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A hõsökre emlékeztünk
Írásunk a 6–7. oldalon



Mozart Missa Brevis címû mûvét adja
elõ a diósdi Szent Gellért Vegyeskar jú-
nius 20-án a vasárnap délelõtti szent-

mise után a pusztazámori Remeteség-
ben. Minden érdeklõdõt szeretettel vár-
nak a koncertre.
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Pusztazámor Község Önkormányzata
és Pusztazámor Községért Közalapítvány Kuratóriuma

2010. június 26-án Falunapot tart
a Szabadidõ- és Rendezvényparkban

Tisztelettel és szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Programok:

 Falunapi kupa – futballmérkõzés
 Fõzõ-, bor-, sakkverseny
 Gyermekprogramok folyamatosan egész nap: mászófal, légvár,

kézmûves fortélyok kicsiknek, nagyoknak, arc- és hennafestés
 Tûzoltóbemutató
 Az óvoda és az iskola mûsora
 Hujákolók – gólyalábas népi színjáték
 Hajtóka Népdalkör és Táncegyüttes mûsora
 Baby Gabi és Zalatnay Sarolta-koncert
 Utcabál a Benta Party tánczenekarral
 Tûzijáték
A rendezvény alatt büfé, kürtõskalács-, édesség-,
játékárusítás áll a vendégek rendelkezésére.

A futballra elõzetes jelentkezés Oláh Gábornál a 06/70 250-9168 telefonszámon,
a fõzõ-, bor-, és sakkversenyre Kiss Ágnesnél,

vagy a 06/70 31-17530 telefonszámon június 18-ig.
További információ a plakátokon és a pusztazámori honlapon (www.pusztazamor.hu).

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
Esõnap esetén a lehetséges programok a tornateremben lesznek megtartva.

A rendezvény a Pusztazámor Községért Közalapítvány
támogatásával valósul meg.

Mozart-kórusmû a Remeteségben
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Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, len-
gyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, uk-
rán) kisebbséghez tartozik, 2010 októberében részt vehet a helyi
önkormányzati választásokkal azonos napon tartott települési ki-
sebbségi önkormányzati választáson.

Kisebbségi választójogának gyakorlásához összefoglaltuk a
legfontosabb tudnivalókat, melyek az alábbiak. 

Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek
települési önkormányzati képviselõinek választásán

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki
– a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebb-

séghez tartozását nyilatkozatával vállalja;
– 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár;
– a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek válasz-

tásán választójoggal rendelkezik;
– szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
Az említett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni

kívánó személynek is.

A kisebbségi választói jegyzék

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010. július 15.
napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település jegyzõjé-
tõl kérelemnyomtatványon. Kérelmét a Polgármesteri Hivatal
épületében található gyûjtõládába dobhatja be, vagy levél útján
juttathatja el a jegyzõhöz. A levélnek július 15-ig meg kell érkez-
nie a Polgármesteri Hivatalba! 

A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzé-
kére kérheti, ellenkezõ esetben valamennyi kérelme érvénytelen.

A jegyzõ július 15-ig dönt a kérelmezõ kisebbségi választói
jegyzékbe vételérõl.

Ha ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá
magyar állampolgársággal és a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a
jegyzõ felveszi önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.

A kisebbségi választói jegyzékkel
kapcsolatos jogorvoslat

Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét a jegyzõ meg-
tagadja, errõl önt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi választói
jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a határozat kézhezvé-
telét követõ 3 napon belül nyújthat be kifogást a határozatot hozó
jegyzõhöz. Amennyiben a jegyzõ helyt ad a kifogásnak, módosít-
ja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt,
azt a beérkezését követõ napon automatikusan megküldi a helyi
bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak.

A választás kitûzése

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki a helyi vá-
lasztási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói
jegyzékében szereplõ kisebbségi választópolgárok száma a vá-
lasztás kitûzésének napján eléri a 30 fõt.

Jelöltállítás
Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény szerinti,
közhasznú vagy nem közhasznú – társadalmi szervezet állíthat,
amelynek a választás évét megelõzõ legalább 3 éve alapszabá-
lyában rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független
jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetõséget. 

Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzék-
ben szereplõ választópolgár lehet. A választópolgár – lakóhelyé-
tõl függetlenül – bármely településen jelölhetõ. A lakóhelytõl el-
térõ településen jelöltként történõ nyilvántartásba vételnek nem
akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor települési kisebb-
ségi önkormányzati választás kitûzésére.

A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
– vállalja az adott kisebbség képviseletét,
– ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét,
– ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és hagyományait,
– korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatá-

nak tagja vagy tisztségviselõje.
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.

Szavazás

A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló szavazókör-
ben (szavazókörökben) kerül sor, melynek címérõl és a szavazás idõ-
pontjáról a jegyzõ a választás kitûzését követõen értesítõt küld.

A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetés-
re kerül, kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormány-
zat képviselõ-testülete 5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 jelöltre
lehet. Képviselõk a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.

Személyes és különleges adatok
kezelése a kisebbségi választáson

A választás során a személyes és különleges adatok kezelése
mindvégig az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelõ módon
történik. A törvény meghatározza az adatkezelés célját és az
adatkezelõk körét is. Ennek megfelelõen a kisebbségi választói
jegyzék – a számadatok kivételével – nem nyilvános, abba csak
a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet be-
le feladatainak végrehajtása érdekében.

A kisebbségi választói jegyzék a szavazás eredményének jog-
erõssé válását követõen haladéktalanul megsemmisítésre kerül. 

Területi és országos
kisebbségi önkormányzatok

Amennyiben az adott kisebbség megfelelõ számú települési ki-
sebbségi önkormányzattal rendelkezik, 2011 márciusában a ki-
sebbség területi és országos önkormányzatot hozhat létre. A te-
rületi és országos önkormányzatot a települési kisebbségi önkor-
mányzati képviselõk (elektorok) választják.

A kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtható:
Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal titkárságán
(2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.), a kérelem az erre a célra
rendszeresített gyûjtõládába történõ elhelyezésével vagy postai úton, le-
vélben az alábbi címre megküldve: Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Iroda, Dr. Kosztyi Emma HVI
vezetõje részére, 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.

Települési kisebbségi önkormányzati
választás 2010
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Térségünk új országgyûlési képviselõje

Csenger-Zalán Zsolt
A 2010-es országgyûlési képviselõ-
választáson Pest megye 9. számú
választókerületében 53,25 %-os
szavazati aránnyal Csenger-Zalán
Zsoltot (Fidesz–KDNP) választották
meg a választópolgárok országgyû-
lési képviselõnek.

Csenger-Zalán Zsolt 1957-ben
született Budapesten. A Budapesti
Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki
Karának hallgatójaként 1980-ban
szerzett vegyész-üzemmérnöki dip-
lomát. A Magyar Optikai Mûveknél

volt marketing elõadó. 1983–1988 között a Technoimpex Kül-
kereskedelmi Vállalat nyugat-afrikai fõvállalkozásainak volt
mérnök-üzletkötõje. 1989 végén saját céget alapított, az építõ-
ipari gépek forgalmazásával foglalkozó Scantrade Kft-t. 1992-
ben megalapította családi vállalkozásukat, a Scantrade
Recycling Kft-t, mely újrahasznosító és hulladékfeldolgozó gé-
pek vezérképviselete a magyar piacon. 

Tagja a Törökbálinti Polgári Körnek, a Tükörhegyi Közéleti
Egyesületnek és tiszteletbeli tagja az Erdélyiek Törökbálinti Baráti
Körének. Felesége Csenger-Zalán Katalin, kozmetikus. Két gyer-
mekük van, Kincsõ és Zselyke. Szereti a vízisportokat és a síelést. 

1988-ban a Magyar Demokrata Fórum I-XII. kerületi szervezeté-
nek alapító tagja volt. 2002 novemberében lépett be a Fideszbe.

