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Tavaszi szerenád a kastélyparkban

Sándor Dezső és zenekarara adott tavaszi koncertet május 22-én
vasárnap az Öreg Tölgy Kastélyfogadó parkjában. A koncerten
meghívott vendégként közreműködött Bakos Kiss Gábor (tenor).
A zenés délután házigazdája e sorok írója volt. A nagy sikerű
előadáson magyar szerzők művei és ismert világslágerek hang-
zottak el a zenekar és Bakos Kiss Gábor előadásában.

A szerenád (olaszul serenata, spanyolul serenada) szó magyarul
„éjjeli zenét” jelent. Többnyire szerelmesek kedveskednek egy-
másnak. Egy történet a szerenádról: Joseph Haydn bécsi klasszikus
mester világéletében derűs, kedves ember volt, és gyakran tréfálko-
zott is. Fiatal művészként egyszer azzal bízták meg, hogy szervez-
zen meg egy szerenádot Bécs egyik csöndes utcájában. Haydn arra
utasította muzsikustársait, hogy a kiválasztott ház előtt, egy adott
jelre, kezdjenek el játszani hangszerükön. Azt azonban nem közöl-

te velük, hogy mindegyiküknek más-más kottát adott. A felhangzott
szerenád nagyon szörnyű lehetett, mert az álmukból felvert lakók
éktelen átkozódásba és kiáltozásba kezdtek. A lármára érkezett
csendbiztosnak azonban csak a nagybőgőst sikerült elcsípnie, aki a
vallatás ellenére sem árulta el az ötletgazdát.

Sándor Dezső és zenekara első ízben 2008 szeptemberében adott
koncertet Pusztazámoron a Barcza-kastély Tó színpadán, de rend-
szeres fellépői a zámori falunapi rendezvénynek is. 2009-ben Mi rej-
lik a vonóban? című műsorukkal számos környező településen lép-
tek fel (Budaörsön, Százhalombattán, Zsámbékon, Tárnokon).
A Budaörsi Kistérségi Fesztivál keretében nagy sikerű műsort mutat-
tak be 2010-ben Törökbálinton és  Biatorbágyon. Repertoárjukban
klasszikus zene, operett, sanzon és népzene egyaránt megtalálható. 

Úgy tartják, hogy a zenés színházi világ igazi, ritka gyöngy-
szemei a tiszta hangzású tenorok. Bakos Kiss Gábort a budaörsi-
ek láthatták már dadogós Luigiként az Ancónai szerelmesek

című előadásban, vagy a Mágnás Miskában Baracs István mér-
nök úrként, de a gyerekeknek sem lehet ismeretlen, hiszen a
Fűszermadár című zenés mesejáték címszereplője. Debrecen-
ben álmai szerepét, a Ludas Matyit játssza. Már két alkalommal
lett első helyezett a Neményi Lili sanzonversenyen. Kaposváron
a Víg özvegyben Gróf Danilovics Daniló szerepét alakította.
Amikor megkérdezték tőle, hogy próbál-e szerencsét külföldön,
így felelt: „Nem, mert a magyar anyanyelv egy édes teher. Én
ezen tudom elmondani legőszintébben, amit szeretnék."

Dr. Kosztyi Emma
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Falunap 2011
Pusztazámor Község Önkormányzata és Pusztazámor Községért Közalapítvány

szeretettel vár mindenkit a

június 25-én
tartandó Falunapra.

PROGRAMOK
A Falunap hivatalos megnyitója 10 órakor lesz. 

A Falunapot megnyitja Pátrovics Benedek polgármester. 

VERSENYEK
• Falunapi kupa (futballmérkőzés) 8 órától;

nevezés Oláh Gábornál a 06/70 384-9951-es telefonszámon június 20-ig.
• Sakkverseny, nevezés ifj. Csóli Ödönnél a helyszínen, 10 órától.
• Asztalitenisz 10 órától; nevezés Balogh Istvánnál a Petőfi S. u. 34 sz. alatt,

illetve a 06/70 234-1569-es telefonszámon, június 20-ig.
• Főzőverseny 8 órától; nevezés Kiss Ágnesnél a 06/70 311-7530-as,

illetve a 23/347-177-es telefonszámokon, június 20-ig.
• Borverseny. Jelentkezés feltételei: a bormintákat fajtánként, jelöletlen üvegben

lehet leadni. A borminták leadási helye és időpontja: 2011. június 25., a park
pincéjében 8.00-tól 10.00-ig.

GYEREKPROGRAMOK 10-TŐL 18 ÓRÁIG
• Ugrálóvár, arc- és hennafestés, óriáscsúszda, mászófal, tűzoltó bemutató,

kézműveskedés.
SZÍNPADI PROGRAMOK

• Helyi óvodások és iskolások műsora (14.30)
• Táncbemutatók (15 órakor)
• A Bojtorján együttes koncertje (16 órakor)
• Táncbemutató folytatása (17 órától)
• Mulatós zene a Calipso zenekarral (18 órától)
• Kovács Kati és Koncz Tibor koncertje (19 órakor)
• Utcabál, zenél a Calipso tánczenekar (20-órától 02 óráig)
• Tűzijáték (22 órakor)

A szervezők vendégül látnak minden résztvevőt egy tál bográcsban készült ételre.
Egész napos büfé, lacikonyha, amerikai hot dog, vattacukor, játékárusítás.

Előzetes

VI. BUDAÖRSI KISTÉRSÉGI FESZTIVÁL
2011. szeptember 16 –17., 23–24., október 1–2.

ŐSZI KERENGŐ
Hagyomány és haladás
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Munkatársat keresünk!
Környezetvédelemmel foglalkozó, stabil hátterű kisvállalkozás-
hoz keresünk a Sóskúti Ipari Parkba munkatársat az alábbi felté-
telekkel: felsőfokú végzettség, jó probléma-megoldó készség,
pontosság.

Előny: 2–3 éves munkatapasztalat, ügyfélszolgálatban szerzett
jártasság.

Amit kínálunk: versenyképes fizetés, lakhelyhez közeli válto-
zatos munka.

Amennyiben az ajánlat felkeltette érdeklődését, önéletrajzát
küldje erre a címre: Avarem Kft., 2071 Páty, Pf. 10.

A parlagfű Magyarországon a legna-
gyobb területen előforduló, legelter-
jedtebb gyomnövény, melynek pol-
lenje az egyik legerősebb ismert
allergén. Mindannyiunk közös érde-
ke, hogy tisztán tartott, rendezett
környezet vegyen körül bennünket,
fogadja a településünkre látogatókat,
ne kelljen elburjánzott, allergiás
problémákat okozó gyomok hatásai-
val küzdenünk. Ennek érdekében
szükséges, hogy mindenki gondos-
kodjék közvetlen környezete, így
ingatlana, valamint az előtti, melletti
terület rendszeres karbantartásáról,
rendezettségének biztosításáról.

A parlagfű elleni védekezés elsősorban a
föld tulajdonosának, illetve használójának
a kötelezettsége. A parlagfű legintenzí-
vebb növekedési időszaka július hónap, a
virágpor szóródása legnagyobb tömegben
július végén és augusztus hónapban törté-
nik, ezért az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.  tv.
17. § (4) bekezdése alapján: „ A földhasz-
náló köteles az adott év június 30. napjá-
ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A kötelezettségüket megszegő tulajdo-
nosokkal, földhasználókkal szemben a
vonatkozó rendelet szerint növényvédel-

mi bírságot kell kiszabni, melynek össze-
ge 20 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet.

A törvényi felhatalmazás alapján adták
ki a növényvédelmi bírság tételes mérté-
kéről szóló 187/2006. (IX. 5.) kormány-
rendeletet. Hangsúlyozni kell, hogy ezen
rendelet a parlagfű elleni védekezést
elmulasztóval szembeni bírság mellett a
többi növényvédelmi bírságot is szabá-
lyozza: a rendelet mellékletének 3. pont-
ja határozza meg védekezési kötelezett-
ség elmulasztása esetén – ahová a parlag-
fű elleni védekezés elmulasztása is tarto-
zik – kiszabandó bírság mértékét. A bírság
összege arányosan növekszik a károsító-
val fertőzött terület mérete alapján:
belterületen:

0– 50 m2-ig 20 000 Ft,
50–100 m2-ig 20 000– 50 000 Ft,

100–200 m2-ig 50 000–100 000 Ft,
200 m2-től 100 000–750 000 Ft

A 221/2008. (VIII.30.) kormányrendelet
értelmében külterületen a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, belterületen a
települési önkormányzat jegyzője rendeli
el a közérdekű védekezést.

