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Zámori Falunap 2012
Pusztazámor Községi Önkormányzat, valamint  

Pusztazámor Községért Közalapítvány
szeretettel vár minden érdeklődőt a június 30-án

tartandó hagyományos, 
XIII. FALUNAP  rendezvényére!

Programok:

9:00 Kispályás labdarúgó-torna – Bíró Csaba Emlékkupa (csapatok jelentkezése június
24-ig Oláh Gábornál, 06/70 384 9951)

9:00 Fut a falu – olimpiai táv 2012 m (jelentkezés a helyszínen, az iskola udvarán,
8:45-től)

8:00 Főzőverseny (jelentkezés Kiss Ágnesnél a 06/30 891 1795-ös telefonszámon,
vagy a könyvtárban hétfőtől péntekig 15-től 20 óráig)

10:00 Asztalitenisz-verseny a tornateremben (jelentkezés Balogh Istvánnál a 06/70
234 1569-es telefonszámon)

9:30 Tekebajnokság a Miska presszó udvarán (jelentkezés a helyszínen Oláh Tibornál,
8 órától)

10:00 Borverseny (borok leadása a pincében 8 órától, min. 1l, üvegben)
11:00 Sakkverseny (jelentkezés a helyszínen Csóli Ödönnél, 10 órától)

Gyerekprogramok:

10:00 –18:00 mászófal, légvár, óriáscsúszda, szumó, élőcsocsó 
11:00 Kézműves foglalkozás – csuhé
12:00 –15:00 fakörhinta, népi játékpark, népi kézműves
13:00 Ebéd (500 Ft-os támogatói jegy vásárlása esetén vendégül látjuk, illetve a főző-

verseny résztvevőinél kóstolhat egy finom ebédet)
14:00 Eredményhirdetés 
15:00 Iskolások, óvodások műsora
16:00 Gólyalábas parasztkomédia

17:00 Janicsák Veca fellépése
17:00 Koktélparti Lajsz Andrással
18:00 Irigy Hónaljmirigy műsora
19:00 Kutyás bemutatót tart a Tárno-

ki Kutyasuli
20:00–02:00 Utcabál a Dolce Vita

zenekarral
22:00 Tűzijáték

• Egész napos büfé – Miska presszó,
grillételek, Töki pompos, hot-dog és
még sok minden más.



2012/3 ZÁMORI HÍREK / 4

Pályázati felhívás üzlethelyiség bérbeadására
Pusztazámor Községi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti 

Petőfi Sándor u. 1. szám alatti helyiségét, vegyeskereskedés céljára.
A bérbeadás időtartama: 

2012. július 01-től határozatlan időre szól.
A bérlemény címe, adatai: 

2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 1. 
A vegyeskereskedés eladótérrel, raktárhelyiséggel , WC,  mosdóval rendelkezik.

Összes alapterülete: 61,5 m²
A bérleti díj összege: 

2012. július 01-től bruttó 50 ezer Ft/ hó
A pályázat benyújtásának módja, határideje: 
Zárt borítékban, postán, vagy személyesen 

2012. június 20. de. 10:00 óráig, 
a Pusztazámor Községi Önkormányzat polgármesterének címezve.

A pályázat elbírálásának időpontja: 
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, legkésőbb: 2012. június 29-ig.

Több pályázó esetében a pusztazámori székhelyű vállalkozók előnyt élveznek. 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele a kereskedelmi végzettséget igazoló bizonyítvány 

és a vállalkozói igazolvány bemutatása.
A bérleti jog tovább nem adható,  a bérlő és a bérbeadó azt csak felmondással szüntetheti meg. Mindkét részről 3 hónap 

a felmondási idő. A vegyeskereskedés üzemeltetése nem zavarhatja a környezetben élők nyugalmát. 
A pályázó köteles szakképzett dolgozót biztosítani a vegyes kikereskedés üzemeltetéséhez, annak profiljába tartozó kínálatot 

és magas színvonalú kiszolgálást biztosítani.

Pusztazámor, 2012. május 29.
Pusztazámor Községi Önkormányzat 

2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. • Tel.: (23) 347-438 • fax: (23) 347-421 • E-mail: jegyzo@pusztazamor.hu

Fut a falu – Pusztazámor 
Tisztelt pusztazámori Lakosok!