Apák napja Pusztazámoron
Pusztazámor Község Önkormányzata, a Pusztazámor Községért
Közalapítvány és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Pusztazámori Csoportja szervezésében június 5-én (lapzártánk
után) apák napi rendezvény volt Pusztazámoron. 

A program reggel 9 órától egészen estig tartott. Délelõtt fociku-
pára és játékra került sor (kosár-körhinta, diótörés, egyensúlyozó,
fa-sí, gólyaláb). Ebéd után játékos vetélkedõk zajlottak (dobozjár-
gány-építés, aszfalt-rajzverseny). Délután 3 órakor kezdõdött a 8-
10 fõs csapatok részvételével lezajlott akadályverseny.

17.30-kor kezdõdött a  Csemete-bál a tornateremben. Az elfo-
gyasztandó ételrõl és italról batyus bál jelleggel a résztvevõk, a
karaokéról a pusztazámori nagycsaládosok csemetéi gondoskodtak.

Válasz ügyesen a bajokra: NOEFON
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Pusztazámori
Csoportja harmadik éve segíti tanácsadással, adomá-
nyokkal a nehéz helyzetbe kerülõ, hozzájuk forduló csa-
ládokat. Sok esetben a lehetõségek ismeretének hiánya
miatt akad el az ügyintézés. De van mikor egy telefonhí-
vás segíthet, hogy megtaláljuk a megoldást. Rózsavölgyi
Erika, a pusztazámori csoport vezetõje beszélget Cson-
gor Andreával, a NOEFON munkatársával.

– Pontosan mit jelent a NOE új szolgáltatása, a NOEFON? Ol-
vastunk róla a NOE honlapján, sõt már saját honlapjuk is van,
www.noefon.hu  címen.

– Ez egy telefonos tájékoztató szolgálat, ami segít az emberek-
nek kiigazodni az ügyintézés labirintusában. Úgy is mondhat-
nánk, hogy ez Ariadné vonala… Mindennapi életünkhöz tarto-
zik az ügyintézés, és nagyon sok múlik azon, hogy idõt spórol-
va és célirányosan, kellõ információkkal vértezzük fel magunkat
különbözõ élethelyzetekben, mint például a gyerek születése,
vagy a munkahely elvesztése esetén. Ezeket a dolgokat nem ta-
nuljuk meg az iskolában, sokszor azt sem tudjuk, mi a járadék,
vagy járulék közötti különbség, pedig más az elõjele, ami ko-
rántsem mindegy a pénztárcánk szempontjából.

– Automata veszi fel itt is a telefont, mint más ügyfélszolgála-
tokon?

– Nem, a Noefon kifejezetten egy emberi segítségnyújtásra fó-
kuszált szolgáltatás. A tárcsázás után rögtön emberi hanggal ta-
lálkozunk, ahol segítõkészen, érthetõen és nem sajnálva az idõt
válaszolnak a feltett kérdésekre. Fontos az is, hogy a teljes élet-

helyzetet igyekeznek megérteni, így idõnként új kérdések is fel-
vetõdnek, és tisztábban körvonalazódik, hogy mi a valódi prob-
léma. Nincs bonyolult menüsor, sem percekre beosztott idõ.

– Az érdeklõdõk milyen kérdéseket tesznek fel a leggyakrab-
ban?

– Sokszor felvetõdik a hogyan menjünk  GYED-rõl GYED-re
kérdése. A GYED alatt újra szülõ nõk esete most elég bonyolult,
az elõzõ kormány változtatott a jogosultság feltételein, és elég
nagy a tanácstalanság. Tehát a szülés után két éven belül új ba-
ba esetén mi jár, jár-e újra GYED, mennyi stb. Hogy alakulnak a
közlekedésben kapható kedvezmények, a jogosultságok felté-
telei a különbözõ juttatásokhoz, és még rengeteg kérdés egészen
különbözõ élethelyzetekbõl. Mostanában sok hívás érkezik kilá-
tástalannak tûnõ krízisállapotból, felhalmozott számlákkal, ban-
ki adóssággal kapcsolatban, ilyenkor is tudunk használható ötle-
teket adni az elinduláshoz.

– Csak NOE- tagok vehetik igénybe a tájékoztatást?
– Nem, bárki hívhat minket, szívesen segítünk.
– Volt-e az elmúlt idõben valami kedvenc kérdésük, amit szí-

vesen megosztana velünk?
– A kedvenc kérdésünk az volt, hogy hogyan kell  lovas kocsit

vezetni… Mivel a telefonáló nem fejtette ki bõvebben a kérdést, a
kollégám csak azt válaszolta, hogy mondja a lónak azt, hogy Gyí!

– Milyen számot hívhatnak az érdeklõdõk?
– A telefonszámaink: 06 70-771-65-65; 06 40-200-943. Vár-

juk a hívásokat, mindenkinek szívesen segítünk!
– Köszönöm a beszélgetést! 

Rózsavölgyi Erika

Csapatmunka
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember. Név sze-
rint: Mindenki, Valaki, Bárki és Senki.

Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy akadt egy fon-
tos munka, amit sürgõsen meg kell csinálni. Mindenki biztos
volt benne, hogy Valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta
volna, viszont Senki se csinálta meg. Valaki dühös lett emiatt,
mivel ez Mindenki dolga lett volna.

Mindenki úgy gondolta, hogy Bárki megcsinálhatná, és
Senki nem vette észre, hogy Mindenki kerüli a munkát. Végül
Valaki lett, akit Mindenki okolt, amiért Senki nem csinálta
meg azt, amit Bárki megtehetett volna.

F. Zs.
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A magyar hõsök emléknapját minden év májusának utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 1917. évi
VIII. törvényre vezethetõ vissza. Ebben mondták ki elõször, hogy nemzetünk hõsi halottainak kegyeletteljes tiszteletét
megfelelõ módon kifejezésre kell juttatni. A második világháborútól a rendszerváltásig e napot nem ünnepeltük. A
Magyar Köztársaság Országgyûlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élõ és a jövõ nemzedékek
okulására, a hõsök dicsõségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendõ május hónapjának utolsó
vasárnapját a Magyar Hõsök Emlékünnepévé nyilvánította.

A hõsökre emlékeztünk

A háborúk áldozataira, az elsõ és a második világégés során
odaveszett pusztazámori emberekre emlékeztünk május 15-én,
a hõsök napja alkalmából rendezett megemlékezésen és koszo-
rúzáson.

A délelõtt 9 órakor kezdõdött rendezvény a Sóskúti Fúvós-
zenekar mûsorával indult, majd a Himnusz hangjaira felvon-
ták a Hõsök terén a magyar nemzeti lobogót. Ezt követõen
Kralovánszky Kristóf, a Pusztazámor Községért Közalapít-
vány kuratóriumi elnöke emlékezett a háborúk áldozataira.
Emlékbeszéde után az önkormányzat, a Fidesz helyi szerve-
zete, a Zámori Kör Közhasznú Egyesület, a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány képviselõi, valamint Csenger-Zalán
Zsolt, térségünk megválasztott, valamint Keller László, a vá-
lasztókerület korábbi országgyûlési képviselõje rótta le ke-
gyeletét a hõsök elõtt. A koszorúzást követõen a Nagycsalá-
dosok Egyesülete Pusztazámori Csoportja, valamint a hõsök
hozzátartozói, a község lakói helyeztek el virágot az emlék-
mûvek talapzatán.

Az ünnepi megemlékezés a Szózat közös eléneklésével ért véget.

Kralovánszky Kristóf:

„Mindenünkért küzdöttek és
mindenüket feláldozták…”

Szeretettel köszöntöm Önöket Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy segítségül hívjam Wass Albertet, aki egyik
versében egészen csodálatosan foglalja össze mindazt az esz-
meiséget, amit számomra a mai nap, a Hõsök Napja képvisel.

