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Június 1-jén szombaton a Koroda kertből hangos gyerekzsivajt hallottak az arra járók,
nem véletlenül, hisz gyereknapot tartottunk. Még az időjárás is kegyes volt a gyere-
kekhez, jöttek- mentek a felhők, de az eső nem esett, továbbállt. Ahogy a felhők mögül
egyre több napsugár bújt elő, úgy bővült a mosolygó gyermekek száma is.  

Galagonya bohóc várta és üdvözölte a kis nebulókat, közben egy-egy lufiból készí-
tett tárgyat vagy állatot (kívánság szerint) kaptak az érkezők. Az arcfestőknél hosszú sor
kanyargott, hisz minden gyerek szeretett volna átváltozni cicává, kalózzá vagy amire
éppen kedve szottyant. Mindeközben az iskola pedagógusai várták ügyességi verse-
nyekre és kézműveskedésre a ráérőket. Tizenegy órától elkezdődött a nagy Zűrzavar
koncert Hevesi Imi bácsival és zenésztársaival. Felcsendültek a már jól ismert gyerek-
dalok is: a Paff a bűvös sárkány, a De nehéz az iskolatáska, a Bóbita és társai. Végeze-
tül jégkrémet kapott minden gyerek.  

Kiss Ágnes

Gyermeknap 2013
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Pusztazámor Község Önkormányzata, 
valamint a Pusztazámor Községért Közalapítvány

szeretettel meghívja községünk lakóit 
és minden érdeklődőt a

június 29-én tartandó hagyományos, 
XIV. FALUNAP 

rendezvényére!

Egész napos büfé – Miska presszó, grillételek, Töki pompos, 
amerikai hot dog és még sok minden más.

Mindenkit szeretettel vár Pusztazámor Községi Önkormányzat 
és a Pusztazámor Községért Közalapítvány!

PROGRAMOK:
9.00 Kispályás labdarúgó-torna – Bíró Csaba Emlékkupa

(a csapatok Oláh Gábornál jelentkezhetnek 
a 06/70 384-9951-es telefonszámon)

9.00 Fut a falu (jelentkezés a helyszínen Rózsavölgyi Józsefnél
az iskola udvarán, 8.45-től)

8.00 Főzőverseny (jelentkezés Kiss Ágnesnél a 06/30 8911-
795-ös  telefonszámon, vagy a könyvtárban hétfőtől péntekig
15–20 óráig)

10.00 Asztalitenisz-verseny a tornateremben (jelentkezés
Balogh Istvánnál a 06/70 2341-569-es  telefonszámon)

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

11.00 Sakkverseny (jelentkezés a helyszínen Csóli Ödönnél, 10
órától)

GYEREKPROGRAMOK:
10.00–18.00 légvár, óriáscsúszda, népi játékok, ugrálóasztal,

ördöglakat, csocsó, arc- és hennafestés 
11.00 Kézműves foglalkozás 
13.00 Ebéd
14.00 Eredményhirdetés 
15.00 Iskolások hiphop-bemutatója
15.20 Kutyaszépségverseny – Pusztazámor legszebb kutyája 

(2 kategória: fajtatiszta és keverék) – jelentkezés  Oláh
Gábornál a 06 70 3849-951-es telefonszámon)

16.00 Langaléta Garabonciások vásári komédiái
17.00 Wolf Kati fellépése
17.40 Távol-keleti harcművészeti bemutató
18.00 A Sramlikings műsora
19.00 Fenyő Miklós előadása
20.00–02.00 Utcabál a Dolce Vita zenekarral
22.00 Tűzijáték
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Kilencvenöt éves polgárát 
köszönti Pusztazámor

Május 18-án ünnepelte 95. születés-
napját Pusztazámor legidősebb pol-
gára, Oláh Ferenc. Ez alkalomból
Pátrovics Benedek polgármester,
Békési Géza alpolgármester és Csib-
rikné Pátrovics Krisztina képviselő
ajándékkosárral köszöntötték Feri
bácsit, és a falu lakossága nevében is
hosszú, boldog életet kívántak az
ünnepeltnek. Magyarország minisz-
terelnöke emléklappal fejezte ki az
ország szépkorú polgára iránti tiszte-
letét és háláját. Az ünnepelt készség-
gel beszélt életéről a Zámori Hírek
munkatársának is.

Feri bácsi korát meghazudtoló frissesség-
gel jön le házuk lépcsőjén, hogy a kerti
fenyők előtt egy emlékfotót készíthes-
sünk. Beszélgetés közben zömmel keresi
a szavakat a kérdésekre, de van úgy, hogy
frappánsan, folyamatosan válaszol.

1918. május 18-án látta meg a napvilá-
got Pusztazámoron, mely településhez
egész életében ragaszkodott; a hadifogság
időszakát leszámítva nem is nagyon
hagyta el határait. Édesapja aratómunkás,
később gazdálkodó volt, édesanyja a
négy gyermeket – három fiúgyermeket és
egy kislányt – nevelte. A hat elemit befe-
jezve együtt dolgozott édesapjával a
Barcza-, majd a Merkl-birtokon, valamint
az otthoni kis gazdaságban.

A második világháború kitörése után
kapta meg a behívóját; nem került mesz-

szire, a börgöndi repülőtérre vonult be,
ahol közel három évet szolgált. Alakulata
áttelepülésekor Vas megyében esett fog-
ságba; innentől osztozott a sok tízezer
hadifogoly sorsában. A marhavagon a
Szovjetunió északi területére, Karéliába
vitte Feri bácsit és katonatársait, ahol több
mint két évig keményen dolgozott a far-
kasordító hidegben.

– Ha 30 fok alá esett a hőmérséklet,
szünetelt a munka, a barakkban marad-
hattunk – emlékszik vissza. – Húsz deka
kenyér volt a napi fejadag, igaz, mivel
nem dohányoztam, a cigarettaadagomat
plusz kenyérre és cukorra cseréltem –
ezzel magyarázza, hogy a 26 hónapot és
az embertelen körülményeket viszonylag
jó állapotban sikerült túlélnie. 

