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Hősök napja – képekben
(A hősök napja alkalmából rendezett megemlékezésről a 10–11. oldalon számolunk be.) 

A NEMZETI LOBOGÓ FELVONÁSA AZ EMLÉKMŰVEKNÉL GYEREKEK AZ EMLÉKEZÉS VIRÁGAIVAL

AZ EGYKORI HŐSÖK HOZZÁTARTOZÓI
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Nemes Nagy Ágnes: 
NYÁRI RAJZ

Hogy mit láttam? Elmondhatom. 
De legjobb lesz, 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.
 

Kányádi Sándor: 
KÁNIKULA

Kutyameleg, kánikula,
nyelvét kiveti a kutya,
budákol, a tűző, heves
nap elől árnyékot keres.

De alighogy hűvösre lel
s leheverne, költözni kell:
falja az árnyékot a nap,
s az ebbe is beleharap.

Pillognak a récék, libák,
nem csinálnak most galibát;
kiapadt a kicsi patak,
mint a cérna, kettészakadt.

Itt-ott ha még van is, ami
víznek mondható valami,
odamennek a bivalyok,
s kimártják a kis patakot.

Egyedül egy árva csacsi
hangját lehet csak hallani,
megereszt egy bátor iá-t,
esőért az égre kiált.
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Falunap Pusztazámor 2019
Pusztazámor Községi Önkormányzat tisztelettel 
meghívja Önt, családját, barátait a 2019. 06. 29-én 
tartandó XX. Falunapra.

Programok:
07.00–13.00 Főzőverseny (jelentkezés Kiss Ágnesnél – 30/596-2140)
10.00–12.00 Borverseny (jelentkezés Kiss Ágnesnél – a 30/596-2140)
09.00 Futóverseny (jelentkezés Csuta Bercinél – 30/444-6178)
08.00 Teke (jelentkezés: Miska presszó – 20/284-8883)
10.00 Sakk (jelentkezés Csóli Ödönnél – 30/519-1087)
08.00 Bíró Csaba Emlékkupa (jelentkezés Oláh Gábornál – 70/250-9168)
13.00 Ebéd a közös bográcsból
14.30 Eredményhirdetés
15.00-tól Lajsz-koktél

10.00–18.00 Gyerekprogramok:

 Óriáscsúszda, ugrálóvár, arcfestés 
13.00–17.00 Népi játékok udvara, kézműves foglalkozások, íjászat, vívás

Színpadi programok:

15.45 Fecó mulatós műsora
16.30 Polgár Peti humorista műsora
17.15 Abba Sisters nosztalgiaműsora
18.00 A kilenc magyar kutyafajta bemutatója
19.00   Balázs Fecó műsora
20.15 Dirty Slippers koncertje
21.30 Tűzijáték
22.00–01.00 Utcabál a Live Party Band zenekarral

Egész napos büfé, amerikai hotdog stb.
Szeretettel várunk mindenkit!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Új háziorvos Pusztazámoron 

Engedély nélkül TILOS a fakivágás közterületen

Új háziorvos kezdte meg munkáját 
Pusztazámoron június 1-jétől. Dr. 
Deák Attila dr. Andrásfalvy András 
Ders praxisát vette át, előreláthatóan 
egy évre, helyettesítés formájában. 
Deák doktor úr bemutatkozása az 
alábbiakban olvasható.

Dr. Deák Attila belgyógyász-kardio-
lógus szakorvos vagyok. Budapesten 
születtem, jómódú polgári családban. 
Szüleim az emberek szeretetére ne-
veltek, fontos volt a családon belüli 
lojalitás, ehhez tartom magamat a mai 
napig. Orvosi munkámban fontos az 
együttműködés, a lelkiismeretes gyó-
gyítás. Huszonhárom éves gyógyító 
munka után is szem előtt tartom a be-
tegek testi-lelki egészségének fenntar-
tását és empatikus gyógyítását. Sok is-
merősöm megkérdezi, hogy miért nem 

mentem még külföldre, nyugat-európai 
országba gyógyítani. Erre azt szoktam 
válaszolni, mert magyarnak születtem 
és Magyarország a hazám. 

Tanulmányaimat az óbudai Csillag-
hegyi Általános Iskolában kezdtem, 
majd a Martos Flóra Gimnáziumban 
érettségiztem osztályelsőként. A Sem-
melweis Orvostudományi Egyetemre 
első jelentkezésemre felvettek, mely-
lyel gyermekkori álmom valósult meg. 
Őtéves koromtól készültem az orvosi 
hivatásra, melyben Édesanyám joviá-
lis támogatása kísért. 

Budapesten élek feleségemmel és 
két kiskorú gyermekemmel, a 15 hó-
napos Mici Anettel és a 6 éves Lili 
Bettinával. Első házasságomból szü-
lettek Eszter és Ádám nevű felnőtt 
gyermekeim, akik szintén jól megáll-
ják a helyüket a társadalomban. Büsz-
ke vagyok rájuk is.