A bírság, illetve meg nem fizetése ese-
tén az azt terhelő kamat, adók módjára
behajtható.

A földhasználó ezen kötelezettsége a
5/2007. (IV.27.) ÖK. rendelet alapján
kiterjed az ingatlan előtti/melletti közterü-
letekre is az alábbiak szerint:

„17. §
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gon-

doskodni:
a) Az ingatlan előtti járda (járda hiányá-

ban 1 m széles területsáv, illetőleg ha a

járda mellett zöld sáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület), saroktelek esetén
minden oldalán, továbbá a járda és az út
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület
gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét
és gyommentesítéséről, a hóeltakarításról
és a síkosságmentességről.

b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek műtárgyai tisztán tartásáról.

c) Tömbtelken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megközelítésére
és körüljárásra szolgáló terület tisztán tar-
tásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyá-
sát akadályozó anyagok és más hulladé-
kok eltávolításáról.

d) A beépítetlen telekingatlan tisztán
tartásáról és gyommentesítéséről.

e) A telekingatlanról a járdára és az
úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfele-
lő nyeséséről.

f) A járműbehajtók átereszeinek építé-
séről, jó karban és tisztán tartásáról.”

Mindannyiunk érdekében kérem, min-
den föld- és ingatlantulajdonos tegyen
eleget kötelezettségének!

Dr. Kosztyi Emma 
jegyző

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Hornyák
Imre temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Akik nem tud-
tak ott lenni, de lélekben velünk voltak, együtt éreztek, azoknak
is nagyon köszönjük. Külön köszönet a Rex Salus Kft. munka-
társainak kegyeletteljes, áldozatos munkájukért.

A gyászoló család

Felhívás

Változik a gyógyszertár
nyitva tartása

A gyógyszerellátás javításának érdekében a sóskúti Dyanthus
Patika pusztazámori fiókgyógyszertárának nyitva tartását a
betegek igényeihez szeretnénk igazítani. Azzal a kéréssel for-
dulunk önökhöz, hogy jelezzék számunkra, hogy önöknek
milyen nyitva tartás lenne a legmegfelelőbb!

Az alábbi lehetőségek adottak:
1. Ne változzon, maradjon a jelenlegi: 13.30–14.00
2. Legyen nyitva reggelente: 8.00–11.00
3. Legyen nyitva délidőben: 11.00–13.30
4. Egy héten háromszor reggel, két alkalommal (kedd,

csütörtök) pedig délután.

Javaslataikat leadhatják a gyógyszertárban Zámoron vagy
Sóskúton, a pusztazámori Önkormányzaton, vagy elküldhe-
tik e-mailben a dyanthussoskut@gmail.com e-mail címre.

Segítségüket előre is köszönjük!
A gyógyszertár dolgozói
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Gyermekünk a jövőnk – a gyermekellátás lehetőségei. Jogok,
kötelezettségek, lehetőségek költséghatékony megoldással cím-
mel szervezett 18 település vezetőinek és oktatási, egészségügyi,
szociális területen dolgozó szakembereinek részvételével mikro-
térségi fórumot a közelmúltban Herceghalom Önkormányzata.

A rendezvényen a környék önkormányzatai, intézményveze-
tői (iskolák, óvodák, védőnői hálózat, orvosok), civil szervezetei
szerezhettek ismereteket a gyermekek ellátásának megszervezé-
sét segítő pedagógiai szakszolgálatokról. 

A cél, hogy a települések között párbeszéd kezdődjön a mik-
rotérségi feladatellátásról. A fórumot egy sorozat első elemének
szánták, mely általános tájékoztatást ad a sajátos nevelési igény-
ről, a pedagógiai szakszolgálati tevékenységről. A közoktatási
törvény alapján a pedagógiai szakszolgálat intézményei felada-
taikat települési és mikrotérségi szinten egyaránt végezhetik. A
kistelepülések számára a költséghatékonyság miatt a mikrotérsé-
gi feladatellátás lehet célravezető. 

A térségben az országos átlaghoz képest meglehetősen nagy a
gyermeklétszám. A  magas gyermeklétszám a sajátos nevelési
igényű gyermekek „felbukkanását” is magával hozta. A tapasz-
talatok szerint azonban nem felkészültek a települések a felis-
merés, ellátás megszervezésére. A korábbi rutin, megyei, kistér-
ségi szintű szolgáltatókra bízni a helyi ellátást, egyre nehezeb-
ben működik. Egyre több tanácsra van szüksége a szülőknek,
pedagógusoknak: hová kell fordulniuk, mi a következő lépés. A
területen meglehetősen sok a tanácstalanság. 

Egyértelmű, hogy mind nagyobb szükség van helyi, mikrotér-
ségi megoldásokra. Az egyre növekvő gyermekszám mind tele-
pülési, mind kistérségi szinten aktuálissá teszi az ellátás meg-
szervezését. 

Nincs minden településen a közoktatási feladatellátás kereté-
ben működő, korai fejlesztést, tanácsadást végző intézmény,
illetve a térségi ellátásba bekapcsolódó megyei szintű szolgálta-
tó a földrajzi távolság miatt (Vác, Budapest) nehezen elérhető a
szülők számára. Az utóbbi években a térségi ellátásba bekap-
csolódott a Biatorbágyon működő Korai Fejlesztő Központ is, de
még további igények mutatkoznak. 

Nevelési tanácsadás budaörsi székhellyel működik, ám a kör-
nyező települések ellátására szűk a kapacitás (kb. 1 fő pszicho-
lógus/település). A központban nyújtott terápiák hozzáférhetősé-
ge korlátozott a környező településeken élők számára. Jelenleg

a települések a gyógypedagógusok, logopédusok alkalmazásá-
val intézményenként biztosítják a gyermekek ellátását, de a sajá-
tos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási nehézséggel
küzdő fiatalok ellátása helyben nem egyértelműen megoldott. 

A fórum programterve további rendezvényeket tartalmaz. A
mostani találkozón a résztvevők tájékoztatást kaptak a témakör
általános kérdéseiről, a későbbiekben pedig megismerhetik a
helyi szolgáltatók, szakemberek tevékenységét (Korai Fejlesztő
Központ, logopédiai ellátás, integrációs megoldások, nevelési
tanácsadó, szakértői bizottságok, védőnői hálózat, gyermekor-
vosok, gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok).

A gyermekellátás fontos kérdés, hiszen a gyermekekben van a
jövő, és az ő jövőjüket mi befolyásoljuk a tetteinkkel. 

Gyimesi Balázs
aranyérmes

Schvarz Péter edző arról értesítette a
Zámori Híreket, hogy Gyimesi Balázs
pusztazámori karatés a Londonban meg-
rendezett JKA Európa-bajnokságon csa-
pat formagyakorlatban aranyérmet szer-
zett.

Gratulálunk a zámori fiatal sportolónak
a kiváló eredményhez!

Gyermekünk a jövőnk!
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Polgármester Úr, Hölgyeim és Uraim, mélyen tisztelt pusztazá-
mori Megemlékezők!

„Azt ünnepeljük, amiben hiszünk” – mondta egy ferences szer-
zetes egyik beszédében. Amikor ezen a napon összegyűltünk,
hogy fejet hajtsunk településünk hősei előtt, erre gondolunk mi is.
Hiszünk! Hiszünk ebben a közösségben: hiszünk a falunkban és
hiszünk a nemzetben. Hiszünk a békés emberi élet lehetőségé-
ben. Hiszünk az emberekben, akik előttünk jártak. Emlékezünk
rájuk, emlékezünk áldozatukra. Önök, pusztazámori öregek és
fiatalok, akik eljöttek, hitet tettek azon katonák mellett, akik szol-
gálták a hazát, s ha kellett életüket áldozták érte. 

„Ők szegények mit tehettek mást, katonák voltak és engedel-
meskedtek, engedelmeskedtek akkor is, amikor az életükbe került.
Bátrak, hősök voltak, hősiesen áldozták fel életüket a hazának.”