Ahogy mentek, úgy érkeztek, vagonban
Magyarországra, Debrecenbe. Mivel a
lágerből írott leveleit nem kézbesítették
családjának, itthon úgy gondolták, odave-
szett, így igencsak nagy volt az öröm, ami-
kor 1947-ben megérkezett Pusztazámorra.

Ismét a Merk család gazdaságában állt
munkába, majd a földosztás során kapott 5
hold földjükön is gazdálkodni kezdtek. A
megalakuló termelőszövetkezetbe ugyan
nem lépett be, de ez nem volt ok arra,
hogy a földjét ne tagosítsák. Ez idő tájt trak-
torosokat toboroztak az érdi gépállomásra;
Feri bácsi is jelentkezett. E választással,
mint később kiderült, egész életére elköte-
lezte magát e foglalkozás mellett.

1950-ben nősült, a Merk családnál
szolgáló  gyúrói születésű Bese Margitot

vette feleségül. Négy gyermekük (két fiú
és két leány) született. Ahogy gyarapodott
a család, építkezésbe fogtak. Feri bácsi
Érdről a helyi termelőszövetkezethez jött
át úgyszintén traktorosnak, majd – a szer-
vezeti változások nyomán – 67 éves korá-
ban immár a Sasadtól ment nyugdíjba.

Mint megtudtam, annyira ragaszkodott
a foglalkozásához, hogy nemigen akarta
abbahagyni az aktív munkát. Végül a csa-
lád unszolására megtette, azonban kikö-
tötte: vegyenek neki egy traktort, amivel a
háztájiban eldolgozgat. Így is történt – 82
éves korában szállt ki véglegesen a veze-
tőülésből.

Feri bácsi immár 11 éve özvegy, családja
körében szeretetben, megértésben telnek
mindennapjai. Négyezer forinttal ment
nyugdíja, a járandósága ma sem éri el a 100
ezer forintot. Soha nem volt nagy keresetű
ember; egész életében visszafogottan élt,
mindig be kellett osztani a pénzt. Italt csak
sátoros ünnepeken fogyasztott. Talán ez is
belejátszott abba, hogy a kórházat csak hír-
ből ismeri – 72 éves korában ugyan volt egy
epeműtétje. Gyógyszert nem szed. Kedvenc
ételt nem tud megnevezni, ugyanazt eszi,
amit a család többi tagja. Szívesen fogyaszt
húst, talán azért, mert fiatal házas ember
korában bizony ritkán került az asztalra. Ha
jutott is a vasárnapi ebédhez, gyakran
mondta a feleségének: „Inkább add a gyere-
keknek…”

Néhány éve még bele-belenézett a Sza-
bad Földbe, a televízió műsorába, de ma
már csak rádiót hallgat, azt is ritkán. Mint a
róla gondoskodó lányától megtudom, Feri
bácsi jó alvó, bepótolja a hosszú évtizedek-
re jellemző hajnali kelést; napközben a kerti
széken is jókat tud bóbiskolni. Még talán
álmodik is: a majdnem végigélt mozgalmas
huszadik század zajos történéseiről, illetve
a dolgos, talán szürke, de neki mégis fontos
eseményeiről: az életéről…

Kiss Zoltán Károly
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Hőseinkre emlékeztünk

Május 18-án a Hősök Napját ünnepeltük községünkben. Első-
sorban azokra a katonákra emlékeztünk, akik a két világhábo-
rúban vérüket ontották Magyarországért, hazánk szabadságá-
ért, függetlenségéért. Tisztelegni jöttünk a harcok poklában ele-
sett hősök, áldozatok előtt. A mi kis községünkben is kőbe vés-
ték elesett fiaink nevét. A Hősök Napja az egyik legszentebb,
legbensőségesebb ünnepnapjává vált a gyermekeiket elvesztő
anyáknak, a férjeiket sirató feleségeknek, apjukat felidéző ár -
váknak, bajtársaikra emlékező katonatársaknak. 

Az ünnepség a magyar nemzeti lobogó ünnepélyes felvoná-
sával kezdődött. Gyóni Géza Csak egy éjszakára című versét
Kelemen Kolett hatodikos tanuló adta elő. Ezt követően Fodor

Lajos nyugállományú vezérezredes ünnepi beszéde hangzott
el (melyet mellékelten közreadunk). A ceremónia koszorúzás-
sal folytatódott. Koszorút helyeztek el: Pusztazámor Önkor-
mányzata, Pusztazámor Községért Közalapítvány, a község
civil szervezetei.  A hozzátartozók szintén elhelyezték az emlé-
kezés virágait az emlékműnél.

A megemlékezés befejező részében az Il Silenzió és a Szózat
hangzott el. Az ünnepségen a koszorúvivői és a díszőri felada-
tokat az MH vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrség Dandár
Honvéd Díszzászlóalj képviseletében jelenlévő   díszalegység
tagjai látták el.

Kiss Ágnes

Polgármester Úr! Tisztelt Emlékező
Közösség! Hölgyeim és Uraim!

„A nemzet soha el nem múló hálája elis-
merése jeléül, az élő és jövő nemzedékek
örök okulására és hősi halottainak dicsősé-
gére minden esztendő május hónapjának
utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avat-
ja” – mondta ki az 1924. évi XIV. törvény-
cikk, amely május utolsó vasárnapját a
Hősök Emlékünnepévé tette.

Ez a napjainkban is érvényes gondolat
fogalmazódott meg a törvényben, mert a
mai nap is azokról emlékezünk és azokat
idézzük, akik a legtöbbet adták e hazá-
nak, amikor életüket áldozták érte. Azok-
nak porai felett mondunk imát, akik min-
den testi és lelki szenvedést vállaltak és
minden tétovázás nélkül tették kezüket a
halál fekete kapujának kilincsére, mert
lobogó lánggal égett bennük a magyar
haza iránti szeretet.

