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Úrnapja Pusztazámoron

Az Úrnapja katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, 
teljes nevén az Úr szent testének és szent vérének ünnepe. 
Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körülhordoz-
zák az Oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy 
oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid szertartás, evan-
gélium-olvasás, éneklés és áldás céljára. E sajátságok arra 
vallanak, hogy a szentostya útvonala a Nap éves pályáját 
jelképezi, amelynek csúcspontján a Nap épp anyja, a Tejút 
„karjai közt” tartózkodik. Úrnapja ebbe az időszakba esik. 

Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó 
Oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak. 

Pusztazámoron a Remeteség udvarán került sor az úr-
napi körmenetre. Az oltárokat a római katolikus hívek dí-
szítették nagy lelkesedéssel. A virágszirmot az elsőáldozók 
egy csoportja szórta az Oltáriszentséget vivő Bóday József 
plébánosunk elé. A körmenettel haladtak az egyház elöljá-
rói, a ministránsok és a hívek.

K. Á.
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XIX. FALUNAP  
Pusztazámor 2018. június 30.

Programok:

8.00 Főzőverseny (jelentkezés Kiss Ágnesnél 
a 06/30 596-2140 telefonszámon)

9.00 Kispályás labdarúgó-torna – Bíró Csa-
ba Emlékkupa (csapatok jelentkezése Oláh 
Gábornál a 06/70 250-9168 telefonszá-
mon)

9.00 Fut a falu. Koroda-kert (jelentkezés 
Csuta Albertnél a 06/30 444-6178 telefon-
számon)

9.00 Tekeverseny a Miska presszó udvarán 
(jelentkezés a 06/20 284- 8883 telefonszá-
mon)

10.00 Borverseny (borok leadása a pincében 8 órától, min. 1literes 
üvegben)

10.00 Sakkverseny (jelentkezés a helyszínen Csóli Ödönnél, 9.30 órától)

13.00 Ebéd 
14.30 Eredményhirdetés 
15.00 Koktélparti Lajsz Andrással
16.00 Kulman Miki extrém motoros bemutatója
17.00 Az Apostol együttes műsora
18.00 Kaczor Feri mulatós órája
19.00 Új Fiesta
20.00–01.00 Utcabál a Gríz zenekarral
22.00 Tűzijáték

Gyerekprogramok:

10.00–18.00 légvár, óriáscsúszda, arcfestés, kézműves foglalkozás 

Egész napos büfé - Miska presszó, grillételek, 
lángos, amerikai hot-dog és még sok minden más

Mindenkit szeretettel várunk!
Minden program ingyenes!
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A zámori hősökre emlékeztünk

Már hagyomány, hogy a hősök emlék-
napja közeledtével községünkben is 
megemlékezünk az első és a második 
világháborúban elesett pusztazámori 
hősökről. Az idén sem volt ez más-
ként.  Május 19-én szombat délelőtt 
gyülekeztek az elesettek hozzátarto-
zói, rokonai, a község elöljárói, a ce-
remónián részt vevő Magyar Honvéd-
ség vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár Nemzeti Díszegy-
ség katonái az alakulat parancsnoka, 
Ádám Barnabás ezredes vezetésével, 
valamint a Sóskúti Ifjúsági Fúvószene-
kar tagjai. 

Az ünnepség magyar történelmi 
katonai indulókkal vette kezdetét. A 
Himnusz hangjaira a katonák felvon-
ták a nemzeti lobogót. Ezután Marti 
Dalma 3. osztályos tanuló Albert Fe-
renc, A feledhetetlen múlt című versét 
adta elő kifogástalan átérzéssel. Az 
ünnepi beszédet Ádám Barnabás ez-
redes mondta. 
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Az ünnepség a megemlékezést kö-
vetően koszorúzással folytatódott. A 
vendégek, az önkormányzat képvise-
lői, a civil szervezetek és a hozzátar-
tozók elhelyezték az emlékműveknél 
a koszorúkat, virágokat. 

A megemlékezés befejező részé-
ben a zenekartól a Szózat hangzott 
el, majd a szárnykürtös az elesettek 
emlékére elfújta a Magyar Takarodót. 
A rendezvény narrátora Garainé Kiss 
Gabriella volt.

Kiss Ágnes szervező
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Emlékbeszéd a Magyar Hősök 
Emlékünnepén*

Tisztelt Emlékező Közönség!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Immár hagyományosan május utolsó 
vasárnapja körül rójuk le hálánkat és 
kegyeletünket a nemzet hősei és vér-
tanúi előtt. Azok emléke előtt tisztel-
günk, akik a vérüket ontották, életüket 
áldozták vagy kockáztatták Magyar-
országért, így örökítve meg a haza 
szabadságáért és függetlenségéért, a 
nemzet fennmaradásáért küzdött ha-
zafiak emlékét.