A híres katonanóta is kérdezi: „Ha meghalok, ki fog engem
siratni?/ Ki fog az én koporsómra borulni? A választ Önök adták
meg azzal, hogy eljöttek közösen emlékezni.

Nemzetünk hősi halottainak kegyelemteljes tiszteletét megfelelő
módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára meg kell örökí-
teni  – mondták ki 1917-ben. A rendszerváltás után a budapesti
Ludovika Akadémia épülete előtt újból felállították a hősök emlék-
művét, és az emberek, az emlékezők, ismét fejet hajtanak a világhá-
borúk hősi halottainak, katonai és polgári áldozatainak emléke előtt. 

Balassival szólva azokra a hősökre emlékezünk akik: „Az jó
hírért névért s az szép tisztességért/ mindent hátra hadnak,/
Emberségről példát, vitézségről formát/ mindeneknek ők adnak.”
Nem feledkezhetünk meg történelmünk azon nagyjairól, és arról
a 45 pusztazámori hősről, kinek nevét a történelemkönyvek nem
őrizték meg; akiknek hősi önfeláldozása nélkül ma nem létezne
Magyarország, és nekünk nem lenne hazánk. 

Hány és hány magyar, Árpád honfoglaló vitézei, Szent László
katonái, a muhi és a mohácsi sík hősei, Nándorfehérvár, Eger,
Drégelypalánk védői,  a '48-as honvédek és a két világháború
katonái, az '56-os forradalom pesti srácai tettek esküt és híven
meg is tartották.

Mindezek közül tömörségében is a legkifejezőbb a Magyar
Királyi Honvédségben szokásban volt tiszti eskü. Egykor az ifjú
hadnagyok, kardjukat egyszerre kirántva csak annyit kiáltottak:
„A hazáért, mindhalálig!” Ez a közös jelmondat is jellemezheti a
magyar katonát, hiszen tudjuk Eger óta: „ …a falak ereje nem a
kőben vagyon, hanem a védők lelkében.”

Itt, Pusztazámoron, a Hősök kertjében emlékezünk minden
magyar hősre. Hajtsunk fejet most nagy költőnk, Gyóni Géza
Hazatérés című versének egy rövid részletével:

Te már elérted, halott katona,/ Amit mi jaj-jaj mindhiába
várunk:/ Téged takar a béke bársonya, /Már mind valóság, mi
nekünk csak álmunk.
Ahogy Illyés Gyula fogalmaz: A magyar hősök emlékének meg-
örökítése az utókornak olyan kötelessége, amely önbecsülésünk,
nemzeti azonosságtudatunk megtartásának alapvető feltétele.

„Ne feledd a tért, ahol elestek ők,/ a földet se feledd,/ bárhol hull-
tak el ők, fajtánk hű férfiai, az a föld/ szent ügy hős-helye lett./ Míg
nem feleded:/ nem nyugszanak ők. Nem holt, nem letiport sereget/
emészt el ott vagy akárhol a sírhant./ Új hont érlel a föld.”

A költő ennél többet is állít. Szükségünk van arra, hogy meg-
ismerjük és elismerjük nagyszerű eleink hősies, áldozatos, a
nemzetet, hazát szerető, azt megvédő, gyarapító cselekedeteit,
legyenek azok világra szólóak, vagy csak szűk körben ismertek. 

Egy másik, szintén Illyés Gyulától származó gondolat szerint:
a múlt nincs magától. A múltat minden generációnak, minden
társadalomnak meg kell alkotnia. Ez alól nem lehet kibújni. Az
a társadalom, amelyik nem tudja ezt megtenni, mert nem enge-
dik neki vagy nem képes arra, akkor annak jövője sem lesz. Fon-
tos, hogy a múltunkkal tisztában legyünk. 

Van olyan felfogás, miszerint voltak igazságos háborúk és
igazságtalan háborúk, és aki igazságtalan háborúban vett
részt, azt csak áldozatnak lehet tekinteni. Ezt nem osztanám.
Számomra az a fontos, a mértékadó, hogy az egyén a közös-
séggel kapcsolatban hogyan viselkedett. Aki föláldozta az
életét másokért, a hazájáért, aki megmentette mások életét,
aki teljesítette a kötelességét, bátor, önzetlen volt, az igenis
tiszteletre méltó, kiérdemelte a hősi jelzőt, bármilyen helyzet-
ben is van. 

A sok hősi temető földjeiben a magyar katonák mellett más
nemzet katonái is nyugszanak. Életükben ellenségek voltak, de a
halálban megbékéltek. Úgy vélem, ők éppúgy hősök, akiket egy
rettenetes hatalom a csatamezőre odahajtott.  Ők a saját népük
számára hősök; áldozatok és hősök egyúttal, ugyanúgy, mint a
mi Don-kanyarbeli katonáink vagy a munkaszolgálatosaink vagy
a pilótáink és más bajtársaink. 

Somogyváry Gyula százados, aki 4 testvérével együtt küzdi
végig az első világégést, valahol messze Galíciában, majd
Doberdónál, a következőképpen fogalmaz: 

„Ha tudnék zengő, hősi dalt,/ most eldalolnám én,/ ha volna
kürtöm, mely rivall,/ most megzendíteném.

De haj, a dalnak szárnya tört,/ és nincsen trombitám,/ s a szí-
vünkben is meggyötört/ sóhaj terem csupán.

Imádkozz értük régi kürt/ csak halkan, búgva, sírva,/ bolyong-
jad be a messze űrt,/ s hajolj le mind a sírra,/ dúdolj fülükbe alta-
tót,/ akár a dajka ének,/ álmodjanak az álmodók/ boldog hazát
és népet!/ …ha Isten rendeli/ a jövendőt, karddal vágunk;/ miné-
künk kell az éneked,/ hogy felriadjunk rája,/ harsogd belénk az
életet,/ győzelmek pacsirtája!”

Hadd fejezzem be a legnagyobb nagyrabecsüléssel, amit kato-
naként mondhatok. Olyan katonacsalád gyermekeként, kinek
nagyapja a Don-kanyarban harcolt, a következőket mondom:
Mélyen tisztelt pusztazámori hős katonák! Hősiességetek nem
múlik el nyomtalanul. A hazaszeretetetek példaértékű mindenki
számára, ahogyan azt Márai megfogalmazta:

„A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink
csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-
bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és feje-
zed ki, (…) nagyszerű, lángoló (…) pillanatokban, melyek összessé-
ge életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is.(…)

Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani: őrült az, aki önmagát
tagadja. Hazád a történelmi méretekben megnagyított és időtle-
nített személyiség. A haza a végzet, személyesen is. 

Nem fontos, »szereted«-e, vagy sem. Egyek vagytok.” 
Mint ahogyan Ti, itt alvó hős pusztazámori katonák egyek

vagytok a hazával, mely mindig hálával fog emlékezni rátok.
Nyugodjatok békében, mi pedig éljünk békességben!

Pusztazámor 2011. 05. 14-én
Dr. Resperger István

mk. ezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Vezérkari Tanfolyam parancsnoka

A haza mindig hálával
fog emlékezni rátok!
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Május 14-én hősök napját ünnepeltük
Pusztazámoron, azokra emlékeztünk, akik
életüket adták hazánkért; azokra a kato-
nákra, akik a két világháborúban vérüket
ontották Magyarország szabadságáért, füg-
getlenségéért. Tisztelegni jöttünk a hazán-
kért folytatott harcok poklában elesett
hősök, áldozatok előtt. A mi kis közsé-
günkben is kőbe vésték elesett fiaink nevét.
A hősök napja egyik legszentebb, legben-
sőségesebb ünnepnapjává vált a gyerme-
keiket elvesztő anyáknak, a férjeiket sirató
feleségeknek, apjukat felidéző árváknak,
bajtársaikra emlékező katonatársaknak. 