Tisztelt Emlékezők! Hősök nélkül nin-
csen nemzet. Történelmünk minden kor-

szakát hőseink áldozatkészsége, vitézsé-
ge ragyogta be, és nélkülük már régen
elpusztultunk volna. Hősi életszemlélet,
ősi magyar életszemlélet. Ez a kettő elvá-
laszthatatlanul összeforrt. Ez lett a
magyar nép legigazibb, legtisztább eré-
nye. Ezzel az életszemlélettel vívtuk ki a
világ előtt is azt a ki nem mondott, de
titokban érzett megbecsülést, mely egy
maroknyi nemzet számára egyedül biz-
tosíthat előkelő helyet a nemzetek sorá-
ban.

Hőseink habozás nélküli önfeláldozá-
sának köszönhetjük, hogy népmilliók
sodrában, súlyos évszázados megpróbál-
tatások után itt állunk a népek tengeré-
ben, mint ragyogó, időtálló, örök értékű
nemes csepp.

„Édes és dicső a hazáért meghalni”,
mondták már a rómaiak is, de a hősi
halottainkra való emlékezés nem gyász-
ünnep, nem halottak napja, hanem büsz-
ke, öntudatos kegyelet azok iránt, akik

A múltra való emlékezés nem más, 
mint a jövő iránti elkötelezettség*
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nemzetünk megváltásával biztosították
maguknak az örök életet.

A trianoni fájdalmat is megverselő
Juhász Gyula „Az ismeretlen katona”
című versében azt írja:

„Én nem ünneplem őt, én gyászolom/
Fekete posztós dob nélkül, magamban/
De milliók nevében, akik élnek/
És föltámadnak majd egy szép napon/
A sírból, mit ma országnak neveznek.”

1924-től több mint húsz esztendőn
keresztül minden évben megemlékezett a
nemzet a világháború hősi halottairól, így
is tisztelegve emlékük előtt. Azok emléke
előtt, akik a távoli Oroszországban, Szer-
biában, Olaszországban, Romániában és
a világ számos más országában áldozták
fel az életüket. 

Aztán változott a világ. 1945-ben még
megemlékeztek a hősi halottakról, és
akadt néhány település, ahol még 1946-
ban is idézték a hősök emlékét, azokét is,
akik a második világháború csataterein
vesztették az életüket, majd hosszú csend
és hallgatás.

1990-ig az uralkodó rezsimnek nem
volt fontos, hogy hőseire emlékezzen,
mert más úgynevezett hősöket ünnepelt,
mint Lenint, Sztálint, Rákosit (…). Több
mint tíz esztendőnek kellett eltelnie a
rendszerváltoztatás után, hogy ismét tör-
vény tegye lehetővé az emlékezést.

A 2001. évi LXIII. törvénycikk a Magyar
Hősök Emlékünnepéről rendelkezett.
Kiterjesztve az emlékezést a két világhá-
ború hősei mellett minden hősi halott
magyar katonára, mert a múltra való
emlékezés nem más, mint a jövő iránti
elkötelezettség – mondta János Pál pápa,
aki a szabadság híveként és nagy harco-
saként vonult be a történelembe.

Ezért a mai nap – a múltra való kegye-
letes emlékezés mellett – új hőseink napja
is, mert itt vannak újkori hőseink is, azok
a magyar katonák, akik szövetségesi köte-
lezettségeink teljesítése közben vesztették
életüket.

Rájuk is emlékeznünk kell, mert becsü-
lettel helytálltak, távol ugyan a hazától,
de tetteiket a hazaszeretet vezérelte.

Tisztelt Honfitársaim! A jelenlegi nagy
gazdasági és politikai világversenyben
ismét harcra kényszerült a magyar, mert
újból harcolunk, ha most nem is fegyve-
rekkel. Ma másfajta csatákat vívunk, nap
mint nap. Küzdünk az Unión belüli szu-
verenitásunkért, a nemzetközi pénzvilág
diktátumai ellen, itthon a tisztességes
megélhetésünkért, gyermekeink, unoká-

ink jövőjéért, amelyhez hitre és erős aka-
ratra van szükségünk.

Hiszem és vallom, hogy a Hősök Nap-
jának tanulságai izzanak át minden
magyar lélekben azzal a fogadalommal,
hogy nemzeti becsületünket, népünk
éle tét jobban szeretjük saját életünknél.
Ez az a szellemiség, amely megtartott
bennünket magyarságunkban, itt a Kár-
pát-medencében. Igaz a mondás, misze-
rint nincs jövője annak a nemzetnek,
amely a múltját nem becsüli. Hajtsuk
meg tehát mi is fejünket őseink emléke
előtt, majd, mint a katonák, vezényel-
jünk vigyázzt!

Nem lehorgasztott fejjel, hanem egye-
nes tartással, büszke tekintettel kell rájuk
emlékezzünk, és ebben  a pillanatban
tegyük félre belső vitáinkat, ellentétein-
ket, mert vannak azoknál fontosabb dol-
gok is: hinni a Nemzetben, hinni a Hazá-
ban, hinni az összefogni képes magyar-
ságban.

Isten áldja Hőseinket!
* Fodor Lajos ny. vezérezredes ünnepi

beszéde. Elhangzott Pusztazámoron
május 18-án, a Hősök Napja alkalmából
rendezett megemlékezésen.
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Három falu két keréken
(Élménybeszámoló)

Ennél ötletesebb, találóbb címet én sem
tudnék adni az élménybeszámolónak,
amelyet a szervezők, a három szomszé-
dos település, Pusztazámor, Sóskút és Tár-
nok civil szervezetei adtak a május 25-i
kerékpártúrának. Idén vettem részt elő-
ször ezen a programon, a Zámori Kör és
barátaink meghívására. Mint számomra
utóbb kiderült, ez volt a tizedik, jubileu-
mi túra.

Pusztazámoron már reggel 8 óra után
kezdtek gyülekezni a résztvevők, akik a
Sóskútról induló csapathoz csatlakoztak.
Én már korán megérkeztem (a Pusztazá-
mor 5. sorszámot kaptam), egyrészt mert
öt éve nem használt biciklimet akartam
bejáratni, másrészt érdekelt, hogyan zaj-
lik a rendezvény az elejétől kezdve. A
rendezők már felkészülten fogadták a
legelső regisztrálókat is: jó szóval, taná-
csokkal, kávéval, pogácsával, üdítővel
szolgáltak a Koroda kert csodálatos kör-
nyezetében.