„Volt egyszer egy ember, aki az õ háza udvarán oszlopot épí-
tett az õ Istenének. De az oszlopot nem márványból faragta,
nem kõbõl építette, hanem ezer meg ezer apró csillámló ho-
mokszemcsébõl, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.
És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt mond-
ták: bolond. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az em-
ber hittel a szívében építette az õ Istenének.

És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig ne-
vettek és azt mondták: majd a legelsõ szél összedönti.

És jött az elsõ szél: és nem döntötte össze. És jött a második szél:
és az sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte
össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel
épült. És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak és azt
mondták: varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és ledön-
tötték az õ oszlopát. És az ember    nem szitkozódott és nem sírt,
hanem kiment megint az õ udvarára és hittel a szívében kezdett új
oszlopot építeni az õ Istenének. És az oszlopot most sem faragta
márványból, sem nem építette kõbõl, hanem megint sok-sok apró
homokszemcsébõl, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.”

Ez az az oszlop, ami többek között összeköt minket azzal a 45
emberrel, akiknek a nevét a mögöttem lévõ két emlékmûvön ol-
vashatják. Összeköt azonban azzal a sok százezer emberrel is,
akik mindenüket adták értünk, akik kérdés nélkül a legdrágáb-
bat áldozták fel azért, hogy mi most itt lehessünk.

Ha visszagondolunk történelmünkre, bizony nem egy alka-
lommal döntötték le ezt az oszlopot és nem egy alkalommal
épült új oszlop. Mi, akik most itt állunk, hittel a szívünkben jöt-
tünk. Hittel abban, hogy akármennyi szél jöhet, azok kikerülik a
mi oszlopunkat.

Képzeljünk magunk elé egy hengert, ami átlátszó üvegbõl van,
de belül még nincs benne semmi. Ebbe a hengerbe szépen las-
san elkezdünk homokszemeket tenni. A henger nem engedi ki-
folyni õket, mert láthatatlanul bár, de egyben tart. Ezek a homok-
szemek lassan elkezdenek egymásba is kapaszkodni, és ahol iga-
zán erõsen tartják egymást, ott már nem lesz szükség az üveg-
henger támaszára, mert megtanulták az üvegtõl, hogy miként kell
tenni ahhoz, hogy az egymás mellett létbõl az eggyé tartozás tu-
data az összetartozás erejét kovácsolja. Ha ez megszületett, az
üveghenger emelkedhet magasabbra, hogy a növekvõ oszlop te-
tején újként születetteknek is segítsen megtanítani az összetarto-
zás lényegét. Így szép lassan fel tud épülni az oszlop.

Juhász Gyula:

Az ismeretlen katona 
(részlet) 

Én nem ünneplem õt, én gyászolom
Fekete posztós dob nélkül, magamban,
De milliók nevében, akik élnek
És föltámadnak majd egy szép napon
A sírból, mit ma országnak neveznek.
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Azokra akik körül már nincs meg az üveghenger támasza, óri-
ási felelõsség hárul. Ha ugyanis úgy döntenek, hogy csak saját
maguk fontosak önmaguk számára, akkor ott elvész mindaz, ami
az oszlopot stabilan tartja. Nincs szó ugyanakkor arról, hogy fel
kell adnunk saját magunkat. Épp ellenkezõleg.

Meg kell tartani önmagunk egyéniségét és ezzel egy idõben
kell tudnunk elsajátítani, hogyan kell egy összetartozó közösség
részének lenni. Pont ettõl válhat csodálatossá ez az oszlop: hogy
sokszínû, mégis egységes. Higgyék el, a sokszínûség és az egy-
ség tökéletesen tud együtt élni. Egy feltétele persze van: ugyan-
azokat az értékeket kell vallani, melyek a tisztességrõl, a becsü-
letrõl, de legfõképp a szeretetrõl szólnak.

Ha ismét maguk elé képzelik ezt a bizonyos oszlopot és úgy
tekintenek rá, mint egy kis közösség, egy falu egységére, akkor
próbáljanak egymás mellé tenni sok-sok ilyen oszlopot és elõbb
utóbb kirajzolódik Magyarország. 

Láthatjuk azt is, hogy a kis oszlopok nem egyenlõen növeksze-
nek, de egymást segítik: egy erõs oszlop támasza és mintája lehet
egy másik gyengébbnek, erõtlenebbnek. Elõbb-utóbb észrevesz-
szük azt is, hogy nem vagyunk irigyek arra, aki tõlünk elõrébb,
magasabbra jár, hiszen mi is a legjobb igyekezetünk szerint hala-
dunk és ugyanoda tartunk. Ha pedig e haladás az elõbb említett
tisztességre, becsületre és szeretetre épül, akkor nincs semmi
gond, hiszen a tõlünk telhetõt megtettük – és csak ez számít.

Viharok jöhettek-mehettek, de a Nemzet oszlopát nem döntöt-
ték le. Aztán a vihar helyett jött egy világháború, majd egy ne-
gyed századdal utána egy újabb. A Nemzet oszlopa pedig gya-
korlatilag eltûnt. A fájdalom könnyei eltakarták, de aztán észre-
vettük, hogy minden mégsem tûnt el. Megláttuk a romokat. Mi-
kor már teljesen kitisztult a tekintetünk azt is láttuk, hogy újra
kell kezdeni, de lám ott van az a bizonyos üveghenger, ami se-
gít nekünk, hogy ismét felépíthessük, hogy ismét felépülhessünk.
Körbejárva a romokat azt látjuk, hogy nem is romokkal állunk
szemben. Közelebb menve egyre inkább belénk hasít a felisme-
rés: hiszen a romok tulajdonképpen alapok, melyeket ugyan-
azok teremtették önmaguk áldozata által, akik az üvegpalástot
örökül hagyták nekünk. Hamarosan ráébredünk arra is, hogy ez
nem csupán örökség. Mindezt ránk bízták. Többek között õk
negyvenöten, akikre itt és most emlékezünk.

Nekünk, utódoknak, pedig dolgunk és felelõsségünk van ezzel
az örökséggel. Részben az, hogy legjobb tudásunk szerint ismét fel-
építsük, majd még tovább építsük. Másik részben pedig az, hogy
az utánunk jövõ nemzedékeknek – akiknek reményeink szerint
nem kell a romokat saját maguknak megtapasztalni – elmagyaráz-
zuk, hogy mi is az, amit csinálunk. Felelõsek vagyunk azért, hogy
elmondjuk nekik, közel 100 évvel és 65 évvel ezelõtt a romok mi-

ért lettek. De feltétlenül a jövõbe tekintve igyekeznünk kell azon,
hogy ez az oszlop hittel a szívünkben épülhessen tovább.

Ezt a hitet jeleníti meg számunkra a Himnusz. E hit megtartá-
sára emlékeztet a Szózat: Hazádnak rendületlenül/Légy híve, oh
magyar! E hithez adja nekünk az összetartó erõt nemzeti lobo-
gónk. Mindazok pedig, akik életüket adták ezért a hitért, a Nem-
zet lobogója alatt, mindig és minden körülmények között feltét-
len tiszteletet érdemelnek.

Számomra e tiszteletnek az egyik legszebb megfogalmazása a
budapesti Hõsök terének avatására, 1932-ben kiadott plakáton
olvasható. Részben e sorok olvashatóak itt, a Hõsök terén is, a
névadó táblán. A párhuzam pedig nem véletlen, hiszen a Nem-
zet hõsei, akire a budapesti Hõsök terén emlékezünk, többek kö-
zött azok a hõsök, akik innen, Pusztazámorról indultak.