Fontosak számomra az embe-
ri kapcsolatok, a betegeimmel való 
kommunikáció. Ahogy Hippokratész 
mondotta volt: Ne csak a beteget gyó-
gyítsuk, hanem az embert is!

Mint a bevezetőmben említettem, 
fontos a kommunikáció, nemcsak a be-
tegeimmel, de kollégáimmal is. Rendkí-
vül szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy egy kitűnő, empatikus orvos kollé-
gámat, dr. Andrásfalvy Andrást helyet-
tesíthetem egy éven keresztül.

Köszönöm a pusztazámori és a sós-
kúti képviselő-testület, valamint a bete-
gek és kollégáim jóindulatát és bizalmát.

Dr. Deák Attila

A fák egy ingatlan ékességei, de néha 
mégis ki kell őket vágni. Először is a 
témát két részre kell bontani. Nem 
mindegy ugyanis, hogy a fa saját in-
gatlanunkon áll, vagy mondjuk ingat-
lanunk előtt, mivel az már közterület-
nek minősül. A közterület növényzete 
viszont nem egyetlen család tulajdo-
na, hanem az önkormányzaté, azaz 
az egész falué. 

Fakivágás közterületen, ingatlan előtt

Ha a kivágni szándékozott fa, cserje 
már közterületen áll (például az ingat-
lan előtt) akkor azt természetesen nem 
vághatjuk ki, még akkor sem, ha mi 
magunk ültettük és gondoztuk. Ilyen 
esetben a fa, bokor elhelyezkedésétől 
függően vagy a jegyzőhöz kell fordul-
ni, és kérni kell a fa, cserje kivágásának 
engedélyezését, vagy a polgármes-
tertől kell közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulást kérni a növényzet cson-
kázásához vagy kivágásához. 

Nagyon fontos, hogy kérésünket ala-
posan meg kell indokolni; az, hogy a 
fa, cserje beárnyékolja ingatlanunkat és 
ezért sötét van benn, csak mérlegelen-
dő indok. Ez esetben ugyanis elegendő 
lehet a növényzet ritkítása, ágak levá-
gása. Önmagában az sem elégséges 
indok, hogy nem tudunk a ház előtt 
parkolni, vagy hogy takarja a kilátást.

A fa, cserje kivágására engedélyt 
megadó hozzájárulásban a jegyző 
vagy a polgármester a kivágott fák 
pótlására kötelezheti a kérelmezőt. Ez 
csak különösen indokolt esetben mel-
lőzhető. Mivel a pótlás történhet az 
adott ingatlan előtti közterületen, de a 
település más pontján is, a mellőzés 
helyett inkább a más helyen történő 
ültetés előírása az alkalmazandó.  

Fakivágás magánterületen

A telkünkön alapesetben szabadon 
rendelkezhetünk a fák, cserjék kivá-
gásáról, tehát mi dönthetjük el, hogy 

mit hagyunk meg, és mit vágunk ki. 
Az ügyintézéshez szükséges doku-
mentumok a következők. 

A fakivágási engedély iránti kérelem 
tartalmazza:

• a bejelentő adatait,
• a fakivágás indokát,
• a kivágandó fa (fák) adatait,
• a tervezett kivágás részletes leírá-

sát,
• a fásszárú növények telepítési ter-

vét,
• szükség esetén a fakivágás indo-

koltságát megalapozó dokumen-
tumokat (pl. kertészeti szakvéle-
ményt, építési-bontási engedélyt, 
fényképet).

Pátrovics Benedek 
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Képviselő-testületi határozatok

25/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Érdi Rendőrkapitányság 
Tárnok Rendőrőrs vezetőjének Pusztazámor 
közbiztonságának helyzetéről, a közbizton-
ság érdekében tett intézkedéseiről és az az-
zal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi 
beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

26/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat az Érd 
és Térsége Víziközmű Kft.-t bízza meg a pusz-
tazámori víziközmű-vagyon törvény szerinti 
vagyonértékelésének elkészítésével a szolgál-
tató GIG-409/5/2019 számú ajánlatában fog-
laltak szerint, az abban rögzített árakon akár 
együttes, akár egyedi megrendelés keretében. 

A vagyonértékelés költségeit elsősorban a 
Vízügyi Építési Alap terhére kell biztosítani, 
amennyiben ez nem elegendő (egyedi meg-
rendelésre kerül sor), akkor a szükséges több-
letköltséget saját bevételei terhére biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, beleértve ebbe a szerződés 
megkötését és a gördülő fejlesztési terv mó-
dosításának kezdeményezését is. 

Határidő: 2019. április 30.
Felelős: polgármester, jegyző 

27/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekez-
dése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 23 §-a, valamint 
a 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet 21–27. 
§-ai, alapján pályázatot ír ki a Pusztazámo-
ri Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői 
munkakör betöltésére. A vezetői megbízás 
2019. szeptember 1-től a törvény által lehe-
tővé tett maximális időtartamra, öt évre szól. 