A várakozás ideje számomra hasznosan
telt, megismerkedtem a barátaink által
bemutatott helybeli szervezőkkel, részt-
vevőkkel. Meglepett az érkezők nagy
száma (több mint 80 fő) és életkora (ami 4
évnél kezdődött).

A sóskúti csapat érkezése és rövid
pihenője után velük együtt indultunk
Tárnok felé. Csak ámultam a szervezés-
rendezés és biztosítás magas fokán, ami
a kb. 200 túrázónak biztonságos utat
nyitott a tárnoki pihenőig. Ott a puszta-

zámorihoz hasonló szívélyes fogadtatás
és ellátás várta az érkezőket. A rövid
pihenő után irány Sóskút – már több
mint 450-en indultunk útnak.  Az álta-
lam eddig nem ismert emelkedő próbá-
ra tett jó néhány résztvevőt, köztük
engem is, és csak azért nem álltam le,
mert a meredek lejtőn nem tudtam
volna újra elindulni felfelé. Mindenki
segítette a kisebbeket és az egyéb okból
lemaradókat, így itt (is) kiderült, hogy ez
nem verseny, hanem az együttműködés-

ről, három közeli település összefogásá-
ról szóló rendezvény.

A Sóskútra való megérkezés igazán
nagy élmény volt. Nemcsak azért, mert a
táv nagyobb részét már megtettük, inkább
az okozott jó hangulatot, hogy a helyi fia-
talokból álló fúvószenekar hangjait hal-
lottuk már messziről, a Sóskúti Lovas és
Élménypark irányából.

Miután kifújtuk magunkat, a túra ren-
dezője, a Sóskút 2000 Társaság vezető-
je köszöntötte az érkező kerékpároso-
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kat. Sóskút polgármestere külön üdvö-
zölte a rendezvény fővédnökét, ország-
gyűlési képviselőt, Tárnok polgármes-
terét és Pusztazámor önkormányzati
képviselőjét; valamint megköszönte a
polgárőrség, a rendőrség és az orvosi
szolgálat tevékenységét. A Zámori Kör
képviselője is kifejezte elismerését a
sóskúti civil szervezet vezetőjének a
gondos szervezésért, és átadta a ván-
dorserleget az ötletadó házigazda
részére. Egyúttal megköszönte Puszta-
zámor Község Önkormányzatának a
sportesemény lebonyolításához nyúj-
tott támogatást.

A sóskútiak az óvoda-iskola konyhája
által készített finom gulyáslevessel és

baracklekváros buktával kínálták meg a
résztvevőket.

Szerencsére a szemerkélő eső csak az
ebéd elfogyasztása után eredt el, némi-
leg módosítva a pihenőidőre tervezett
programot. Így a szabadtéri játékok
helyett megnézhettük az istállókat a
gyönyörű lovakkal és élvezhettük az
éppen zajló díjlovaglás néhány részle-
tét is. 

A 14 órára tervezett visszaindulásra
ismét kisütött a nap, így a csapat vidáman
és szárazon ért vissza Zámorra. Jövőre
pedig házigazdaként Pusztazámor várja
majd a kerékpározni vágyókat.

Belényi Gyula

TÁJÉKOZTATÁS
a digitális átálással 

kapcsolatban

Tisztelt Lakosok! 
Pest megyében (egyúttal
Pusztazámoron is!)
2013. július 31-
étől a digitális
átállás utolsó fázi-
sában lekapcsol-
ják az analóg
földfelszíni tele-
víziós hálózatot, és
csak megfelelő beren-
dezések megléte ese-
tén tudják a nézők az
analóg sugárzás helyébe
lépő digitális földfelszíni sugárzás
által közvetített tévécsatornák műso-
rait fogni. 

Ez azt jelenti, hogy ha Ön érintett a
digitális átállásban, és az analóg háló-
zat lekapcsolásáig nem teszi meg a
szükséges lépéseket, akkor a lekapcso-
lást követően nem fogja tudni nézni a
tévéadásokat!

Azok a lakosok, akik 2012. novem-
ber 15-én 

• aktívkorúak ellátásában, 
• lakásfenntartási támogatásban, 
• rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben
részesültek, a Nemzeti Média és

Hírközlési Hatóságtól ingyen kapnak
dekódert.

Azok, akik számára a fenti ellátások
valamelyikét 2012. november 15-e
után állapították meg, az alábbi elér-
hetőségeken tájékozódhatnak:

• 06-80/38-39-40;
• http://nmhh.hu/tart/index/486/

Digitalis_atallas
• az Önkormányzat titkárságán 

kérhetnek igénylőlapot.

Eladó ingatlan
Pusztazámor külterületén a Sóskúti
dűlőben 080/79 Hrsz. (61 szektor)
964 négyzetméter szántó (4 min. o)
eladó. Az ajánlatokat várja: dr.
Magyarsóki Ferenc, Esztergom
(tel.: 33 - 500-365).
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Tanulóink szívesen vesznek részt különfé-
le projektfoglalkozásokon. A projektori-
entált tanulás mindig valamilyen érdekes,
valóságra irányuló témakört dolgoz fel,
több tantárgyat érintve. A gyerekek saját
kutató kedvük által motiválva, játékos fel-
adatok megoldásával jutnak új ismeretek-
hez, amelyeket aztán fantáziadús produk-
tumokban összegeznek. Mindeközben
kooperatív és szociális készségeik is fej-
lődnek, hiszen alapvetően csoportosan,
együttműködve tevékenykednek. 

Az idei tanév legnagyobb projektjét a
tavaszi természet- és környezetvédelmi
hónap keretén belül bonyolítottuk le. Egy
felhívásban arra ösztönöztük az osztályo-
kat, hogy adott témában gyűjtsenek érde-
kes információkat, az így kapott anyagot
aztán tablókon mutassák be. Az elsősök a
madarakat, a másodikosok az emlősöket
tanulmányozták. A harmadikosok kutatási
területe a fák, cserjék voltak. A negyedi-
kesek pedig a környezetszennyezésnek
jártak utána.  