„Ez a névadás a világháború milliónyi hõsét hívja emléke-
zetünkbe, ez a téravatás a hõsök tiszteletének teremt jelké-
pes otthont az ország fõvárosában. Mindenünkért küzdöttek
és mindenüket feláldozták, megilleti õket, hogy minden ma-
gyar a le nem rótt hála néma tudatával tekintsen feléjük és
minden polgár, aki a Hõsök terére lép, csendes magába szál-
lással emlékezzék meg tartozásáról, legyen lélekben egészen
az övék és a múltba nézve idézze fel tetteiket. Felkérek min-
den polgárt, hogy a Hõsök terére érve, szenteljen egy meg-
értéssel teli pillanatot a világháború magyar harcosainak és
a Névtelen Hõsök Emlékköve elõtt, mint a nemzeti kegyelet
megszentelt helyén, a tiszteletadás külsõ jelével, kalaplevé-
ve tegyen bizonyságot a hõsök életmûvének megbecsülésé-
rõl és vallja magát együvé tartozónak azokkal, akik habozás
és kétség nélkül állottak sorba a nemzet életéért, a nemzet
jövõjéért!”

Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mind-
azoknak, akik az elmúlt évek, évtizedek során segítettek és köz-
remûködtek abban, hogy ne csupán szavakkal kelljen emlékez-
nünk.  Megteremtették és megõrizték számunkra e két emlékmû-
vet, ahol leróhatjuk tiszteletünket hõsi halottaink elõtt.
(Elhangzott 2010. május 14-én Pusztazámoron, a Hõsök terén.)
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Három falu két keréken – hetedszer!
A zord idõjárás kegyes volt május 29-én, megázás nélkül va-
gyunk túl az évente ismétlõdõ, immár hetedik biciklitúrán. 

Szûk nyolc évvel ezelõtt, amikor a Sóskút 2000 Társaság ötlete
nyomán a három falu egy-egy civil szervezetének részvételével a
pályázatot – a rendezvény alapszabályait – megfogalmaztuk, csak
reménykedni mertünk, hogy a pályázat eredményes, a rendez-
vény talán sikeres lesz. A résztvevõk évrõl évre növekvõ létszáma
mára már megállíthatatlan folyamatot jelez. (Lehet, hogy a követ-
kezõ május utolsó szombatján meghívó nélkül is gyülekeznének
a résztvevõk?) Örülünk, hogy így alakult, és köszönet mindenki-
nek, aki az évek során ehhez a sikerhez hozzájárult.

Jó érzés látni, hogy ezt a napot mind a három település magá-
énak érzi. Köszönjük a három község önkormányzatának, a rend-
õrségnek, a polgárõröknek, a kísérõ orvosoknak, az oktatási intéz-
ményeknek, a minden feladatot vállaló civil egyesületnek, egye-
sületen kívüli civileknek, hogy szabadidejüket nem kímélve mun-
kájukkal, szükség esetén anyagi támogatásukkal segítik a rendez-
vényt. Köszönet Pozsgainé Csehi Máriának, az ÁNTSZ Érdi, Bu-
daörsi Kistérségi Intézete munkatársának, aki vérnyomás- és
testtömegindex-mérésre várta a kerékpártúra résztvevõit.

Külön köszönet a mindenkori polgármestereknek, hogy a tú-
rát fontosnak tekintve, évente biciklire pattanva képviselik a te-
lepülésüket.

2011 májusában „rohamra felkészülve” vár szeretettel minden
kerekezõt Pusztazámor.

Zámori Kör
Halmainé Meszlényi Katalin

Tavaszi terembajnokság
Március 13-án szombaton a pusztazámori tornateremben jöttek össze a település fo-
cikedvelõi. A hat csapat részvételével, reggel kilenctõl kora délutánig tartó „villám-
torna” során körmérkõzések döntötték el a – résztvevõk egyöntetû véleménye alapján
– ritka szépségû, csillogó kupa sorsát. 

A torna érdekessége volt, hogy játékvezetés nélkül zajlottak a mérkõzések. Ennek
ellenére, a már megszokott parázs hangulat mellett, durva szabálytalanság nélkül pö-
rögtek az események. Az eredmények végül a megfontoltan és nagyon látványosan
játszó alakulat, a Csacsa és csapata gyõzelmét hozták (képünkön). Ezúton is gratulá-
lunk nekik!  
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Együtt a gyermekekért

Az intézményünkbe érkezõ idegenek
mindig pozitívan nyilatkoznak iskolánk
családias légkörérõl. A külsõ szemlélõk
leginkább a barátságos épületben tanuló
kisdiákokkal és tanítóikkal találkoznak.
Az iskolaközösségnek azonban van egy, a
genius locit, azaz a hely szellemét meg-
határozó harmadik fontos része: a szülõk.  

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani nekik az egész évben nyújtott sokfé-

le támogatásért. Manapság, amikor idõhi-
ányra és forráshiányra hivatkoznak az
emberek, mi mindig számíthattunk rájuk.
Közremûködésükre, munkájukra, felaján-
lásaikra. Vannak pénzben kifejezhetõ és
vannak gesztus értékû támogatások. Eze-
ket egyaránt megbecsüléssel fogadtuk,
hisz mindegyiket a gyerekek érdekét szol-
gáló jó szándék indukálta. 

Voltak, akik a munkahelyükön felesle-
gessé vált anyagokat hozták el az iskolá-
ba, amelyek a barkácsolás során óriási
kincset jelentenek. Az elsõs mamák mé-
zeskalácsot sütöttek az adventi vásárra.

Volt, aki azzal szerzett egy boldog dél-
utánt a gyerekeknek, hogy tucatnyi kis
nyuszit hozott be simogatni húsvét elõtt.
Mások az úszótanfolyam lebonyolításá-
ban kísérõként segédkeztek. Az év köz-
ben gyermekek számára meghirdetett
tárgyalkotói pályázatok sem lehettek vol-
na sikeresek aktív családi közremûködés
nélkül. Olyanok is akadtak szép szám-
mal, akik a helyi nagycsaládosok egyesü-
letén keresztül kapcsolódtak be az iskolai
programok lebonyolításába.

Schnedarek Réka kedves faliképet ké-
szített az elsõ osztály dekorálására, illetve
rajzszakkört tartott a kicsiknek. A kis mû-
vészek év közben készült alkotásaiból ki-
állítás nyílt a tanév végén. 

A farsangi bál sikerérõl már korábban
beszámoltunk. Ez sem valósulhatott volna
meg a családok anyagi felajánlása és a
mamák fáradtságot nem ismerõ munkája
nélkül. A bevételbõl a fellépõ gázsijának
Gyermekmosoly Alapítványra jutó részét
fedeztük.

A Föld Napja alkalmából kertészke-
dõs családi hétvégét tartottunk. Az ágyá-
sok kialakítása és a faültetés igazi férfi-

munka volt, melybõl az apukák dereka-
san kivették részüket. A gyerkõcök pe-
dig az anyukák segítségével virágládákat
ültettek be, virágmagot vetettek és éve-
lõket telepítettek. A növényeket szülõi
felajánlásokból kaptuk, a kertészkedés-
hez szükséges egyéb dolgokat az iskolai
alapítványtól.

Ugyancsak szülõi kezdeményezésre és
közremûködéssel adventi és tavaszi vá-
sárt szervezett az SZMK. Ezek összességé-
ben 52 000 Ft bevételt eredményeztek.
Ezt az összeget létszámarányosan elosz-
tottuk az osztályok közt. A szülõk és a ta-

nítók közös döntése szerint az év végi ki-
rándulások tartalmasabbá tételére vagy az
osztálypénztár gyarapítására használhat-
ták fel. Köszönjük a vásár szervezésében,
lebonyolításában való közremûködést, a
portékák adományozását, megvásárlását.

Egy igazán jó hír a tanév végére: a
Gyermekmosoly Alapítvány a Nemzeti
Civil Alapprogramhoz benyújtott pályá-
zatával 200 000 Ft-ot nyert. A pályázat
megírásában segítségünkre volt egy anyu-
ka, Varga Abigél, aki szinte valamennyi
fent felsorolt szülõi tevékenységnek „mo-
torja” volt. 