2012. június 30-án a falunapi rendezvény keretében futóver-
senyt rendezünk. 

Gyalogló, kocogó, futó személyeket várunk, nemre és korra
való tekintet nélkül, akik az egészségük megőrzése érdekében
szeretnének tenni, példát mutatva sok-sok társunknak.

Az egészséges életmód, szellemi és testi frissességünk karban-
tartásának egyik alaptevékenysége a rendszeres mozgás, ezen
belül is a legalacsonyabb költséggel megoldható futás, a futó-
mozgás bármely rendszeresen gyakorolt formája.

A rendezvény gyülekezőhelye az iskola udvara, jelentkezés,
öltözési lehetőség 8 órától.

Leküzdendő: 2012 méter „olimpiai táv„ a londoni olimpia
tiszteletére!

Díjazás: minden célba érkező ajándékot kap, a különböző
korcsoportok résztvevői külön elismerésben részesülnek (1–3
helyezettek).

Rajt: 9 órakor a Remeteségi templom előtti útról.
Cél: falunapi központi tér.
A fentieken túl szeretnénk rendszeressé tenni a gyalogló,

kocogó, futó, kerékpározó edzésformát. Ennek érdekében várjuk
az érdeklődőket minden héten, csütörtöki napon

15 óra 30 perctől kerékpáros edzésre, majd 17 órától futóed-
zésre.

Az edzéseket a település határában tartjuk, kellemes útvona-
lakon, változó terepviszonyok között.

Korra és nemre való tekintet nélkül ezeken bárki részt vehet.
Kérünk önként jelentkezőket, akik besegítenek a különböző cso-
portok vezetésébe.

A részvétel díjtalan, saját egészségünk megőrzéséért cselek-
szünk, illetve gyerekeink, unokáink sportos életmódra való
nevelését segítjük elő. Az összejöveteleken edzésmódszereket,
sporttal kapcsolatos kérdéseket is megbeszélünk.

Érdeklődni a 06 20 438-56-03-as, illetve a 631-008-as tele-
fonszámon lehet Rózsavölgyi József szervező-edzőnél.

Mindenkit szeretettel várunk!

Sporttársi üdvözlettel: Rózsavölgyi József
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Idén negyedik alkalommal rendeztük
meg községünkben a hősök napját. Az
ünnep célja a megemlékezés és tisztelgés
azon hős pusztazámori katonák emléke
előtt, akik életüket áldozták a magyar
haza szolgálatában.

Az ünnepség bevezető részében a Sós-
kúti Fúvószenekar történelmi katonai
indulókat játszott, majd a kürtjel az
ünnepség kezdetét jelezte. A magyar
nemzeti lobogó ünnepélyes felvonása
következett, mialatt a zenekar a Himnuszt
játszotta. Ezt követően Kovácsy József
Hálatelten című versét hallhatták a részt-
vevők Hornyák Krisztián előadásában. Az
ünnepi köszöntőt térségünk országgyűlési
képviselője, Csenger-Zalán Zsolt tartotta.
A magyar katonahősökre dr. Resperger Ist-
ván mérnök ezredes, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem oktatója emlékezett. 

A ceremónia a koszorúzással folytató-
dott. Az emlékezés virágait Pusztazámor

önkormányzata, a Pusztazámor Községért
Közalapítvány és a község civil szerveze-
teinek képviselői, valamint a hozzátarto-
zók és jelenlevők helyezték el az emlék-
mű talapzatánál. 

A megemlékezés befejező részében a
zenekar szárnykürtöse az elesettek
emlékére elfújta a Magyar Takarodót,

majd ezt követően a Szózat hangzott el.
Az ünnepségen a koszorúvivői és a dísz-
őri feladatokat a Magyar Honvédség
Támogató Dandár 32. Budapest Dísz-
zászlóalja díszalegységének tagjai látták
el. 