Az emlékünnep a Nagy Háború, az 
első világháború hősi halottai felet-
ti emlékezés, kegyelet és hála napja 
volt eredetileg, de a történelem a két 
nagy háborúnál is szélesebbre tárja az 
emlékezés kapuit: ezer év magyar tör-
ténelmének hőseit és vértanúit emeli 
a nemzeti emlékezet lelki Panthe-
onjába. Olyan távoli időkre nyúlik a 
történelmünk, hogy nehéz is minden 
hősre egyszerre gondolni, egyre in-
kább olyan érzésünk támad, hogy az 
emlékezés idején a hősökre általában 
gondolunk. 

Az emlékezés „tárgya” a hős ál-
talában, az általános hős. De vajon 
helyes elképzelés-e ez? Hiszen pél-
dául rögtön mondhatjuk, hogy van-
nak háborús hőseink és vannak, akik 
nem háborúban váltak a nemzet és 
az ország hőseivé, mártírjaivá. Vagy 
vannak hősi halottaink, és vannak, 
akik hősi helytállással emelték be tet-
teiket a nemzeti emlékezetbe, életük 
azonban – bár megváltozott ez által, 
de – megmaradt. Voltak hős királyok, 
fejedelmek, hadvezérek, tisztek, ka-

tonák, forradalmárok, civilek. A hő-
sök tehát nem általánosak és nem is 
egyformák.

Amikor én hősökre gondolok, az 
első gondolat a saját családomé, roko-
naimé, akik annak idején részt vettek, 
szenvedtek vagy elestek a történelem 
véres viharaiban. Vérüket és életüket 
adták azért, hogy én most itt lehessek. 
Az hiszem, ezzel a gondolattal min-
denki így van, és először a sajátjaira 
gondol, s ez a gondolat kiterjed az 
egész nemzetre.

Valahogy úgy alakult történelmünk, 
hogy hőseink sorra vesztes háborúk 
hősei, vesztesek, sosem vagy csak 
nagyon ritkán kerülnek ki a győzők, a 
győztesek soraiból. De a hősök min-
dig csak látszólag, vagyis a hadjárat, 
a csata szempontjából vesztesek. 
Győzött-e a Thermopülai-szorosban 
hátra maradt 300 spártai hoplita? 
Győztek-e a „székely Thermopülé”, a 
Nyerges-tető hősei? Győztek-e a Cor-
vin-közi vagy a Széna téri felkelők? 
Győztek a Felvidék visszafoglalói, az 
Isonzó harcosai vagy a Don mellett 
helytálltak?

Igen, győztek. Győztesek ők, és 
nemcsak az utókor szemében, nem-
csak a nemzeti megmaradás értelmé-
ben, nemcsak történelmi távlatban. 
Győztesek, mert legyőzték önmagu-
kat.

Hősökké azáltal váltak, hogy a 
minden ember számára legfontosabb 
érték, a saját életük elé más értéke-
ket helyeztek. A haza, a bajtársak, a 
nemzet, a család, az ország területe 
vagy egy eszme, egy eszmény fonto-
sabb volt nekik hőstettük, hősi helyt-
állásuk pillanatában, mint önmaguk 
élete, egészsége, épsége. Önmagunk 
legyőzése, az önfeláldozás pedig a 
legnagyobb győzelem: hirdetem és 
mondom tehát, hogy hőseink hősök 
és győztesek egyszerre.

Mire tanít minket ma a hősök példá-
ja? Vagy másképpen: mit taníthatunk 
a hősök példájával? Úgy érzem, két 
szóban össze lehet foglalni a tanítás 
lényegét: becsület és bátorság. 

Becstelen és gyáva ember nem vál-
hat hőssé, mert legyen amúgy valaki 
a hétköznapi életben óvatos, megfon-
tolt vagy akár éppen gyáva, a hősies-
ség pillanatában bátorrá nemesedik. 
Nem az válik hőssé feltétlenül, aki 
vakmerő vagy csak bátor hétköznapi 
körülmények között, hanem, aki meg-
őrzi vagy önmagában felismeri és meg 
is éli bátorságát. Hősök tehát a bátrak 
és bátorrá váltak egyaránt.

Ez a helytállás és ez a példa nem-
csak tanítható, hanem tanítandó is. 
Nem azért, mert a mai fiataloknak fel-
tétlenül hőssé kellene válniuk, hanem 
azért, hogy tudják: az őseik közül so-
kan váltak hétköznapi emberből hős-
sé, és mi azért beszélhetünk ma erről, 
mert ők voltak annyira bátrak, hogy 
hőssé legyenek.