Az ünnepség bevezető részében a Mil-
lennium rézfúvós kvintett katonai induló-

kat játszott, majd a kürtjel az ünnepség
kezdetét jelezte. A magyar nemzeti lobo-
gó ünnepélyes felvonása következett,
mialatt a zenekar a Himnuszt játszotta.
Vihar Béla: Egy katona megy a hóban
című megható versét hallhatták iskolánk
büszkesége, Kelemen Kolett negyedikes
tanuló előadásában. Ezt követően Pátro-
vics Benedek polgármester köszöntötte
az egybegyűlteket. Az ünnepi beszéd
megtartására dr. Resperger István mérnök
ezredest, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem Vezérkari Tanfolyam parancsno-
kát kérte fel a Pusztazámor Községért
Közalapítvány elnöke. A ceremónia a
koszorúzással folytatódott. Koszorút

helyeztek el: Pusztazámor Önkormány-
zata, Pusztazámor Községért Közalapít-
vány, a község civil szervezetei. A hoz-
zátartozók és a gyerekek az emlékezés
virágaival tisztelegtek a hősök emléke
előtt.

A megemlékezés befejező részében a
zenekarból a kürtös, az elesettek emléké-
re elfújta a Magyar Takarodót, majd ezt
követően a Szózat hangzott el. Az ünnep-
ségen a koszorúvivői és a díszőri felada-
tokat a Magyar Honvédség Ludovika
Zászlóalj tisztjelöltjei látták el. 

A megemlékezést követően a résztve-
vők átsétáltak a Szabadidő- és Rendez-
vényparkba, ahol a Magyar Honvédség
32. Budapest Őr- és Díszezred különleges
díszelgő csoportjának bemutatóját tekint-
hették meg.

Kiss Ágnes

Tisztelgés a hősök előtt
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Visszapillantó

Sok kedves programban volt részünk ezen a tavaszon is. Mint
minden évben, idén is megemlékeztünk a Föld napjáról. Szeret-
tük volna, ha diákjaink szélesebb ismeretekhez jutnak a környe-
zetvédelemmel és az egészséges életmóddal kapcsolatban, ezért
a programokat egész hétre kiterjesztettük.

Ennek szellemében nyitottuk meg április 11-től a „Zöld hetet”. 
Az első napon szemétszedést szerveztünk az iskola körül, fel-

hívva a figyelmet a tiszta és rendezett környezet kialakítására.
Majd érdekes, játékos vetélkedők, gondolkodtató feladatok vár-
ták osztályonként a gyerekeket, melyek a környezet, az élővilág,
levegő, víz védelmére, valamint a szelektív hulladékgyűjtés fon-
tosságára mutattak rá.

Április 12-én iskolánk diákjai és tanítói kerékpárral keresték
fel a hulladékkezelő központot, ahol vetítésekkel szemléltették a
jövő nemzedékének a szakszerű hulladékkezelés fontosságát. A
kerékpárral való közlekedés nemcsak nagy élményt nyújtott a
gyerekeknek, de megtapasztalták az aktív mozgás örömét is.

Így másnap, április 13-án reggel „Mozogni jó, mozogjunk
együtt!” felhívásra a diákok frissítő mozgással kezdték a napot
kolléganőnk, Szarka Beatrix vezetésével, melyet ezúton is
köszönünk neki. Majd a nap folyamán plakátkészítésre került sor
a témával kapcsolatban.

Papírgyűjtést is szerveztünk erre a hétre, és vártuk minden
falubeli lakostól a feleslegessé vált papírhulladékot. Felhívá-
sunknak sokan eleget tettek és komoly mennyiségű papír gyűlt
össze, amelyért 88 000 Ft-ot kapott az iskola. A teljes összeget a
Gyermekmosoly Alapítvány számlájára fizettük be. Köszönjük a
támogatást, melynek segítségével sok felejthetetlen élményt
nyújthatunk az itt tanuló iskolásoknak; többek között a gyer-
meknapi program is ebből lett finanszírozva.

Meghirdettük erre a hétre a „Ne dobd el, készíts belőle vala-
mit!” című újrahasznosító barkácsolási pályázatunkat, melyre
ötletesebbnél ötletesebb munkák érkeztek. A pályázatra benyúj-
tott alkotásokat április 15-én értékeltük, amikor is minden diák
jutalmat vehetett át alkotásáért. Gratulálunk a pályamunkákhoz.
Ezzel a nappal záródott az egész hetet átfogó környezetvédelmi
projekt, így egységesen „zöldbe öltözünk” napot hirdettünk, a
gyerekek nagy örömére. 

A tavaszi szünet előtt rendeztük meg iskolánkban a Húsvéti
kézműves vásárt.  Nagy szeretettel készültek a különböző kéz-
műves alkotások, diákok és lelkes szülők kezei között egyaránt.
Igazi ünnepi hangulat kerekedett az iskola aulájában. Köszönjük
az aktív szülői támogatás minden formáját.

Április 12–14. között megtörtént az első osztályosok beiratko-
zása. Szeptembertől nagy örömünkre bővül az idejáró tanulók
létszáma. Szeretettel köszöntjük iskolánkban a leendő első osz-
tályos diákjainkat.

Ebben a tanévben a tavaszi szünet igen hosszúra nyúlt, április
16-ától 26-áig tartott. Reméljük, minden kisdiáknak sikerült
újabb lendületet venni az előttünk álló néhány hétre. A tavaszi
szünetről visszatérve, lelkesen és nagy izgalommal készültünk
az anyák napi műsorokra, melyet minden évfolyam osztályon-
ként rendezett meg. Sok-sok szeretettel készültek az édesanyák
és a nagymamák részére az ajándékok, szépültek a tantermek.
Meghitt hangulatban, szívből mondott versek, kedves szavak
csendültek fel a gyerekek ajkáról, mellyel kifejezték szeretetüket
és hálájukat ezen a kedves napon.

Május 10-én a madarak és fák világnapján tanulóinkkal rajzo-
kat és plakátokat készítettünk erre az eseményre, melyek a fali-
újságon kaptak helyet.

Május 14-én rendeztük meg községünkben a hősök napját.
Iskolánkat Kelemen Kolett 4. osztályos tanuló képviselte, Vihar
Béla: Egy katona megy a hóban című versével.

Május 24-én iskolánk aulájában Schnedarek Réka festőmű-
vész vezetésével a rajzszakkörösök alkotásaiból nyílt kiállítás,
mely a tanév végéig minden érdeklődő előtt nyitva áll. A meg-

Iskolai hírmondó
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nyitó zenei aláfestését  megköszönjük id.Tarnay Károlynak, vala-
mint köszönet illeti az itt fellépő diákjainkat.

Május 30-án rendeztük meg gyermeknapi programunkat. Idén
a Budapesti Orczy Kalandparkba látogattunk el. A kisebbek a
„Méhecske” és a „Darázs” pályán mutathatták meg bátorságu-
kat. A nagyobbak és a legbátrabbak a „Villám” pályán győzhet-
ték le félelmeiket.

Vidámság, nevetés, no és persze egy kis kaland is kijutott min-
denkinek ezen a napon.

Versenyfigyelő

A tanév végéhez közeledünk ugyan, de számos versenyre
készültünk az elmúlt hónapokban. Április 8-án rendezték meg
Budapesten a megyei „Bendegúz” nyelvtanversenyt. Kiválóan
szerepelt Kalmár Kristóf második osztályos és Horniák Júlia,
valamint Keresztes Hanna harmadik osztályos tanuló.

Pátyon rendezték meg a kistérségi vers- és prózamondó ver-
senyt április 16-án. A megmérettetésen Szász Károly első osztá-
lyos és Kelemen Kolett negyedik osztályos tanuló vett részt.

Szép eredményt ért el az Érdi versmondó verse-
nyen Kelemen Kolett negyedik osztályos diákunk,
aki második helyezett lett. A díjak mellett megkap-
ta a lehetőséget, hogy részt vegyen  a Pest megyei
versmondó versenyen is.

A Budaörsi Játékszín hirdette meg a „Kiscsillag”
tehetségkutató versenyét április 30-án. Ide eljutott
Lázár Lea második osztályos és Kelemen Kolett
negyedik osztályos tanulónk. Mindketten remekül
szerepeltek, Kelemen Kolett 2. helyezést ért el,
amire nagyon büszkék vagyunk.

A sóskúti iskolában rendezték meg a Harry Pot-
ter-vetélkedőt. A második osztályból Kalmár Kris-
tóf, a harmadik osztályból Andó Krisztina, Horniák
Júlia, Keresztes Hanna, Kovács Barbara, Szakács
Bence, a negyedik osztályból Győrfi Enikő és Hor-
váth Donát mérhette össze tudását.