Kiss Ágnes szervező

A pusztazámori hősökre emlékeztünk
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Katonahőseink emlékezete

Magyarországon a vitézi múlt megbecsü-
lésének és a katonahősök mély tiszteleté-
nek a legtermészetesebbnek kell lennie,
hiszen nemzetünk históriáját a csataterek
forgatagában írták, vérrel és vassal. A
magyar hadtörténelem több mint ezeré-
ves múltra tekint vissza, régebbi, mint az
államiság. Az állandó küzdelmekben a
magyarság rettenetes véráldozattal fize-
tett, mind a katonák, mind a civil lakosság
tekintetében.

Sajnos a 20. század vesztes háborúi és
azok következményei ültették el a közvé-
leményben azt a nézőpontot, amely sze-
rint a magyar történelem a mohácsi csata
óta szükségszerűen hanyatló, és sorssze-
rűen bukásra ítélt, reménytelen szabad-
ságharcok és háborúk sorából áll. Ez a
nemzeti büszkeségre és öntudatra nagyon
veszélyes és alapjaiban téves nézet meg-
erősödött a szocializmus évtizedei alatt,
és még ma is fel-felüti a fejét.  Ennek meg-
változtatása alapvető követelmény ahhoz,
hogy a magyarság visszanyerhesse büsz-
keségét és összetartó erejét. 

Katonahőseink tiszteletének visszaállí-
tása a nemzetépítés egyik alappillére kell
hogy legyen. Ennek során tudatosítani
szükséges hadtörténelmünk nagyívűségét
és azt, hogy annak hősei oly sokan van-
nak az egyszerű közvitézektől a legendás
hadvezérekig, amellyel alig kelhet ver-
senyre más nép. Háborúink hősei tetteik-
kel igazolták bátorságukat, nemzetük és
bajtársaik iránti elkötelezettségüket. Ezt a
nagyon ősi és dicsőséges hadtörténelmet
fel kell használnunk saját nemzetünk job-
bítására. 

A hősök tiszteletének, újraépítésének és
fenntartásának szellemi és gyakorlati
síkon kell megvalósulnia. Szellemi téren
egyértelműen az állami oktatásra hárul a
legnagyobb feladat, melynek keretében
tudatosítani szükséges az ifjúságban had-
történelmünk jelentőségét. 

Katonahőseink emlékének tisztelettel
adózunk, amely azonban gyakorlati teen-
dőkkel is jár. A neves alkalmakkor ünnep-
ségeket, megemlékezéseket rendezünk,
valamint sírjaikat ápoljuk, folyamatosan
karbantartjuk.

E tiszteletadásoknak az állami proto-
kolltevékenységbe való beépítése is elen-
gedhetetlen. A legfelsőbb állami vezetők
főhajtása világosan jelzi az állampolgárok
felé az ügy fontosságát, egyúttal hitet tesz
azon értékrend mellett, amely a nemzet
fegyveres szolgálatát egyik legfőbb erény-
ként tiszteli. 

Az ilyen jellegű kegyelet kifejezését
elsősorban a hadisírgondozó tevékenység
teszi lehetővé. Ez magába foglalja az itt-
hon és külföldön nyugvó magyar katonák
sír- és emlékhelyeinek nyilvántartását,
ápolását, az eltűntek nyughelyeinek fel-
kutatását és megtalált halottaink azonosí-
tását. 

A feladat óriási. A magyar nemzet egész
történelme során elszenvedett háborús
vesztesége nemzetközi viszonylatban is
döbbenetes. Ez a török hódoltság alatt oly
mértékű volt, hogy már a kortársak a
nemzethalál képével szembesültek. Nem
alaptalanul. Az örökösödési és napóleoni
háborúk szinte megtizedelték a Magyar
Királyság férfilakosságát, amely a biroda-

lom többi népéhez képest igen jelentős
erővel vett részt ezekben a pusztító
összecsapásokban. 

A legnagyobb veszteségek a modern
kor két kataklizmájában, az első és a
második világháborúban érték a magyar-
ságot. Ma már nincs tisztában vele a köz-
vélemény, hogy az első világháborúban
milyen leírhatatlan pusztulás érte a bevo-
nultakat. A Magyar Királyság területéről
besorozott 3 797 000 katonából mintegy
661 000 esett el, 743 000 megsebesült és
734 000-en fogságba estek. 