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy a kormányrendeletben előírtak 
szerint gondoskodjon a pályázat lebonyolí-
tásáról. Az óvodavezetői munkakör betölté-
séről szóló pályázat benyújtási határidejét a 
polgármester a pályázati felhívás megjelené-
séhez igazodóan a lehetséges leghamarabbi 
időpontig, legkésőbb 2019. július 15-ig ha-
tározhassa meg. 

Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester, jegyző

28/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Pusztazámor község te-
lepülésrendezési eszközei módosítása és fe-

lülvizsgálata c. tervdokumentációjával kap-
csolatos partnerségi, lakossági, valamint a 
közigazgatási egyeztetést lezárja, az egyez-
tetés eredményekét az alábbiak szerint álla-
pítja meg: 

Megállapítja, hogy a lefolytatott partner-
ségi, lakossági, valamint közigazgatási véle-
ményezés során a rendelkezésre álló hatá-
ridő belül eltérő véleménynek értékelendő 
észrevétel nem érkezett, így azokra tervezői 
válasz adására, illetve egyeztető tárgyalás 
megtartására nem volt szükség. Ennek meg-
felelően a partnerségi egyeztetés szabálya-
iról szóló 8/2017. (VI. 28.) önkormányzati 
rendelete alapján a partnerségi véleménye-
zési szakaszt, valamint a közigazgatási 
egyeztetést lezárja. 

A partnerségi és a közigazgatási egyez-
tetés véleményezési szakasza jelen döntés 
közzétételével zárul le. 

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy a Pusztazámor község Telepü-
lésrendezési Eszközei (Településfejlesztési 
Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) mó-
dosítása és felülvizsgálata c. tervmódosítás 
vonatkozásában kezdeményezze a végső 
szakmai véleményezési szakasz lefolytatá-
sát, azaz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
40.§ (1) bekezdés szerint kérje ki a Pest Me-
gyei Kormányhivatal állami főépítészének 
végső szakmai véleményét. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

29/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a gyermekvédel-
mi feladatok ellátásáról szóló, az 1997. évi 
XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján 
elkészített beszámolót és a határozat mel-
lékleteként elfogadta. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a beszámolót küldje meg a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazság-
ügyi Főosztálya részére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

30/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete megköszöni az ingatlan-
tulajdonosnak, hogy felajánlotta megvételre 
a Pusztazámor, Móricz Zs. u. 41. szám alatti 
ingatlant, azonban a tulajdonjog megszer-
zésének lehetőségével nem kíván élni, te-
kintettel arra, hogy az önkormányzat már 
elegendő hasznosítható ingatlannal rendel-
kezik.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

31/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ön-
kormányzati tulajdonú, Pusztazámor, 721 
helyrajzi számon nyilvántartott, 5658 m² 
nagyságú, zártkerti művelés alól kivett 
terület megnevezésű ingatlant pályázat 
útján értékesíti a határozat mellékletét ké-
pező pályázati hirdetményben foglaltak-
nak megfelelően. Az ingatlan minimálára 
5 500 000 Ft.

A képviselő-testület kérje fel a polgármes-
tert, hogy a döntés végrehajtása érdekében 
gondoskodjon a pályázati felhívásra vonat-
kozó hirdetmény helyben szokásos módon 
való meghirdetéséről úgy, hogy az ajánlatté-
teli határidő 2019. június 30. legyen.

Határidő: a hirdetmény közzétételére 
a döntést követő 45 napon belül

Felelős: jegyző

32/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazá-
mor, Táncsics Mihály utca hrsz. 173/3 ingat-
lan előtti, 4 darab fenyőfa szemrevételezéses 
állapotvizsgálatát elvégezteti. 

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

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

33/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az Andreetti 
Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola 
Pusztazámori Tagintézménye (2039 Puszta-
zámor, Petőfi S. u. 27.) sportudvarának park-
fenntartási és zöldfelület fenntartási munkái-
nak elvégzésére árajánlatot kér be.

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

Határidő: 2019. május 15.
Felelős: polgármester, jegyző

34/2019. (IV. 18.) számú
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt úgy, a képvise-
lő-testület 11/2019. (I. 28.) számú határoza-
tában foglalt 47 500 Ft támogatási összeg-
hez 9650 Ft kiegészítő támogatást nyújt a 
sóskúti Andreetti Károly Általános Iskola és 
Művészeti Iskola tanulói számára szervezett 
színházlátogatásokhoz kapcsolódó szállítási 
költséghez. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére.

Határidő: 2019. május 15.
Felelős: polgármester

35/2019. (IV. 18.) 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 11/A §-a alapján Köz-
ségi Ösztöndíjat állapít meg a 2018/2019/1. 
féléves eredményeire tekintettel

Nagy Beatrix pusztazámori lakos 35 000 Ft
Réder Ferenc pusztazámori lakos 35 000 Ft
9–10 §-a alapján a képviselő-testület gra-

tulál Tölgyes Anna kiváló tanulmányi ered-
ményéhez, azonban Községi Ösztöndíj 
kérelmét elutasítja, mert a kérelem a rende-
letben foglalt benyújtási határidőn túl került 
benyújtásra. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

36/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos 
Mentőszolgálat Érdi Mentőállomást egy da-
rab bruttó 15 300 forintos SPIDER állítha-
tó hordágy betegrögzítő hevederrendszer 
megvásárlásával támogatja. 