Szívből gratulálunk a versenyeken részt vevő és
eredményt elérő diákjainknak és felkészítő tanító-
iknak!

Előretekintő

Lassan elérkezünk a 2010/2011-es tanév végéhez. Mint minden
tanévben, idén sem maradhat el a jól megérdemelt osztálykirán-
dulás. Június másodikán az első és második osztály a Szentend-
rei Skanzenbe látogatott el. A harmadik osztály Visegrádra, a
negyedik osztály pedig Veszprémbe utazott ezen a napon.

Nyárváró zenés évzárót tartottunk június 10-én, 16.30-kor az
iskola tornatermében, melyre minden érdeklődött szeretettel
vártunk. Néptánc- és zongora-bemutatóval készültek növendé-
keink, valamint a negyedik osztályos tanulók ballagása történt
ezen a napon.

Az utolsó tanítási nap ebben a tanévben június 15., szerda.
Sóskúton a tanévzárót június 17-én 17 órai kezdéssel rendezik
meg. A tanévzáró műsort iskolánk tanulói adják elő. Minden
kedves szülőt és érdeklődőt szeretettel várunk ide is. Itt osztjuk
ki a bizonyítványt, mely, reméljük, mindenkinek a várt ered-
ményt hozza.

Hagyományteremtő szándékkal indítottuk el tavaly a napközis
táborunkat, mely igen nagy népszerűségnek örvend ebben a tan-
évben is. Idén június 27-étől július 1-jéig tartjuk a tábort; sok
izgalmas programmal várjuk a gyerekeket.

A vakációra kellemes időtöltést, sok felejthetetlen pillanatot és
kalandokban gazdag nyarat kívánok minden kisdiáknak.

Lázár Emília
tanító

Itt is jártunk

A 2010/2011-es tanévben lehetőségünk nyílt a Budapesti
Bábszínházban bábelőadások megtekintésére. Nagy öröm-
mel fogadtuk, hogy 40 gyerek jelentkezett a bérletes előadá-
sokra.

Babits bérletet vásároltunk, melyben a következő előadásokat
néztük meg: Rozi az égen, Túl a Maszat-hegyen, A legkisebb
boszorkány.

A Budapesti Bábszínház színvonalas és érdekes műsora
komoly színházi élményt jelentett mindannyiunk számára. A
következő tanévben is tervezünk hasonló programot, melyre
szeretettel várjuk ismét diákjainkat.

Patóné Hradil Adrienn
tanító
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Minikonferencia családról,
mesékről, olvasásról

Március 26-án délután 9 európai állam (Csehország, Len-
gyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszor-
szág, Portugália, Románia, Spanyolország) nagycsaládosai
154 helyszínen azonos időpontban szerveztek kétórás
minikonferenciákat a családról. A Baltikumtól Spanyolor-
szágig zajlottak a rendezvények. A rendezvénysorozat a
nyitánya volt a Családok Hetének, amely április 2-án a Mil-
lenárison egész napos európai családünneppel ért véget.

A pusztazámori nagycsaládos csoport ehhez a rendezvényso-
rozathoz csatlakozva március 26-án 17 órai kezdettel a család
és a mese kapcsolata témájában mesedélutánt tartott. A ren-
dezvény nyitott volt, arra bárki eljöhetett, nem csak a nagycsa-
ládosok.  A felnőttek a könyvtárban hallhattak érdekes előadá-
sokat a meséről, a gyermekek pedig a közösségi színtérben ját-
szottak. 

A könyvtári előadásokat Pocsai Andrea, óvodánk pedagógusa
és Garainé Kiss Gabriella, iskolánk igazgatónője tartotta. Jól fel-
készült előadók lelkes előadásait hallhattunk arról, hogy miért
fontos a család által mesélt mese, illetve később a gyermek által

olvasott mese.  Mindkét előadás kiemelte a mesék feszültségle-
vezető és szerepmodell-hatását; Pocsai Andrea óvónő külön
hangsúlyozta a család, illetve az óvodapedagógus megnyugtató
közelségét, az összebújás szükségességét meseolvasáskor, mese-
hallgatáskor. A mesék szókincsbővítő, nyelvikészség-fejlesztő
hatásáról is sok szó esett.  Megtudhattuk, hogy mely mesék mos-
tanság a leginkább kedveltek az oviban, melyek a kötelező
olvasmányok az iskolában a 2-3. osztályosoknál, és azt is, hogy
a gyermekek olvasási kedvének növelése a család példamutatá-
sánál kezdődik, ugyanakkor a pedagógusok motiváló hatása is
nagyon jelentős. 

Az előadások után kérdéseket tehettünk fel, és éltünk is a lehe-
tőséggel. Beszélgettünk a tizenévesek lankadó érdeklődéséről a
könyvek iránt, arról, hogy divat vagy sem az alulműveltség,
ciki-e, ha egy tizenéves olvas. Beszélgettünk arról, hogy jó-e, ha
„horror” meséket olvasunk a gyerekeknek, értve ezalatt a
Grimm-mesék vagy akár a magyar népmesék időnként vérfa-
gyasztó fordulatait, kell-e, jó-e a szomorú mese (Andersen-
mesék), és persze a Harry Potter-könyvek is szóba kerültek. Arról
is beszéltünk, hogy a Verne vagy az indián könyvek veszítettek-e
népszerűségükből. Noha az iskolásokról azt mondják, hogy
egyre kevésbé szeretnek olvasni, Garainé Kis Gabriella szerint
ez nálunk még nem jellemző, és az elsősök sem küzdenek szö-
vegértési, olvasási problémákkal. 

Mindeközben a közösségi színtérben gyermekeink Győrfi
Tünde, Kenéz Enikő, Pataki Gabriella és Szonda Ferenc felügye-
lete alatt játszottak, meséltek és nagyon szép bábokat készítet-
tek, és természetesen remekül érezték magukat. A könyvtárból
sem voltak kizárva, időnként egy-egy kipirult arcocskájú lurkó
megjelent közöttünk, és lelkesen majszolt az oda is kikészített
süteményekből. Köszönet a sütikért!

Összefoglalva elmondhatom: mindenki jó érzésekkel és szép
bábokkal távozhatott a rendezvényről. Köszönjük a nagycsalá-
dos szervezőknek, az előadóknak és az iskolának a csodás mini-
konferenciát! 

dr. Abonyi Beáta
NOE-tag , minikonferencia-moderátor

Kell egy csapat!
A zámori foci örömeiről

Kis csapatunk minden szerdán összejön egy kis mozgásra a
pusztazámori műfüves pályán, illetve a Pusztazámori Általános
Iskola tornatermében. Jó látni, hogy egy ilyen kicsinyke falu-
ban, ennyi embernek kedve telik a sportolásban. Minden elis-
merésem a pusztazámori fiataloknak és idősebbeknek, akik
örömüket lelik a közös sportolásban, minden héten lejönnek és
játszanak. 

Nagyon büszke lehet Pusztazámor község, hogy ilyen jó
focicsapata van. Van aki komolyabban rúgja a bőrt, van ki csak
kedvtelésből. Ennek ellenére számos sikert értünk el; a futball-
kupa a zámori közösségi programok állandó „műsorszáma” .

Véleményem szerint az a legjobb a fociban, hogy odafigye-
lünk a másikra, és egymás tanácsaival fejlesztjük egymást – a
sportban, a fociban, de nem csak ott. 

Arra buzdítom a pusztazámoriakat (és persze mindenki mást
is), hogy sportoljanak rendszeresen, legyen a mozgás életük fon-
tos eleme. Különösen a csapatjátékot tudom ajánlani, mert így
nem csak egymást ismerjük meg jobban, de magát az életet is, a
küzdelmet, a mindennapi akadályok legyőzését. Hinni kell
abban, hogy elérjük a kitűzött célt a pályán és azon kívül. Pró-
báljunk meg, együtt, hisz a mondás is úgy tartja: egynek minden
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! Hurja Enikő
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Április 28-án községünk lakóinak egy csoportjával Pannonhal-
mára kirándultunk. Reggel 8 órakor indultunk különjáratú autó-
busszal a várva várt útra. Dobos Ferenc, mint egy jó idegenve-
zető, egész úton kommentálta az autópálya melletti látnivalókat.
Röviden mesélt az apátságról is, így szinte ismerősként érkez-
tünk Pannonhalmára. Az autópályáról már látni véltük a főapát-
ság látványos épületegyüttesét a Szent Márton-hegyen. 

