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Szüreti felvonulás és bál
Tisztelt Zámoriak!

Pusztazámor Község Önkormányzata és a Pusztazá-
mor Községért Közalapítvány sok szeretettel hívja
és várja Önöket a szüreti felvonulásra és bálra,
mely a zámoriak egyik legszebb hagyományőrző
programja, amit idén szeptember 17-én, szomba-

ton, 13. alkalommal rendezünk meg.

A település utcáin, hintón, lovas szekereken, lóháton, kisvonaton
vonulnak végig a régi felvonulások résztvevői: Bíró, Bíróné, csikósok,
csőszlegények, csőszleányok, gyerekek. A „kisbíró” tréfás rigmussal
hívja meg a falu lakóit az esti bálra. Eközben rongyos, cigányruhába
öltözött felvonulók a nézők közül, akit érnek, bekormoznak. Mind-

eközben Sándor Dezső és zenekara mulattatja a közönséget és a fel-
vonulókat.

Az eseményt a hajnalig tartó szüreti bál zárja.

Szüreti felvonulás dallal, tánccal, zenével
• 14 óra  Gyülekező a Szabadidő- és Rendezvényparkban
• A kisbíró kihirdeti a szüreti programot
• Nótázzunk együtt Sándor Dezső és zenekarával
• A csőszök tánca
• Iskolások műsora
• 15 óra Indulás a szüreti felvonulásra
• 15:20 I. megálló – zene, tánc 

(Barcza és a Kereszt utca kereszteződésében)
• 16:00  II. megálló – zene, tánc 

(Kaptár söröző előtt)
• 16:40  III. megálló – zene, tánc 

(Miska presszó előtt)
• 17:30  IV. megálló – zene, tánc 

(Levente tér)
• 18:20  Visszaérkezés az iskola elé
• Utcabál Sándor Dezső és zenekarával 19:30-ig

20:00 Szüreti bál (tornaterem). Zenél a Bettli duó
• Bíró és Bíróné köszöntése
• Bíró, Bíróné tánca
• Csőszök bevonulása
• Csőszök tánca
• Szüret

Az időpontok tájékoztató jellegűek. 
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Budakeszi: 

A FESZTIVÁL MEGNYITÓJA
Szeptember 16. (péntek) 15.00 óra
Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont (Budakeszi fő utca 108.)
10 település 10 produkció 100 percben

Páty:

PÁTYI LYUKAS HORDÓ – Szüreti felvo-
nulás és mulatság
Helyszín: Pincehegy
Szeptember 17.(szombat) 10.00

Pusztazámor: 

SZÜRETI FELVONULÁS DALLAL, TÁNC-
CAL, ZENÉVEL
szeptember 17. (szombat) 14.00 óra

BUDAÖRS 

ÓRIÁSOK Képzőművészeti kiállítás 
szeptember  22. 16.00 óra
Helyszín: A városháza főbejárata

Herceghalom

szeptember 24. (szombat) 9 – 22 óráig
Sport- és kulturális műsorok, kirakodóvásár

Budajenő

Budajenői szüret és borünnep
szeptember 24. (szombat)

Törökbálint

Itthon, Törökbálinton
Szeptember 25. (vasárnap) 16 óra
Helyszín: Munkácsy Mihály Művelődési
Ház

A műsorban közreműködik: Solti Ádám
énekes-színész, Tóth Auguszta színmű-
vésznő, Zoltán Erika énekesnő.

„József és a színes szélesvásznú álom-
kabát” című musicalből részleteket ad
elő a  Bálint Márton Általános és Középis-
kola Zenés Színpada.

„Süssünk, süssünk valamit” című népi
konyhai bábjáték. Előadja: Tóth Kriszta
színművésznő.

Népi kézműves foglalkozás természe-
tes anyagokkal, Szinkulics Ágnes közre-
működésével. 

A Német Kisebbségi Önkormányzat sava-
nyú májra látja vendégül a látogatókat. 

Sóskút 

október 1. (szombat) 14.00 óra
Helyszín: Andreetti Károly Általános és
Művészeti Iskola 

Vers- és prózamondó verseny.
Az iskola fiatal táncegyütteseinek

bemutatkozása.
A rajzverseny és fotópályázat ered-

ményhirdetése.
A zsűriben helyet foglal:
Habsburg György, Salamon Suba Lász-

ló, Csizmadia Ildikó, Brunner Márta, Ács
Bálint.

A verseny győztesei fellépnek a Buda-
örsi Kiscsillag gálaműsoron október 2-án
a Budaörsi Játékszínben.

Biatorbágy

október 1. (szombat) Kulturális és sza-
badidős programok
Helyszín: Faluház és Karikó János Könyv-
tár (kert és nagyterem)

14.00 óra Hagyományos főzőverseny a
biatorbágyi társadalmi szervezetek közre-
működésével.

19.00 óra Koncert a zene világnapja
alkalmából, együttműködésben a biator-
bágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészet-
oktatási Intézménnyel: „Liszt és a cigá-
nyok”, Mocsáry Károly zongoraművész

és a Szeret népzenekar közreműködésé-
vel.

A 10 település képviselőiből szervezett
kórus fellépése és nótázás.

Budakeszi 

Október 1. (szombat) 15.00 óra
Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Köz-
pont (Budakeszi fő utca 108.)

VARGA LÓRÁNT: „KŐVEL, KŐ NÉL-
KÜL” című darabjának ősbemutatója

A darab Makkosmária kegyhely 280
éves történetét mutatja be.

Rendező: Szűcs József, a Talpalatnyi
Színház rendezője.

A darab előadásában részt vesznek
Budakeszi város lakosai.

20.00 óra Helyszín: Budakeszi Havas-
boldogasszony Plébániatemplomban
(2092 Budakeszi, Fő u. 192.)

LISZT FERENC EMLÉKÉV alkalmából
Enyedi Pál orgonaművész önálló koncertje
a 100 éves budakeszi templom orgonáján.

Szeptember 17. (szombat) 18.00 óra
(vasárnap) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAP-
JAI Budakeszin

Ezen a hétvégén ingyen látogathatók az
alábbi épületek: Mezei Mária-ház, a Kál-
vária Kápolna és a Makkosi templom.
Nyitva tartás: 10 órától 18 óráig

BUDAÖRS 

október  2. 12.00 óra
Helyszín: Budaörsi Játékszín, Jókai Műve-
lődési Központ  

NYITOTT SZÍNHÁZ: „díszletjárás”,
„jelmezpróba”, „színészképzés”…

15.00 óra A „Kiscsillag tehetségkutató”
és a Sóskúti vers- és prózamondó verseny
gálaműsora. 