Ez a példa, hőseink és bátraink pél-
dája jól nem az iskolapadban adható 
át. Arra volna és arra van szükség, 
hogy a rokonok és ősök hősies pél-
dája és szelleme jelen legyen minden 
családban.

A családban valójában az édesanya 
neveli a hőst, lelkének és szívének 
elegendő szeretetével és áldozatvál-
lalásával, az édesapa csak a példa 
tud lenni a gyermekeinek. Így tudják 
erősen megőrizni és átadni a család és 
rajtuk keresztül minden magyar hős, 
minden önmagát legyőző bátor em-
ber emlékét az utódoknak.

Garay János sorait idézem ide zárás-
ként:

(…)
Csak törpe nép felejthet ős nagysá-

got,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövetneket.
(…)

Köszönöm a figyelmet.
Emlékezzünk és tisztelegjünk!

*Ádám Barnabás ezredes emlék-
beszéde. Elhangzott 2018. május 

19-én Pusztazámoron, a hősök napi 
megemlékezésen.
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Képviselő-testületi határozatok

38/2018. (IV. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a PM_ONKORMUT_2018 azo-
nosító számú, Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Terü-
letfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósí-
tásához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 
keretében megvalósuló, „Önkormányzati tulaj-
donú belterületi  szilárd burkolattal történő ki-
építésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest me-
gye területén” című pályázati felhívásra pályá-
zatot nyújt be.

A pályázat megvalósítási helyszíne: Puszta-
zámor, Móricz Zsigmond utca

A pályázat megvalósítási helyszínének hely-
rajzi száma: 420

A projekt megnevezése, a pályázati anyag-
ban megjelölttel összhangban: „Pusztazámor 
Móricz Zsigmond utca belterületi szakaszának 
felújítása”

A pályázati konstrukció száma: PM_ON-
KORMUT_2018

A tervezett beruházás teljes beruházási költ-
sége várhatóan: 43.267.537,-Ft

A tervezett beruházásnak a támogatás szem-
pontjából elismerhető bekerülési költsége: 
42.942.937,- Ft

Az önkormányzati saját erő 2.471.747,- Ft-os 
összege saját forrásból (tartalék terhére) bizto-
sítva.

A Nemzetgazdasági Minisztérium forrás-
ból származó támogatás igényelt összege: 
40.795.790,- Ft

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kötelezettséget vállal arra vo-
natkozóan, hogy a Nemzetgazdasági Minisz-
térium forrásból nyújtott támogatás elnyerése 
esetén az önkormányzati saját forrás összegét 
a költségvetésében elkülöníti.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

39/2018. (IV. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja a 
pályázatot a 2018. évi lakossági víz- és csator-
naszolgáltatás-támogatás igénylésére. Felhatal-
mazza a polgármestert a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

40/2018. (IV. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 150.000 Ft támogatást nyújt a 
Pusztazámor Római Katolikus Plébániának 
(2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 7.) a 2018 jú-
lius 1–7. között tartandó hittantábor lebonyo-
lításához.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási szerződés megkötésére, 

továbbá utasítja a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2018. évi 
költségvetés terhére.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

41/2018. (IV. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Andreetti Károly Általános 
Iskola és Művészeti Iskola Pusztazámori Ta-
giskolájának és a Pusztazámori Napköziott-
honos Óvoda közös csapatépítő kirándulásá-
nak lebonyolításához 200.000 Ft támogatást 
nyújt. A kirándulás időpontja: 2018. május 
22. kedd.

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 
2018. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2018. május 4.
Felelős: polgármester, jegyző

42/2018. (IV. 20.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pusztazámor Római Katolikus 
Plébánia (2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 7., 
adószám: 19184001-1-13) részére épületfenn-
tartásra és a működéssel kapcsolatos költségek 
fedezetére a 2017. évi át nem utalt támoga-
tással együtt összesen 550.000 Ft támogatást 
nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megté-
telére, a szükséges megállapodások aláírásá-
ra.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifizetésről 
a 2018. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

43/2018. (V. 4.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta az Andreetti 
Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola 
intézményvezetői álláshelyére benyújtott 
pályázatok véleményezésével kapcsolatos 
előterjesztést, és Kuzselné Schóber Ágnes 
vezetői programjában biztosítottnak látja az 
oktatási intézmény, és ezen belül a Puszta-
zámori Tagintézmény további eredményes 
működését, ezért úgy dönt, hogy Kuzselné 
Schóber Ágnes intézményvezetői megbízásá-
ra tesz javaslatot.

