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Hőseinkre emlékeztünk

Május 20-án az első és a második világháborúban elesett 
hősökre emlékeztünk községünkben. Az alábbi képeken 
túlmenően a 8. oldalon számolunk be az ünnepségről, va-
lamint közöljük az elhangzott emlékbeszédet. 
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Koroda-kert

Falunap    Pusztazámor

8:00 Főzőverseny
Jelentkezni június 20-ig Kiss Ágnesnél 
a 0630/596-2140-es telefonszámon.

9:00 Bíró Csaba-emlékkupa (műfüves pálya)
Jelentkezni június 20-ig Oláh Gábornál lehet 
a 0670/25-09168-os telefonszámon.

9:00 Tekeverseny (Miska presszó udvara)
Jelentkezni a Miska presszóban vagy 
a 0670/581-3153-as telefonszámon lehet.

10:00 Sakk-, futó-, borverseny a helyszínen 8:00–09:45-ig
10:00–17:00 Ugrálóvár, óriáscsúszda, arcfestés

13:00 Ebéd

15:00 Eredményhirdetés

16:00-20:30 Színpadi műsorok:

Irigy Hónaljmirigy
Csepregi Éva
Balanz Band
Happy Gang
Táncbemutató

21:00–01:00 Utcabál a Gríz zenekarral

22:00 Tűzijáték

Minden program ingyenes!
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Nap mint nap látjuk, ahogy a köz-
munkásaink takarítják az utcákat, 
szedik a szemetet, kaszálnak. Mind-
ezt azért teszik, hogy rendezett, tiszta 
és élhető legyen településünk, hogy 
büszkén fogadhassuk az idelátogatók 
dicséretét. 

A község területén több szemét-
gyűjtő konténer van. No, nem azért, 
hogy boldog-boldogtalan telehordja 
szeméttel, hanem azért, hogy a köz-
területeken összegyűjtött szemetet és 
zöldhulladékot legyen hova raknunk. 
Ezért bántja a szemünket a konté-
nerbe dobált komplett szobabútor 
szőnyegestől, a különböző vállalko-
zók által lerakott építési törmelék, szi-
getelőanyag. 

Olyan érzésem van néha, mintha a 
lomtalanítás elkerülte volna egyes la-
kók figyelmét, pedig évente egyszer 
mindenki ingyen megszabadulhat a 
feleslegessé vált dolgaitól. Persze van-
nak olyanok, akik szinte sportot űznek 

abból, hogy folyamatosan szeméthal-
mokat hordjanak a konténerekhez. 

Szintén siralmas a helyzet a teme-
tőnél levő szemétgyűjtőknél. Az el-
száradt virágokon, koszorúkon kívül 
zsákokba tömött bokrok, sőt néha 
majd’ erdőnyi mennyiségű fa is fel-
lelhető. Az itt összegyűjtött hulladék 
elszállításáról mi gondoskodunk az 
önkormányzati büdzséből, így az 
Önök által befizetett adóból telepü-
lésfejlesztés helyett a szemétszállítás-
ra költjük a pénzt.

Az igénytelenséget sugalló állapot 
megfékezése érdekében mozgásér-
zékelővel ellátott éjjellátó készülékek 
felszerelésével kívánjuk rögzíteni az 
illegális hulladéklerakást, és megtesz-
szük a szükséges lépéseket az elköve-
tők ellen.

A sort nem tudom még lezárni, 
mert szomorúan szembesülhetünk a 
rongálás példáival is. A Koroda-kerti 
pingpongasztal lapját valaki nemes 
egyszerűséggel elkezdte letépni, min-
den bizonnyal a testi erejéből és szel-
lemi képességeiből csak ennyire futot-
ta. Így viszont használhatatlanná vált. 
Más az oktatási épületegyüttes előtti 

gáznyomáscsökkentő szekrényében 
levő dolgokra volt kíváncsi, ezért fel-
feszítette. A helyreállítást szintén a te-
lepülés pénzéből kell kifizetnünk.

A csendes, nyugalmas falusi életre 
vágyókat joggal zavarja a szomszéd, a 
közeli vállalkozás vagy az utcán han-
goskodók erős zaja. A felújítást, a szü-
linapi bulit, a meccs közbeni hangokat 
mindenki elnézi, ha nem gyakoriak 
és nem tartanak a végtelenségig. Más 
a helyzet az olyan szomszédokkal, 
közterületen tartózkodókkal, akiknek 
életvitele, kultúrája nem megfelelő, és 
nem érdekli őket a közösség. Sajnos a 
szomszédok, az aludni vágyók éjsza-
kai nyugalmát Zámoron sem kímélik. 
Például a Koroda-kertbe rendszeresen 
járnak olyan fiatalok, akik az autójuk-
ból bömböltetik a zenét és késő éjjelig 
ordítoznak. Már kértük a rendőrség fo-
kozott jelenlétét az érintett területeken. 

Bízom abban, hogy ezek a problé-
mák egymás között, illetve eseti külső 
beavatkozással is rendezhetők. Végső 
esetben az önkormányzat a kormány-
rendeletnél szigorúbb rendeletben is 
szabályozhatja ezeknek a zajoknak a 
megengedett mértékét, de ez már egy 
egészen más történet. 

Pátrovics Benedek
polgármester

Amennyiben tud illegálisan lerakott 
hulladékról, kérjük, adja meg pontos 
helyét a 0623/347-348-as telefonszá-
mon, vagy a titkarsag@pusztazamor.
hu e-mail-címen. 
Segítsen minket abban, hogy rendet 
tarthassunk!

Szeméthegyek, rongálás, hangoskodás 
– ez lesz a divat Pusztazámoron?