16.00 óra Színpadtechnikai show.
16.00 óra Helyszín: Jókai Galéria. 

Kistérség más szemmel – fotókiállítás.

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

ŐSZI KERENGŐ – hagyomány és haladás

Köszönet az egy százalékért!
A Pusztazámori Tagiskola Gyermekmosoly Alapítványa ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik a 2009-es adózási évben
alapítványunk célkitűzéseinek támogatására az alapítvány
számlájára ajánlották fel adójuk 1 %-át.

A befolyt összeg: 154 308 Ft.

Segítségüket az alapítvány és a gyermekek nevében köszönjük!

GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY
2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 27.
Adószám: 18685286-1-13
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2011. július 19-én a Pusztazámori Regionális Hulladék-
kezelő Központ tárgyában egyeztetésre került sor. Az ott
született megállapodásnak megfelelően Klug Lajos, a

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatója a köz-
pont működtetésével és  a fejlesztési tervekkel kapcsolat-
ban az alábbi írásos tájékoztatót adta.

A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő
Központ működtetéséről, fejlesztéséről
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Július 7-én rendezték meg a pusztazámori Öreg Tölgy Kastélyfo-
gadóban a „Pusztazámor, Zámori-patak belterületi szakaszának
rendezése” című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0015 azonosítószámú
projekt nyitórendezvényét. 

Pusztazámor Község Önkormányzata a Közép-magyarorszá-
gi Operatív Program – KMOP- 3.3.1/B-10 – pályázata kereté-
ben 67 952 160 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a
Zámori-patak belterületi szakaszának rendezésére. A projekt
összköltsége 75 502 400 Ft, az önkormányzat által biztosított
önerő 7 550 240 Ft. A kivitelezés tervezett befejezése:
2012. 08. 15.

A beruházás szükségességét az indokolta, hogy a patak érin-
tett szakasza a vízgyűjtő dombvidéki és síkvidéki részének határ-
vonalán fekszik. Alapvető hidrodinamikai sajátosság, hogy a
patak folyása a mederfenék eséscsökkenése miatt lelassul. A
lelassult víz az évek során jelentős hordalékot rakott le, mely
rontotta annak vízelvezető képességét. A meder vízszállítását
tovább csökkentették a növényzettel való benőttség, valamint a
helytelenül kialakított mederkeresztezések is. A projekt során
átépítik a helytelen keresztező műtárgyakat, és kialakítják az
optimális mederprofilt, így biztosítható Pusztazámor község bel-
területének védelme a Zámori-patakon időszakosan átvonuló
árvízi hozamok károkozásától.

A projekt ünnepélyes nyitórendezvénye után az érintett lakos-
ság tájékoztatására lakossági fórumot tartottak. A rendezvényen
bemutatkoznak a projektben részt vevő vállalkozók.

A munkaterület átadására július 18-án került sor. A lakosság
érdekeinek tiszteletben tartása érdekében július 30-án területbe-
járást tartottak, amin részt vettek az érintett lakosok, az önkor-
mányzat részéről Pátrovics Benedek polgármester, a kivitelező
cég vezetője, a tervező képviselője, a műszaki ellenőr, a Puszta-
zámor Községért Közalapítvány képviseletében Kralovánszky
Kristóf kuratóriumi elnök. A munkálatok jelenleg a tervezett üte-
mezés szerint haladnak.

K. Z. K.

Elindult a Zámori-patak-projekt
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A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi
CXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény
értelmében a Magyar Köztársaság terüle-
tén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló
állapot alapulvételével a természetes sze-
mélyekről és a lakásokról nép- és lakás-
számlálást (a továbbiakban: népszámlá-
lás) kell tartani. A népszámlálás végrehaj-
tásáról a kormány 305/2010.(XII.23.) ren-
delete intézkedik.

A népszámlálási törvény szerint az
adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az
anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegség-
re és a fogyatékosságra vonatkozó kérdé-
sek kivételével – kötelező. Az adatszol-
gáltatók kötelesek a népszámlálás körébe
tartozó adatokat a valóságnak megfelelő-
en megadni.

A népszámlálás statisztikai célú, egy
adott pillanatra, az eszmei időpontra
vonatkozó személy- és lakásösszeírás,
amely alapvető jelentőségű adatokat biz-
tosít az ország lakosságáról, a népesség
fontosabb demográfiai, iskolázottsági,

foglalkozási jellemzőiről, a háztartások és
a családok összetételéről, valamint a
lakások főbb jellemzőiről. Az összeírás
2011. október 1. és 2011. október 31.
között, a pótösszeírás 2011. november 1.
és 2011. november 8. között történik.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezett-
ségét három módon teljesítheti:
• A kérdések megválaszolhatók az interne-

ten keresztül. Ehhez a www.enepszamla-
las.hu honlapra kell belépni, ahol egy
azonosító és egy egyedi kód megadásával
lehetővé válik a népszámlálási kérdőív-
csomag online felületen történő kitöltése.
Ez az azonosító és az egyedi kód az adott
címre szóló adatszolgáltatói csomagban
eljuttatott lakáskérdőív első oldalán, az
„Azonosító” és az „Internetes belépési
kód” mezőben található. Internetes kitöl-
tés esetén valamennyi ott lakó személy-
nek ezt a kitöltési módot kell választania.
A kérdések internetes megválaszolására
2011. október 1–16. között van lehetőség.

• Az adatszolgáltató a kérdéseket megvá-
laszolhatja a borítékban lévő kérdőívek
kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött
papírkérdőíveket a kapott borítékba visz-
szahelyezve a számlálóbiztosnak kell
átadnia, amikor az ismét felkeresi az
adott címet. Amennyiben az adatszol-
gáltatói csomagban található egy darab
személyi kérdőív nem elegendő az adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez,
a számlálóbiztos ellátja a válaszadót a
megfelelő mennyiségű kérdőívvel. A
papír alapú önkitöltésre a felvétel első
két hetében, 2011. október 1–16. között
van lehetőség.