A képviselő-testület kérje fel a polgármes-
tert, hogy a döntésről tájékoztassa az Érdi Tan-
kerületi Igazgatóság igazgatóját. 

Határidő: 2018. május 8.
Felelős: polgármester

44/2018. (V. 4.) 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

10/A. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi 
Ösztöndíjat állapít meg a országos és nemzet-
közi  rallycross autó versenysorozatban történő 
részvételéhez

Madari Tamás pusztazámori lakos részére 
100.000 Ft összegben.

Határidő: 2017. május 15.
Felelős: polgármester, jegyző

45/2018. (V. 4.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Sóskúti Polgárőr Egyesületnek 
(2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) az Andreetti 
Károly Általános és Művészeti Iskolában 2018. 
évben megrendezendő KRESZ- vetélkedő le-
bonyolításához 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 
2018. évi költségvetés civil szervezetek támo-
gatása céljából elkülönített kerete, illetve a tar-
talékalap terhére.

Határidő: 2018. május 11.
Felelős: polgármester, jegyző

46/2018. (V. 4.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy elvi szinten támo-
gatja az Egészségházban (2039 Pusztazámor, 
Kossuth L. u. 1.) egy nővérpult létesítését a 
betegforgalom gyorsítása céljából. A pult ki-
alakításához szükséges költségek ismeretében 
születhet döntés a megvalósításról.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges lépések megtételére. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

47/2018. (V. 4.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Vén Árpád Kovász-
na megyei székely költő megjelentetni kívánt 
verseskötetéből a megjelenés után 50.000 Ft 
értékben vásárol. 

A képviselő-testület a könyvbeszerzés fede-
zetét az önkormányzat 2018. évi költségvetés-
ben a dologi kiadások terhére biztosítja. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Pátrovics Benedek polgármester 
dr. Ujházi Miklós jegyző
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Vidám gyermeknapi program 
a Koroda-kertben

Május 26-án, szombaton nagyon 
mozgalmas volt a községünk ren-
dezvényparkja, a Koroda-kert. Nem 
csoda, hiszen a hagyományos Há-
rom falu két keréken kerékpártúrára 
készülődtünk. A zámori résztvevők 
itt gyülekeztek, majd Tárnok és Sós-
kút kerekezői csatlakoztak hozzánk. 
Rövid vendéglátásra került sor, majd 
elindultak a túra résztvevői Tárnokra. 
A házigazdák ebéddel várták a ven-
dégeket.  Kis pihenés után Sóskút és 
Pusztazámor visszaindult Sóskúton át, 
hogy teljesítve legyen a teljes kör. 

Ezzel még nem ért véget a szombati 
program, a Koroda-kertben folytató-
dott a gyermeknappal. Nagy volt az 
érdeklődés, sok apróság jött el a szü-
lőkkel a rendezvényre. Válogathattak 
kedvükre a kis nebulók a programok 



9 / ZÁMORI HÍREK 2018/3

között. Egész délután népi játszótér 
állt rendelkezésükre. Ki arcot festetett, 
ki a lufihajtogatás mellett döntött, ki 
kézműveskedett. Családi, ügyességi 
versenyre is sor került. Sok vállalkozó 
kedvű anyuka és apuka is részt vett a 
játékban. Miután kellemesen elfárad-
tak a résztvevők, jégkrémmel jutal-
maztuk őket. De még ezzel sem ért 

véget a programkavalkád, táncházba 
hívtuk őket, majd gólyalábas paraszt-
komédiával zárult a délután. 

A műsorok után meglepetés vacso-
ra következett, milánói makaróni. El-
mondhatom, hogy egy jó hangulatú, 
vidám gyermeknapot sikerült aján-
dékozni a gyerekeknek. Köszönjük a 
Pusztazámor Községi Önkormányzat-

nak és a Pusztazámor Községért Köz-
alapítványnak az anyagi támogatást, 
továbbá az óvó és tanító néniknek a 
levezetésben való segítséget, a kony-
hás néniknek a vacsora készítését, a 
szülőknek, a polgármesteri referens 
asszonynak és a Nyugdíjasklub tagja-
inak a megvendégelésben való segít-
séget.