Megérkezésünk után elbűvöltek a látottak. Mindenhol látszik a
jó gazda szeme, a tisztaság, rend, hozzáértés, érződik a kedves-
ség. Először egy filmet vetítettek számunkra a bencésekről, majd
a csapat egy idegenvezető segítségével fedezte fel az apátságot.
Megnéztük a bazilikát, majd a Mátyás király korabeli kerengőt és
a klasszicista könyvtárat. A román stílusú altemplom és kerengő,
valamint a gótikus bazilika az évszázadok során barokk és klasz-
szicista stílusú épületrészekkel egészült ki, amelyek a főapátság
mai arculatát meghatározzák. A 19. századi könyvtárterem 400
ezres gyűjteményében számos könyvritkaságot őriznek. Az épü-
letegyüttest, mely a magyar klasszicizmus egyik legismertebb
alkotása, az 55 méter magas torony koronázza.

Ezt követően utunk a Pannonhalmi Apátsági Pincészetbe
vezetett. A szőlészet és a borászat kezdetei hosszú évszázadok-

ra nyúlnak vissza a térségben. A Szent Márton hegyén élő ben-
cés szerzetesek mindig is szoros kapcsolatban voltak a szőlőter-
mesztéssel és a borkészítéssel. A második világháborút követően
a tradíció kényszerűen megszakadt, a pincészet és a szőlőbirto-
kok állami tulajdonba került. A rendszerváltást követően kezdtek
körvonalazódni azok a tervek, amelyek révén 2003-ban mintegy
2000 négyzetméter alapterületen, háromezer hektoliter tároló-
kapacitással felépült a Pannonhalmi Apátsági Pincészet. A pin-
cészet ültetvényeiről származó szőlőt a monostor tövében lévő
új pincében és borházban a legmodernebb technológiával dol-
gozzák fel. A pincében betekintést nyerhettünk a borászati mun-
kába és annak eredményeibe. A vezetőnk részletesen ismertette
a folyamatot, amíg a szőlőből bor lesz. Természetesen nemcsak
beszéltünk a jó hírű pannonhalmi nedűről, hanem borkóstolás-
ra is sor került; háromféle bort ízlelhettünk meg.

E sok látnivaló után megálltunk egy hangulatos csárdánál,
ahol igencsak jólesett az estebéd a csoport tagjainak. Köszöne-
tünket fejezzük ki a Pusztazámor Községért Közalapítvány kura-
tóriumának, hogy megszervezte és lehetővé tette számunkra ezt
a felejthetetlen élményt.

Kiss Ágnes

Pannonhalmán jártunk
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal (5 igen) megalkotta
Pusztazámor Község Önkormányzatának 6/2011. (IV.29.) számú
rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végre-
hajtásáról. (A rendelet az önkormányzat portálján olvasható.)

*
A képviselő-testület egyhangú szavazattal ( 5 igen) megalkotta
Pusztazámor Község Önkormányzatának 7/2011. (IV.29.) számú
rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.21.) számú rendeletének módosításáról. (A rendelet
az önkormányzat portálján olvasható.)

*
A képviselő-testület egyhangú szavazattal ( 5 igen) megalkotta
Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2011. (IV.29.) számú
rendeletét az önkormányzat szociális igazgatás és szociális,
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2011.
(II. 121) számú rendelet módosításáról. (A rendelet az önkor-
mányzat portálján olvasható.)

*
A képviselő-testület egyhangú szavazattal (5 igen) megalkotta
Pusztazámor Község Önkormányzatának 9/2011. (IV.29.) számú
rendeletét a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn
kívüli házasságkötésről. (A rendelet az önkormányzat portálján
olvasható.)

*
20/2011. (04.27.) számú képviselő-testületi határozat.

Tárgy: Tárnok–Sóskút–Pusztazámor Építéshatósági Igazgatási
Társulás 2010. évi beszámolójának elfogadása.

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Tárnok–Sóskút–Pusztazámor Építéshatósági Igaz-
gatási Társulás 2010. évi beszámolóját a leírtak szerint elfogadja.

*
21/2011. (04.27.) számú képviselő-testületi határozat.

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat ÉTV Kft-ben lévő üzlet-
részének térítésmentes felajánlása.

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata által térítés-
mentesen felajánlott, Érd és Térsége Viziközmű Kft-ben lévő
63/10000 tulajdonrészét elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás
aláírására.

*
22/2011. (04.27.) számú képviselő-testületi határozat.

Tárgy: Pusztazámor, 087/7 hrsz-ú út és 087/10-11-12 hrsz-ú
ingatlanok és a kapcsolódó területek ivóvíz-vezeték és szenny-
víz-csatorna közművek és létesítményei építési munkáira kiírt
közbeszerzés nyertesének kiválasztása.

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes aján-
lattevő az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt. (székhely: 8000
Székesfehérvár, Sóstói út 7.), tekintettel arra, hogy az ajánlatok
elbírálása során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tar-
talmazó ajánlatot adta.

A második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő a ZIMAX
Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Csanád u. 98.), tekin-
tettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során a második legala-
csonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adta.

*
23/2011. (04.27.) számú képviselő-testületi határozat.

Tárgy: Zámor-patak pályázat közbeszerzés lebonyolításához
projekt menedzser és PR feladatok, könyvvizsgálói feladatok és
műszaki ellenőri feladatok ellátására bekért ajánlatok elbírálása.

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a közbeszerzési projekt menedzsment és PR fel-
adatok ellátásával a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft-t (9025
Győr, Bálint Mihály u. 100.), a műszaki ellenőri feladatok ellá-
tásával a KONZOL Bt-t (9029 Győr, Votinszky u. 61.), a könyv-
vizsgálói feladatok ellátásával Böröcz Csaba egyéni vállalkozót
(9024 Győr, Közép u. 3.) bízza meg.

*
24/2011. (04.27.) számú képviselő-testületi határozat.

Tárgy: Közbeszerzés kiírása.
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy ajánlatot kér a Közbeszerzési törvény 251.§ (2)
bekezdése alapján a „Pusztazámor, Zámori-patak belterületi
szakaszának rendezése”KMOP-3.3.1/B-10-2010-0015 azonosí-
tó számú támogatási szerződés megvalósítása érdekében.

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a Vidra Kft-t
(9025 Győr, Bálint Mihály u.100.).

*
25/2011. (04.27.) számú képviselő-testületi határozat.

Tárgy: 2011–2014. évre szóló Gazdasági Programjának elfo-
gadása.

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az önkormányzat 2011–2014. évre szóló Gaz-
dasági Programját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

*
A képviselő-testület egyhangú szavazattal egyetértett a Falunap
programjára és költségeire tett javaslattal.

*
26/2011. (04.27.) számú képviselő-testületi határozat.

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Pusztazámor, 324/2
hrsz. alatti szolgálati lakás bérbeadására vonatkozó szerződést 1
évvel meghosszabbítja a jelenlegi bérlők, az Érdi Rendőrkapitányság
szolgálatában álló két rendőr, Gura Róbert és Virág Zoltán részére.

A bérleti szerződés így 2011. június 1-től 2012. május 31-ig
érvényes. 

*
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a  Sóskúti Önkéntes
Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmével.

*
A testület egyhangúlag egyetértett a hittantáborral kapcsolatos
támogatási kérelemmel.

Önkormányzati rendeletek, határozatok
Kivonat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete

április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből
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A beszámolót pdf formátumban kaptuk meg az alapítványtól, melyet változtatások nélkül közlünk – a szerk.

Pusztazámor Községért Közalapítvány

Közhasznú jelentés – 2010. év*
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Egy női rallycsapat alakult a közel-
múltban térségünkben, ami igazi
kuriózumnak számít, a formáció
talán még Európában is egyedülálló.
A csapat két tagja pusztazámori
lakos. A részletekről Czabajszki Pál-
mát kérdeztük.