• Az adatszolgáltató a kérdéseket megvá-
laszolhatja személyesen a számlálóbiz-
tosnak, aki az összeírás céljából 2011.
október 1. és 2011. október 31. között
keresi fel. Ehhez szükséges a borítékban
található kérdőívek megőrzése.

Bővebb információk a www.nepszam-
lalas.hu honlapon érhetők el.

Népszámlálás 2011
Általános tudnivalók a 2011. évi népszámlálásról

2012. évre ez év szeptember 30-ig 
igényelhető a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény

A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után
részesülnek családi pótlékban – kedvezményes áron vehetik
igénybe a földgázt 2012. évre, amennyiben erre irányuló
kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett
lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatóságához. 

A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó
havi gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban élők-
nek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése
érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők közül

annak kell benyújtani, akinek a nevére a számla szól.
Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett

családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról
(www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei
igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is.

A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a
Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center
(06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-
881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak.

Magyar Államkincstár

Problémarendezés – párbeszéddel 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
magam és lakótársaim nevében a patak-
meder tisztításának kapcsán felmerült
probléma korrekt rendezéséért.

Mi, lakók, az első fakijelölés után
nagyon megijedtünk. Jószerivel az
összes patakparti fa ki lett jelölve kivá-
gásra, a medertől 5-6 méterre is. Néhá-
nyan betekintést kértünk a tervekbe, volt
aki a kivitelezőt, műszaki ellenőrt keres-
te fel. 

Érdeklődésünk eredményeképpen júli-
us 30-én délelőtt sor került az érintett
terület bejárására, amin részt vettek: az
érintett lakók, az önkormányzat részéről
Pátrovics Benedek polgármester úr, a kivi-
telező cég vezetője, a tervező képviselő-
je, a műszaki ellenőr, a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány képviseletében Kra-
lovánszky Kristóf kuratóriumi elnök. Kéré-
sünkre, a kivitelezés koncepcióját meg-
változtatva, csak a valóban  legszüksége-

sebb fák lettek kijelölve kivágásra – a
bejáráson tapasztaltak szerint mindenki
közös megelégedésére.

Nagy örömet okoz, amikor az ilyen
problémák vita, pereskedés és  ellensé-
geskedés helyett párbeszéddel rendezhe-
tők! Remélem, egyre több ilyen esettel
lehet majd találkozni településünkön.

Köszönettel: 
Orosházi Erzsébet
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Pusztazámor Község Önkormányzata eltö-
kélt a települési sport fejlesztésében, a sport-
létesítmények kihasználtságának növelésé-
ben és a sportnak a fiatalokkal való megsze-
rettetésében. E célok vezérelték a testületet
2004-ben is, amikor úgy döntött, hogy a
Pusztazámor Községért Közalapítvánnyal
közösen (részben pályázati forrásból) létre-
hozza a műfüves focipályát. A projekt azon-
ban nem teljes terjedelmében valósult meg.

Mára láthatóvá vált, hogy nem elégséges
egyféle szabadtéri sportlehetőséget biztosí-
tani, hanem törekedni kell a sokoldalú,
többcélú létesítmények biztosítására. Külö-
nösen fontos ez a 10–18 év közötti korosz-
tály számára, akik adott esetben kevésbé
részesítik előnyben a labdarúgást, és szíve-
sebben űznének más sportot. Jelenleg
Pusztazámoron nem áll rendelkezésre más
olyan megfelelő körülmények közötti spor-
tolási lehetőség, ahol e korosztály kulturált
és biztonságos formában sportolhatna, ahol
energiáikat megfelelő módon, a sport élmé-
nyével gazdagodva tudnák levezetni.

A képviselő-testület minden alkalommal
elkötelezettségét fejezi ki a település ifjúsá-
gának támogatása tekintetében, hiszen
tudja, tudjuk, hogy gyermekeinben a jövő.
Törekszik arra, hogy fiataljainknak minél
szélesebb körű sportolási lehetőséget biz-
tosíthasson. A fenti céloktól vezérelve sze-
retné megvizsgálni az önkormányzat, hogy
milyen további lehetőségek lennének a
funkcionális bővítések tekintetében, össz-
hangban a négyéves önkormányzati cik-
lusprogrammal.

Legmegfelelőbb iránynak az látszik,
hogy többlépcsős megvalósítás keretében,
a környező területek fejlesztésével össz-
hangban valósuljon meg a műfüves pálya
melletti területek fejlesztése. A fejlesztések
az alábbi főbb feladatokat tartalmazzák:

a) A műfüves pálya mellett, a 12/2 és a
12/1 hrsz-ú területek új sportolási funkci-
óval való ellátása;

b) A műfüves pálya megfelelő minőségi
rendezése;

c) A műfüves pálya új funkciókkal való
ellátása;

d) A 12/2 hrsz-ú területen elhelyezkedő
erdőben, a gyerekek által kialakított
kerékpárterület biztonságossá tétele és
akadálymentesítése, valamint környezeté-
nek megfelelő helyreállítása;

e) A műfüves pályához kapcsolódóan
egy állandó épület felépítése, ahol helyet
kapnának a kulturált  sporthoz elenged-
hetetlen öltözési és mosakodási lehetősé-
gek, valamint a kiszolgáláshoz szükséges
helyiségek (raktár stb.);

f) A teljes területhez kapcsolódóan
jelenleg a gépkocsiparkolás semmilyen
formában nem megoldott, így egy parkoló
kialakítása, minimálisan 12-15 személy-
gépkocsi számára, elengedhetetlen;

g) Szintén nem megoldott a műfüves
pálya lelátójának megfelelő kialakítása
sem, így oda padok elhelyezése szüksé-
ges, hogy a nézők kulturált módon tudja-
nak szurkolni a csapatoknak;

h) Mindehhez kapcsolódóan meg kell
oldani a terület megfelelő megvilágíthatósá-
gát, biztonságát, a kommunális helyiségek
kialakítását (melyet a leendő öltöző helyes
tervezése fog tudni segíteni), valamint a zaj-
csökkentést, hogy a terület közvetlen szom-
szédságában lakók (8/18, 8/19, 8/20, 8/21,
8/22 hrsz.) nyugalmára is figyeljünk, az a
lehető legkisebb mértében sérüljön.

A cél az lenne, hogy e feladatokat ne
egyszerre, hanem fokozatosan, funkcioná-
lisan egymásra építve lehessen megvalósí-
tani. Fontos, hogy ne csupán felújítási és
rendezési munkálatok történjenek, hanem

a fiatalok kaphassanak olyan új lehetősé-
get, amelyet már igénybe is tudnak venni.