Kiss Ágnes
 szervező
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Szentendrei kirándulás

A Naplemente Nyugdíjasklub tag-
jaival kirándultunk hazánk egyik 
legbájosabb kisvárosába, a Duna 
partján fekvő, mediterrán hangulatú 
Szentendrére. Nagy élmény volt már 
az odajutás is. Sétahajóval érkez-
tünk Budapestről. A Duna-parti sé-
tányon időztünk elsőként. Gyönyör-
ködtünk a panorámában, majd a 
macskaköves utcákon a központ felé 
vettük az irányt. Megnéztük a sok 
gyönyörű kézműves terméket, majd 
a Marcipán Múzeum volt a követke-
ző állomás. Az emeleten található a 
kiállítás, ahol marcipánból készült 
szobrok, épületek (köztük a Parla-
ment), híres személyiségek (pl. Mi-
chael Jackson) és hasonló „ínyenc-
ségek” kápráztatták el a csoportot. 
Ez az a hely, ahol semmi nem vál-
tozik, mégis egyre több minden van. 
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Igazi kuriózum, hatalmas élmény.  A 
földszinten nívós édességüzlet talál-
ható, a Szamos cég teljes körű kíná-
latával. 

A következő, amit megnéztünk, 
a Hubay Ház – Karácsony Kiállítás 
és Szalon. Csodaszép termek, tele 
karácsonyi díszekkel, hangulattal, 
érzéssel. Aki szereti a karácsonyt, 
biztos, hogy magával ragadja a hely. 
Megéri végigböngészni az eladó dí-
szeket is, sok szépséges, különleges 
darab is van! Nyáron is izgalmas 
hely, nem csak karácsony tájékán. 
Múzeum és tematikus ajándékbolt 
tökéletes elegye. Itt mindenki meg-
találja azt, amire vágyik: legyen az 
egy kis nosztalgikus nézelődés vagy 
karácsonyi vásárlás. Karácsonyi té-
makörben széles a választék, giccs-
től az igényes díszekig minden kap-
ható. 

Varázslatos ez a kisváros a hangu-
latos pasztellszínű barokk házaival, 
a sajátos miliőjével, nyugalmával. 
A Labirintus étteremben költöttük 
el ebédünket, ami szintén nagyon 
szép, érdekes hely. A nap további 
részében nézelődtünk a sétálóutcá-
ban, majd a Templomdombról cso-
dáltuk a szép panorámát. A kirándu-
lásunk ismét a Dunán, a sétahajón 
ért véget. Még sokáig emlegetjük az 
élményteli napot, amit Szentendrén 
töltöttünk. 

Kiss Ágnes,
a klub elnöke

Házasságkötésetek alkalmából sok-
sok szeretettel gratulálunk! Szív-
ből kívánjuk, hogy szeretetben és 
boldogságban éljetek. Jó erőben és 
egészségben, együtt eltöltött hosz-
szú-hosszú éveket kívánunk:  Apa, 
Anya és az esküvőn résztvevők, akik 
osztoztak örömötökben ezen a cso-
dálatos napon!

Annamária 
és Balázs!

Kedves Marika és Ágnes! 
70. és 60. születésnapi évfordulóto-
kon köszöntünk titeket, jó egészsé-
get, sok erőt, örömet kívánunk szá-

motokra, szeretetben, nyugalomban 
töltött hosszú éveket, szerető csalá-
dotok körében!

Naplemente Nyugdíjasklub tagjai
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Gondolatok a szemétszedés kapcsán

Kutyasétáltatásaim során érlelődött 
meg bennem a kollektív szemétgyűjtés 
gondolata. Napról napra egyre több 
helyen fedeztem fel újabbnál újabb 
szemétkupacokat. Úgy éreztem, eh-
hez egyedül kevés vagyok, támogató-
kat kell szereznem magam mellé, végül 
is ez egy közösséget érintő probléma, 
hátha nem csak engem zavar.

Először is megkerestem a legilletéke-
sebb embert, a polgármester urat, aki 
támogatásáról biztosított. Természete-
sen az ő „jobbkeze”, Csernyák Kriszta 
várta és lelkesen oldotta meg a felme-
rülő problémákat, ahogy ezt mindig is 
teszi. Kiderült, hogy volt már hasonló 
kezdeményezés az elmúlt években. 
Felmerült a gondolat, hogy jó volna 
az iskolásokat is bevonni, nemcsak a 
szorgos kezek, hanem a környezettu-
datos nevelés miatt. A tapasztalás és 
a nevelés együttes hatására talán nem 
lesznek belőlük szemetelő felnőttek.

Közben a Facebook-on is elindult 
a toborzás, a Zámor Rámol csoport 
erre is megfelel, nemcsak a cserebe-
re hirdetésekre, hanem közösségépítő 
megmozdulások szervezésére is. Min-
denki használja ki a közösségi oldal 

adta lehetőségeket, szervezkedjen 
egy hasznos ügy érdekében.