ÖNKORMÁNYZATI KONTÉNER 
– HÁZTARTÁSI SZEMÉTTEL MEGRAKVA

TEMETŐI „CSENDÉLET”

A TÖNKRETETT PINGPONGASZTAL

A NYOMÁSCSÖKKENTŐ 
SZEKRÉNYÉT IS MEGRONGÁLTÁK
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Mint az előző lapszámban már beszá-
moltam róla, a Koroda-kerti pergola 
felújítását elvégeztettük. Örülünk an-
nak, hogy a Három falu két keréken 
biciklitúrán már az új pergola fogadta 

a résztvevőket. A kivitelezők minő-
ségi munkát végeztek, meg vagyunk 
elégedve velük.

A kertben található kör alakú nádfe-
deles zenepavilon is új külsőt kap. A 

faszerkezetet le kell csiszolni és újra 
kell kezelni és festeni. A Falunapra le-
szünk készen vele.

Pátrovics Benedek 
polgármester

Közös lelki otthonunk, a Pusztazá-
mori Római Katolikus Plébánia az 
évek során nehéz anyagi helyzetbe 
került. Több éve sajnos a kiadásaink 
nagyobbak a bevételeinknél, így idén 
már az a helyzet állhat elő, hogy tel-
jesen feléljük a tartalékainkat. Min-
den plébánia, így a mienk is önellá-
tó, kizárólag a hívek adományából 
tartja fenn magát. Ebből fedezzük a 
közös személyi jellegű kiadásokat, a 
közüzemi díjakat, épületfenntartást. 
Ezúton is köszönjük tisztelettel azok-
nak, akik hűségesen évről évre, akár 
erejükön felül is támogatnak. 

A megnövekedett kiadások súlyos 
terhet tesznek a plébánia vállára, 
ezért kérünk minden kedves puszta-
zámorit, aki felelősséget érez a temp-
lomunkért, katolikus közösségünkért, 
szíveskedjenek egyházi hozzájárulá-
sukkal („egyházi adó”) anyagilag is 
támogatni a pusztazámori plébániát. 

Az egyházi hozzájárulás irányadó 
mértéke a Pusztazámori Római Ka-
tolikus Plébánia Képviselőtestülete 
által elfogadott ajánlás szerint – ál-
landó keresettel rendelkező, felnőtt 

esetében – személyenként 6000 Ft 
évente, ez az összeg szükséges a plé-
bánia elégséges működéséhez. De 
természetesen a nehezebb anyagi 
helyzetben lévők a Plébános atyától 
kérhetnek méltánylást.

Az egyházi adó befizetése (akár 
több részletben is) történhet:

• készpénzben a szentmisék alkal-
mával, Pusztazámoron a Petőfi utcai 
templomban a sekrestyében, vagy 
irodai időben a Sóskúti Plébánián,

• a plébánia képviselői által min-
den postaládába bedobott tájékozta-
tó levél mellett található sárga csek-
ken keresztül a postán,

• átutalással a plébánia bankszám-
laszámára (PUSZTAZÁMOR RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA CIB BANK: 
11103303-19184001-36000001). 

• Egyre többek által kedvelt mód a 
havi állandó átutalás beállítása a fen-
ti bankszámlaszámra, mert így egész 
évben eloszlik az egyházi adó összege 
és nem jelent egyszeri, nagyobb terhet 
annak megfizetése. A plébánia szem-
pontjából szintén a havi állandó átuta-
lás a legkedvezőbb választás, hiszen a 
fent részletezett kiadások többsége is 
havi állandó jelleggel jelentkezik.

Elérhetőségeink:
A közös központi Sóskúti Plébánia 
címe, telefonszáma: 2038 Sóskút Fő 
u. 20.    06 23 348-018  Plébániáink 
weboldala: www.soskutiplebania.hu

Segítségét, felajánlását nagyon szé-
pen köszönjük!

Pusztazámor Plébánia 
Képviselőtestülete

Kedves Katolikus Testvérek!

Hírek a Koroda-kertről
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Képviselő-testületi határozatok

19/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki 
Rendőrőrs 2016. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

20/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az Érdi Ren-
dőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrs techni-
kai felszerelésének javítása céljából bruttó 
400.000 Ft, azaz Négyszázezer forint értékű 
támogatást nyújt az alábbi tárgyi eszközök 
beszerzésének költségeihez: 2 db informati-
kai eszköz (laptop).

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megté-
telére és megállapodások megkötésére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

21/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy a Sóskúti Fúvós-
zenei Egyesületnek (2038 Sóskút, Gárdonyi. 
G. u. 17.) hangszervásárlás, illetve felújítás 
költségeire 400.000 Ft támogatást nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére. A képviselő-testület utasítja a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2017. évi költségvetés civil 
szervezetek támogatása céljából elkülönített 
kerete, illetve a tartalékalap terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

22/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Sóskúti Polgárőr Egyesületnek 
(2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) az Andreetti 
Károly Általános Iskolának és Művészeti 
Iskolának a 2017. évben megrendezendő 
KRESZ-vetélkedő lebonyolításához 130.000 
Ft támogatást nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére, 
illetve a Sóskúti Polgárőr Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodás tartalmának 
meghatározására. A képviselő-testület utasítja 
a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondos-
kodjon a kifizetésről a 2017. évi költségvetés 
civil szervezetek támogatása céljából elkülöní-
tett kerete, illetve a tartalékalap terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

23/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2017. évi Három falu 
két keréken rendezvény lebonyolításához 
500.000 Ft-ot biztosít a 2017. évi költségve-
tés terhére. A Zámori Kör Egyesület jelezte, 
hogy az idei rendezvény megszervezése 
részükről nehézségekbe ütközik, ezért az 
önkormányzat a Pusztazámor Községért 
Közalapítványt kéri fel a szervezésre.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megté-
telére. Határidő: szükség szerint  
 Felelős: polgármester, jegyző