Nagyon sokat tett még az iskolánkért
Dallos Márta, Dávid Enikõ, Kenéz Enikõ,
Borsos Judit, Dávid Enikõ, Károlyiné
Peltzer Éva, Keresztes Emília, Rohály
Judit, Szakács Ágnes, Zrubeczné Drubics
Andrea, Csontos Anikó, Füzesi Mariann,
Kelemenné Orosz Edina, Gyõrfi Mik-
lósné, ifj. Madari Andrásné, Mogyorósiné
Galambos Mónika, valamint Rózsavölgyi
Erika.

Végül egy tájékoztató. Átérezzük a dol-
gozó szülõk azon problémáját, amelyet a
gyermekek vakáció alatti elhelyezése
okoz. Ezért napközis tábort szervezünk
2010. július 5-tõl július 9-ig. Helyi prog-
ramok esetén napi háromszori étkezést
biztosítunk. Változatos idõtöltéssel várjuk
a jelentkezõ gyerekeket. Táborvezetõk:
Sereginé Roóz Andrea és Magyar Ma-
riann.

Ízelítõ a programból: látogatás a Termé-
szettudományi Múzeumba („dínókert”,
természetbúvár terem), tanya nap (állat-
gondozás, kocsikázás, lovaglás), játékos
vetélkedõ az érdi Csuka Zoltán Könyvtár-
ban, kerékpártúra a gyúrói reptérre, kéz-
mûves foglalkozás, sportvetélkedõ,
bográcsolás.

Mészáros Ildikó
tagiskolavezetõ,  igazgatóhelyettes
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Jeles napjaink
Pünkösd ünnepérõl

Jézus feltámadása után negyven napon át Isten országáról be-
szélt a tanítványoknak, megvigasztalta és megerõsítette õket, fel-
adatot adott és megmutatta a célt, ahová vele együtt eljuthatnak,
eljuthatunk. Jézus mennybemenetelét követõen Pünkösdkor (az
idén május 23. és 24.) a kereszténység a Szentlélek kiáradását
ünnepli. A Biblia tanúsága szerint ötven nappal húsvét után a Je-
ruzsálembe zarándokló vallásos embereknek különös élmény-
ben volt részük: szélzúgást hallottak, lángnyelveket láttak, és bár
különbözõ területekrõl jöttek, megértették egymás beszédét.
Ezeket a jelenségeket a Jézus által megígért Szentlélek eljövete-
lének tulajdonították. Érdemes megjegyezni, hogy a katolikus li-
turgia pünkösdi színe a piros, ami a kiáradó szeretetet és az ab-
ból fakadó örömet is jelzi, amire minden embernek nagy szük-
sége van.

Szent Medárd emléknapja 

„Medárd tájban a nyár hideg faggyal nem
jár. A szõlõben nem lesz kár, minden bõ
szüretre vár” – summázták dédapáink a
kedvezõ terméskilátásokat, amikor szép
idõ volt Szent Medárd emléknapján (júni-
us 8.). Ha esett az esõ, nem sok jóra szá-
mítottak; úgy tudták, „Medárd esõje nem
áll el negyven napig”. Mivel a csapadékos
idõ gyakran keresztülhúzta a számításokat
(gabonaéréskor száraz idõ lenne kívána-
tos), nem csoda, hogy a földbõl élõk min-
dig tartottak a VI. században élt püspök

ünnepétõl. A bõrükön tapasztalták, hogy: „a júniusi derült ég bõ-
ség, a júniusi sár szükség”. Tartottak tõle, hogy „az esõ koldus-
botot nyom a gazda kezébe”. A vincellérek sem örültek a csapa-
déknak, tisztában voltak vele, savanyú szõlõt szüretelnek. Ami-
kor egyetlen felhõ sem volt az égen és nagy szükség volt esõre,
az idõsebb asszonyok kakast fürdettek, hogy jótékony zápor ke-
rekedjen. 

Legyek királynéja

Mivel az elszemtelenedett legyek sok fejfájást okoztak a gazd-
asszonyoknak, sokan már Medárdkor gondoltak legyes Margit-
ra (június 10.). Fölírták egy papírra. „Ma van Medárd napja, in-
nen legyek takarodjatok!”. A cédulát kitûzték a konyhában vagy
a kamrában, mert úgy hitték, messze ûzhetik vele a bajkeverõ
hártyásszárnyúakat. Vélhetõen az emberek csukva tartották az
ablakot a legyek királynéja – Skócia királynéja, a vértanú Szent
Margit – emléknapján, hogy a bogarak ne lepjék el a házat.
Ahogy Medárdot, Margit ünnepét is „mérges napnak” gondol-
ták. „Haragos Margit” gyakran hozott ugyanis olyan nagy vi-
hart, felhõszakadást, ami veszélybe sodorta a termést. „Margit
felhõtõl fél, égi háborút vél – mondták a tapasztalt öregek, akik
megfigyelték azt is, hogy kukacos lesz a dió Margit esõjétõl. A
csapadékos idõben dédanyáink káposztát, lent, retket vetettek,
kotlóst ültettek. 

Sarlós Boldogasszony ünnepe

Elõször a Szentföldön élõ
ferencesek tartották meg
Sarlós Boldogasszony
ünnepét. Késõbb 1389-
ben VI. Orbán pápa álta-
lános ünnepé tette és
napjául az Áldás havá-
ban július 2-át jelölte
meg. A világegyház az
ünnepet – a cselekmény-
re utalva – Látogatás (lati-
nul: Visitatio) ünnepének
nevezi. Hazánkban a
„Sarlós Boldogasszon”
megjelölés terjedt el,
mert ez idõ tájt kezdik az
aratást. Az áldott állapot-
ban levõ Mária tovább
akarta adni Jézus fogan-
tatásának örömhírét, és
ezért rokonához, Erzsébethez ment, aki szintén áldott állapotban
volt. Lukács evangélista szerint Erzsébet köszöntötte Máriát, bol-
dognak nevezte õt, Mária ajkán pedig hálaének fakadt, amit ké-
sõbb a latin nyelvû szöveg alapján „Magnificatnak” neveztek el.
A leírás szerint ebbõl az örömbõl az Erzsébet méhében levõ (Ke-
resztelõ) János is részesült (Lk 1, 39-56).

Illés szekere

„Hordókat gurigáz, csatáz a haragos Illés” – jegyezték meg õse-
ink, amikor megdördült az ég Illés napján (július 20.). Némelyek
úgy tudták, Illés szekere zörög a sötét fellegek fölött. A földbõl
élõk féltek az ószövetségi próféta ünnepétõl, mert akármilyen
nagy volt a szárazság, Illéskor rendszerint förtelmes égzengés kí-
séretében zúdult nyakukba az égi áldás. A tapasztalt gazdák azt
tanácsolták a fiataloknak: „Illés napján esõt ne kérj! Ha jön, ne
szidd, tõle félj!” A legtöbben nem dolgoztak a mezõn, mert attól
tartottak, hogy „a mennykõ belecsap az emberbe”. Az idõseb-
bek közül sokan napjainkban is Illés szekerének nevezik a Gön-
cölszekeret.