A Föld napjára sikerült összever-
buválni a környezetük tisztaságára 
érzékeny lakókat és iskolásokat. Egy 
20-30 emberből álló csapat gyűlt ösz-
sze az iskola előtt, leginkább az itt 
tanuló diákok szüleiből. A gyerekek 
a tagiskola-vezető asszony irányításá-
val érkeztek, zsákokkal, zacskókkal és 
kesztyűkkel felszerelve, majd kisebb 
csoportokban indultunk a falu kü-
lönböző részeire és a külterületekre. 
Leginkább a patak környékén volt sok 
szemét, és természetesen a kevésbé 
frekventált kivezető földutak mentén. 
Sajnos a viszonylag korán sarjadó nö-
vényzet megnehezítette a dolgunkat, 
de így is volt mit szedegetni a zacs-
kókba. Találtunk nagyobb tömegű 
illegális hulladékok is, mint pl. autó-
gumi, szőnyeg, autóabroncs, ezeket 
a buszfordulóban lévő konténerbe 
gyűjtöttük. A nap végén a megtelt 
zsákokat Szőke Szilviék szállították el 
a saját autójukkal az önkormányzat 
által biztosított konténerbe.

Örömteli, hogy ennyien szívükön 
viselik a falu tisztaságát. Reméljük 

jövőre még többen jönnek el, és egy, 
a Föld napjához kapcsolódó hagyo-
mányt tudunk teremteni, ami idővel 
egy komoly rendezvénnyé is válhat.

Addig is mindenki próbáljon minél 
kevesebb szemetet termelni, szelektí-
ven gyűjteni, hátha a megígért szelek-
tív hulladékgyűjtési szolgáltatás ide is 
elér a közeljövőben!

Rátay Csilla

Ismét megrendezik a Pest 
Megye Szépe versenyt – 
hangzott el a bejelentés 
Érden, a májusban meg-
tartott Nyitnikék rendez-
vényen. Jelentkezni jú-
nius elsejétől lehet, s az 
elismerésen és a koronán 
túl idén is számos nye-
remény várja a legszebb 
hölgyeket.

Érdről nőtte ki magát a verseny, 
amelynek híre az utóbbi időkben 
már a város határain túlra is eljutott, 
sőt olyan igény lett rá Pest megyén 
belül, hogy második alkalommal is 
megrendezik.

A szervezők Pest megyében élő, 
állandó vagy ideiglenes lakcímmel 
rendelkező, 18–25 éves, hajadon, 
gyermektelen hölgyek jelentkezését 

várják. A tetoválás kizá-
ró ok, ahogy az is, ha a 
jelentkezőről korábban 
teljes akt-, vagy hasonló 
jellegű felvétel készült.

A versenyen nincs  
fürdőruhás felvonulás, 
ugyanakkor a hölgyeknek 
nem csupán a szépségük-
ről, hanem belső értéke-
ikről is tanúbizonyságot 

kell tenniük. Mivel a szervezők 
meggyőződése, hogy a zsűrit és a 
nézőket a külsőn kívül a belbecs is 
érdekli, a jelentkezőknek válaszol-
niuk kell műveltségi kérdésekre is.

A verseny hivatalos arca, a tavalyi 
győztes, Kerepesi Réka lesz. A dön-
tőt 2019 elején rendezik majd.  

Az erdmost.hu nyomán

Pest Megye Szépe verseny – másodszorCsukás István: 
TANÉVZÁRÓ

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.

Elő sárkány, elő labda
szállj az égnél magasabbra.
Gyere, állj be a csapatba,
estig ne is hagyjuk abba.

Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk dobog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.
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Úszásoktatás a másodikosoknak

Új épületbe költöztek 
az érdi rendőrök

Pusztazámor Községi Önkormány-
zat a 2017/2018. tanévben is komoly 
anyagi támogatást nyújtott, hogy – ko-
rábbi elhatározásának megfelelően – 
a zámori iskola másodikosai úszótan-
folyamon vehessenek részt. 

A program részét képezte a gyer-
mekek ortopédiai szűrése. A felmérés 
eredményét a foglalkozásokat veze-
tő oktatók figyelembe vették. Ennek 
megfelelően állították össze az órák 
anyagát, a vízbiztonság kialakítása 
mellett az egészségmegőrzésre is tu-
datosan odafigyelve.

Tanulóink előzetes ismereteiknek 
megfelelően kezdő és haladó cso-
portban sajátíthatták el ezt a kiváló 
sportot, vagy fejleszthették tovább tu-
dásukat. 