A legkisebbek olvasásórán először
leírásokból, majd filmről ismerkedtek

meg néhány madár jellegzetes külsejével,
hangjával. Legközelebb pedig szépirodal-
mi szövegekben találkoztak velük. Kör-
nyezetismeret-órán a madarak életmódja
és testfelépítése közti kapcsolatról beszél-
gettek. Végül aztán több madaras témájú
festmény született, amelyek az osztály
előtti kiállítás alapjául szolgáltak. Ezt egé-
szítette ki a madarak életciklusát és az év
madarának választott gyurgyalagot bemu-
tató tabló. 

A nagyobb gyerekek tanítói irányítással,
de már több önállósággal vettek részt az
információgyűjtésben, jártasságot szerez-
ve ezzel az önművelődés terén.  Az
összegyűlt bőséges anyag tablóvá rende-
zése szintén nevelő hatású volt. Megany-
nyi közös döntés, sorrendállítás, egyezség
vezetett a gyűjtemény lényegre törő sze-
lektálásához, esztétikus elrendezéséhez.
A leglátványosabb, leginformatívabb tab-
lót a harmadikosok készítették, de a többi
osztály is dicséretet érdemel munkájáért.

Hogy mennyire volt alapos a projekt-
munkával megszerzett tudás, arról a kör-
nyezetvédelmi akadályverseny keretében

adtak számot a diákok. Hat, vegyes kor-
csoportokból álló csapat mérte össze
tudását. Az elméleti fordulóban minden
társaság természethez köthető nevet
választott, melyben szerepelt csapatának
színe is. A továbbiakban munkamegosz-
tásban dolgoztak a kis természetbúvárok.
Menetlevelet rajzoltak, feladatlapokat
oldottak meg és témába illő puzzle kira-
kásával próbálkoztak több-kevesebb
sikerrel.

A fejtörő után gyakorlati próba várta
őket a szabadban. Öt állomáson az egyes
érzékszervekhez kapcsolódtak a felada-
tok. Volt ahol tapintással kellett felismer-
niük terméseket. Másutt teakóstoló volt.
Ügyesek voltak a hagyományos és gyógy-
növényteák azonosításában. Külön pon-
tot ért, ha azt is tudták, mely betegségek-
re hatásosak az utóbbiak. A harmadik
állomáson szaglás után követték a fűben a
bokrok és fák közt kanyargó ecettel sza-
gosított madzagot. A bekötött szemű csa-
patkapitány nyomán hangyamód haladt a
teljes csapat. A következő fordulóban a
fűben szétszórt színes pálcikák és tökmag
megtalálásában, majd a megfelelő „sze-
lektív hulladékgyűjtőkbe” való célba
dobásában jeleskedhettek versenyzőink.
Az utolsó előtti helyen ötpercnyi néma
fülelést követően kellett felismerniük a
környezet hangjait, zörejeit. A hatodik
állomáson pedig madaras közmondások
megfejtésével szerezhettek pontokat.

A hat csapat eltérő pontot szerzett, de
biztosan állítjuk, mindenki győztese volt
ennek a projektnek. 

Mészáros Ildikó

Kézen fogva a természettel 

Környezetvédelmi iskolai projekt a Föld napja alkalmából

fotó: archív 
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Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2013. március 29-i 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

35/2013. (03.29.) számú képviselő-testületi
határozat

Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzat Szoci-
ális Bizottságának elnökének megválasztása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Szociális Bizottság elnökének Garainé Kiss
Gabriella képviselőt megválasztotta.

*
Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2012. április 25-i 
Sóskút Község Képviselő-testületével közös 

testületi üléséről

36/2013. (IV.25.) számú képviselő-testületi hatá-
rozat

Tárgy: Sóskúti Közös Hivatal 2013. évi költségve-
tésének elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a jelen határozat melléklete szerint jóvá-
hagyja a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi költségvetését.

*
56/2013. (IV.25.) számú képviselő-testületi hatá-
rozat

57/2013. ( IV.25.) számú képviselő-testületi határo-
zat

A képviselő-testület öt egyhangú szavazattal elfo-
gadta a Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulással
összefüggő javaslatot.

*
37/2013. (IV.25.) számú képviselő-testületi hatá-
rozat

Tárgy: A Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítása

1./ Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának
tagja kíván maradni és a Társulási Megállapodás 10.
számú módosítását, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ren-
delkezéseinek megfelelően, a melléklet szerinti egy-
séges szerkezetbe foglalt tartalommal, 2013. július 1-i
hatállyal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert, hogy aláírja a módosított Tár-
sulási Megállapodást.

2./ Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a módosított társulási megállapodásból követ-
kezően, figyelembe véve a BTT Polgármesterek Taná-
csa 13/2013. (IV. 12.) sz. határozatát, egyetért azzal,
hogy a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása a buda-
örsi székhelyű óvodák fenntartói jogát 2013. július 1-
től Budaörs Város Önkormányzatának adja át.  

3./ Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a módosított társulási megállapodásból
következően, figyelembe véve a BTT Polgármesterek
Tanácsa 13/2013. (IV. 12.) sz. határozatát, egyetért
azzal, hogy a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása a
KMOP-4.6.1-11 Nevelési Intézmények Fejlesztése c.
konstrukció keretében benyújtott KMOP-4.6.1-11-
2012-0028 azonosító számú „Kapacitásbővítés a
budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájá-
ban” című és támogatást nyert projekt Támogatási
Szerződésének kedvezményezettje 2013. július 1.
napját követően Budaörs Város Önkormányzata

legyen és a pályázattal kapcsolatos valamennyi jog és
kötelezettség 2013. július 1. napjától kezdődően
Budaörs Város Önkormányzatát terhelje.   

4./ Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a módosított társulási megállapodásból
következően, figyelembe véve a BTT Polgármesterek
Tanácsa 13/2013. (IV. 12.) sz. határozatát, egyetért
azzal, hogy a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása a
KÖZOP-5.5.0-09-2011-0001 azonosító számú „Regi-
onális intermodális közlekedési rendszer létrehozása
Budapest nyugati agglomerációjában” 2013. július 1.
napjától kezdődően Biatorbágy Város Önkormányza-
ta részére adja át. 