Bûnbánó Magdolna

„Mária Magdolna siratja bûneit” – mondták dédanyáink, ami-
kor július 22-én megcsordultak az ég csatornái. Megfigyelték,
hogy „Mária Magdolna nem sír sokáig”, könnyei hamar fölszá-
radnak, nem teszi tönkre a zöldséget, a gyümölcsöst. Mária
Magdala evangéliumi története szerint könnyeivel öntözte, dús
hajával törölgette, szent olajjal kenegette a Megváltó lábát. Jé-
zus megígérte neki, fönnmarad az õ szeretetének emlékezete,
amíg hirdetik az evangéliumot a világon. A bûneit megbánó
Mária Magdolnát védõszentül választották a fodrászok, a fésû-
sök, a parókakészítõk, oltalmáért könyörögtek a megtért bûnö-
sök, a foglyok.
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Zivataros Jakab

„A zab aratásával végezni kell Jakabig, mert ami kint marad, az
kint is veszik” – vélekedtek dédapáink Szent Jakab emléknapján
(július 25.). Mivel az apostol ünnepe ritkán múlt el vihar nélkül,
fölkészültek rá, hogy „Jakab beszenteli a gyümölcsöt a zivatarral,
és amit hagy, az már megmarad.” A tapasztalt öregek figyelték az
égi jeleket, mert úgy tudták, hogy a zarándokok, a vándorlók, a
búcsúsok védõszentjeként tisztelt apostol napja megmutatja a
következõ hónapok idõjárását. Tiszta éjszakán bõ gyümölcster-
mésben reménykedtek, a délelõtti idõjárásból kiolvasták a kará-
csonyig tartó, a délutániból a karácsony utáni kilátásokat. A go-
molyfelhõs eget sok hó elõjelének gondolták; kemény télre szá-
mítottak, amikor vakítóan sütött a Nap. Ha a hangyák nagy hal-
mot hordtak, a gazdák is sok gallyat gyûjtöttek, mert tisztában
voltak vele, hogy elkel majd a tüzelõ a zord, téli napokon.

Szent Anna ünnepe

„Anna asszony reggelre már hûvös, ne játssz vele!” – óvták gya-
korlatias dédanyáink a fiatalokat. Ha esett az esõ, a földbõl élõk
bõséges kukoricatermést reméltek. Amikor szép volt az idõ, úgy
gondolták, hogy elérkezett a babszedés ideje, fõzhetnek már a
gyenge kukoricából is. Szûz Mária édesanyjának, a nagycsalád
oltalmazójának emléknapján sokan gyûjtöttek orvosságnak való
gyógynövényeket, amelyeket megszenteltettek a templomban. A
jámbor lelkek hittek benne: az ünnep hajnalán felkelõ Napban
megpillanthatják Szent Annát az angyalok társaságában.

Loyolai Szent Ignác napja

„Ignác esõje enyhe télnek elõjele” – állapították meg az idõseb-
bek, amikor a forró júliust búcsúztató Loyolai Szent Ignácnak, a
jezsuita rend alapítójának emléknapján (31.) kiadós égi áldás áz-
tatta a szomjas határt. Eleink hittek benne, hogy a szegények, a
kísértéssel küszködõk, a katonák oltalmazója elhárítja a gondo-
kat a fejük fölül. Mivel szerzetesi fogadalma elõtt Ignác katonás-
kodott, szobra várvédõ célzattal õrködött 1785-ig Buda fõterén.

Havas Boldogasszony ünnepe

Augusztus 5-e a római Santa Maria Maggiore-bazilika felszente-
lésének ünnepnapja. A templomot III. Sixtus az efezusi zsinat
után építtette az Istenanya tiszteletére. A XIV. század óta elter-
jedt legenda szerint a templom helyét maga a Szûzanya határoz-
ta meg azzal, hogy az év egyik legforróbb napján, augusztus 5-e
reggelén havat hullatott az Esquilinus domb tetejére. Ide épült
fel a templom. (Összegyûjtötte: Fekete Zsuzsanna)

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselõ-
testületének 42/2010. (03.29.) számú határozata

Tárgy: Térfigyelõ kamerarendszer kivitelezésének megrendelése
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
dönt, hogy a Pusztazámor Községért Közalapítványt felhatalmaz-
za – az elõzõekben már elfogadott ERANDÓ Kft. ajánlata alap-
ján – a térfigyelõ kamerarendszer kivitelezésének megrendelésé-
re, melyet Pusztazámor Község Önkormányzata és a
Pusztazámor Községért Közalapítvány közös beruházásban való-
sít meg. A kivitelezés két ütemben kívánja megvalósítani:
I. ütemben megvalósítandó kamerapontok:
1. Pusztazámor, 180/1 hrsz. Munkácsy Mihály utca elõtti

villanyoszlop
2. Pusztazámor, Móricz Zsigmond–Kossuth Lajos utca

(Harangláb mellett)
3. Pusztazámor, 318/2 hrsz. elõtti parkban állított oszlop

(Hunyadi János utca sarka)
4. Pusztazámor, 257 hrsz-ú ingatlan Petõfi Sándor u. felõli

sarkánál lévõ oszlop
5. Pusztazámor, 309 hrsz-ú ingatlan elõtt

(Hunyadi u.–Vörösmarty u. sarok, járdasziget)
6. Pusztazámor, 59 hrsz-ú ingatlan elõtt

(Kossuth Lajos u., községhatár)
7. Pusztazámor, Naphegy u.–Határ u. sarok
8. Pusztazámor, 054/5hrsz. faluközpont felõli sarkánál

(Móricz Zsigmond u. folytatása)
9. Pusztazámor, 066/2 hrsz-ú ingatlan déli sarkával szemben,

az út túlsó oldalán (DK-i irányban), PRHK területén
(Pusztazámor, 069/1 hrsz.) belül

II. ütemben megvalósítandó kamerapontok:
1. Pusztazámor, 188/1 és 187 hrsz-ú ingatlanok határvonala és

Munkácsy Mihály u. találkozásánál lévõ villanyoszlop
2. Pusztazámor, Zsák u. Tolvaj u. sarok
3. Pusztazámor, 338/2 hrsz-ú ingatlanon belül

(Vörösmarty Mihály u. folytatása, vízmû)
4. Pusztazámor, Bartók Béla u.–Pusztazámor, 16/2 hrsz-ú

ingatlan elõtt
5. Pusztazámor, Gárdonyi Géza u - Kereszt u. sarok
6. Pusztazámor, 528/2 hrsz-ú ingatlan elõtt (Erkel Ferenc u.)

A Közalapítvány a Képviselõ-testület javaslata alapján az I. ütem
bekerülési költségeinek fedezetére 25 millió forint keretösszeget
biztosít. Határidõ: 2010. december 31. Felelõs: polgármester

Felhívás
A parlagfû elleni védekezés elsõsorban a föld tulajdonosának, il-
letve használójának a kötelezettsége. A 2008. évi XLVI.  tv. 17. §
(4) bekezdése alapján: „A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan fenntartani.” A földhasználó ezen
kötelezettsége a 10/2006. (VII. 11.) ÖK. rendelet alapján kiterjed
az ingatlan elõtti/melletti közterületekre is. A kötelezettségüket
megszegõ tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a vonatko-
zó rendelet szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek
összege 15 000 Ft-tól 15 000 000 Ft-ig terjedhet.

Mindannyiunk érdekében kérem, minden föld- és ingatlantu-
lajdonos tegyen eleget kötelezettségének.

Továbbá ezúton is kérjük a lakosokat, hogy az esõvíz elveze-
tésrõl és az árkok takarításáról feltétlenül gondoskodjanak.

Dr. Kosztyi Emma 
jegyzõ
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Pusztazámor Község Önkormányzata közhasznú közalapítvány
létrehozását határozta el 2003. június 24-én kelt Alapító okira-
tával, melyet a Pest Megyei Bíróság 2003. augusztus 15-én kelt
végzése alapján nyilvántartásba vett.

A Közalapítvány célja Pusztazámor község egészségügyi és
szociális ellátása fejlõdésének elõsegítése, az ezeket biztosító
egészségügyi, szociális és jóléti – személyi és tárgyi – feltételek
megteremtésének támogatása, a község idõs lakosai ellátásának,
ápolásának, elhelyezésének elõsegítése, a község kulturális fej-
lõdésének elõsegítése és kulturális örökségének megóvása, mû-
emlékvédelem, a tömegsport támogatása által az iskoláskorúak
és az ifjúság testi és szellemi fejlõdésének elõsegítése, az ifjúság
nevelése, a község közrendje és közlekedésbiztonsága megóvá-
sának és javításának elõsegítése, a község környezetének védel-
me érdekében a környezetvédelmi feladatok elõsegítése, vala-
mint a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások elérhetõségének
biztosítása Pusztazámor község lakosai részére.