A második világháború hősi halott
magyar katonáinak száma mintegy
120–180 000 főre becsülhető, a sebesül-
tek száma körülbelül 180–220 000 fő.
Fogságba több mint 700 000 magyar
állampolgár került, közülük mintegy 600
ezren a Szovjetunióban raboskodtak.
Ebből legalább 230 000 volt az elhurcolt
polgári személy. A legmértéktartóbb becs-
lések szerint is 180 000 magyar ember
vesztette életét a szovjet hadifogolytábo-
rokban és a GULAG-on. Mindent egybe-
vetve, Magyarország a második világhá-
ború össz-embervesztesége szempontjá-
ból a negyedik helyen áll a világon a
Szovjetunió, Németország és Lengyelor-
szág mögött. 

Az általában hallható véleménnyel
ellentétben a Magyar Királyi Honvédség
tagjai a második világháborúban szin-
tén jól harcoltak. Teljesítményüket a
többi hadviselő félhez képest jóval
gyengébb felszereltségük korlátozta, de
a bátorságnak ezek a katonák sem vol-
tak híján – hasonlóan elődeikhez. A
magyar hadisírgondozás egyik legfőbb
feladata, hogy minél pontosabban meg-
határozza a két nagy háborúban elesett
és hadifogságba esett katonák számát. A
másik cél az összes olyan helyszín fel-
térképezése, ahol magyar katona nyug-
szik; ezeknek a helyeknek a védelme,
megőrzése, ápolása bel- és külföldön
egyaránt. 

A feladat nagyságát jelzi, hogy a törté-
nelmi Magyarország földje az első világ-
háború idején több mint százezer katoná-
nak adott végső nyughelyet. A sírok
száma a második világégés során újabb,
közel kétszázezres nagyságrenddel nőtt,
amelyben benne foglaltatnak a német,
szovjet, román és bolgár elesettek is. Kül-
földön több mint 30 országban lelhetők
fel olyan hősi temetők, amelyekben
magyar katonák nyugszanak. A legtöbb
sír a Szovjetunió utódállamaiban és
Olaszországban található, de sok van
Szlovákiában, Romániában, Lengyelor-

TISZTELETADÁS A HŐSÖK TERÉN
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szágban és a volt Jugoszlávia területén is.
Számos honvéd nyugszik Ausztriában,
Németországban, Albániában vagy Fran-
ciaországban, és a különös magyar kato-
nasorsot jól mutatja, hogy még Törökor-
szág, Izrael, sőt Kína és Japán földjén is
találhatók hősi sírok.

Sajnálatos tényként kell megállapítani:
hőseinket az elmúlt több mint hatvan
évben nem tiszteltük eléggé, s ez hadisír-
jainkra is igaz. Létük leginkább a helyi
lakosság gondoskodásától függött. 

A hadisírgondozás feladatát jelenleg a
Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó
Katonai Hagyományőrző és Hadisírgon-
dozó Osztály látja el tizenkét fővel.
Magyarországon ez a tevékenység a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum keretei
között kezdődött meg, és sok nehézség
árán épültek ki a nemzetközi kapcsola-
tok. Eddig hét állammal sikerült hadisír-
gondozó kormányközi megállapodást
kötni. A folyamatban lévő tárgyalások
eredményeként a következő év első felé-
ben a Brit Nemzetközösséggel és Len-
gyelországgal várható hadisírgondozó
megállapodás aláírása. Makray Katalin
asszony vállalta el a magyar hadisírgon-
dozás fővédnökségét. Személyében egy
olyan közismert és elismert személyiséget
nyertünk meg ügyünknek, aki rendkívül
kötődik ahhoz, hiszen nagyapja táborno-
ki rendfokozatban szolgált a Magyar Kirá-
lyi Honvédségben, édesapja pedig a
magyar katonai ejtőernyőzés egyik neves
alakja, második világháborús veterán,
Makray Ferenc százados volt. 