*
38/2013. (IV.25.) számú képviselő-testületi hatá-
rozat

Tárgy: Esély Szociális Társulás létrehozása
1./ Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete úgy dönt, hogy abban az esetben, ameny-
nyiben a társulásban részt vevő képviselő-testületek
nem hagyják jóvá Budaörs Kistérség Többcélú Társu-
lás társulási megállapodás 10. számú módosítását,
valamint a Polgármesterek tanácsa 2013. 05. 02. nap-
jáig nem ül össze, vagy nem a határozati javaslatnak
(BTT Polgármesterek Tanácsa számára) megfelelő
döntést hozza:

a.) Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Budaörs Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületével és a Sóskút Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületével létrehoz a mel-
lékelt társulási megállapodásnak megfelelően
egy társulást 2013. 04. 30. napjával, azzal a
módosítással, hogy a társulás neve: Esély Szoci-
ális Társulás, valamint a Társulási Megállapodás
8. pont 2. mondat kiegészül:  fenntartásában
működteti 2013. 07. 01-jétől.

b.) Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete hozzájárulását adja, hogy a BTT
Polgármesterek Tanácsa döntése alapján 2013.
07. 01-jétől Budaörs Város Önkormányzat
fenntartásában kerülő Szociális és Gyermekjó-
léti Központ által biztosított szociális ellátások
tekintetében Budaörs Város Önkormányzata az
állami támogatással kapcsolatos adatszolgálta-
tást 2013. május 02. napjáig teljesítse a Magyar
Államkincstár felé. 

2./ Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy abban az esetben, ameny-
nyiben a társulásban részt vevő képviselő-testületek
nem hagyják jóvá Budaörs Kistérség Többcélú Társu-
lás társulási megállapodás 10. számú módosítását: 

a.) Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Budaörs Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületével és a Sóskút Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületével létrehoz a mel-
lékelt társulási megállapodásnak megfelelően
egy társulást 2013. 04. 30. napjával, azzal a
módosítással, hogy a társulás neve: Esély Szoci-
ális Társulás, valamint a Társulási Megállapodás
8. pont 2. mondat kiegészül:  fenntartásában
működteti 2013. 07. 01-jétől.

b.) Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete javasolja a BTT Polgármesterek
Tanácsa részére, hogy a 13/2013. (IV. 12.) sz.
határozat 4.) pontját az alábbiak szerint módo-
sítsa: 

4.) A BTT Polgármesterek Tanácsa úgy dönt, hogy
a BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartói

jogát 2013. 07. 01-jétől az Esély Szociális Társulásnak
adja át. 

*
Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2013. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

A képviselő-testület megalkotta a Pusztazámor Köz-
ségi Önkormányzatának 5/2013. (….) számú zár-
számadási rendeletét az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról

(Rendelet a www.pusztazamor.hu portálon meg-
tekinthető.)

*
39./2013. (IV.29.) számú képviselő-testületi hatá -
rozat

Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzat Szo-
ciális Bizottságának megüresedett pozíciójának
betöltése

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Szociális Bizottság tagjának Békési Géza
alpolgármestert megválasztotta.

*
40./2013. (IV.29.) számú képviselő-testületi hatá -
rozat

Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzat Tele-
pülésfejlesztési Bizottsága megüresedett pozíciójának
betöltése

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Településfejlesztési Bizottság tagjának
Csibrikné Pátrovics Krisztina képviselőt megválasz-
totta.

*
41./2013. (IV.29.) számú képviselő-testületi hatá -
rozat

Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzat
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlensé-
gi Bizottság új elnökének megválasztása

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összefér-
hetetlenségi Bizottság elnökének Orosz Béla képvise-
lőt megválasztotta.

*
A képviselő-testület megalkotta Pusztazámor 
Községi Önkormányzat 6/2013. (…) számú 

rendeletét az önkormányzat szociális igazgatás 
és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról szóló 3/2011. (II.21.) 
önkormányzati rendelet számú rendeletének 

módosításáról
( A rendelet a www.pusztazamor.hu portálon 

megtekinthető.) 
*

42/2013. (IV.29.) számú képviselő-testületi hatá -
rozat

Dallos Márta kérelme sportoló gyermeke támoga-
tása iránt

Tárgy: Pusztazámor Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar JKA
Karate Szövetségen keresztül Gróh Janka sportoló
részére 50 000 Ft támogatást nyújt a korosztályos JKA
Karate Európa Bajokság szerbiai döntőjére való kiuta-
zás költségeihez. A támogatást a 2013. évi költségve-
tés általános tartaléka terhére biztosítja. 

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Önkormányzati rendeletek, testületi határozatok
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Felsős büszkeségeink

Mikor szeptemberben elsőseinket köszöntjük, senki nem gondol
arra, hogy milyen gyorsan elrepül ez a négy év. Ilyenkor év
végén viszont számot vetünk az eltelt időszakkal, hisz elbúcsú-
zunk egy újabb negyedik osztálytól, akik kapunkon kilépve más-
hol folytatják az általános iskolai tanulmányaikat, a felső tago-
zatot. Természetesen mindenkiben benne él az a félelemmel teli
kíváncsiság, hogy vajon máshol milyen lesz az iskolai élet, csa-
ládias kisiskolánkból kilépve hogyan állják meg tanítványaink
helyüket.

Legtöbb tanulónk a sóskúti anyaiskolában tanul tovább felső
tagozaton, így az ő nyomon követésük természetes, hisz napi
kapcsolatban vagyunk a gesztor intézménnyel. 

Az év végén visszatekintve a helytállásra, el kell hogy mond-
jam, zámori tanítványaink sikeresen folytatták a tanulmányaikat
Sóskúton is, tehetséges tanulóink ott is kitűntek versenyeredmé-
nyeikkel.