 A szülők két nyílt órán és az ideje-
korán beköszöntött strandidő kapcsán 
otthon is megtapasztalhatták, meny-
nyit ügyesedtek a gyerekek.

Köszönet a lehetőségért a gyerme-
kek és szülők nevében.

Mészáros Ildikó

Az Érdi Rendőrkapitányság június negyedikén beköltö-
zött az új épületébe.  A fejlesztéssel nemcsak a rendőri 
állomány korszerű és megfelelő körülmények közöt-
ti elhelyezése valósulhat meg, hanem a közbiztonságért 
végzett munka hatékonysága is jelentősen növelhető. A 
beruházásra azért volt szükség, mert a régi rendőrkapi-
tányság műszaki állapota leromlott, már nem alkalmas az 
állomány elhelyezésére, az osztályok elkülönülten, több 
településen voltak kénytelenek dolgozni. Az új épületben 
helyet kap a közlekedésrendészeti, az igazgatásrendészeti, 
a közrendvédelmi, a vizsgálati és a bűnügyi osztály, vala-
mint a helyszínelő és balesetvizsgáló, a technikai helyszín-
elő és készenléti, a járőr-őrszolgálati, a nyomozó, valamint 
a körzeti megbízotti alosztály is.

Az új épület címe változatlan: 2030 Érd, Felső utca 4.
Telefonos elérhetőségük azonban változott! 06-23-427-

410 és 06-23-427-510.
Forrás: erdmost.hu

Szeretnénk felhívni az Önök figyelmét arra, hogy az 
2007-ben és előtte váltott sírhelyek bérleti díja lejárt. 
Ezeknek a sírhelyeknek a megváltása azért jár le, mert 
megváltásuk akkor 10 évre szólt. 

Az új sírhelymegváltás már 25 évre szól. Az egysze-
mélyes sírhely megváltási díja 25 000 Ft, a kétszemé-
lyesé 50 000 Ft. Az egyszemélyes sírhely újraváltási 
díja 18 750 Ft, a kétszemélyesé 37 500 Ft.

Kérjük a sírhelytulajdonosokat, hogy a sírhelymegvál-
tás érdekében szíveskedjenek telefonon felhívni vagy 
személyesen felkeresni Szimandlné Szolnoki Gabriellát 
a Községházán.

Telefonszám és időpont-egyeztetés: 23/347-438
A sírhelymegváltási díj befizetésére minden hétfőn 

12–15 óra között van lehetőség a Községházán.
Intézkedésüket köszönjük.

Pátrovics Benedek
polgármester

Tisztelt Temetőlátogatók, 
Sírhelytulajdonosok!
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Nemes Nagy Ágnes: 
NYÁRI RAJZ

Hogy mit láttam? Elmondha-
tom.
De legjobb, ha lerajzolom.
Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb 
kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülű,
hasát veri a nyári fű,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder,
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég, ez itt a nyár.

Majd télen ezt előveszem,
ha hull a hó, nézegetem.
Nézegetem, ha hull a hó,
ez volt a ház, ez volt a tó.
Festéktüsszentő H. Benő

A pusztazámoriakat 
is várja az Agárdi Popstrand

Lakcímkártyával igazolt zámori lakosoknak 50% kedvezmény a belépőjegyből!

Idén ismét lehet pályázni a Nagy-
családosok Országos Egyesületének 
(NOE) Családbarát önkormányzat 
díjára. A NOE az elismeréseket 
2006 óta olyan helyhatóságoknak 
adományozza, amelyek intézkedé-
seikkel, támogatásaikkal a családos 
közösségeket erősítik.

Három év kihagyás után, hirdeti 
meg a NOE ismét a pályázatot, amely-
re szeptember 15-ig lehet jelentkezni 
elektronikus formában a noe@noe.
hu e-mail címen, valamint postai úton 
a 1056 Budapest, Március 15. tér 8. cí-
men. A díjakat októberben adják át az 
Országházban.  Forrás: mti

Családbarát önkormányzat 
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Tájékoztató 

Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli 
röpkörzetben található, neonikotinoid típusú csává-
zószerrel kezelt növényzetről

Tisztelt Méhészek!
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉB-
IH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser 
OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Ellado, 
Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre repce, 
kukorica és napraforgó vetőmag csávázására és ve-
tésére. A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei 
szezonban az említett kultúrák jelentős területi há-
nyadát érintik.

Az említett készítményekkel történő csávázás a je-
lenlegi tudományos eredmények ismeretében nem je-
lent elfogadhatatlan kockázatot a méhek számára, ha 
a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapotban van-
nak és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül 
folyó növényvédelmi tevékenység során a kezelések az 
engedélyokiratokban foglalt utasítások szigorú betartá-
sa szerint valósulnak meg.

Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok so-
rán a méhekre ártalmatlan tulajdonságot sem sikerült 
igazolni. A neonikotinoidok használatának másfél év-
tizedes magyarországi tapasztalatai alapján a repce, 
napraforgó és kukorica csávázása szabályszerű fel-
használás esetén nem okozott kimutatható károsodást 
a méhekre. Sőt, a csávázott kultúrák esetében kisebb a 
valószínűsége és gyakorisága méhekre kockázatos per-
metezőszerek használatának.

A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, 
hogy a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban 
a méhek letelepítésével vagy távoltartásával kívánják 
folytatni az évi méhészeti tevékenységüket.

dr. Ujházi Miklós 
jegyző

Már tervezhető 
a következő tanév

A következő tanév szeptember 3-ától június 14-ig tart – tet-
ték közzé a Magyar Közlönyben. Meghatározták az összes 
szünet időpontját is, ami segítséget jelentett a szülök szá-
mára szabadságuk tervezéséhez.

Megjelent a Magyar Közlönyben a 2018/2019-es tanév 
rendjét szabályozó miniszteri renelet, amiből kiderül a szü-
lők számára, hogy a szeptembertől kezdődő új tanévben 
mikor kell az iskolai szünetek idejére megoldaniuk a gyer-
mekük felügyeletét. Érdemes előre gondolkodni, a szabad-
ságokat pedig lehetőleg időben kiíratni. 

Őszi szünet: október 26. (péntek) – november 5. (hétfő)
Téli szünet: december 21. (péntek) – január 3. (csütörtök)
Tavaszi szünet: 2019. április 17. (szerda) – április 24. 

(szerda)
 

A tanév szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, és 2019. 
június 14-én, pénteken ér véget. A középiskolák végzős 
évfolyamainak utolsó tanítási napja pedig 2019. május 
másodika, míg a honvédelmi fenntartásában lévő szakkö-
zépiskolákban 2019. május 24-e. Az első félév 2019. január 
25-ig tart, az iskolák 2019. február 1-jéig értesítik a tanuló-
kat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről.

Az írásbeli érettségi vizsgák a rendelet melléklete szerint 
az idén október 12–29. között, a szóbelik november 8–23. 
között lesznek. A tavaszi érettségi időszak május 3-án in-
dul.  A tantárgy szerinti bontás is megnézhető a Magyar 
Közlönyben.

nyílt Sóskúton a Fő utca 22 szám alatt

• �pénztárca barát árak
• �infra-hullám-nyirokmasszázs
• �alakformálás, zsírbontás, 

cellulit kezelés
• �pedikűr, gyógypedikűr

• �halpedikűr, kiegészítő 
kezelésekkel

• �talpi reflexmasszázs
• �havi kedvezmények

Elérhetőség: Molnár Éva | 0620-4600833
Facebook: fb.me/evuska73 | Oldal: http://masszazs-kucko.mozello.hu



1990-ben alakult cégünk keres
FIZIKAI DOLGOZÓKAT, KOMPLETT BRIGÁDOKAT

alkalmazotti munkaviszonyba.
A társaság profi lja:

csapadékvíz elleni szigetelés,
talajnedvesség- és talajvíznyomás elleni szigetelések,

üzemi- és használati víz elleni szigetelések
Betöltendő munkakörök:

SZIGETELŐ SZAKMUNKÁS ÉS BETANÍTOTT SZIGETELŐ

Amit nyújtunk:
pénzügyileg stabil, megbízható munkahelyet egy 27 éve működő, 

szakmai körökben ismert és elismert cégben
képzési és tanulási lehetőséget, kiváló csapatszellemet

Várható jövedelem:
betöltött munkakörtől függően, hétvégi munkavégzés külön 

elszámolás szerint, vidéki munkavégzés esetén különélési pótlék, 
kisebb munkáknál eseti célprémiumok, „karácsonyi pénz”

Egyéb juttatások:
biztosítjuk (térítjük) a munkaterületre történő jutást, 

min.15.000,- Ft/hó cafeteria (próbaidő leteltét követően), 
vidéki munkavállalók esetén szállást (vagy lakhatási támogatást) 

biztosítunk
Szerződés ideje: határozatlan (2 hónap próbaidővel)

Munkavégzés helye: elsősorban Budapesten és környékén,
de alkalmanként Magyarország egész területén.

Jelentkezés, felvilágosítás: 
Zrubecz József építésvezető (+36/30-297-6225) 

zrubecz@tectum.hu