Az egyén szempontjából a hadisírgon-
dozás legkézzelfoghatóbb része az, ami-

kor adatainkkal az elesettek és eltűntek
hozzátartozóinak segítséget nyújtunk,
hogy megtalálják szeretteik, őseik végső
nyughelyét. A folyamatos megkeresések
azt igazolják, hogy a leszármazottak
érdeklődése emberöltőkkel a nagy hábo-
rúk befejezése után is töretlen. A kérel-
mek megválaszolásának előfeltétele a
belföldi és külföldi levéltári forrásokban,
könyvészeti anyagokban történő állandó
kutatás, számítógépes adatbázisok kiépí-
tése. Az eddigi kutatási eredmények szé-
les körű közlése és a hadisírgondozás
eszméjének megismertetése érdekében a
kor követelményeinek megfelelően
2011-ben internetes honlapot indítot-
tunk.

A hadisírok ápolásában és karbantartá-
sában a Magyar Honvédség tevékenyen
részt vesz. Elesett hőseink emlékének
ápolása rendkívül fontos a hadsereg belső
összetartó erejének fenntartásában, mert
ez mindig arra emlékezteti a katonákat és
a civileket egyaránt, hogy a hadsereg csa-
ládként gondoskodik halottairól. Ugyan-
akkor a nálunk nyugvó idegen katonák
sírjának gondozása legalább ilyen fontos
feladat. Ez az egyik útja a hosszú háborús
múlt és ellentétek lezárásának, hiszen
Albert Schweitzer híres mondása szerint a
hadisírok a béke követei, és ha ezekről
gondoskodunk, akkor a béke mellett
teszünk hitet. 

Dr. Szarka Gábor,
Maruzs Roland

(Az írás a Honvédségi Szemle 
2012/3. számában jelent meg.)

Díj a környezet védelméért

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsü-
li a megye lakossága, valamint közösségei
által az épített és természetes környezet
állapotának megóvásáért, jobbításáért és
fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e
területen elért kiemelkedő teljesítmények
elismerésére Pest Megye Környezetvédel-
méért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapí-
tott 2008-ban. A díj azoknak a Pest megyé-
ben élő magánszemélyeknek, illetve Pest
megyében tevékenykedő közösségeknek
(civil szervezeteknek, helyi egyesületeknek
stb.) adományozható, akik/amelyek Pest
megye épített és természetes környezetének
megóvása, illetve fejlesztése, a környezettu-
datos szemlélet kialakítása érdekében
magas színvonalú, kiemelkedő értékű és
eredményes munkát végeznek, vagy végez-
tek, és amelynek eredménye az adományo-
zást megelőző évben valósult meg.

A díj adományozására javaslatot tehet-
nek: Pest megyei települési önkormány-
zatok, Pest megyében élő magánszemé-
lyek, illetve Pest megyében tevékenykedő
társadalmi szervezetek, civil szervezetek,
helyi egyesületek.

A díjjal és a javaslattétellel kapcsolatos
további információk: http://www.pestme-
gye.hu/sport/kornyezetvedelmi-dij

Több jogosítványt az önkormányzati
védelmi feladatot ellátóknak!  
A belügyminiszter szerint több jogosít-
ványt kellene adni az önkormányzati
védelmi feladatokat ellátó embereknek a
jelenleginél, annál, hogy csak regisztrál-
ják a bűncselekményt. 

Pintér Sándor Balatonalmádiban, a XI.
Magyar Jogászgyűlésen, Közbizton ság–
bűn üldözés című előadásában azt mondta:
a társadalmi értékítélet jelentős szerepet
játszik abban, hogy a polgárok hogyan
értékelik a közbiztonságot. Mint hozzátet-
te, 2011-ben a százezer lakosra jutó,
regisztrált bűncselekmények száma 4520
volt; a Belügyminisztérium a bűnüldöző
szervek átalakítását a statisztikákra építi,
még akkor is, ha azok kissé csalókák.

Kitért arra: szélesebb lett a rendőrségnek
a civil szervezetekkel való együttműködé-
se, az önkormányzatok különböző bizton-
sági feladatokra egyre több embert alkal-
maznak, azoknak viszont korlátozott lehe-
tőségeik vannak: nem tarthatják vissza pél-
dául a tettest, amíg a rendőr megérkezik.

A belügyminiszter ezért azt szeretné
elérni, az önkormányzati védelmi felada-
tokat ellátó embereknek (például polgá-
rőr, halőr) több jogosítványuk legyen a
mostaninál, vagyis annál, hogy csupán
regisztrálják a bűncselekményt.

