az 
edzők és versenyzők saját belátásuk 
szerint állíthatnak össze. A csapatkű-
rökben mindig két-három versenyző 
van egyszerre a lovon, a gyakorlatok 
nehézségének és változatosságának 
csak a fantázia szab határt.

A voltizsedzés magában foglalja az 
általános erőnléti edzéseket, többnyi-
re futást, gimnasztikát, nyújtó és lazító 
gyakorlatokat, valamint a kötelező és 
kűrelemek „szárazedzését” a talajon 
vagy a tornalovon. Egy voltizscsapat-
ban mindenki fontos. Kicsitől nagyig, 
a filigrántól az erősig mindenki hozzá-
járulhat az elért sikerekhez.

Aki lovastornázik, az a civil életben is 
kiválóan hasznosítható együttműködési 
készségre tesz szert, a későbbiekben 
gyakran ezek a tulajdonságok tesznek 
valakit képessé különleges teljesítmé-
nyek elérésére az élet minden területén.

A Sóskúti Lovas és Élményparkban 
működő Szárnyaló Lovas Sport Egye-
sület célja, hogy a tanítványok igazi 
lovasokká váljanak, megtanuljanak 
kitartóan küzdeni egy célért, a közös-
ségen belül pedig egymást segítve jus-
sanak előbbre. 

Az egyesület rendszeresen tart nyílt 
napokat, ahol az edzések bemutatá-
sa után a jelentkezők igazi lovon és 
műlovon is ingyenesen kipróbálhatják 
a lovastornát. 

Következő nyílt napjaik: május 6. 
(szombat) és május 20. (szombat).

Az edzések a nyílt napokon 16-tól 
18 óráig látogathatók, 17 órától min-
den kis jelentkező ingyenesen kipró-
bálhatja a lovon való tornázást. Vár-
nak mindenkit szeretettel!

További információ: Páska Ildikó 
(tel: 70/292-2893, e-mail: paska.ildi-
ko@voltizs.hu)

Sz. Sz.



A Jövő Háza Alapítvány – több magazin támogatásával – fotópályáza-
tot hirdetett a természetjáróknak, a szabadidősportokat és a természe-
tet kedvelőknek, valamint a budai agglomeráció településein élőknek.

A pályázat célja az volt, hogy a fotográfia eszközeivel és kifejezés-
módjával a fotósok bemutassák a természetjárás során átélt kalando-
kat, a hegyek, völgyek, a természeti tájak szépségeit, az ember alkotta 
kulturális, történelmi építményeket, a természettel való együttélés, a 
civil élet követendő példáit.

A pályázaton korra, nemre, foglalkozásra való tekintet nélkül bár-
ki részt vehetett. Egy pályázó maximum öt színes vagy fekete-fehér 
önálló, A/4-es méretű papírképpel pályázhatott. Az első díj 30 ezer 
forint értékű, a második díj 20 ezer forint, a harmadik díj 10 ezer forint 

értékű sporteszköz, szabadidő-ruházat, könyvcsomag volt. A bíráló bi-
zottság a budai régióból pályázók között különdíjakat sorsolt ki.

A pályázatra összesen 28 fotós küldte be 205 színes és fekete-fehér 
fotóját, fényképsorozatát.

Újságunk lapzártájakor a zsűrizés, a kiállítások előkészítése még 
tartott, így az eredményekről következő lapszámunkban tudunk be-
számolni. Annyi bizonyos, hogy az ünnepélyes, kiállítással egybekö-
tött eredményhirdetésre 2017. április 21-én, 17 órakor, A Föld Napja 
alkalmából kerül sor az Újpesti Kulturális Központ – Ifjúsági Házban. 

A fotókiállítás 2017. április 21-től május 2-ig tekinthető meg. Ezt kö-
vetően 2017. május 12-én Sóskúton, az önkormányzat dísztermében 
délután öt órakor kerül sor a vándorkiállítás következő helyszínén a 
megnyitójára. Itt a kiállítás május 22-ig tekinthető meg. A vándorkiállí-
tás következő állomása Diósdon, a Kék Géza Művelődési Házban lesz, 
amelyet 2017. május 26-án, délután 17 órakor nyitunk meg. Utóbbi két 
helyszínen adjuk át a budai régió – Érd, Diósd, Sóskút, Pusztazámor, 
Tárnok, Százhalombatta, Törökbálint – területén készült fotók különdí-
jait.

A felsorolt kiállítási helyszíneken szeretettel várjuk a fotók készítőit 
és minden érdeklődő vendéget!

Pusztay Sándor

Zöldvilág
Fotópályázat és vándorkiállítás

GYÜMÖLCS ELŐHÍRNÖK (PECHNYÓ GERGELY)

KÁLVÁRIA (MÁTRAI SÁNDOR)



A MEGSZOKOTT HELYEN?

TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS MINDEN EREDETI ALKATRÉSZRE

2 990 FT 20 % KEDVEZMÉNY

A Fiat Chrysler Automobiles hivatalos vevőszolgálat i partnere vag yunk. Minden munkát a legmagasabb minőségi szabványoknak 
meg fele lve végzünk el. Látogasson el márkaszervizeinkbe, ahol a leg jobb szolgáltatást garantál juk.

A MOPAR®-NÁL MI MINDENT TUDUNK A GÉPKOCSIJÁRÓL,
MERT RÉSZE VAGYUNK ANNAK A CSAPATNAK, AMELYIK GYÁRTJA.

SZAKÉRTELMÜNKKEL ÁLLUNK SZÍVES RENDELKEZÉSÉRE.

Az ajánlat 2017. 04. 01. és 2017. 05. 31. között érvényes. További információ:  www.dijazzukahuseget.hu
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