– Vállalkozásunk lényege és célja: szeret-
nénk kitűnni a sok mű dolog közül, mégpe-
dig azzal, hogy mi valódiak vagyunk! Sze-
retnénk megmutatni, hogy nem minden
nőnek az a célja, hogy éjjel nappal a plázá-
ban sétálgasson és vásárolgasson, hanem
hogy bizonyítson is. Mi bizonyítani szeret-
nénk! A csapatmunkát mindannyian komo-
lyan vesszük, és felelősségünknek érezzük,
hogy mindenki odategye magát mindig,
legyen szó akár versenyről vagy éppen
szponzorszerzésről.

Oktatónk most még minden versenyün-
kön a navigátor szerepét tölti be, segít a fel-
készülésben és összefogja a csapatot. Ver-
senyek havonta egyszer vannak, Kiskunlac -
házán, általában minden hónap első
szombatján. Ez egy amatőr jellegű verseny,
amely aszfalton, zárt körülmények között
zajlik.  Az autók kategóriákba vannak
bontva; mi, hölgyek külön kategóriában
indulunk. A verseny két tréningkörből és
négy versenykörből tevődik össze, mely-

ből a legrosszabb eredményét levonják, és
az így kapott három kör alapján alakul ki a
sorrend. A kezdeti nehézségek ellenére
csapatunk az utóbbi időszakban jól teljesí-
tett. Az említett versenysorozaton már 2. és
3. helyezést is elértünk. 

Azt hiszem, a legfontosabbról még nem
is beszéltem. Autónk egy Honda Civic

Vtec VTi 1,6 180 lóerős versenyautó, amit
szintén szponzorálásban kaptunk.  Az autó
Kumho versenygumival, bukócsővel és
négypontos biztonsági övvel felszerelt,
hiszen ezek a versenyzés legfőbb feltételei. 

További szponzorok támogatását is szí-
vesen fogadjuk, hogy csapatunk még több
sikert tudjon elérni.

Miss Rally Team

Kicsit elhanyagoltnak érzik magukat a pusztazámori polgárőrök.
Én magam biztató szavakkal illettem őket tevékenységük miatt,
ami rengeteg energiával és a szabadidejük feláldozásával jár.
Szeretnénk nyilvánosságra hozni a jövőben, mikor ki lesz szol-
gálatban, hogy a lakosság is tudjon róla. Továbbá minden velünk
kapcsolatos hírt igyekszünk közreadni, zömmel a község hon-
lapján és az önkormányzat újságján keresztül.

Sokszor történnek olyan események, amelyek községünkben
vagy a szomszédságunkban esnek meg, még sincs róluk tudomá-
sunk. Nem „rémhírekkel” kívánunk foglalkozni, csupán a valós
eseményeket közölni, hiszen biztosan sok mindenkit érdekel,
mikor, hol, mi történt. Tulajdonképpen a szolgálati időnk alatt tör-
tént eseményekről szeretnénk átnyújtani egyfajta naplót. Szerve-
zetünk fő célja a megelőzés, de természetesen egy, már folyamat-
ban lévő esemény esetén a megakadályozásra koncentrálunk.

Nagyon fontosnak tartom a lakosság részéről megnyilvánuló
figyelmet, elismerést. Meggyőződésem, hogy igénylik a polgárő-
rök a motivációt, a biztató, kedves szavakat. Mert amit tesznek,
azt mindenkiért teszik. Egyet kérek, tisztelettel: a polgárőrség
tevékenységét nem szabad összekeverni a rendőrség munkájá-
val; mi nem rendőrök vagyunk, hanem egy olyan önkéntes szer-
vezet, melynek tagjai segíteni szeretnének: jót akarnak, jót tesz-
nek. A polgárőrség elnöke Békési Balázs, elnökhelyettese sze-
mélyem, Babar Zoltán. Várjuk mindazok jelentkezését, akik sze-
retnének együttműködni velünk a falunkért. Nemtől és kortól

függetlenül mindenkinek helye van közöttünk, várjuk a jelentke-
zést és a szolgálatvállalást. Nagyon örülnénk az együttműködés-
nek, bármely formában történik is az.

A polgárőri szolgálat nincs időhöz kötve, akár napi 2-3 óra is
nagyon sokat számít. És ha véletlenül nem vagyunk ott egy ese-
ménynél, kérem, ne haraggal, előítélettel illessék a munkánkat –
ez egy „szorgalmi feladat”. Sajnos, volt rá példa, hogy felelősség-
re vonóan hangzott el: hol vannak ilyenkor a polgárőrök? Annak,
hogy nem vagyunk jelen egy eseménynél, ezer oka lehet. 

A munkánknak vannak kevésbé látványos pillanatai is. Szám-
talan esetben zavarunk meg idegeneket, akik nem tiszta szán-
dékkal érkeztek községünkbe. Már a puszta jelenlétünknek „elri-
asztó” hatása van. Nagy számban vannak olyan esetek, ame-
lyekről nem is tud a lakosság – mint jeleztem, ezeket a jövőben
igyekszünk nyilvánosságra hozni, hogy jobban látható, érzékel-
hető legyen a polgárőrök munkája, tevékenysége.

Szeretném, ha személyesen is tudnánk ezekről a kérdésekről
beszélgetni a lakossággal. A tervezett polgárőrgyűlések időpont-
ját időben közölni fogjuk. Az első ilyen összejövetelen már szá-
mítunk a leendő polgárőrök megjelenésére, és persze a lakos-
ságból mindazokra, akik szívesen meghallgatnának minket és
elmondanák véleményüket, javaslataikat. Az már csak hab a tor-
tán, hogy a közös munka során tartós barátságok is kialakulnak,
ami ma önmagában is nagy eredmény.

Babar Zoltán

Polgárőrök Pusztazámor közbiztonságáért
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Három falu, két keréken 
– „tavaszi záporral fűszerezve”,

az egészséges életmód jegyében

A május 28-án immár nyolcadik alka-
lommal megrendezett kerékpártúrát
az idén is az összefogás tette lehető-
vé. Összefogás a három szomszédos
település (Sóskút, Zámor, Tárnok), a
rendőrség, a Polgárőrség, az ÁNTSZ
áldozatkész segítői; összefogás a
községeken belül a civil szervezetek,
a helyi önkormányzatok és a jóindu-
latú, tettre kész segítők között. 

Az előző évek tapasztalata alapján már
minden falu civil szervezetei tudják a
saját faladatukat és felkészülten várták a
415 vidám, éhes, szomjas résztvevőt. Az
idén Pusztazámor lett a sportmegmozdu-
lás célpontja és házigazdája. A szervezési
feladatokat, valamint a sóskúti és tárnoki
civil szervezetek munkájának koordinálá-
sát a Zámori Kör látta el.

A Zámori Hírekben megjelent előzetes
közlemény, valamint a közzétett plaká-
tok, de főként a minden postaládában
megjelenő meghívó látványos visszhang-
ra talált. A rendezvény előtti hetekben
ellepték az utcákat a bicikliző gyerekek.
Egyesek titokban jó előre az alapos felké-
szülés céljából még a teljes útvonalat is
végigkerekezték. Csütörtökönként Rózsa-
völgyi József vezetésével előkészítő edzé-
sen vehettek részt az érdeklődő gyerekek.

Pusztazámor számára a rendezésben két
változást hozott ez az év. Az előzetes egyez-
tetés során az önkormányzat javaslatára

módosult a helyszín. A résztvevők évről-
évre növekvő száma, a tervezett kerékpáros
ügyességi játékok helyigénye miatt az isko-
la előtti térnél megfelelőbbnek ígérkezett a
rendezvénypark. Köszönjük az ötletet.

Ehhez természetesen alaposan fel kel-
lett készülni, sátor, asztalok, székek és
padok, víz, elektromos berendezések,
mikrofon, higiénés eszközök, hulladék-
gyűjtő zsákok, mobil WC biztosításával.
A szükséges berendezést Oláh Gábor irá-
nyításával az Ifjúsági Klub tagjai szállítot-
ták a helyszínre és vissza. (Egyesületi tag-
jaink már nem olyan ifjak, hogy ne esett
volna rendkívül jól ez a segítség. Köszön-
jük!) A helyszín elrendezésében, a hango-
sítás elhelyezésében Kiss Ágnes és Kiss
Bernát nélkülözhetetlen segítségét
köszönjük. A két mobil WC-t  a Johnny
Servis Kommunális Szolgáltató Kft.
35 000 Ft kedvezménnyel bocsátotta a
Zámori Kör rendelkezésére.