24/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Pusztazámor Községért 
Közalapítványnak (2039 Pusztazámor, 
Munkácsy M. u. 1.) az alapítványi célok 
megvalósítására 5.500.000 Ft támogatást 
nyújt.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére. A képviselő-testület utasítja a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2017. évi költségvetés civil 
szervezetek támogatása céljából elkülönített 
kerete, illetve a tartalékalap terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

25/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) ön-
kormányzati rendelet 9–10. §-a alapján úgy 
dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg 
a 2015/2016-os eredményeire tekintettel

Babar Zóra Leona pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Babar Flóra Zoé pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

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

Nagy Beatrix pusztazámori lakos részére  
35.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

26/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Gyermekmosoly Alapít-
vány (székhelye, 2039 Pusztazámor, Petőfi 
S. u. 27.) számára az Andreetti Károly Ál-
talános Iskola és Művészeti Iskola Pusz-
tazámori Tagiskolájának önkormányzati 

vagyonkezelésű épületrészét a Gyermek-
mosoly Alapítvány megbízásából szerve-
zett napközis tábor lebonyolításához 2017. 
június 26. és július 7. közötti időszakra térí-
tésmentes használatba adja, illetve a nyári 
tábor lebonyolításához 140.000 Ft támoga-
tást nyújt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére. A képviselő-testület utasítja a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2017. évi költségvetés civil 
szervezetek támogatása céljából elkülönített 
kerete, illetve a tartalékalap terhére.

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

27/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Andreetti Károly Álta-
lános Iskola és Művészeti Iskola Puszta-
zámori Tagiskolájának és a Pusztazámori 
Napköziotthonos Óvoda közös csapat-
építő kirándulásának lebonyolításához 
150.000 Ft támogatást nyújt. A kirándulás 
célpontja: Visegrád, időpontja: 2017. júni-
us 2. péntek.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. A képviselő-testület utasítja a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy gondos-
kodjon a kifizetésről a 2017. évi költségve-
tés terhére.

Határidő: 2017. június 2.
Felelős: polgármester, jegyző

28/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy „A közvilá-
gítás-bővítés 80 db HOFEKA Tweet S1 (14) 
19W 1950 lm” ajánlattételi felhívásra beér-
kezett ajánlatok közül az összességében a 
legjobb ajánlat bírálati szempontja alapján 
a Global Green Energy Kft. (1183 Budapest, 
Kond utca 12., képviseli: Szabó Szandra 
ügyvezető) hirdeti ki győztesnek. Így a pusz-
tazámori közvilágítás-bővítés munkálataira 
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete, a Global Green Energy Kft.-
vel köt szerződést. 

A Global Green Energy Kft. ajánlati ára 
bruttó 7.434.072 Ft, mely tartalmazza a mű-
füves pálya megvilágításához 8 db 50W-os 
reflektor felszerelését és a meglevők felfüg-
gesztésének megerősítését.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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29/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
a polgármestert arra, hogy a Pusztazámor, 
Koroda-kertben található elkorhadt fa per-
gola újjáépítési munkálataira szóló, 2017. 
március 23. napján kelt árajánlat alapján 
rendelje meg a kivitelezési munkák elvég-
zését a MINDEN-S 2003 Bt.-től (2038 Sós-
kút, Szegfű u. 17.) nettó 237.000 Ft + 63.990 
ÁFA, azaz 300.990 Ft díjért.

Határidő: 2017. április 28.
Felelős: polgármester, jegyző

30/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ágos-
ton Anita és Bratkó István (2039 Puszta-
zámor, Petőfi S. u. 31. szám alatti lako-
sok) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a 
2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 31. szám 
alatti önkormányzati bérlakás homlokza-
tát felújítsák, a vakolatot kijavítsák, leszí-
nezzék, valamint egy új kerítést építsenek 
betonalappal, zsalukőből és dróthálóval, 
vasoszloppal. A kivitelezés költségei 
Ágoston Anitát és Bratkó Istvánt mint bér-
lőket terhelik. 

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

31/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az EUROTE-
TŐ-SZIG Kft. (2039 Pusztazámor, Petőfi. S. 
u. 42., képviseli: Fodor Gábor ügyvezető) 
kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a 2039 
Pusztazámor, Petőfi S. u. 31. szám 180/2 
hrsz. alatt nyilvántartott épületben található, 
élelmiszerbolt funkciójú üzlethelyiség tera-
szán asztalokat helyezzenek el 2017. április 
10. és 2017. 09. 30. között. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

32/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az ál-
lamháztartásért felelős miniszterrel közösen 
meghirdetett, az „Önkormányzati felada-
tellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
pályázaton az óvodai, iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy 
új sportlétesítmény létrehozása alcél kere-
tén belül az iskolai sportudvar kialakításá-
ra nyújt be pályázatot. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására és szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2017. május 2. 16.00 óra
Felelős: polgármester, jegyző

33/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) ön-
kormányzati rendelet

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

Madari Tamás pusztazámori lakos részére 
100.000 Ft összegben

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

34/2017. (IV. 4.) számú képviselő-testületi 
határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújt-
ja a pályázatot a 2017. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

35/2017. (IV. 27.) számú képviselő-testületi 
határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a he-
lyi önkormányzatokért felelős miniszter 
az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen meghirdetett, az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása” pályázaton az óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás, vagy új sportlétesítmény létreho-
zása alcél keretén belül az iskolai spor-
tudvar kialakítására nyújt be pályázatot. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal 
arra, hogy a pályázat nyertessége esetén a 
saját forrás összegét, amely a pályázat sze-
rint 14.782.230 Ft a 2017. évi költségvetés 
terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a pályázat benyújtására és szük-
séges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. május 2. 16.00 óra
Felelős: polgármester, jegyző