A Közalapítvány pénzbeli vagyonának gyarapítása céljából –
a közcélú felhasználás idõszakára tekintettel – a bankszámlára
befolyt összegekbõl 2009 évben folyamatosan értékpapírok vá-
sárlásába fektetett.

A befektetések záró állománya 2009. december 31. napján
CIB Hozamgarantált betét alap 103 747 668 Ft
A befektetések hozamai 2009 évben
CIB Hozamgarantált betét alap 2 267 225 Ft

1. Kimutatás a vagyon alakulásáról (adatok ezer forinban)
Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Változás
Saját tõke 151 533 139 608 - 11 925
Induló tõke 500 500 0
Tárgyévi eredmény 15 817 - 10 615 -26 432
A Közalapítvány 2009 évben gazdasági tevékenységet nem folytatott.

2. Kimutatás a kapott támogatásokról (adatok forintban)
Juttatás megnevezés Elõzõ év Tárgyév Változás
Magánszemélyektõl
kapott támogatások 103 950 69 300 - 34 650
Vállalkozásoktól
kapott támogatások 20 981 500 21 550 000 568 500
Önkormányzattól
kapott támogatás 0 250 000 250 000
Összesen 21 085 450 21 869 300 783 850

3. Kimutatás a mûködési költségek összetételérõl (adatok forintban)
Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Változás
Közalapítványi 2 851 2 212 - 639
Általános iskola 5 137 5 086 -51
Egészségház 2 198 2 418 220
Közpark gondozása 2 160 4 247 2087
Összesen 12 346 13 963 1617

4. Kimutatás a Közalapítvány által nyújtott támogatásokról
(adatok ezer forintban)
Megnevezés összeg Támogatás módja
Általános iskola 5 428 Mûködési költségek és használat-

ba adott eszközök amortizációja
Egészségház 2 614 Mûködési költségek és használat-

ba adott eszközök amortizációja
Óvoda 145 Játékok és kreatív doboz
Közpark gondozása 4 247 Mûködési költségek
Érdi Rendõrkapitányság 903 Üzemanyag-utalvány, tárgyi esz-

közök és mûködési költségek
Pusztazámori
Polgárõr Egyesület 729 Üzemanyag-utalvány, tárgyi esz-

közök és mûködési költségek
Zámori Kör Közhasznú
Egyesület 625 Készpénz
Összesen 14 691

A Közalapítvány részt vállalt a falu hagyományos rendezvényei-
nek megszervezésében és lebonyolításában. A felmerült költsé-
gek a Közalapítvány mûködési költségeitõl elkülönítetten, a 8696
fõkönyvi számlán kerültek kimutatásra. (adatok forintban)
Megnevezés Összeg
Falunap 1 432 939
Falufejlesztési konferencia 0
Farsangi mulatság 131 710
Sportnap, egészségnap 17 733
Hõsök napja 496 090
Szüreti bál 400 032
Marosvécs 284 030
Patakkarbantartás 33 068
Nemzeti ünnepek 95 356
Kistérségi rendezvények 200 000
Húsvét 44 288
Gyermeknap 275 637
Zenei fesztiválok 0
Karácsony 551 483
Mikulás 36 511
Márton-nap 176 599
Idõsek napja 359 540
Összesen 4 535 020

A Közalapítvány támogatta a település beruházásainak meg-
valósítását. A felmerült költségek a Közalapítvány mûködési
költségeitõl elkülönítetten, a 8697 fõkönyvi számlán kerültek ki-
mutatásra. (adatok ezer forintban)
Megnevezés Összeg
Harangláb park 2 779
Kõkereszt park 3 890
Alsó templom 957
Patakrendezés 3 424
Hõsök tere 587
Térfigyelõ rendszer 0
Értékcsökkenési leírás összevontan 445
Összesen 12 082

A településen végzett beruházások
5. Kimutatás a szervezet tisztségviselõinek javadalmazásáról
A Közalapítvány tisztségviselõi részére semminemû tiszteletdíjat
nem folyósított.
6. Mérleghez kapcsolódó kimutatások
A szervezet mérleg fõösszege: 140 679 eFt
Tárgyévi cél szerinti, közhasznú tevékenység eredménye:
-10.615 eFt

Pusztazámor Községért Közalapítvány
Közhasznú jelentés 2009
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Eszközök összetétele (adatok ezer forintban)
Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Változás
Immateriális javak 0 4 4
Tárgyi eszközök 26 237 34 491 8 254
Követelések 4 4 0
Értékpapírok 69 293 103 748 34 455
Pénzeszközök 57 149 2 419 - 54 730
Aktív idõbeli elhatárolások 13 13
Összesen: 152 679 140 679 - 12 000
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozását

az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. A Szervezet az értékcsökke-
nés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmazza. A leírás
alapja a bruttó érték. A tárgyévi értékcsökkenés 1.248 eFt volt,
melybõl a 100 000,-Ft alatti beszerzési értékû tárgyi eszközök a
használatbavételkor, egyösszegben kerültek költségként elszá-
molásra.

Pénzeszközök (adatok ezer forintban)
Megnevezés 2006.12. 31-i záró egyenleg
Pénztár 325
CIB Bank (51100005) 984
CIB Bank (52300002) 120
OTP Bank (20050708) 990
Összesen 2 419
Források összetétele (adatok ezer forintban)
Megnevezés Elõzõ év Tárgyév Változás
Saját tõke 151 533 139 608 - 11.925
Tartalék
Hosszú lejáratú kötelezettség
Rövid lejáratú kötelezettség 658 520 - 138
Passzív idõbeli
elhatárolások 488 551 63
Összesen 152 679 140 679 - 12 000

Tájékoztató
a Pusztazámor Községért Közalapítvány

2009. évi beszámolójához
A Közalapítvány 2009-ben a nem beru-
házás jellegû teljesítések vonatkozásá-
ban jellemzõen mûködési kiadások, il-
letve a faluszintû rendezvények finanszí-
rozását végezte: (1) a közpark, az egész-
ségház és a Közalapítvány székhelyének
(mely a Polgármesteri Hivatalban nyert
elhelyezést) takarítása és rendben tartá-
sa, (2) az iskola közüzemi számláinak fi-
zetése, (3) a 2009-es  jubileumi Falunap
és a faluszintû rendezvények, ünnepsé-
gek költségei.

2009-ben két számottevõ beruházás
történt, a Kereszt-park és a Harangláb-
park kialakítása. E két park költségeit köz-
adakozások is kiegészítették. Elsõ alka-
lommal rendeztük meg a hõsök napját,
melyhez a Hõsök terén található emlék-
mûvek felújítása kapcsolódott.

Sor került az alsó templom részleges
felújítására is, melynek számottevõ ré-
sze már elkészült. A felújítás alpolgár-
mester úr koordinálásával történt.
Igyekszünk mind több alkalmat találni,
hogy a falu legkülönbözõbb részeit
„összehozhassuk”, hogy közösséget
építhessünk. Úgy érezzük, sikerült egy
új irányt elindítani, mely mûködni lát-
szik. Nagyon jól érezhetõ a változás a
programokon megjelenõk számának
növekedésében és összetételének válto-
zásában. A Közalapítvány által támoga-
tott programok döntõ többségét Kiss Ág-
nes szervezi és bonyolítja. A Közalapít-
vány pályáztatási rendszerében is szá-
mottevõ változtatást végeztünk, így lé-
nyegesen átláthatóbbá és kiszámítha-

tóbbá téve az adott támogatások odaíté-
lésének folyamatát.

A polgárõrség támogatása is megvaló-
sult: 2009 elején egy használt gépkocsit
vásároltunk, melyet a polgárõrség hasz-
nál. Ennek üzemanyaggal való ellátását
szintén a Közalapítvány fedezi. Igyek-
szünk az Érdi Rendõrkapitányságot és te-
rületi szerveit támogatni, részben üzem-
anyag-támogatással (melyet az elõzõ
években is megtettünk), részben adomá-
nyokból beszerzett technikai eszközök-
kel. Mind a rendõrség, mint a polgárõrség
támogatásával igyekszünk a közbiztonság
növelését a rendelkezésünkre álló eszkö-
zökkel támogatni.