MTI 

STÚDIÓBESZÉLGETÉS A 2. MAGYAR HADSEREGRŐL. RÉSZTVEVŐK: SÁRA SÁNDOR FILMRENDEZŐ,
SZABÓ PÉTER ÉS SZAKÁLY SÁNDOR HADTÖRTÉNÉSZEK
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Május 8-án ünnepélyes projektzáró rendezvénnyel befe-
jeződött a Zámori-patak belterületi szakaszának rende-
zése. 

A beruházási program nyitórendezvényét 2011. július 7-én tartot-
ták a pusztazámori Öreg Tölgy Kastélyfogadóban. Pusztazámor
önkormányzata a „Pusztazámor, Zámori-patak belterületi szaka-
szának rendezése” című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0015 azonosí-
tószámú projekt keretében 67 952 160 forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a Zámori-patak belterületi szakaszának rendezé-
sére. A projekt összköltsége 75 502 400 Ft, az önkormányzat által
biztosított önerő 7 550 240 Ft. A beruházás szükségességét az
indokolta, hogy a patak érintett szakasza a vízgyűjtő dombvidéki
és síkvidéki részének határvonalán fekszik. Alapvető hidrodinami-
kai 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 átépítették a helytelen keresztező műtárgyakat és kialakítot-
ták az optimális mederprofilt, így biztosítható Pusztazámor község
belterületének védelme a Zámori-patakon időszakosan átvonuló
árvízi hozamok károkozásától.

A projekt ünnepélyes nyitórendezvénye után az érintett lakos-
ság tájékoztatására lakossági fórumot tartottak. A rendezvényen
bemutatkoztak 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 projekt kivitelezésének műszaki

átadás-átvétele az érintettek és az érintett közműszolgáltatók
előzetes tájékoztatását követően, azok részvételével 2011. de-
cember 15-én történt meg. 

A munkálatok teljes körű befejezése után, ez év május 8-án
került sor a projekt ünnepélyes lezárására. A rendezvényen részt
vett dr. Aradszki András, Érd –Százhalombatta–Diósd ország-
gyűlési képviselője (képünkön), Keller László korábbi ország-
gyűlési képviselő, Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium közlekedésért felelős helyettes államtitkára, küldöttség
érkezett a Sopron-Fertőd Kistérségből. Megjelentek a beruházás-
ban részt vevő intézmények, cégek képviselői, így a Pro-Regio
Ügynökség  (mint közreműködő szervezet), a Vidra Kft. (terve-
zést és projekt-menedzselést végző szervezet) és a Lang-Szolg
Kft. (kivitelező) munkatársai. Eljöttek a környező települések pol-
gármesterei, és természetesen ott voltak önkormányzatunk kép-
viselői, valamint községünk lakosai közül többen.

A beruházás helyszínén Pátrovics Benedek polgármester
köszöntötte a résztvevőket, majd rövid áttekintést adott a projekt
megvalósításáról. Külön megköszönte a lakosságnak az építke-
zés során tanúsított megértését, türelmét. Ezt követően a részt-
vevők megtekintették az újjáépített-szabályozott patakmedret.

Dr. Aradszki András gratulált a program megvalósításához.
Kiemelte a helyi lakosságról való gondoskodás, az összefogás
fontosságát, mely révén sikerült elérni, hogy „egy ilyen szép
faluban ne forduljon elő árvízi helyzet”. Köszönetet mondott a
tervezőknek, a kivitelezőknek és mindazon közreműködőknek,
akik hozzájárultak a beruházás megvalósításához.

A rendezvényt a „Tavaszi szerenád a patak partján” című kul-
turális program zárta. A kastélyparkban megtartott koncerten
Benedekffy Katalin, Bakos-Kiss Gábor, valamint Sándor Dezső és
zenekara mutatta be műsorát.

K.Z.
(További képek a projektzáróról a 16. oldalon)

Szabályozott patakmeder 
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Kivonat Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április

2-i üléséről

15/2011. (04. 02.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tárnoki Rendőrőrs 2011. évi beszámolója
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Tárnoki Rendőrőrs 2011.
évi beszámolóját a leírtak szerint elfogadja.