36/2017. (IV. 27.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) ön-
kormányzati rendelet

9–10. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi 
Ösztöndíjat állapít meg a kiemelkedő sport-
teljesítményére való tekintettel

Gróh Janka pusztazámori lakos részére 
10.000 Ft összegben

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

Gróh Katinka pusztazámori lakos részére 
50.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

37/2017. (IV. 27.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) ön-
kormányzati rendelet 10/A. §-a alapján úgy 
dönt, hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg 
a karate sportágban Európa- és világbajnok-
ságon történő részvételéhez

Gyimesi Balázs pusztazámori lakos részé-
re 100.000 Ft összegben

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

38/2017. (IV. 27.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Pénzügyi Bizottság javasla-
tára Pátrovics Benedek polgármester részére 
a 2017. évben eddig végzett munkájának 
egészét elismerve és jónak értékelve 2 havi 
illetményének megfelelő jutalmat állapítson 
meg. Utasítsa a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2017. évi költségvetés terhé-
re. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

39/2017. (IV. 27.) számú képviselő-testületi 
határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy a Pusz-
tazámor Községi Önkormányzat részt kíván 
venni a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági 
Alapítvány (székhely: 1052 Budapest, Vá-
rosház u. 7.) által szervezendő 2017. évi 
szociális-karitatív, illetve szabadidős tábo-
roztatásban. 

Az üdülés időtartama: 2017. augusztus 
14–21. között.

Az üdülés helyszíne: Zamárdi Gyermek-
tábor (8621 Zamárdi, Nagyváradi u. 92.) 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy 5 fő 
pusztazámori illetőségű gyermek vehet részt 
a táboroztatásban. A táboroztatásban részt 
vevő gyermekek kijelölésére és a turnusok-
kal kapcsolatos egyeztetésre az Andreetti 
Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola 
Pusztazámori Tagintézményének vezetője 
jogosult.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy brut-
tó 100.000 Ft fedezetet biztosít a táborozás 
költségeinek fedezéséhez.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére és a szükséges megállapodások 
aláírására. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

 Pátrovics Benedek dr. Újházi Miklós
 polgármester   jegyző
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A zámori hősökre emlékeztünk

Május 20-án községünkben az első és 
a második világháborúban elesett hő-
sökre emlékeztünk.  Mint minden év-
ben, az idén is az MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
32. Nemzeti Díszegység katonái vet-
tek részt az eseményen. A bevezető 
részben a Sóskúti ifjúsági Zenekar 
előadásában magyar történelmi kato-
nai indulókat hallhattunk. Karnagyuk 
Kaszás Sándor volt.

Az ünnepség kezdetét a kürtjel je-
lezte. Majd a magyar nemzeti lobogó 
ünnepélyes felvonása következett a 
Himnusz dallama alatt. Kovács  Nóra 
2. osztályos tanuló  előadásában Al-

bert Ferenc „A feledhetetlen múlt” 
című versét hallhattuk. A folytatásban 
emlékező beszédet mondott Ádám 
Barnabás ezredes, az MH vitéz Szur-
may Sándor Budapest Helyőrség Dan-
dár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység 
parancsnoka. 

Végezetül az emlékművekhez ko-
szorút helyezett el Ádám Barnabás ez-
redes, Pátrovics Benedek polgármes-
ter és Békési Géza alpolgármester az 
önkormányzat nevében, Garainé Or-
das Dóra elnök a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány részéről, a Nap-
lemente Nyugdíjasklubból Pátrovics 
Benedekné és Hornyák Andrásné, va-

lamint a Zámori Kör Közhasznú Egye-
sület nevében dr. Fekete Zsuzsanna és 
Turnhauser Tamás. A hozzátartozók 
és a résztvevők is elhelyezték a meg-
emlékezés virágait. A megemlékezés 
befejező részében a zenekartól a Szó-
zat hangzott el, majd a szárnykürtös 
az elesettek emlékére elfújta a Magyar 
takarodót.

Kiss Ágnes

Tisztelt emlékező Közön-
ség! Hölgyeim és Uraim!

Én ma ide katonaerkölcsi 
kötelességből, hazafiság-
ból, szívbéli becsületből, 
a hazáért elesett honvédek 
iránti tiszteletből jöttem, 
azért, hogy a ma katoná-
jaként tisztelettel adózzak 
az elesetteknek, hozzátar-
tozóiknak és rajtuk keresztül ennek 
a közösségnek. Ezt az áldozatot, a 
jelenkor áldozatát és e hazát nekünk 
kell örökül hagyni a jövő nemzedé-
keknek, békében, szeretetben, jó-
kedvben és bőségben. Ne feledjük, 
hogy a világunkban megtörtént ter-
rorcselekmények rá kell ébresszenek 
bennünket, hogy mennyire törékeny 
és mennyire nagy érték a mindenna-
pi béke. 

Személyesen különösen fontosnak 
tartom, hogy a hősi példát, amelyet 
eleink mutattak fel számunkra, őriz-
ze meg az örök emlékezet, és nevük 
soha se menjen feledésbe, sőt, is-
merje meg, tekintse példának a mai 
fiatalság is. Beszédemben arról a 
hősiességről kívánok megemlékezni, 
amely nemcsak az őseink és a szen-
tek sajátja, akik hősies fokban gyako-
rolják az erényeket, hanem a mienk 

is, mert az emlékezés nem 
csak kevesek kiváltsága, 
hanem minden ma élő 
ember, valamennyiünk 
kötelezettsége, hiszen hős 
elődök dicső örökösei va-
gyunk. 