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

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

37/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Szárnyaló Lovas Sport 
Egyesület (1121 Budapest, Mártonhegyi út 
29/A, képviseletre jogosult neve: Páska Ildi-
kó, adószám: 18128943-1-41) számára nem 
nyújt támogatást.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

38/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor 
Községért Közalapítványnak (2039 Puszta-
zámor, Munkácsy M. u. 1.) az alapítványi 
célok megvalósítására, programokra 6 000 
000 Ft, a működésre 1 000 000 Ft támoga-
tást nyújt.

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

A képviselő-testület utasítja a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2019. évi költségvetés civil 

szervezetek támogatása céljából elkülönített 
kerete terhére.

Határidő: 2019. május 15.
Felelős: polgármester, jegyző

39/2019. (IV. 18.) számú
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Naplemente Nyugdíjasklub-
nak (2039 Pusztazámor, Petőfi S. u. 27.) a 
2019-ben tervezett programjaik megvalósí-
tásához 800 000 Ft támogatást nyújt.

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

A képviselő-testület utasítja a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2019. évi költségvetés civil 
szervezetek támogatása céljából elkülönített 
kerete terhére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: jegyző

40/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Sóskúti 
Fúvószenei Egyesületnek (2038 Sóskút, 
Gárdonyi. G. u. 17.) a 2019-ban tervezett 
programjaik megvalósításához 600 000 Ft 
támogatást nyújt. 

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

A képviselő-testület utasítja a polgármes-
tert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a kifi-
zetésről a 2019. évi költségvetés civil szerve-
zetek támogatása céljából elkülönített keret, 
illetve a tartalékalap terhére.

Határidő: 2019. május 15.
Felelős: polgármester, jegyző

41/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi 
szabadságolási ütemtervét az alábbiak sze-
rint hagyja jóvá:

Április 18.-ig igénybe vett 12 napot, mely-
ből 5 nap a 2019. évi szabadság.

Május 6–7–8., 24–28. 8 nap
Június 11–14. 4 nap
Július 1–3., 3 nap
Augusztus 12–16., 21–23. 8 nap
Szeptember 1–3. 3 nap
Október
November–december hónapra 13 nap
A november-december hónapokra terve-

zett szabadság értelemszerűen akkor érvé-
nyesíthető, vehető ki, ha polgármesteri meg-
bízatása év közben nem szűnik meg. 

42/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Andreas 
Hidvegi részére a hulladékégetővel kapcso-
latos megkeresésére válaszlevelet fogalmaz 

meg a következő tartalommal: Pusztazámor 
nem szándékozik megrendelni az erőmű lé-
tesítését. 

Határidő: 2019. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző

43/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Andreetti Károly Általános 
Iskola és Művészeti Iskola Pusztazámori 
Tagiskolájának és a Pusztazámori Napközi-
otthonos Óvoda közös csapatépítő kirándu-
lásának lebonyolításához 217 000 Ft támo-
gatást nyújt. A kirándulás időpontja: 2019. 
június 5., szerda.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések megté-
telére. A képviselő-testület utasítja a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
kifizetésről a 2019. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2018. június 5.
Felelős: polgármester, jegyző

44/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Ágoston Anita 
kérelmére kiskorú gyermeke 2018. 09. 01. és 
2018. 12. 04. közötti időszakra szóló, 17 100 
Ft iskolai étkezésidíj-hátralékát elengedi. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

45/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete támogatást kíván nyújtani 
Bánszki András részére a községi csatorna-
hálózatra történő csatlakoztatáshoz:

A támogatás összege 242 443 Ft. Ebből a 
vissza nem térítendő támogatás összege 121 
221 Ft. A visszatérítendő támogatás 121 222 
Ft, melyet egy év alatt kell visszafizetni ka-
matmentes részletekben. 

46/2019. (IV. 18.) számú 
képviselő-testületi határozat 

Pusztazámor Községi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fried-
sam-Bodor Judit 2039 Pusztazámor, Kos-
suth Lajos u. 33. szám alatti lakost az ön-
kormányzat 4/1997. (II. 14.) számú rendelete 
alapján nem részesíti helyi újlakás-építési 
támogatásban. 

A rendelet kimondja, hogy a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat a község területén 
első lakást építőket vagy vásárlókat támo-
gatja, mert az önkormányzat célja a helyben 
maradás elősegítése. 

A kérelmezőnek már van egy pusztazá-
mori lakóépület a tulajdonában.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 dr. Újházi Miklós sk.  Pátrovics Benedek sk. 
 jegyző polgármester
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Újabb területekkel bővül 
parkfenntartóink munkája

A képviselő-testület a május 28-án tar-
tott ülésén döntött arról, hogy rendez-
ni kívánja az állami fenntartásban levő 
iskola udvarának gondozását, mert az 
elmúlt fél év alatt világossá vált, hogy 
előrelépés csak az önkormányzat be-
avatkozásával lehetséges.