A képviselõ-testület kérésére elkészült
a patak rendezési terve, valamint a térfi-
gyelõ rendszer terve, kivitelezése pedig a
testület támogató döntése értelmében
már folyamatban van. A tervek között to-
vábbra is kiemelt helyen szerepel a lehet-
séges pályázati támogatások felkutatása
azokon a területeken, melyek a fejleszté-
si elképzelések középpontjában állnak.
Ezek közé tartozik a patak rendezése (az
elkészült terveknek megfelelõen), a patak
belterületi környezetének rendezése és
rehabilitációja.

A 2008. évi SZJA 1%-ból származó be-
vétel meghaladta a 91 000 forintot. Ez saj-
nos elmarad az általunk remélttõl, de az
elmúlt évhez képest így is annak majd-
nem duplája. Számunkra ez azt jelenti,
hogy a Közalapítvány elismertsége jelen-
tõsen nõtt, igazolva ezzel, hogy mûködé-
sünk tekintetében jó úton járunk.

A 2009-ben megvalósult beruházások
és a kapott támogatások az éves beszá-
molóban tételesen megtalálhatóak. Az
idei könyvvizsgálati folyamatban külön
kértük a vizsgálatot végzõket, tekintsék
át a Közalapítvány által nyújtott támo-
gatások törvényességét, valamint a há-
zipénztárral kapcsolatos bizonylati fe-
gyelmet. Mindkét témában megállapí-
tást nyert, hogy a vonatkozó törvényi és
számviteli elõírásoknak maradéktalanul
megfelelnek.

2010-es terveink között szerepel a már
megkezdett beruházások befejezése. Egy-
re inkább látható, hogy a 4-5 éve végzett
beruházások (mûfüves focipálya, játszóte-
rek) felújítása nem tûr halasztást.

Alapvetõ célunk továbbra is, hogy
Pusztazámor közösségének a legkülön-
bözõbb programok segítségével tartal-
mas idõtöltést és szórakozást biztosít-
hassunk. Érezhetõ, hogy egyre inkább
növekszik az igény a magasabb minõ-
ségû rendezvényekre. Ez komoly kihí-
vást jelent számunkra, hiszen igyek-
szünk a költségeket továbbra is elfo-
gadható szinten tartani, ám tudomásul
kell vennünk, hogy amennyiben a
résztvevõk számát tovább kívánjuk nö-
velni - ezzel nagyban erõsítve a telepü-
lésünk lakóinak összetartását, – csak a
minõségi programok jelentenek megol-
dást.

Pusztazámor, 2010. május 9.
Kralovánszky Kristóf

Pusztazámor Községért Közalapítvány
kuratóriumi elnök
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Gyermeknap Pusztazámoron
Községünk egyik féltve õrzött hagyomá-
nya a gyermeknap. Hosszú évek óta min-
den évben megszervezzük az óvodával és
az iskolával közösen. Az idén sem történt
ez másként.

Május utolsó vasárnapján gyerekzsivaj-
tól volt hangos az iskola épülete. Az idõ-
járás miatt eleinte a tornateremben zajlot-
tak a programok. Az óvó nénik alkotó fog-
lalkozásain különbözõ kézmûves forté-
lyokkal ismerkedtek meg a gyerekek. A
kézmûves asztaloknál moccanni sem le-
hetett a sok gyerektõl. A tanító nénik
ügyességi, játékos versenyeket és rajzver-
senyt szerveztek az érdeklõdõknek. Jutal-
mul édességet kaptak a résztvevõk.

A zámori gyerekekhez a százhalombat-
tai Iringó TáncStudió növendékei is eljöt-
tek. Káprázatos latin formációt adtak elõ.
Búcsúzóul Südi Iringó megtáncoltatta a
mi kis csemetéinket is, akik láthatóan na-
gyon jól érezték magukat. 

A táncolásban elfáradt gyerekek fánk-
partin pihenhettek meg. A Naplemente
Nyugdíjasklub asszonyai és Molnár
Sándorné már délelõtt elkezdték a fánk
sütését. Több száz fánkot osztottak ki. Ter-
mészetesen a gyermeknapon a meglepe-
tésfagyi sem maradt el!

Eközben az esõfelhõk mögül elõbuk-
kant a Nap, így egyre több gyerek vette
birtokba az udvari játszóteret. A leendõ
elsõsök az anyukákkal vidám ismerkedési
programon, ún. Gólyatalálkozón vettek
részt, amit nagyon élveztek. A gyermek-
nap egyik legkedveltebb programja az
arcfestés volt, mely egész délután vonzot-
ta a gyerekeket. 

Idõközben a Budapesti Utcaszínház
mûvészei is megérkeztek és elkezdõdött a
várva várt elõadás. Színvonalas, jó han-
gulatú vásári komédiában volt részük az
érdeklõdõknek. Csattanóként felhõszaka-
dás színezte az elõadás végét!

Reméljük, hogy sokáig emlékezetes
marad ez a nap. Köszönet mindazoknak,
akik akár közvetve, akár közvetlenül segí-
tettek, hogy ez a nap csak a gyerekeké le-
gyen és csak róluk szóljon.

A rendezvényt a Pusztazámor Közsé-
gért Közalapítvány támogatásával rendez-
tük meg.

Kiss Ágnes
szervezõ

Hurrá, úszhatunk!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Andi és Emília tanító néninek, az iskola ta-
nárainak, akik idõt szakítottak gyerekeink-
re, így januártól májusig, minden pénte-
ken részt vehettek Érden úszótanfolya-
mon, nagy örömet szerezve vízimádó cse-
metéinknek.

Szülõk

Sikeres szereplés
Törökbálinton

Ismét sikeresen szere-
peltek a Pusztazámori
Tagiskola 1. osztályos
karatékái. Május 8-án
került sor a Törökbálint
Kupa karateversenyre.
Kenéz Martina 1., Groh
Janka 2. helyezett lett
Kumite (küzdelem),
Groh Janka 2., Kenéz
Martina 3. helyezett lett
Kata (formagyakorlat)
kategóriában. Gratulá-
lunk a kis karatékáink-
nak és Swarz Péter
edzõnek a sikeres ered-
ményhez.



Gyermeknap – képekben
Írásunk a 14. oldalon
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A KORNÉTÁS KIADÓ
KÖNYVAJÁNLATA

450 Erdélyi CCssiizzmmaaddiiaa  ÉÉvvaa

túra Bodától
Bolognáig

520 oldal 258 oldal

3990 Ft Fogy. ár: 2490 Ft

NNaaggyy  ÁÁrrppáádd KKaattoonnaa  CCssaabbaa

77 túra a Szlovák Vajdavár
Paradicsomban homokkõvidék

160 oldal 216 oldal

Fogy. ár: 3000 Ft Fogy. ár: 1990 Ft

DDrr..  KKaattoonnaa  IIssttvváánn SSzzáállee  LLáásszzllóó

A Tátra száz Kitörõk
meséje Interjú tizenöt
album cigány

értelmiségivel

80 oldal 168 oldal

Fogy. ár: 3000 Ft Fogy. ár: 3000 Ft

AA  kköönnyyvveekk  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk  
mmiinnddeenn  nnaaggyyoobbbb  kköönnyyvveessbboollttbbaann,,  iilllleettvvee  mmeeggrreennddeellhheettõõkk::  

SSttúúddiióó  kköönnyyvveessbboolltt  ––  11113388  BBuuddaappeesstt,,  NNééppffüürrddõõ  uu..  1155//DD
Tel/Fax: 359-1964, 359-6461. e-mail: megrendeles@studio-pe.hu