Az emlékművön a már-
ványba vésett hősi neve-
ket olvasva példákat lá-
tunk, és belénk nyilallhat 

a mérhetetlen fájdalom adta kérdés, 
hogy volt-e értelme az áldozatuknak. 
Volt-e értelme a magyarság történel-
me során meghozott fájó áldozatok-
nak, veszteségeknek és hősi csele-
kedeteknek? Fájó szívvel, de el kell 
mondanunk: nincs olyan magyar csa-
lád, mely ne gyászolná a XX. századi 
harcokban elesett hőseit, áldozatul 
esett vagy ártatlanul kivégzett mártír 
hozzátartozóját. Ha körbenézek itt 
a hazában, mégis hitében megma-
radt, határait és egyúttal az európai 
közösséget foggal-körömmel védő, 
hagyományait ápoló, azok megőrzé-
séért áldozatokra képes embereket 
látok – és azt mondom, igen megér-
te s megéri minden áldozat, mert itt 
vagyunk! Még mindig itt vagyunk, és 
Európa közepén egyre szorosabban 
fogjuk egymás kezét. Mi így együtt, 
Szent István örökösei, polgári joggal 

bíró szlovákok, szerbek, székelyek, 
svábok, szászok, románok, cigányok, 
ukránok, ruszinok, jászok, palócok, 
matyók, kunok, besenyők és magya-
rok, a Szent Korona örökösei, mi itt 
vagyunk otthon a Kárpát-medencé-
ben, egyre tisztább látással egymásra 
nézve, a közös gyökeret alkotva itt, 
Európa közepén, több mint ezeré-
ves keresztény múlttal – és nem kí-
vánunk mások lenni! Történelmünk 
lapjai bővelkednek dicső és gyászos 
eseményekben, melyekben igaz ha-
zafiak áldozták fel a drága életüket 
hazánkért, nemzetünkért, értünk, 
utódokért. Ezért tartozunk nekik há-
lával és örök emlékezettel.

A mai megemlékezés egyértelmű 
üzenettel bír számunkra: hős előde-
ink példáját követve sokkal könnyebb 
a mindennapi áldozat, amit szerette-
inkért és rajtuk keresztül egymásért 
és a hazáért meg kell hoznunk. 

Tisztelt Emlékezők! Ezen emlékmű 
a kegyelet mellett emlékeztessen a 
béke és a hazáért meghozott áldo-
zat jelentőségére. Köszönöm, hogy 
együtt emlékezhetek Önökkel. Isten 
áldását kérem Önökre.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Ádám Barnabás 
ezredes

Hálával és örök emlékezettel tartozunk nekik
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Egy nap, ami csak a gyerekekről szólt

A „Három falu két keréken” rendezvény 
után ismét színes és ingyenes gyermek-
napi programot kínáltunk a zámori 
gyerekeknek és a családjaiknak. Termé-
szetesen azok a sóskútiak és tárnokiak, 
akik a kerekezésben még nem fáradtak 
el, szintén velünk maradtak. 

Megtelt gyerekekkel az egész Ko-
roda-kert. Volt népi játékpark, lufi-

bohóc, vízzel lemosható matrica-tet-
kózás. Izgalmas sport- és ügyességi 
versenyeket szerveztek az iskola pe-
dagógusai. 

Nem maradhatott el a már hagyo-
mányos jégkrémezés sem: az édes 
finomságot az önkormányzat ajándé-
kozta a résztvevőknek. Többféle üdí-
tőt kínáltak a szülői munkaközösség 

tagjai. A programot a Holdonmacska 
gyerekzenekar színvonalas koncertje 
zárta. 

Nagyon szépen köszönjük a peda-
gógusok, a szülők és Kiss Ágnes mű-
velődésszervező munkáját.

Szervezők
Kiss Ágnes felvételei
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Rajzolni jó!

Szinte minden gyerek szeret rajzol-
ni, festeni. Az ábrázolás által ala-
posabban megismerik a világot és 
önmagukat. Jobban ki tudják fejezni 
érzéseiket, gondolataikat. A vizuális 
nevelésben sokféle lehetőség nyílik 
a gyermeki személyiség fejlesztésére, 

amit iskolánkban igyekszünk kiaknáz-
ni. Odafigyelünk arra, hogy a spontán 
ábrázolás lehetőségének folyamatos 
biztosításán túl értékes tartalmak il-
lusztrálására ösztönözzük tanulóinkat 
az órákon és azon túl. 

Most a költészet napjára készült 
munkákból válogattunk néhány egyé-
ni és kooperációban készült alkotást. 
Érdekes lehet megfigyelni, hogy egy 
téma hányféle elképzelésben jelenik 
meg. Ahogy azt is, hogy mennyire 
összehangoltan tudtak dolgozni az 
egyes csoportok a közös mű érdeké-
ben. Az egyéni alkotások mérete A/4 
és A/3, a közösségieké 50×70 cm vagy 
100×100 cm.