Az iskola újonnan parkosított ré-
szét, a tornaterem mögötti bokros-fü-
ves területet, az óvodaudvart és az 
oktatási épületegyüttes előtti parkoló 
területét a Petőfi Sándor utcai árokig 
a MINDEN-S Bt. ápolja az önkor-
mányzat által most megkötött szer-
ződés alapján. 

A vállalkozás már évek óta minő-
ségi munkát végez a falu három nagy 
közterületén: a Koroda-kertben, a Ha-
ranglábnál és a Kereszt parknál.

Első körben egy általános terü-
lettisztítást végeztek, majd a tervek 
szerint egy állandó emberrel végzik 
a folyamatos fenntartást. Szinte em-
berfeletti munkát végeztek a kezdő 
két hét leforgása alatt. És a változás is 
szembetűnő. Nagyon köszönöm ne-
kik az odafigyelést, az alaposságot és 
a fáradságot.

Kérem, hogy őrizzük meg közösen 
az udvar tisztaságát és rendezettségét, 
így tiszteljük a kertészek munkáját. 

Pátrovics Benedek 
polgármester

ILYEN VOLT…

…ÉS ILYEN LETT

EZT A TERÜLETET IS A MINDEN-S BT. ÁPOLJA

A MUNKATÁRSAK MINŐSÉGI MUNKÁT VÉGEZNEK
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A gyermekeket ünnepeltük

Május utolsó vasárnapján a gyereke-
ket ünnepeljük országszerte. Közsé-
günkben is nagy hagyománya van 
a gyermeknapnak. Már két évtizede 
minden évben a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat jóvoltából programot 
szervezünk a településen élő aprósá-
gok részére. 

Az idén is gazdag programmal vár-
tuk a Koroda-kertbe a gyerekeket és 
az őket kísérő szülőket. Még az időjá-
rás is mintha tudta volna, hogy gyer-
meknapot tartunk, mert a hetes eső-

zés után a hétvége gyönyörű napos 
időt hozott. Jó volt látni a sok csillogó 
szemű lurkót, ahogy élvezik: ez a nap 
csak nekik, róluk szól. A programok 
között szerepelt a Manófalvi Kaland-
vár. A nagyszabású, különlegesen 
látványos szabadtéri játékrendszer-
ben egy négytornyú várban és annak 
környékén zajlottak az események. 
Akik elfáradtak, a fák árnyai alatt szí-
nezhettek, aszfaltrajzot készíthettek, 
vagy akár kérhettek party vagy csil-
lámtetkót. 

Jégkrémmel, pizzával kínáltuk a kis 
résztvevőket. A Pont Jó Pizzéria tulaj-
donosa nemcsak a pizzákat hozta, de 
ajándék Balaton szelettel is kedveske-
dett a gyerekeknek. A délutánt a Bab 
társulat szórakoztató műsora zárta.

K. Á.
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Meghitt hangulatban emlékeztünk 
a zámori hősökre

Immár tíz éve, hogy minden május-
ban községünkben megemlékezünk 
az első és a második világháborúban 
elesett zámori hősökről. Az idén sem 
volt ez másként. Május 11-én, szom-
baton került sor a rendezvényre.  A 
háborús emlékműveknél gyülekezett 
az ünneplő közönség. Az elesettek 
hozzátartozói, a község elöljárói, a 
Magyar Honvédség Altiszti Akadé-
mia katonái, akik a koszorúvivői és 

díszőri feladatokat látták el, valamint 
meghívott vendégünk, Ócsai Géza 
alezredes, az MH vitéz Szurmay Sán-
dor Budapest Helyőrség Dandár 32. 
Nemzeti Díszegység törzsfőnöke, aki 
az ünnepi beszédet tartotta. A prog-
ramon részt vett a Sóskúti Ifjúsági 
Fúvószenekar Kaszás Sándor karnagy 
vezetésével.

Az ünnepség bevezető részében a 
zenekar előadásában magyar törté-

nelmi katonai indulókat hallhattak a 
résztvevők. Majd kürtjel jelezte az 
ünnepség kezdetét; az ünnepélyes 
zászlófelvonás után hangzott el az 
ünnepi beszéd, melyet teljes terjede-
lemében közreadunk. Ezt követően 
koszorúzásra került sor, mely során 
a község vezetői, a hozzátartozók, a 
civil szervezetek, a vendég katonák 
elhelyezték koszorúikat, virágaikat az 
emlékműveknél. A megemlékezés be-
fejező részében a zenekartól a Szózat 
hangzott el, majd a szárnykürtös az 
elesettek emlékére elfújta a Magyar 
Takarodót.

Kiss Ágnes
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Emlékszobor. 
Aranyló nevek rajta:
mögöttük izzó, vérpiros csaták,
mögöttük sajgó, megtört életek:
síró gyermekek és síró anyák...