Új sportolási funkció tekintetében a
következő szempontok fontosak:

• a sportoláshoz a fiataloknak ne legyen
szüksége nagyobb összegű eszközvá-
sárlásra

• ne labdajáték legyen, mivel az már
biztosított

• számottevő energia levezetése legyen
általa megoldható

• ne legyen hozzá szükséges komo-
lyabb előképzettség

• fejlessze a fiatalok ügyességét és
problémamegoldó képességét

• fokozza a fiatalokban az egészséges
versenyszellemet

• legyen alkalmas helyi versenyek, baj-
nokságok megrendezésére

• ne igényeljen komolyabb fenntartási
ráfordítást.

Mindezek alapján egy „görpálya” kiala-
kítása látszik célszerűnek, mely alkalmas
ke rék  párral, görkorcsolyával vagy gördesz-
kával való használatra. Hazánkban számos
tele pülés felismerte az ilyen pályák előnye-
it, figyelembe véve különösen azt a tényt,
hogy az elmúlt 20 évben a 10–18 év között
korosztály sporttal és a szabadidő eltöltésé-
vel szemben támasztott igényei számotte-
vően és gyökeresen megváltoztak. Ehhez
kell tudni igazodni a települések üzemelte-
tőinek is.

Fontos lenne megismerni a leendő hasz-
nálók véleményét is, hogy melyik az a sport-
ág, sportfajta az előzőekben felsoroltak kö -
zül, aminek a kihasználtsága a legmagasabb
lenne. Várjuk tehát véleményüket a görpá-
lyával kapcsolatban, illetve amennyiben
jobb, praktikusabb, használhatóbb funkcio-
nalitást javasolnak, kérjük tegyék meg.

Településfejlesztési Bizottság

Sportfejlesztés Pusztazámoron 2011–2014

Fiatal művészek alkotásait várják a kormányhivatalok
Változatos megyéink az Európai Unióban
címmel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium felügyelete alá tartozó kor-
mányhivatalok és a Hungarofest Nonprofit
Kft. közös művészeti pályázatot hirdetnek
fiatal képzőművészek, alkotók számára. 

A pályázatra olyan művészeti alkotásokat
várnak, amelyek üzenete a kormányabla-
kokhoz köthető. A nyertes pályaműveket a
kormányablakokban, illetve kormányhiva-
talokban fogják kiállítani, és önálló gyűjte-
ményt fognak alkotni, amely a nagyközön-
ség számára is megtekinthető lesz.

Minden olyan kulturális, művészeti
alkotással lehet pályázni, amely egy művé-

szeti ágat képvisel, vagy akár a művészeti
ágak közötti választóvonalak elmosódását
szemlélteti, legyen szó képzőművészetről,
iparművészetről, zeneművek megjeleníté-
séről, népművészetről, irodalomról, s
mindezek vizuális megjelenítéséről. A fő
hangsúlynak a beérkezett pályaművek
vizualitásán, vagyis az adott téma képi
megjelenítésén kell lennie. Fontos szem-
pont a művészi érték, amit a beérkezett
alkotás képvisel, annak újszerűsége és
informatív jellege és az, hogy mennyit árul
el az alkotóról és a településről, megyéről,
az alkotás témájáról, mennyire kapcsolha-
tó az Európai Unióhoz.

Az alkotónak abban a megyében kell
pályáznia, ahol állandó lakcíme is be van
jegyezve. Minden megyében külön nyer-
test hirdetnek, az első helyezett díjazott
alkotók 750 ezer, a másodikak 500 ezer, a
harmadikak pedig 250 ezer forint elisme-
résben részesülnek. A zsűri által arra érde-
mesnek ítélt, de nem díjazott alkotásokból
külön kiállítást szervezhet. 

A pályaműveket 2011. szeptember 15-
ig kell leadni a kormányhivatalok épüle-
tében. 

A pályázatról bővebb információ a
www.valtozatosmegyeink.kormany.hu
honlapon érhető el.
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Kivonat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 24-
i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

27/2011.(05.24.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár és Pusztazámori

Tagintézménye 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása. 
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

Andreetti Károly Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár és Pusztazámori Tagin-
tézménye 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesz-
tés szerint elfogadja.

28/2011.(05.24.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Orvosi szerződések.
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

Sóskút és Pusztazámor települések jegyzői a közös orvosi körzetben rendelő orvo-
sok meglévő szerződéseit pontosítsák és készítsék elő a következő együttes testü-
leti ülésre oly módon, hogy a praxisjog külön legyen választva az épület bérbea-
dásától, a rendeléshez szükséges épületek és eszközök használatba adását illetően.

Felkéri a két település jegyzőjét, hogy a meglévő szerződésben a pontosításokat
hajtsák végre és a következő együttes ülésre terjesszék a testületek elé.

*

Kivonat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május
30-i ülésének jegyzőkönyvéből.

29/2011. (05.30.) képviselő-testületi határozat.
Tárgy:Tárnoki Rendőrőrs 2010. évi beszámolója.
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tár-

noki Rendőrőrs 2010. évi beszámolóját a leírtak szerint elfogadja.

30/2011. (05.30.) képviselő-testületi határozat.
Tárgy: 2010. évi gyermekjóléti beszámoló elfogadása.
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

2010. évre vonatkozó, a pusztazámori gyerekjóléti és gyerekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

31/2011. (05.30.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Pusztazámor Községért Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági beszámolója
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Pusztazámor Községért Közalapítvány 2010. évre vonatkozó közhasznúsági jelen-
téséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

32/2011. (05.30.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Beszámoló a Pusztazámor Községért Közalapítvány 2010. működéséről
Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusz-

tazámor Községért Közalapítvány 2010. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

33/2011. (05.30.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi II. féléves munkatervének elfogadása. 
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az

önkormányzat 2011. évi II. féléves munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.

34/2011. (05.30.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Ingyenes tankönyv biztosítása.
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Sóskúti Andreetti Károly Általános Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézményé-
be járó valamennyi 1-4 osztályos tanulónak, valamint valamennyi Sóskútra járó
pusztazámori tagozatos tanulónak ingyenes tankönyvet biztosít a 2011/2012-es
tanévre. A tankönyveket az önkormányzat a könyvtár részére vásárolja meg,
melyet a tanulók a tanév végéig használatra megkapnak. A pénzügyi keretet az
önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja. A szükséges intézkedések meg-
tételére felhatalmazza a polgármestert.