Mészáros Ildikó
tanító
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Zeneiskolai élet Pusztazámoron

A 2016–2017-es tanévben, nagy 
örömünkre, tovább nőtt a sóskúti 
Andreetti Károly Általános Iskola és 
Művészeti Iskola pusztazámori nö-
vendékeinek száma. Negyvenegy 
gyermek vett részt a zenei képzésben, 
ami általános iskolánk tanulólétszá-
mához viszonyítva figyelemreméltó 
arány! Ez részben annak köszönhető, 
hogy az előképzős szolfézsórákat be-
illesztettük a közismereti órarendbe 
az általános iskola első két évfolya-
mában. Úgy gondoljuk, hogy ennek 
a korosztálynak megterhelő az iskolá-
ba való beszokással egy időben heti 
két hangszeres és heti két szolfézsóra. 
Mivel most csak a hangszeres órák je-
lentenek pluszelfoglaltságot, az ügye-
sebb tanulók a hangszertanulást már 
beilleszthetik délutáni napirendjükbe. 
Akik pedig kizárólag szolfézsoktatás-
ra iratkoznak be, azok a hangszerta-
nulás előkészítéseként ismerkednek 
a kottával, a zenei jelenségekkel. Így 
a későbbi hangszeres órákon zenei 
előképzettségük révén gyorsabban 
haladnak majd, sikerélményük lesz, 
ezért szívesen gyakorolnak. A célunk 
az, hogy előbb-utóbb minden zeneis-
kolás válasszon hangszert, és ismerje 
meg a zenetanulás feladatait, örömeit.

Idén a furulya mellett a hegedű ta-
nítása is helyben zajlott, ami szintén 
megkönnyítette a kis muzsikusok idő-
beosztását.

Az első félév zenei eseményeit a 
hagyományos Falukarácsony zárta, a 
zeneiskolások változatos zenei pro-

dukciókkal járultak hozzá az ünnep-
hez. Nemcsak a kis furulyások szere-
peltek, hanem a szolfézscsoportokból 
alakult kamarakórus is fellépett, sőt, 
csengettyűzenekar is színesítette a 
műsort, nagy sikerrel. Az ünnepség 
után jólesett az iskola előtt közösen 
elfogyasztott bejgli, forró tea.

A tavaszi Andreetti-napok kereté-
ben a zeneiskolai tanárok hangver-

senyét hallgathattuk meg. Nagy meg-
tiszteltetés volt a legügyesebbeknek, 
hogy tanáraik mellett ők is felléphet-
tek a színvonalas koncerten.

Április 22-én három pusztazámori 
tanulóval (Andrásfalvy Angéla, Kato-
na Lilla, Garbacz Dominik) utaztunk 
a XII. Törökbálinti Regionális Szolfézs-
versenyre, ahol mindhárman szépen 
szerepeltek. Bátran birkóztak meg az 
írásbeli és szóbeli feladatokkal és a 
versenyhelyzettel járó izgalommal. 

Az osztályonként megszervezett 
anyák napi köszöntésen már a kis el-
sősök is ügyesen énekeltek, szolmi-
záltak, báboztak.

Május 16-án a furulyás növendékek 
vizsgahangverseny keretében mutat-
ták meg szüleiknek és a vizsgáztató 
tanároknak, hogy mennyit haladtak a 
hangszertanulásban. Idén több kama-
raprodukciót is hallottunk, ami jól jel-
zi a gyerekek zenei fejlődését, hiszen 
az együtt muzsikálás nagy figyelmet, 
egymásra hangolódást igényel. A kö-
zös zenélés ugyanakkor magasabb 
élményt nyújt mind az előadóknak, 
mind a hallgatóságnak.

A tanévet június 20-án, kedden a 
zeneiskolai évzáró ünnepség és a ze-
nei bizonyítványosztás zárja majd le, 
amit a sóskúti iskola tornatermében 
rendezünk, 17 órától. Ezt követően 
lehet végre lazítani, és a nyári szünet-
ben kötetlenül, kedvtelésből muzsi-
kálni, sokat, sokat!

Dallos Márta

A SZOLFÉZSVERSENY RÉSZTVEVŐI

FURULYAVIZSGA

SZOLFÉZSÓRA ÁPRILISBAN
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Három falu két keréken 2017 

Az időjárás megjutalmazta Pusztazá-
mor, Tárnok, Sóskút lelkes szervezőit, 
akik immáron 14. alkalommal készí-
tették elő a Pusztazámor, Sóskút és 
Tárnok életében a legnagyobb töme-
get megmozgató eseményt: szélcsen-

des, napsütéses reggel készülődhettek 
azok a kerékpárosok, akik minden év-
ben legalább egyszer felkerekednek a 
három település bejárására.

Miután ez évben Pusztazámor volt 
a rendezvény házigazdája, az önkor-

mányzat részéről Kiss Ágnes művelő-
désszervező asszony vezényelte a le-
bonyolítást.

Sóskúton már megszokhatták a 
bringások, hogy a Sóskút 2000 Egye-
sület és a vecernicás táncosok segí-
tik a nevezés lebonyolítását, osztják 
az úti italokat. Még javában tartott a 
pusztazámoriak regisztrációja, amikor 
az érkező sóskúti vendégek már a fi-
nom vendégváró pogácsát és a frissítő 
vizet vehették magukhoz. 

A pusztazámori indulás előtt meg-
tudhattuk, hogy az egészségünk felett 
hagyományosan Andrásfalvy András 
doktor úr és egy mentőautó fog őr-
ködni, ha valakinek műszaki problé-
mája lesz, akkor számíthat Rózsavölgyi 
József segítő közreműködésére, de a 
műszaki segélyszolgálat sóskúti ön-
kéntesekkel is kiegészült. Megnyugtató 
volt látni, hogy a rendőrség és a telepü-
lések polgárőrei nagy erőkkel vonultak 
fel a rendezvényre, így biztos lehetett 
mindenki abban, hogy a kerékpárosok 
vonulását semmi sem zavarhatja meg.
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Pátrovics Benedek polgármester 
óvó, vigyázó mondatai után jó volt 
látni a Pusztazámorról kivezető úton 
tekerők sokaságát. A korábbi évektől 
eltérően a konvoj Tárnokig csak egy 
helyen kényszerült kisebb várako-
zásra: az autópálya-csomópont kör-
forgalmánál a biztonságos áthaladás 
miatt be kellett várni a lassabban hala-
dókat, de legalább várakozás közben 
volt lehetőség megszemlélni a hulla-
déklerakóba érkező járműveket.