Emlékszobor... ennyi maradt csupán
belőlük, és a tűzből, mely vezette
a milliókat messze golgotákra,
és feszítette millió keresztre.

Tisztelt Megemlékezők, Hölgyeim és Uraim!

Úgy gondolom, hogy ebben a rövid idézetben benne van 
minden, minden büszkeség, minden fájdalom és minden 
tisztelet, ami miatt a mai napon ide látogattunk, ide jöt-
tünk, hogy tisztelegjünk, hogy fejet hajtsunk a magyar hő-
sök előtt. És bizony az idézetben említett milliók nem egy 
költői eszköz, nem a poéta által használt költői túlzás, hi-
szen a magyarság Kárpáthazában megélt történelme meg-
lehetősen eseménydús, ahogy ma szokás mondani, vérzi-
vatarosra sikerült. Ebben a szűken számítva is több mint 11 
évszázadban alig volt néhány esztendő, amikor ne kellett 
volna vért áldoznia nemzetünknek azért, hogy a magyar-
ság fennmaradhasson, hogy a haza el ne vesszen.

Gondoljuk csak végig nemzetünk történelmének főbb 
sarokpontjait. Augsburg és Pozsony, Muhi, nándorfehér-
vári diadal és mohácsi vész, Szigetvár és Buda, Rákóczi 
hadjáratai, a Pákozd és Sukoró közti mező, a dicsőséges 
tavaszi hadjárat és Világos gyásza, az Uzsoki- hágó és Do-
berdó, a Don-kanyar tragédiája, az 56-os forradalom és 
szabadságharc. És ezek csak a legjelentősebb állomásai a 
magyarság fájó áldozatokban és veszteségekben bővelke-
dő történelmének. 

Mennyi-mennyi áldozat, mennyi fájdalom. De hiszem, 
hogy nem haszontalanul, hiszen nekik, a magyar hősök-
nek, a magyar lélek erejének köszönhetjük, hogy ebben 
a forrongó világban, megtépázva, szétszakítva ugyan, de 
mi még mindig hitünkben, nyelvünkben és kultúránkban 
megmaradva élhetünk Szent István birodalmában.

Több mint ezeregyszáz év küzdelem, azonban a hősök 
előtti tisztelgésünk nem is olyan régi keletű, alig több mint 
százéves. Az elesett magyar hősök emlékezetét először 
az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe, 
Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Abban 
az időben állt fel a Hősök Emlékét Megörökítő Országos 
Bizottság, melynek feladata a települések emlékműállítási 
programjának lebonyolítása volt. Ennek köszönhető, hogy 
ma szinte nincs is olyan magyar település, ahol ne lenne 
emlékműve a magyar hősöknek. E bizottság munkájának 
fő műve a Hősök Emlékköve a budapesti Hősök terén, és 
maga a tér elnevezése is. 

A hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk 
rögzítette, mely kimondta, hogy „Minden esztendő május 

hónapjának utolsó vasárnapját […] a magyar nemzet min-
denkor a hősi halottak emlékének, azoknak a magyar kato-
nák és civilek emlékének szenteli, akik az életüket áldozták 
Magyarországért” – és e napot március 15. vagy augusztus 
20-hoz hasonlóan a nemzeti ünnepek közé emelték. En-
nek ellenére az ünnepet 1945-től a kommunista időszak-
ban nem tartották meg. Sőt mi több, az internacionaliz-
mus eszméinek megfelelően teljesen ki is akarták törölni 
ezt a napot a nemzet emlékezetéből, és a siker érdeké-
ben ugyanerre a napra tették a gyermeknapot. Csak azzal 
nem számoltak, hogy e két ünnep nem is áll olyan távol 
egymástól. Hiszen a hősök áldozatára, tetteire való emlé-
kezésünknek a mai, törékeny békéjű időszakunkra küldött 
üzenete nem más, mint az, hogy nekünk a mai kor felnőtt-
jeinek meg kell értenünk és tovább kell adnunk az utánunk 
következő nemzedékeknek, gyermekeinknek, (…) hogy a 
haza fennmaradásának záloga ma sem más, mint ami ezer 
éve mindig is volt.

Csak akkor maradhatunk meg továbbra is e hazában ma-
gyaroknak, ha Isten és a Szent Korona által rendelt kül-
detésnek eleget teszünk… És tesszük, amit hős elődeink 
tettek. Bástyaként védjük és óvjuk Európát, az európai szel-
lemiséget, a keresztény kultúrát és értékrendet.

A halott hősök mellett azonban ne feledkezzünk meg az 
élőkről sem! Úgy gondolom, hogy ez a hely, ez az ese-
mény nagyszerű alkalom, hogy tisztelegjünk a mindenna-
pok hősei előtt is, akik a békés, dolgos hétköznapokban 
fáradhatatlanul tesznek a családjuk, a kisebb-nagyobb kö-
zösségek boldogulásáért, és ezzel a hazáért, a magyarság 
felemelkedéséért is munkálkodnak. Hogy utódaink újabb 
ezer év múlva is ugyanígy itt állva emlékezhessenek a ma-
gyar hősökre!