35/2011. (05. 30.) képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Közfoglalkoztatási pályázat.
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által meghirdetett rövid és hosz-
szú időtartamú közfoglalkoztatási pályázatokhoz szükséges önrészt 5+1 főre vetít-
ve az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére a 200
ezer forint önrészt biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására.

*

Kivonat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június
27-i ülésének jegyzőkönyvéből.

36/2011.(06.27.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Pusztazámor Zámori-patak belterületi szakaszának rendezése építési

beruházásban kiírt közbeszerzés nyertesének kiválasztása.

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
nyertes ajánlattevő a Lang-Szolg Kft-t (címe: 9081 Győrújbarát, István út 213.),
mivel a cég ajánlata a kiírásnak maradéktalanul megfelelt a dokumentációban és a
törvényekben meghatározott feltételeknek, és az összeségében legelőnyösebb
ajánlat bírálati szempont szerint a legmagasabb pontszámot, 1000 pontot érte el. 

A második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőként a Makadám Kft-t (címe:
9028 Győr, Külső-Sági út 20.) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a cég ajánlata megfelelt a
dokumentációban és a törvényekben meghatározott feltételeknek. Pontszáma: 870,05.

A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja és felhatalmazza a
polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.

37/2011.(06.27.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Hozzájárulás. 
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

hozzájárul ahhoz, hogy Budaörs Város Önkormányzatának általános iskolai neve-
léssel és oktatással, az óvodai neveléssel kapcsolatos közoktatási kötelező felada-
tait Budaörs Kistérség Többcélú Társulása részére átadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

38/2011. (06.27.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Szabadidős rendőr alkalmazása.
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Puszta-

zámor község közbiztonságának javítás érdekében szabadidős rendőr heti 4 órá-
ban való foglalkoztatásról szóló szerződést további egy évre 2011. május 1-től
2012. április 30-ig meghosszabbítja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

39/2011. (06.27.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Munkácsy Mihály utca forgalomkorlátozása, szabadidő- és rendezvény-

park területére behajtást tiltó tábla kihelyezése.
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusz-

tazámor, Munkácsy Mihály utca forgalmának lassítása érdekében az utca két végé-
re lakó-pihenőövezet táblát, a szabadidő- és rendezvénypark bejáratához kerékpár
és motorkerékpár, vagy behajtani tilos táblát helyeztet ki. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

40/2011. (06.27.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Félállású logopédus alkalmazása.
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

2011. szeptember 1-től félállású logopédust alkalmaz, melynek költségeit a 2011.
évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A szerződés megkötésére fel-
hatalmazza a polgármestert.

41/2011. (06.27.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Súlyosan fogyatékos gyermek iskolába való szállítási költség biztosítása.
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BKTT

Támogató Szolgálat által küldött javaslatban foglalt, súlyosan fogyatékos gyermek 4,5
millió forintos éves iskolába való szállítási költségét biztosítani nem tudja. Nem zár-
kózik el ugyanakkor egy jelentősen csökkentett költségű iskolai szállítás támogatásá-
tól, amennyiben az intézményt és a szállítás módja és rendszeressége a BKTT Támo-
gató Szolgálat szakértő véleményére alapozva a Szolgálat által szakmailag is javasolt.

42/2011. (06.27.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Savanya Pálinkaházzal.
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

melléklet szerint elfogadja az együttműködési megállapodást a Savanya Pálinka-
házzal, azzal, hogy ez az önkormányzat részére semmiféle anyagi ellentételezés-
sel nem járhat. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

43/2011. (06.27.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Magyar Vöröskereszt élelmiszer-adomány szállítási költségek vállalása.
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar

Vöröskereszt által, a Pusztazámoron rászoruló lakosok részére felajánlott élelmiszer-
adomány Pusztazámorra történő szállításának költségeit magára vállalja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

*

Kivonat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július
15-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

44/2011.(07.15.) számú képviselő-testületi határozat.
Tárgy: Pusztazámor Általános Iskola iskolai tanterem egyesítésére beérkezett

árajánlatok elbírálása.                
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazá-

mori Általános Iskola iskolai tanterem egyesítésére beérkezett ajánlatok közül a GÉTI
BT. ajánlatát fogadja el. Az ajánlat szerint a tervnek megfelelően a kiviteli költség brut-
tó összege 800.000,-Ft. Ezen összeget a képviselő-testület a 2011. évi általános tartalé-
ka terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Képviselő-testületi határozatok
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Székesfehérváron születtem 1961.
október 26-án, Rácz utcai gyerek-
ként Palotavárosban éltem 14 évig.
Ötéves koromtól fogva ministrál-
tam a bazilikában, szinte az oltár
mellett nőttem fel.

Innen egyik kedves élményem: a
sekrestyés szolgálat a bazilika mel-
lett található Szent Anna-kápolná-
ban, melyet csak évente egy hétig
tartanak nyitva, Szent Anna heté-
ben.

Nagyon sok kegyelmet kaptam a
Molnár Alajos káplán atya által szer-
vezett bibliaórákon, nyári táborok-
ban, éjszakai virrasztásokon, lelki-
gyakorlatokon. 

Középiskolás koromban egy
katolikus kisközösség tagjaként
vetődött fel bennem először a papi
hivatás gondolata. Mi lenne, ha én
is követném a Lojzi atya példáját.
Aztán sokat dajkáltam magamban
ezt a gondolatot. A Ságvári Endre
középiskolában tanultam műsze-
résznek, itt erősödött meg bennem
végleg ez a küldetés, ugyanis a merev ateista környezet váltot-
ta ki belőlem egyértelműen ezt az elhivatottságot. Felfedeztem,
hogy a kortársaimban, akik többségében baloldali szülők gyer-
mekei voltak, nagy az Isten utáni éhség, „nincs emberük”, aki
elmondja nekik az örömhírt: Isten él, köztünk van, érdemes
szeretni, érdemes Érte élni. Csak így van értelme élni: Isten sze-
retetében, közösségben, önmagunkat neki átadva, az ő dicső-
ségére.