Büszkén sorolom fel ezen eredményeket:
• Kistérségi szavalóversenyen szeptember 29-én Kelemen

Kolett 6. osztályos tanuló különdíjban részesült.
• A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai fordulójá-

ban Horniák Júlia 5. osztályos és Madari Martina 7. osztá-
lyos tanulók korosztályukban I. helyezést, míg Győrfi Enikő
6. osztályos tanuló II. helyezést ért el.

• Kelemen Kolett több versmondó versenyen is döntő helye-
zést szerzett. A novemberben megrendezett iskolai Vers-
mondó döntőjében az I. helyezést kapta meg, míg a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolában zajló területi szavalóver-
senyen III. helyezett lett. 

• A Tárnokon megrendezett Területi angol nyelvi versenyen
csapatával Győrfi Enikő és Madari Martina III. helyezést
értek el.

• Az Angol Szépkiejtési Verseny iskolai fordulójában Győrfi
Enikő I. helyezett, míg Kelemen Kolett és Rakoncai Diána
III. helyezett lett.

• Az Amőba területi versenyen Horniák Júlia III. helyezést ért
el, majd Julcsi  másnap a Tolldaráló versíró területi verse-
nyen IV. helyezett lett.

• A Nyelvünkben él a nemzet…nevezetű területi helyesíró
versenyen is szép eredményeket értek el volt tanítványaink:
Horniák Júlia IV., míg Győrfi Enikő VI. helyezett lett.

• Az angol projekt versenyen Madari Martina I. helyezést ért
el.

• Az érdi Csuka Zoltán Könyvtárban megrendezett területi
Versmondó versenyen Kelemen Kolett II. helyezést ért el.
Kolett a lapzárta idején zajló  Országos Versmondó Verse-
nyen indult, amihez sok szerencsét kívánunk ezúton is.

Gratulálunk volt diákjainknak! További eredményes tanulást
és szép sikereket kívánunk!

Garainé Kiss Gabriella 

Találkozás Jézussal
Minden év május végén, június elején
tartja templomunk az elsőáldozást, ami
egyházközségünk egyik legszebb és leg-
kedvesebb ünnepe. Az elsőáldozást
Bódai József plébános úr idén Szenthá-
romság vasárnapján, a szentmise kereté-
ben szolgálta ki. Megható volt látni,
ahogy a gyermekek ünneplő ruhában,
kicsit megilletődve, de csillogó szemmel
vettek részt az első közös áldozásukon.
Hosszú hetek felkészítése, a záróvizsga és
az első gyónás után következett a nagy
esemény: személyes találkozás Jézussal.
Községünkben az idén három gyerek volt
elsőáldozó: Fodor Martin, Garai Réka és
Polgár Zsófia. 

Elsőáldozóink a szentmise végén
köszönetet mondtak  a plébános úrnak, a
hitoktatónak és szüleiknek az áldozatos
és fáradságos munkájukért.

K. Á.
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A tanév végéhez közeledve visszatekintünk és egyben összegez-
zük az elmúlt év eredményeit. Méltán lehetünk büszkék diákja-
inkra, számos versenyen szerepeltek kiválóan.

Gratulálunk nekik!

2012.09.29.
Kistérségi vers- és prózamondó versenyen kiválóan szerepelt:

• Kenéz Martina negyedik osztály

2012.11.10.
Márton-napi rajzpályázat eredményei korcsoportonként:

• Stankovics Dóra negyedik osztály: I. helyezett
• Lázár Gréta és Lázár Lilla harmadik osztály: I. helyezett
• Báder Kata első osztály: I. helyezett

2012.11.14.
Kápolnásnyéki területi matematika verseny

• Kalmár Kristóf negyedik osztály: I. helyezett
• Bézi Bendegúz harmadik osztály: VIII. helyezett

2012.11.29.
Sóskúti vers-és prózamondó verseny

• Kenéz Martina negyedik osztály: V. helyezett
• Tarnay Klára negyedik osztály: VI. helyezett

2012.12.03.
Bolyai matematika verseny

• Petky Benedek negyedik osztály: VI. helyezett

2012.11.30.
„Úton Betlehembe” c. alkotói pályázat díjazottai:

• Lázár Lea negyedik osztály
• Lázár Lilla harmadik osztály
• Hortobágyi Norbert második osztály
• Zsoldos Márk első osztály

2013.02.15.
Zrínyi Ilona matematika verseny:

• Petky Benedek negyedik osztály: VI. helyezett

2013.03.18.
Sóskúti természettudományi csapatvetélkedő győztesei:

• Petky Benedek negyedik osztály 
• Csányi Réka harmadik osztály
• Hortobányi Nórbert második osztály
• Babar Zoé első osztály

2013.03.20.
Sóskúti komplex tanulmányi verseny:

• Babar Zoé első osztály: I. helyezett
• Csuta Dorottya második osztály: II. helyezett
• Győrfi Bernadett második osztály: III. helyezett
• Deme Dániel harmadik osztály: II. helyezett

• Petky Benedek negyedik osztály: I. helyezett
• Tarnay Klára negyedik osztály: III. helyezett

2013.03.26.
Sóskúti távirányítós autóverseny helyezései:

• Szabó Elizabet Katalin harmadik osztály: I. helyezett
• Fodor Kitti harmadik osztály: II. helyezett
• Krómer Veronika második osztály: III. helyezett
• Deme Dániel harmadik osztály: II. helyezett
• Nagy Patrik Martin harmadik osztály: III. helyezett
• Ágoston Patrik negyedik osztály: II. helyezett

2013.04.08.
Tankerületi nyelvtan verseny:

• Petky Benedek negyedik osztály: IV. helyezett

2013.04.11.
Érdi költészet napi rajzpályázat:

• Lázár Alíz első osztály: I. helyezett
• Báder Kata első osztály: dicséret
• Klucsik Bence első osztály: dicséret
• Stankovics Dóra negyedik osztály: dicséret

2012/2013 tanév
Bendegúz levelező tanulmányi versenyen kiválóan teljesített:

• Lázár Zsolt második osztály
• Hurja Rihárd harmadik osztály

2012/2013 tanév
Jonatán Könyvmolyképző levelező versenyén eredményesen
szerepelt:

• Győrfi Bernadett második osztály
• Lázár Lea negyedik osztály
• Pechnyó Adél negyedik osztály

2012/2013
Magyar Közút gyermekrajzpályázatán kiválóan szerepelt:

• Orosházi Eszter első osztály
• Makai Ádám első osztály

2013.05.21.
Sóskúti KRESZ- verseny

• Deme Dániel harmadik osztály: I. helyezett
• Fodor Kitti harmadik osztály: III. helyezett
• Tarnay Teo második osztály: IV. helyezett
• Babar Zoé első osztály: VII. helyezett
• Krómer Veronika második osztály: IX. helyezett
• Lázár Gréta harmadik osztály: X. helyezett

Még egyszer szívből gratulálunk a versenyeken eredményt
elérő diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!