Engedjék meg, hogy megemlékezésemet Zrínyi imájával 
zárjam:

„Adassék tisztelet a katonaeszménynek, a Hazáért meg-
dicsőültek szelleme töltsön el, … és a Magyarok Istene se-
gítsen minket! Ámen”

Köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy együtt emlé-
kezhettem Önökkel!

Ócsai Géza alezredes

* Elhangzott május 11-én Pusztazámoron, a hősök napja 
alkalmából rendezett megemlékezésen.

Hősök napja*
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Három szomszédos község, Pusztazá-
mor, Tárnok és Sóskút önkormányzata 
és civil szervezetei példátlan össze-
fogással szervezik meg évről évre a 
közös biciklizést – a Három falu két 
keréken programot. 

Május 25-én szombaton fél tíztől 
gyülekezett a zámori csapat a Ko-
roda-kertben. Az időjárás nagyon 
kegyes volt a kerekezőkhöz, hisz 

az egész hetes eső után gyönyörű 
napsütésben lehetett részünk. Pusz-
tazámoron kilencvenhat résztvevő 
regisztrált. Ez a szám az előbbi évek-
hez képest kissé alacsonyabb részvé-
telt mutatott. Örömmel nyugtáztuk, 
hogy egyre több a gyerek a résztve-
vők között. A szervezők pogácsával, 
kávéval és ásványvízzel kínálták a 
résztvevőket, és az elmaradhatatlan 

szőlőcukor is kiosztásra került Panni 
néni jóvoltából. Majd a sóskúti csa-
pat is megérkezett, ők is részesültek a 
kínálatból. Pátrovics Benedek polgár-
mester köszöntötte a résztvevőket, 
majd balesetmentes túrát kívánva 
elindította az idei programot.  Rövid 
pihenés után a sóskútiak a zámoriak-
kal együtt tovább kerekeztek Tárnok-

Három szomszéd vár közös kerekezése 
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ra, hogy csatlakozzanak a harmadik 
település résztvevőihez. Közös pi-
henő után tovább indultak Sóskútra, 
hisz az idén ők voltak a házigazdák. 
Ebéddel és szórakoztató versenyek-
kel ért véget az idei kerékpártúra.

Köszönetünket fejezzük ki a prog-
ram lebonyolításában segítőknek: a 

Naplemente Nyugdíjasklub tagjai-
nak, Csernyák Krisztinának, Kádár 
Viviennek, Gál Renátának, Kiss Szele 
Bernadettnek, Kiss Tamásnak, Garai 
Nikolettnek, Csóli Zsanettnek, Kiss 
Bernátnak és Sumicki Józsefnek. 

Kiss Ágnes
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Tizenhét hulladékszállító jármű-
vel gyarapodott az Érd és Térsé-
ge Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 
járműparkja egy KEHOP-pályázat 
keretében, nettó 697 millió forint 
értékben. A fejlesztésnek köszön-
hetően javulhat a közszolgáltatás 
Érden és térségében.

A projekt keretében hét tömö-
rítőlapos felépítményes hulladék-
gyűjtő, két görgős konténeráteme-
lő felépítményes tehergépkocsi, 
egy nyergesvontató, egy kétkaros 
konténerátemelő felépítményes 
tehergépjármű, két tömörítőla-
pos felépítményes hulladékgyűjtő 
jármű, egy emelőhátfalas, platós 
szállítójármű, két konténerszállító 
pótkocsi és egy mozgópadlós fél-
pótkocsi érkezett Érdre.

A járműveknek köszönhetően 
felgyorsul majd a kommunális, a 
szelektív és a zöldhulladék begyűj-
tése, és a projekt későbbi, második 
ütemében lehetővé válik majd az 
üveghulladék visszagyűjtése is. Az 
ehhez szükséges edényzet is meg-
érkezik hamarosan.

Az erdmost.hu nyomán

Új hulladékszállító 
járművek állnak 

szolgálatba

Így szavaztunk május 26-án

Európai par-
lamenti (EP) 
választásokat 
ötévente tarta-
nak az Európai 
Unióban (EU). 
A választás 

egyfordulós, listás szavazás volt, 
amin csak pártok indulhattak.

Az ország az EP javaslata alapján 
a 2019-es választásokon is 21 képvi-
selőt küldhet az Európai Parlament-
be. Az a párt állíthatott listát, amely 
legalább 20 ezer választópolgár alá-
írását össze tudja gyűjteni. A vokso-

láskor az egész ország egyetlen vá-
lasztókerületet alkotott. Mandátumot 
csak az a lista szerezhetett, amely 
megkapta az érvényes szavazatok 
legalább 5%-át. Az egyes listákról a 
jelöltek a pártok által eredetileg be-
jelentett sorrendben jutottak mandá-
tumhoz.