Alkalmazkodva a tavalyi – már Sóskúton
bevezetett – megállapodáshoz, nem bog-
rácsban főtt étellel, hanem előre csomagolt
„ellátmánnyal” (zabfalatok, keksz, alma,
ásványvíz) vártuk a visszaérkezőket. Ezek-
nek az előkészítése a beszerzésen túl is idő-
igényes, komoly feladatnak bizonyult.
Éjszakába nyúlóan készíthettük volna a
csomagokat, ha Molnárné Mariska, Hor-
nyákné Robi Mari, Vadasné Jutka és Harsá-
nyi Judit nem segítenek oly kitartóan.

Szombat reggel 8 órától folyamatosan
érkeztek a zámori kerékpározók a parkba,

ahol számozott nevezési lapot kaptak,
mely egyben a tombola sorszáma is lett.
Nemsokára a sóskúti csapat is befutott
König Ferenc polgármester vezetésével.
Rövid köszöntés és friss pogácsa, kávé,
üdítő, ásványvíz kínálása következett,
majd a zámori zászlót vivő Turnhauser
Tamás nyomában nekivágott a túrának a
két csapat. Tárnokon Szolnoki Gábor pol-
gármester fogadta a befutó biciklistákat. A
rövid pihenést és felfrissülést követően a
harmadik szomszéd falu népes csapatával
kiegészülve folytatta körútját a kígyózó
kerekezők sokasága.

Miközben a túra résztvevői Sóskútra
értek, Zámoron a szervezők, a tárnoki
biobolt és az ÁNTSZ munkatársai aggód-
va kémlelték az eget, melyből a folyama-
tos dörgés, morajlás után bizony megin-
dultak az ég csatornái és hatalmas zápor
zúdult a nyakunkba, illetőleg a sátorra,
ami alatt próbáltuk meghúzni magunkat.
Izgatottan vártuk a híreket Sóskútról, mert
aki korábban elindult, jégesővel találta
szembe magát. Szerencsére, amint meg-
tudtuk, sikerült mindenkinek fedél alá
kerülni az eső elől és zsíros kenyér
fogyasztásával csillapíthatták éhségüket.

Amikorra visszaértek Zámorra, bizony
igen gyorsan, jól szervezetten kellett
fogadnunk a túrázókat, hogy mindenki-
nek átadhassuk a Bányai Gábor iparmű-
vész által készített kerámia emlékérmet, a
frissítő ásványvizet és a kalóriaveszteség
enyhítését célzó csomagot.
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A parkot elözönlő sereg türelmetlenül
várta a tombolasorsolást, ezért a Rózsa-
völgyi József által rendelkezésre bocsátott
apró ajándéktárgyak, melyek mindegyike
a kerékpározás hasznos kellékeit képez-
ték, hamar gazdára találtak.

A házigazda polgármester, Pátrovics
Benedek szívélyesen üdvözölte a résztve-
vőket, és megállapította, hogy a vándor-
serleg ismét Pusztazámoron marad, mivel
Pusztazámorról 111 fő (a lakosság közel
10%-a) teljesítette a kerékpártúrát. A
szomszéd falvak polgármesterei is elisme-
rően szóltak a példás szervezésről és a
három falu civil szervezeteinek összefo-
gásáról, összehangolt együttműködéséről.

Külön örömünkre szolgált, hogy Csen-
ger-Zalán Zsolt jelenlegi és Keller László
korábbi országgyűlési képviselőnk is meg-
tisztelte részvételével rendezvényünket. 

Miközben a túrázók falatoztak, felfrissül-
tek és a tombolán nyert ajándékoknak örül-
tek, sajnos a sötét fellegek fenyegetően
közeledtek. Ráadásul a tárnokiak még job-
ban aggódtak a várható eső miatt, mert
aznap délután a hagyományos Szent
Orbán-napi összejövetelükre készültek.
Ezért a polgármesterek egyetértésével a
rendezvény befejeződött és a gyermekek-
nek tervezett kerékpáros ügyességi játékok-
ra, KRESZ-totó vetélkedőre már nem került
sor. Bizony balsejtelmünk beigazolódott,

mert délután heves záporeső hullott.
Sajnos ez évben pályázati lehetőség

nem állt rendelkezésre. Orosz Béla jelen-
tős és Schattmann Tamás kiegészítő ado-
mánya nyújtott lehetőséget az emlékpla-
kettek költségeinek rendezésére. A kerék-
pártúra további költségeit a Pusztazámor
Községért Közalapítvány fedezte. Köszö-
netünket fejezzük ki továbbá Váczi
Károlynak, hogy élelmiszerboltja jelentős
mennyiségű üdítővel és ásványvízzel
támogatta a rendezvényt.  

Az idei sportesemény mottója: az
egészséges életmód. Ennek jegyében
mutatta be egészséges ételválasztékát  a
tárnoki biobolt. Az ÁNTSZ munkatársai a
rendezvény teljes ideje alatt fáradhatatla-
nul mérték a felnőttek vérnyomását és
testzsírszintjét. Hálásan köszönjük önzet-
len munkájukat.

Köszönetünket fejezzük ki a Rendőr-
ség, Polgárőrség és a Pest Megyei Speciá-
lis Mentők segítségéért, hogy fegyelme-
zett felvezetésükkel biztosították a kerék-

pártúra zökkenőmentes lebonyolítását.
Hasonlóképpen köszönjük az orvosi
ügyeletet dr. Andrásfalvy Andrásnak és dr.
Zajkás Gábornak.

Köszönet illeti továbbá a három szom-
szédos falu polgármesterét, hogy egyön-
tetűen a hagyománnyá vált kerékpártúra
mellé álltak és személyes részvételükkel
is bizonyították, hogy az egészséges élet-
mód jegyében szervezett sporteseményre
szükség van és támogatandó.

Köszönet a támogató magánszemélyek-
nek és nem utolsósorban minden szerve-
zőnek, a zámori asszonyoknak és férfiak-
nak, akik fáradtságot nem ismerve lelke-
sen és figyelmesen munkálkodtak a ren-
dezvény sikeréért. A sok-sok derűs arcot
látva úgy érezzük, hogy megérte az erőfe-
szítés és bízunk az eredményes folytatás-
ban és az összefogás erejében.

Zámori Kör
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Tali Gitta
Jókor jöttél

148 oldal
Kartonált ragasztókötés
Ár: 2100 Ft helyett 1260 Ft

Nagy Árpád
77 túra a Szlovák
paradicsomban (térképpel)

160 oldal
Keménytáblás
Ár: 3000 Ft helyett 1800 Ft

Nagy Árpád
250 tátrai túra (térképpel)

304 oldal
Keménytáblás
Ár: 3000 Ft helyett 1800 Ft

Vukovári Panna
Angyalbazár – Ha már
csak a csoda segíthet

456 oldal
Kartonált ragasztókötés
Ár: 3000 Ft helyett 1800 Ft

Schuminszky Nándor
Űrsztárok és űrsztorik

182 oldal
Kartonált ragasztókötés
Ár: 2490 Ft helyett 1490 Ft

Magyar Hegyisport- és
Turista Enciklopédia

488 oldal
Keménytábla borító
Ár: 5990 Ft helyett 3500 Ft

TURISTA MAGAZIN
Túraleírások, hegymászás,
kerékpározás, barlangászat,
környezet- és természetvédelem
Megjelenik: minden hónap
elsején, 52 oldal
Előfizetés: 3840 Ft/év
MTSz-tagoknak: 3000 Ft/év
Ára: 395 Ft

UFÓMAGAZIN
Megmagyarázatlan jelenségek,
jövő- és űrkutatás,
tértechnológia,
parapszichológia.
Megjelenik: minden hónap
elsején, 52 oldal
Előfizetés: 4980 Ft/év
Ára: 498 Ft

Előfizetés

40%
kedvezmény

Megrendelhető és előfizethető:
Stúdió könyvesbolt, 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D. Nyitva tartás: hétfő–csütörtök 8–16 óra, péntek 8–15 óra.

Telefon: 359-1964; 359-6461. e-mail: megrendeles@ufomagazin-net.hu