Lázár Emília
tanító

Versenyfigyelő

Hírek, információk községünkről a 
www.pusztazamor.hu honlapon olvashatók.
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Pusztazámori siker a JKA Karate EB-n

Május 25–26-án zajlott a szerbiai Kru-
sevacban a 2013. évi JKA Karate Kor-
osztályos Európa  Bajnokság, ahol a
pusztazámori Gróh Janka, 10 éves tanu-
ló egy ezüst- és két bronzérmet szer-
zett! 

A nemzetközi versenyen 10 ország
385 sportolója vett részt. A magyar válo-
gatott 46 versenyzővel utazott a bajnok-
ságra, Schvarcz Péter szövetségi kapi-
tány vezetésével. 28 éremmel érkeztek
haza, ezzel Magyarország az összesített
éremtáblázat 4. helyén végzett. Janka
egyéni küzdelemben a második helyet,
csapatversenyben és csapat formagya-
korlatban (két versenyzőtársával együtt)
a harmadik helyet szerezte meg. Isko-
lánk volt tanulója, Bank Bálint csapat-
küzdelemben szintén bronzéremmel tért
haza.

Gratulálunk az ifjú karatésoknak és
edzőjüknek, Schvarcz Péternek!

K. Á.

Bemutatkozik a Bujutsu-kai Kenshin-ryu

Bemutatkozás

Miklósi Mátyás fekete öves harcművé-
szeti oktató vagyok. 1999-ben kezdtem
az utam: akkor még csak erősödni sze-
rettem volna, azóta az életem részévé
vált. Bár sok stílust kipróbáltam, mindvé-
gig megmaradtam ebben a harcművé-
szetben. 

Röviden Egyesületünkről

A Bujutsu-Kai Kenshin-Ryu Harcművé-
szeti Egyesület Magyarországon és Euró-
pa több pontján 25 éve foglalkozik fel-
nőttek és gyermekek önvédelmi, harcmű-
vészeti oktatásával.  Klubjaink Szabó
András 7. danos nagymester irányításával
működnek. Stílusunk hazánkban és kül-
földön egyaránt elfogadott: tanítási mód-
szerünket a Nemzeti Alaptanterv támo-
gatja, nemzetközi viszonylatban pedig az
International Budo Federation (IBF) tag-
szervezeteként váltunk elismertté; 2012-
ben világbajnokságot szervezhettünk
Budapesten.

Célunk

Olyan testi és szellemi képzési forma
elterjesztése, mely az alapvető emberi
értékeket, a személyiség, a jellem fejlesz-
tését tűzte ki célul. Stílusunkon belül gya-
korlatiasan, következetesen fejlesztjük a
tanítványok küzdőszellemét, tiszteletre,
önfegyelemre, az  életszerű tanulás fon-
tosságára neveljük őket. 

Pusztazámor

Szeptembertől induló edzéseinken a sza-
murájok harci és önvédelmi technikáit
oktatjuk. Szigorú iránymutatás mellett,
sok gyakorlással betekintést nyerhetnek a
pusztakezes technikák, az önvédelmi esz-
közök (nunchaku, say villa, tonfa) és a
szamurájok fő fegyverének számító kata-
na-kard használatába.

Kezdő tanfolyamunk szeptember 3-án,
17:30-kor kezdődik a Pusztazámori Álta-
lános Iskolában. A részvételhez csak egy
póló és hosszúnadrág kell.

Információ: Miklósi Mátyás (1.dan) 
tel.: 30 641 6136
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KERTÉPÍTÉS – TÓ ÉPÍTÉS
KERTFENNTARTÁS
lGyomosodás gátlás, pázsit felújítás, gyepszellőztetés
l ECO tóépítés, felújítás, ápolás
l Rézsű, sziklatámfal beültetés, építés
l Díszcserjék, díszfák metszése, korona alakítása

Boros Tamás
Tel.: 06/20 528 9020

Kerítésdrótok, kiegészítők közvetlenül a gyártótól.
Termelői áron kaphatók: drótfonatok, csibeháló,
vadháló, hegesztett rácsok, huzalok, feszítők,

beton-, fémoszlopok, nádszövetek, árnyékoló hálók. 
Kerítés építés, ingyenes kiszállítás, folyamatos akciók.
Érd, Gábor u. 11. 06-70/317-4671, www.erdikerites.hu

KIADJUK A KÖNYVÉT!
A Kornétás Kiadó hosszú évek óta működik közre könyvek, kiadványok
megjelentetésében. Küldje el kéziratát, szerkesztőink véleményt, áraján-
latot adnak,  tanácsokkal, tördeléssel segítik a megjelenést. Könyve egy
hónapon belül az olvasók kezébe kerülhet. Keressen bennünket!

Kornétás Kiadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/C 
Telefon: 239-0146; 789-7149 • E-mail: kornetas@chello.hu

Fakivágást, gallyazást, fűnyírást, kaszálást, telektisztítást, 
kertépítést, kertészeti munkákat, öntözőrendszer 

telepítést, kerítés-, járdaépítést, térburkolást vállalok 
igényesen, precízen, referenciákkal. 

Gallyat, kaszálékot elszállítom.

ifj. Hancsovszki János: 06-70/317-4671

DIÓSDON TELEK ELADÓ 
a Pillangó utcában, 918 m2, 

teljes összközműves, ára: 16 M Ft.
tel: 20-923-5907