Katonaéveimet, mivel politikailag veszélyesnek, nem megbíz-
hatónak tartottak, Marcaliban töltöttem egy büntető században,
börtönviselt fiatalok között. Ott tanultam meg: ha elfogadjuk
emberként a másikat, mindenkiből elő lehet csalogatni a jósá-
got. Akkor megnyílnak, őszintén feltárják sebeiket. Mivel külön-
böző egyházak papjelöltjei voltunk, az ökumenizmussal is
korán megismerkedtem. Először kiszökdöstünk egymáshoz,
később már tudomásul vették, és a vacsora után a takarodói
csengőszóra tréfásan kiáltották: imára.

Az esztergomi szemináriumban kiváló elöljáróim voltak: Erdő
Péter bíboros atya egyházjogot, Beer Miklós püspök atya filo-
zófiát, Ladocsi Gáspás püspök atya dogmatikát, Pákordi István
egyetemi lelkész pasztorálist tanítottak. Székesfehérváron  Sza-
kos Gyula püspök 1986. június 24-án szentelt pappá. Jelmon-
datom: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől
van, mindaz aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.
( 1Jn 4,7-8) Ennek fényében kívánom végezni lelkipásztori fel-
adataimat. Igyekszem szem előtt tartani azt az alapvető tanítást,
miszerint az ember legnagyobb méltósága az, hogy Isten gyer-
meke és képes szeretni és szeretetet befogadni. A szeretet nem
pusztán erkölcsi kategória, hanem Isten legnagyobb kinyilat-
koztatása önmagáról: Ő maga a szeretet, mi pedig a képmásai.
Hozzám közel álló szentjeim: Néri Szent Fülöp (életszeretete,
derűs alkata) és Assisi Szent Ferenc (egyszerűsége, természet-
szeretete, alázata). 

Három évig voltam káplán,
Pomázon és Pesthidegkúton. 1989
őszén neveztek ki Agárdra plébá-
nosnak, hozzám tartozott még
Gárdony, Dinnyés, Agárdpuszta.
A számítógép nagy segítséget
nyújtott és nyújt lelkipásztorkodá-
somban, az iroda anyagát több-
nyire felvittem számítógépre, jól
lehet rendszerezni vele az elmúlt
évek írásos tapasztalatát. A hitok-
tatás mellett szívesen szerveztem
nyaranta hittantáborokat a Pilisbe
vagy a Bakonyba, valamint külön-
féle nagyobb zarándoklatokat:
Lourdba, Fatimába, Erdélybe, Cse-
honsztovába, Romába, Medjugo-
réba vagy kisebb utakat Páloskút-
ra, Máriabesnyőre stb.; ezek az
utak a látványosság mellett kis 
lelkigyakorlatok is voltak szá-
munkra. 

2004-től Spányi Antal megyés
püspök atya kinevezett a Székes-
fehérvári espereskerület esperesé-
nek; 38 egyházközség tartozott

hozzám, szívesen szerveztem kerületi lelki napokat. 2007.
augusztus 1-jétől voltam a Prohászka egyházközség plébá-
nosa és a Maroshegyi egyházközség adminisztrátora. 2010.
augusztus 1-jétől Bicskén szolgáltam, mellette 6 kisebb falut
láttam el. 2011. május 1-jével neveztek ki Sóskútra plébá-
nosnak és Tárnok, Tárnokliget, Pusztazámor adminisztráto-
rának plébánosi jogkörrel.

Egyedül nem bírnám, szükségem van a világi munkatársakra:
lelkipásztori kisegítőkre, hitoktatókra, közösségi vezetőkre. Fon-
tosnak tartom, hogy kialakuljon egy olyan egyházközség, mely a
közösségek közössége. Ugyanilyen fontosnak tartom, hogy a
pap a hivőkért éljen, de egyben az imádkozó, küzdő testvérük is
legyen. 

Terveim? Álmom az egyházközséget úgy látni, mint egy nagy-
családot, ahol az Isten szeretetében egymást szolgálják a testvé-
rek adottságaik, talentumuk szerint, ahol mindenki magára talál
egy élő közösségben, ahol átélhetik, hogy ők személy szerint
fontosak a másik számára, egyszóval, ahol jó szeretve lenni és
szeretni. 

Terveim: zarándoklatok, hittantáborok, új közösségek elősegí-
tése, barátságok kialakítása, hiszen csak a személyes kapcsola-
tokra épülhet fel a mai keresztény apostolkodás: Isten szereteté-
nek hirdetése és a róla szóló tanúságtétel.

Szeretettel köszöntök mindenkit, akik e bemutatkozásomat
olvassák. Remélem, személyesen is lesz alkalmunk megismerni
egymást, és együtt dicsérni az Urat. Az idén ünnepeltem pappá
szentelésem 25. évfordulóját a Sóskúton július 8-án tartott szent-
misében.

Adjunk hálát együtt az Úr kegyelméért. Imádkozzunk egymá-
sért, hogy egymás számára ajándékok lehessünk.

Szeretettel: Bódai József  
ezüstmisés plébános atya

Álmom egy nagycsalád az Úrban…
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Utazás Szent Kristóf áldásával

Az úton lévők védőszentje Szent Kristóf.
Az autók és autósok Kristóf-napi áldását
1932-ben vezették be, azóta is él ez a
hagyomány. E hagyomány jegyében július
24-én, vasárnap délután, a Remeteség
udvarában, a négy egyházközséggel
közösen került sor az autók megáldására
községünkben. 

Kristóf azon szentek sorába tartozik,
akiknek a létezését történetileg nem lehet
egyértelműen igazolni, mégis oly nagy
tiszteletnek örvend, hogy e téren igen sok
bizonyíthatóan létezett szentnek fölötte
áll. A hagyomány szerint Kristóf a 3. szá-
zad derekán Szamóban (Lükia) adta életét
Krisztusért. Az úton járók patrónusáról,
akinek képét ma is sok autós és motoros
magával hordja, a Legenda Aurea szerző-
je rajzolta a legszínesebb képet: az óriás
Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgála-
tait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel.
Először egy király szolgálatába állt, de
mert ez félt az ördögtől, ott hagyta, és az
ördög szolgálatába szegődött. Csakhogy az ördög is félt a kereszt
jelétől – így jutott el Kristóf végül Krisztushoz.

Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsolta neki: ha
Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg, és legyen a
felebarátai szolgálatára. Kristóf megfogadta a tanácsot. Volt ott
egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy féle-
lemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy
hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz ha a
folyóhoz érkezik valaki, és fél a víz sodrától, segítsen az átke-
lésben. Kristóf megfogadta a tanácsot. Készített magának egy
kunyhót a folyó partján, abban élt, s egy nagy botra támaszkod-
va sorra átvitte a folyón az utasokat.

Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén szólították volna. Egy
szegényes külsejű gyermek állt kunyhója előtt, és a segítségét
kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már csak azért is, mert
a kicsi könnyű tehernek ígérkezett hatalmas válla számára.
Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehe-
zebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csaknem a víz alá merült

a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen
a túlsó partra. Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a
keresztség misztériumát: ,,Ami a válladat nyomta, több volt,
mint az egész világ. A Teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyan-
is az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb, és akinek szol-
gálni akartál”. És az isteni Gyermek jutalmul megajándékozta őt
a vértanúság koszorújával, mert Kristóf ezután fáradhatatlanul
térítette az embereket Szamóban. Jó szolgálatot tett neki a botja,
amely a földbe szúrva menten kizöldült. Nemcsak azok a kato-
nák tértek meg szavára és csodáira, akiket az elfogatására küld-
tek, hanem az a két szolgálólány is bátran vállalta a vértanúha-
lált, akiknek a börtönben el kellett volna őt csábítani. Miután
Kristófnak sem a máglya tüze, sem az izzó sisak nem ártott,
kirendeltek négyszáz katonát, hogy nyilakkal célba vegyék, de
a nyilak egy kivételével megálltak a levegőben. Az az egy a bíró
szemébe repült. Végül lefejezték Kristófot, de még a vérében is
erő volt: meggyógyult tőle a bíró szeme.

K. Á.

Könnyűzenei koncert
Szeptember 11-én 

Pusztazámoron a Szabadidő - 
és Rendezvénypark színpadán  

18 órától 
Vastag Csaba 

és Vastag Tamás 
ad koncertet.

Információ: 
Kiss Ágnes művelődésszervező 

06/ 70311-7530

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Június 25-én nagy sikerű Falunapot tartott
Pusztazámor közössége. Az égiek is
kegyesek voltak hozzánk, mert ragyogó
napsütésben zajlottak le az események.
Már kora reggel szorgoskodtak a Szabad-
idő- és Rendezvényparkban a szervezők
és a résztvevők.  Percről-percre népesült
be a park a főzőversenyre érkezőkkel, és
neki is láttak az előkészületi munkálatok-
nak, hiszen a zsűri délben kóstolt és ered-
ményt hirdetett. A versenyen 8-10 csapat
főzött változatos, finomabbnál finomabb
étkeket, amit aztán a jelenlévők meg is
kóstolhattak. Főtt itt babgulyás, csülök-,
vaddisznó-, pacal-, gombás- és marha-
pörkölt, székely csorba, töltött és székely-
káposzta.   A polgármester ünnepélyes
megnyitója után elkezdődött a borkósto-
ló, a sakk- és az asztalitenisz-verseny. A
műfüves pályán is nagy volt a sürgölődés,
hiszen az előző évekhez hasonlóan az
egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó

sportprogram a futballmérkőzés, melyet
Oláh Gábor önkormányzati képviselő
szervez évek óta. 

A gyerekek – a felnőttekhez hasonlóan
– már a délelőtti óráktól különböző prog-
ramokon szórakozhattak. Kipróbálhatták
az ugrálóvárat, az óriás csúszdát és a
mászófalat. A kicsiket és a nagyobbacská-
kat az alkotó munka foglalta le a kézmű-
ves sátrakban, gyöngyöt fűzhettek, vagy
akár korongozhattak, de még az éremve-
rést és a viaszpecsételést is kipróbálhatták
Gáspár Pál Szilveszter helyi vésnöknél.
Nem hiányozhatott a gyerekprogramok-
ból az arc- és a hennafestés sem. Még itt
sem értek véget a gyerekeknek szánt
programok, mert tűzoltó-bemutató is sze-
repelt a látványosságok között, melyre
nem csak a kicsik, hanem a felnőttek is
kíváncsiak voltak.

Hagyományos módon a Zámori Kör
Közhasznú Egyesület az idén is részt vett
a falunapi programok gazdagításában.
Ezúttal az egészséges életmódot, a termé-
szetszeretet, valamint a környezetvéde-
lem feladatát népszerűsítette. Meghívá-
sukra az Érdi, Budaörsi Kistérségi Nép-
egészségügyi Intézet két munkatársa,
Olasz Katalin és Hajmási Erzsébet szor-
galmasan végezte a vérnyomásmérést a
folyamatosan jelentkező falunapi látoga-
tók számára. De nemcsak a felnőttekre
gondoltak, hanem a gyermekek számára
is hoztak színes kiadványokat, mint a
Kuka Manó, Mese a szelektív hulladék-
gyűjtésről, Kifestőfüzet az egészséges táp-
lálkozásról, Csomagolási hulladék szelek-
tív gyűjtése otthonunkban című feladat-
gyűjteményt általános iskolások részére.
A felnőttek pedig a különféle betegségek
megelőzésének módjáról szóló (érrend-
szerünk védelméről, az ízületi porckopás
megelőzéséről és kezeléséről, a kullancs-

Zámori Falunap 2011
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veszély elleni védekezésről), továbbá a
„Hogyan lehet belőlem biogazda?„ című
füzeteket böngészhették. Köszönjük a
Tisztiorvosi Szolgálat munkatársainak,
hogy szabadidejüket feláldozva önzetle-
nül álltak a zámoriak rendelkezésére.

Délidőben a közös ebéden babgulyás-
sal és székelykáposztával vendégelték
meg a jelenlévőket, majd 14 órától kultu-
rális programok következtek. Felléptek a
helyi óvoda, iskola csoportjai, az Érdi
Sport Tánc Egyesület növendékei (az
egyesületben zámori gyerekek is tanulnak
táncot), majd a községben működő tánc-
iskola kiscsoportja mutatkozott be. Káprá-
zatos bemutatóval léptek a közönség elé
Südi Iringó Táncstúdiójának növendékei. 

Az idei Falunap egyik nagy meglepetése
a Bojtorján együttes koncertje volt. Szen-
zációs előadást láthattak az érdeklődők. A
kisgyerekeken kívül, akik a gyermekdalo-
kat nagy csodálattal élvezték, a negyvene-
sek együtt énekelték a hajdani Bojtorján
slágereket a zenekarral. Szóval egy szen-
zációsan jó koncert részesei lehettünk.