Tárnokon az igen finom vöröshagy-
más zsíros kenyérrel mindenkinek 
lehetősége volt pótolni az elvesztett 
kalóriákat. Az indulás előtti látvány 
felemelő volt: közel 600 kerékpáros 
indult, hogy legyűrve a sóskúti ipari 
parkból induló emelkedő nehézségeit 
Sóskúton újra megpihenjen és élvezze 
a civilek gyümölcsös-üdítős gondos-
kodását. 

A 33 kilométeres táv után felüdülés 
volt megérkezni Pusztazámorra, ahol 
nem sokat kellett várni arra, hogy a két 
kondérban főtt paprikás krumpli az asz-
talokra kerüljön. Az ebéd után extrém-
sport-bemutatót láthattak az érdeklő-
dők. Speciális kerékpárral, mesterséges 
elemekből kialakított triál pályán látvá-
nyos ugrásokat, akrobatikus elemeket 
és trükköket mutattak be csapattagok, 
akik magyar bajnokok és elit kategóriás 
triál kerékpárosok voltak. Mindenkit le-
nyűgöztek tudásukkal.

A két szakács, Léránt Gyula és Var-
sányi László kiváló ebédet főztek. 
Az ásványvizet a zámori Peridot Kft. 
biztosította. A nyugdíjasklub dol-
gos asszonyai és a segítők – Böcsödi 
Gusztávné, Fehér Veronika, Hornyák 
Andrásné, Hornyák Róbertné, Kiss 
Istvánné, Oláh Gáborné, Pátrovics 
Benedekné, Pátrovics Jánosné, Szige-
ti Sándorné, Szilágyi Ferencné, Vadas 
Gáborné – munkájának köszönhetően 
szinte várakozás nélkül meleg ebéd-
hez juthatott mindenki.

Köszönet illeti az önzetlen segítsé-
gért: Bielik Andreát, aki a jelzőzász-
lókat varrta, Székely Jaroszlávot, aki a 
polgárőrség részéről működött közre, 
Kiss-Szele Bernadettet, Szalay Enikőt, 
Garainé Kiss Gabriellát, Csernyák 
Krisztinát, Kiss Bernátot, Hula Simon-
nét, Sumiczki Józsefet, akik reggel-
től-estig jókedvvel álltak helyt. 

A résztvevők
Fotó: Rózsavölgyi József
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Úszásoktatás másodikosoknak

Az előző tanévben kaptunk először 
lehetőséget a zámori önkormányzat-
tól arra, hogy másodikos tanulóink in-
gyenes úszásoktatásban részesüljenek 
a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium 
uszodájában. Mi így már számítottunk 
rá, és örömmel, izgatottan vártuk mi-
lyen fogadtatása lesz az osztályban, 
hányan kérnek felmentést, hányan 
kedvelik meg igazán ezt a sportot. 

A szülők nagyon nyitottak, segítőké-
szek voltak, ritkán fordult elő felsze-
reléshiány, és felmentést is többnyire 
csak indokolt esetben kértek; olyan 
tanuló nem volt, aki egyáltalán nem 
tudott részt venni az oktatáson. 

A gyerekeket már az első foglalkozá-
son kezdő és haladó csoportra osztot-
ták, hogy mindenki fejlődni tudjon. A 
kezdő csoportot Szuromi Ádám irányí-
totta, a haladókkal Arató Andrea foglal-
kozott, mindketten kitűnő szakmaiság-
gal. A kezdőknél főleg a vízbiztonság 
kialakítása volt a cél, a siklás, a főbb 
úszástípusok (gyors, mell, hát) alapmoz-
dulatainak elsajátíttatása, és a helyes le-
vegővételnek, illetve a beszívott levegő 
vízben való kifújásának szoktatása. Na-
gyon tetszett nekem, hogy az a kisgye-
rek, aki annyira félt a víztől, hogy eleinte 
sokat sírt, ha rágondolt, hogy bele kel-
lene ugrania a medencébe, nem adta 
fel, nem könyörögte ki magának a fel-
mentést, hanem fokozatosan engedett a 
rábeszélésünknek és erősítgette magát, 
így el is érkezhetett pár hét múlva az a 
pillanat, amikor büszkén kérte, nézzem 
meg az ugrását. Év végére elmondható 
lett, hogy a kezdőink akár eszköz nélkül 

is leúsznak néhány hosszt a medencé-
ben, persze többségüknek még nem 
ajánlanám, hogy mélyebb vizekre me-
részkedjenek. 

A haladó csoportnak sem volt egy-
szerű dolga, ők az alapokat kemény 
edzéseken igyekeztek tökéletesíteni, 
rendszeresen elhangzott az utasítás: 
„Ne gyorsan ússz, hanem szépen!” 
Néhány gyereken már a bemelegítő 
körök után látni lehetett némi fáradtsá-
got, de szépen kitartottak. Meg is lett 
az eredménye, év végére még a pillan-
góúszást is egész jól megtanulták, ami 
kimagaslóan jó teljesítmény, hiszen 
csak heti egy órájuk volt. Azt az inten-
zív munkát, amit a gyerekek végeztek 
úszás órákon, a felnőtt hobbiúszók 
sem biztos, hogy végigcsinálnák.