A május 26-i voksoláskor mintegy 
8 millió fő rendelkezett választójog-
gal, ebből 949 volt a pusztazámori 
lakosok, valamint az itt szavazók 
száma.

Pusztazámoron a választásokra 
jogosultak 39,74%-a (377 fő) élt vá-

lasztójogával. A választás eredmé-
nye Pusztazámoron az alábbi:

FIDESZ–KDNP: 163 (43,95%)
DK: 73 (19,41%)
MOMENTUM: 52 (13,83%)
MSZP–PÁRBESZÉD: 26 (6,91%)
JOBBIK: 23 (6,19%)
MKKP: 15 (3,99%)
LMP: 12 (3,19)
MI HAZÁNK: 12 (2,93%)
MUNKÁSPÁRT: 1 (0,23%)
 

 Forrás: valasztas.hu
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A Magyar Vöröskereszt idén 48. alkalommal szervezi 
felmenő rendszerű Országos Elsősegélynyújtó Versenyét. 
A területi fordulókat követően, a megyei versenyre június 
1-jén Tárnokon került sor. Nyolc, aktuális problémákkal, 
élethű szimulációval fűszerezett állomáson összesen 10 
versenyző harcos csapat és egy vendégcsapat tagjainak 
kellett teljesíteni gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában.

Összesen 470 pontos szakmai kárhelyek és elsőse-
gély teszt, valamint 2 különdíjas állomás várta a ver-
seny során „Harcos”-ként emlegetett elsősegélynyúj-
tókat. Könnyebb és nehezebb esetekkel is meg kellett 
birkózniuk, aktuális problémára, megtörtént esetekre 
alapozva, a prevenció jegyében.

A három kategória legeredményesebb csapata jutott 
be az országos döntőbe, melyet idén 2019. szeptem-
ber 14-én, Zalaegerszegen rendeznek.

Gyermek kategória:  1. helyezett: STABIL OLDAL 
(Templomdombi Általános Iskola, Szentendre)

Ifjúsági kategória: 1. helyezett: FIVE FIGHTERS (Bálint 
Márton Általános Iskola és Középiskola, Törökbálint)

Felnőtt kategória: FÖRSZTÉD (Üllő)
Forrás: Magyar Vöröskereszt

Megyei vöröskeresztes 
versenyt rendeztek Tárnokon

Diákhitel nyelvvizsgához

A Nemzeti Versenyképességi 
Tanács javasolta a kormánynak, 
hogy vezessen be nyelvtanulási 
diákhitelt is, amit a kormány végül 
2018 őszén el is fogadott. A vo-
natkozó kormányhatározat végül 
a május 15-i Magyar Közlönyben 
jelent meg. A hitelt az aktív hall-
gatói jogviszonnyal rendelkező, 
vagy a hallgatói jogviszonyát csak 
szüneteltető hallgatók, valamint a 
felsőoktatási intézményben zá-
róvizsgát tett, de nyelvvizsga hiá-
nyában oklevéllel nem rendelkező 
hallgatók veheti majd igénybe.

A nyelvtanulási hallgatói hitel 
legmagasabb összege 500 ezer fo-
rint lesz, ami egy összegben vehető 
igénybe. A hitel kamata pedig 2021. 
december 31-éig megegyezik a sza-
bad felhasználású hallgatói hitelre 
meghatározott kamattal, de ha va-
laki legalább B2 szintű (középfokú), 
komplex nyelvvizsgát szerez, az tel-
jes állami kamattámogatást kap.

A nyelvtanulási hallgatói hitel tör-
lesztését a felvételét követő 12 hó-
nap elteltével kell megkezdeni, havi 
egyenlő részletekben. A törlesztés 
időtartamát a hitelszerződés megkö-
tésekor választhatják majd meg a di-
ákok úgy, hogy ezen időtartam leg-
alább 1 év, és legfeljebb 5 év lehet.

Bartos Mónika, a magyar diákok 
külföldi nyelvi kurzusainak szervezé-

séért felelős miniszteri biztos 
és Bugár Csaba, a Diákhitel 
Központ vezérigazgatója sze-
rint a nyelvtanulási diákhitel 
azoknak akar segíteni, akik 
elvégzik ugyan az egyetemet, 
főiskolát, de a nyelvvizsga hi-
ányzik a diplomájukhoz.

Azt is elmondták, hogy azt 
nem nézik, milyen módon 
szerezte meg a diák a kívánt 
és diplomához szükséges 
nyelvtudást.

Bugár Csaba hozzátette: a 
Diákhitel 1 kamatával (jelen-

leg 2,2 százalék) lehet felvenni a hi-
telt, és ha egy éven belül sikerül leten-
ni a nyelvvizsgát, akkor a Diákhitel 2 
kamata, azaz a 0 százalék lép életbe. 

A BAR-listások viszont nem igé-
nyelhetik ezt a hitel. Bugárék arra 
számítanak, hogy első körben mint-
egy 3 ezren veszik majd igénybe ezt 
a lehetőséget.

Forrás: hvg.hu
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