A másik nagy előadó, Kovács Kati szin-
tén fergeteges előadást produkált, kísérő
zenészével, Koncz Tiborral. A programot

egy nagyon látványos tűzijáték, majd sza-
badtéri bál zárta. Szerénytelenség nélkül
kijelenthető, hogy valóban páratlan Falu-
nappal köszöntötte a nyarat településünk.
Mindez köszönhető Pusztazámor Község

Önkormányzatának, valamint a Pusztazá-
mor Községért Közalapítványnak, hiszen
ezeknek a programoknak komoly anyagi
vonzatuk van, amit ők egyenlítenek ki. 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik akár közvetlenül, akár közvetve segí-
tettek a rendezvény sikeres lebonyolításá-
ban: Pátrovics Benedek,  dr. Kosztyi Emma,
Kralovánszky Kristóf, Hilbertné Tóth Henri-
etta, Savanya Klára,  Garainé Kiss Gabriel-
la, Lázár Emília, Csuziné Tóth Tünde, Szo-
loszkáné Lepnyák Alíz,   Pálok Anita, Béké-
si Balázs, Polgárőr Egyesület, Zámori Kör,
Oláh Gábor, Balogh István, Csóli Ödön,
Oláh Tibor, Bárkányi Zsolt, Szilágyi Péter,
Kovalik Jánosné, Szendi Jánosné, Kiss Ber-
nát, Csincsa Zoltán, Palásti Tibor. 

Köszönet a Peridot – Line Kft-nek, hogy
ásványvizet ajánlottak fel a falunapi ren-
dezvényre.

Kiss Ágnes 
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Rakonczay Viktória és a pusztazámori
Rakonczay Gábor élete úgy indult, mint a
legtöbb fiatalé ma Magyarországon. Míg-
nem gondoltak egyet és építettek egy spe-
ciális evezős hajót, amivel, első magyar
párosként, átevezték az Atlanti-óceánt. (A
világraszóló sportsikerről a pusztazámori
Halmai Vendégházban élménybeszámo-
lót tartottak, melyről lapunk 2007/3. szá-
mában írtunk.)

Viktória 1983-ban, Gábor 1981-ben szü-
letett Budapesten. A Képző- és Iparművé-
szeti Szakközépiskolába járó diákként, egy
futóversenyen ismerkedtek meg. A középis-
kola után együtt mentek egyetemre: Viktó-
ria formatervező, Gábor építész-tervező
művésznek tanult. Itt érett be mindkettőjük
fejében a már korábban megfogant célkitű-
zés: az óceánon akarnak hajózni! Sőt,
átevezik az Atlanti-óceánt. Álmukat nem
verték nagydobra – az elején mindenkép-
pen szerették volna távol tartani magukat
azoktól, akik nem hittek abban, hogy meg
tudják valósítani. A történetet hajónapló-

ban rögzítették, és most könyv is született
belőle Tűzhangya címmel, a Pongor Pub-
lishing Üzleti Kiadó jóvoltából.

A szerzők könyvükben őszintén mesél-
nek arról, milyen nehézségekkel kellett
szembenézniük a hajójuk sajátkezű meg-
építése, a szponzorok felkutatása, majd
később az út során. Hogyan találtak bará-
tokra ismeretlen országokban, milyen
emberfeletti küzdelmet folytattak az oly-
kor 8-10 méteres hullámokkal, esővel,
széllel, hőséggel és hideggel. Milyen lelki
változásokon mentek keresztül az óceán
magányában, miközben több mint 5000
kilométeren keresztül, felváltva, kikötés
nélkül eveztek a spanyolországi sziget,
Gran Canaria és a Karib-térségben fekvő
Antigua partjai között. Milyen sokat jelen-
tett számukra a család egyöntetű lelki
támogatása, milyenek voltak hétköznap-
jaik egy nem hétköznapi közegben (9
méter hosszú, másfél méter széles hajó-
ban), ahol több mint 50 napot töltöttek
szinte teljes magányban.

Az út előtt sohasem eveztek, de amikor a
hihetetlen kalandos, viharokkal tarkított 51
napos evezés után átértek a túlpartra, vegyes
párosként világrekordot döntöttek. Washing-
tonban a National Geographic Ad venture
Az év kalandja (Best of 2008 Ad ven ture) díj-
jal ismerte el a teljesítményüket, Londonban
Guinness World Records kitüntetést kaptak.
Az általuk tervezett Tűzhangya itthon
elnyerte a Magyar Formatervezési Díjat; a
hajót Budapesten a Magyar Ipar művészeti
Múzeumban, Bécsben a Vienna Boat Show-
n láthatta a nagyközönség.

Az óceánátevezés után a fiatalok visz-
szatértek az egyetemre és 2008-ban befe-
jezték tanulmányaikat. Az átevezés csak a
kezdete volt a tengeri életnek. Azóta több
ezer mérföldet hajóztak a Földközi-tenge-
ren és az Atlanti-óceánon. 

Tűzhangya – egy nem mindennapi 
kaland krónikája

Voltam és vagyok
Létezni kéne vajon
Hogy miből gondolom?
Hát, nem is tudom.

Tán jobb, ha befogom a számat
Nem szólalok meg, csak vonom a vállam
Ez mindentől többet jelent, gondolom,
Aki látja, nem tudja milyen alapon.

Teszünk, de nincs velünk senki
Így nem lehet nagy dolgokat tenni,
Kell a tömeg, az összetartás
A struccpolitika nem megoldás!

Vélemények, jó hogy vagytok,
De egész embert akartok,
Fogjunk össze, ne Én beszéljek,
Mutassuk meg, mit szeretnétek!

Voltam és vagyok
Létezni kéne vajon?
Erre Ti mondtok választ
Ehhez Én kevés vagyok mára.

Nem kell a boldogító Igen,
Nem kell a tagadó Nem
Kell az őszinte érzet
Ami a szívetekben lakik, odabent!

Buzgó vulkánként kellene kitörni,
Söpörni mindent mi utunkba kerül
A szavaknak erőt adni erősen
Nem lázadni, érdemben haladni, keményen.

Voltunk már slamasztikában,
Voltunk már jobb helyzetben
Az arany középút, ami mellett döntöttem,
Velem vagytok, drága – Népem?

Babar Zoltán

Gondolom
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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