A legnehezebb időszak a tél volt, 
nemcsak a hideg idő, az öltözködés 
miatt, hanem mert az átlagnál is több 
vírusos megbetegedés terjengett a 
gyerekek között, és az egészségeseb-
bek is enerváltabbak, fáradékonyab-
bak voltak, érzékenyebben reagáltak 
a terhelésre. Tavasz elején, amikor ez 
már néhányuknak kezdte kedvét szeg-

ni és a keményebb, sportolói hang-
vételt személyes bántásként érzékel-
ték, akkor szükséges volt részünkről 
is több ösztönzést, lelki megerősítést 
bevetni, és segíteni a gyerekek és az 
edzők közti kommunikációt. Az érin-
tettek nyitottságát mutatta, hogy egyik 
hétről a másikra minden ilyen nehéz-
séget sikerült lerendezni. 

Úgy gondolom, hogy magas színvo-
nalú úszásoktatáson vehettünk részt 
kiváló oktatók által, és a gyerekek is 
büszkék lehetnek magukra, hogy ké-
pességeiket kihasználva jelentős fejlő-
dést értek el. Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani Pusztazámor Községi 
Önkormányzatnak e nagyszerű lehe-
tőségért, hisz a teljes költséget (utaz-
tatás, tanfolyamdíj) az önkormányzat 
finanszírozta. Emellett a szülők támo-
gatását is nagyon köszönöm.  

Számomra maradandó élmény volt 
figyelemmel kísérni mindkét csoport 
munkáját, nekem hiányozni fognak az 
úszás órák, és biztos vagyok benne, 
hogy osztályunkból sokan éreznek így! 

Somlai Zsuzsanna
tanító



Vasárnaponként már este 22 óráig tart nyitva az érdi 
INTERSPAR, így a hétvégi pihenésből visszatérők is ké-
nyelmesen be tudnak vásárolni. Az áruházat nem csak a 
vásárlók kedvelték meg, de a kiskereskedelmi szakma is 
elismerte: nemrég az Év Boltjának választották.

„A márciusban átadott érdi INTERSPAR bevásárlóközpont 
hamar népszerű lett a vásárlók körében, naponta több ez-
ren fordulnak meg, sokan már törzsvásárlóként térnek visz-
sza. A pozitív visszajelzések alapján a SPAR vezetése úgy 
döntött, hogy május 28-tól meghosszabbított vasárnap esti 
nyitva tartással folytatja működését az üzlet. 19 óra helyett 
22 óráig tartunk nyitva, így kényelmesen be tud majd vá-
sárolni az is, aki a tengerpartokról, illetve a Velencei-tóról 
vagy a Balatonról későn érkezik haza” – mondta Maczelka 
Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. 

Az érdi INTERSPAR számos modern szolgáltatást kínál: 
az előtérben kialakított mobiltelefon töltőponton akár be-
vásárlás közben is fel tudják tölteni telefonjaikat a vásár-
lók. A gyorsabb fizetést a hagyományos kasszák mellett 
új kasszainformációs rendszer segíti. A SPAR to Go étte-
remben ingyenes wi-fi zónát alakítottak ki. Az INTERSPAR 
áruház mellett 1.200 négyzetméteres shopterület kapott 
helyet, ahol egyebek között Frei Café, CCC cipőüzlet, pos-
ta, drogéria, optika és ékszerüzlet is nyílt, így a szükséges 
bevásárláson túl számos ügyet intézhetnek itt a vásárlók 

könnyen és gyorsan. A gyerekeket pedig az épület szom-
szédságában modern játszótér várja. 

A SPAR to Go étteremben friss, minőségi alapanyagokból 
készült grilltermékek, szendvicsek, salátafélék és egyéb hely-
ben készült ételek fogyaszthatók, vihetők haza és tekintettel 
a meleg, nyári időszakra gombócos fagylaltot is vehetnek a 
látogatók. Ezeken kívül a híres érdi Pataki Cukrászda finom-
ságai is megvásárolhatóak. A 377 autó befogadására terve-
zett, ingyenesen igénybe vehető parkolóban az elektromos 
autóval érkezők számára töltőállomást telepítettek, amellyel 
1–6 óra alatt bármilyen típusú villanyautó feltölthető. 

Az ország 33. INTERSPAR áruháza az Év Boltja kitüntető 
címmel is rendelkezik. A vásárlók kiszolgálása, az árukíná-
lat, a fenntarthatóság, a szolgáltatások színvonala, az üzlet 
belső kialakítása, valamint a szolgáltatások figyelembevé-
telével úgy ítélte meg az Élelmiszer Magazin szakmai zsű-
rije, hogy a hipermarket kategóriában az érdi üzletegység 
idén a legjobb. 

Az INTERSPAR bevásárlóközpont elérhetősége 
és nyitva tartása: 

2035 Érd, Iparos utca
H–Szo: 6:00–22:00, V: 8:00–22:00 (május 28-tól)
A bevásárlóközpontban üzemelő posta nyitva tartása:
H–P: 8:00–19:00, Szo–V: zárva

Meghosszabbított vasárnapi nyitva tartás és új 
szolgáltatások az érdi INTERSPAR bevásárlóközpontban



Álláslehetőség!

Munkavégzés helye: 2030 Érd, Kis-Duna utca 5.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény, betölteni kívánt munkakör megjelölésével 

az alábbi e-mail címen: iroda@servimat.hu

Svájci piac számára dolgozó 
Servimat International Kft. 

azonnali kezdéssel pályázatot hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére:

» MECHANIKAI MŰSZERÉSZ 
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat

» BESZERZŐ, ALKATRÉSZRAKTÁROS 
Elvárások: B kategóriás jogosítvány, megbízhatóság, 
rugalmasság

» BETANÍTOTT ALKATRÉSZ-ÖSSZESZERELŐ
Elvárások: szakmai tapasztalatot nem igényel. A munka-
végzéshez szükséges elméleti és a gyakorlati képzést cé-
günk biztosítja.