*
16/2012. (04. 02.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pusztazámor, 0108 hrsz-ú út felújítása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor, 0108 hrsz-ú út két
oldalának kitakarításához és felújításához hozzájárul, 
a munkálatok elvégzésével megbízza Szőke Gábort 
a Pusztazámor, 0105/15 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát.

Elfogadja Szőke Gábor felajánlását, hogy a kivite-
lezés összes költségét és az ezzel kapcsolatos munká-
latokat a község javára felajánlásként elvégezze.

*
17/2012.(04. 02.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Óvodai beiratkozás rendje
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete úgy dönt, hogy közigazgatási területén a beirat-
kozási időpontokat az alábbiak szerint határozza meg:

2012. április 18-tól, 19-ig az alábbiak szerint: 
naponta: 8–16 óráig

Helye: Pusztazámor, Napköziotthonos Óvoda,
Petőfi Sándor u. 27.

A közzétételről az intézményvezető a helyben szo-
kásos módon gondoskodnak.

*
18/2012. (04. 02.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Napköziotthonos Óvoda
éves nyitva tartásának rendjét – zárva tartását – az
alábbiak szerint határozza meg:

Nyári időszakban zárva tart: 2012. július 16-tól
2012. augusztus 12-ig.

A Képviselő-testület megbízza az intézményvezetőt,
hogy a kihirdetésről és a végrehajtásról intézkedjék.

*
19/2012. (04. 02.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tárnok–Sóskút–Pusztazámor Építéshatósá-
gi Igazgatási Társulás 2011. évi beszámolójának
elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Tárnok–Sóskút–Pusztazá-
mor Építéshatósági Igazgatási Társulás 2011. évi
beszámolóját a leírtak szerint elfogadja.

*
20/2012. (04. 02.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lomtalanítás időpontja
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az éves lomtalanítás ügyében
az FKF Zrt. által felajánlott időpontok közül Pusztazá-
mor tekintetében a 2012. április 27-i, illetve pótidő-
pontként a 2012. május 25-ét választja.

*
21/2012. (04. 02.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sóskúti Polgárőr Egyesület által szervezett
közlekedési vetélkedő támogatása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Sóskúti Polgárőr Egyesület
által szervezett közlekedési vetélkedőt 50.000 forint-
tal támogatja.

A támogatási szerződés elkészítésére és megköté-
sére felhatalmazza a polgármestert.

*
22/2012. (04. 02.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati lakás bérleti szerződése
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő Pusztazámor, 322/5 hrsz. alatti komfortos önkor-
mányzati lakást 1 évre bérbeadja Ágoston Anita és

Bratkó István kérelmezők részére. A bérleti szerződés
így 2012. május 1-től 2013. április 30-ig érvényes. 

A szerződés megkötésére felhatalmazza a polgár-
mestert.

*
23/2012. (04. 02.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati lakás bérleti szerződésének
meghosszabbítása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Pusztazámor, 324/2 hrsz. alatti összkomfor-
tos önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó
szerződést 1 évvel meghosszabbítja a jelenlegi bér-
lők, az Érdi Rendőrkapitányság szolgálatában álló két
rendőr, Gura Róbert és Virág Zoltán részére.

A bérleti szerződés így 2012. június 1-től 2013.
május 31-ig érvényes. 

A szerződés megkötésére felhatalmazza a polgár-
mestert.

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Kivonat Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. április 23-i üléséről

Pusztazámor Községi Önkormányzat 7/2012. (IV.26.)
számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költség-
vetésének végrehajtásáról. (A rendelet az önkormány-
zat honlapján megtekinthető.)

*
Pusztazámor Községi Önkormányzat 8/2012. (IV.26.)
számú rendelete a köztisztviselőinek egyes jóléti, kul-
turális, szociális és kegyeleti juttatásairól szóló
2/2003. (02.19.) rendelet módosításáról. Rendelet
mellékelve. (A rendelet az önkormányzat honlapján
megtekinthető.)

*
25/2012. (04.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Útfelújításhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor, Jókai Mór és
Dobó István utcák és beépített átereszek felújítási
munkálatainak műszaki ellenőrzésével – a kivitelezés
összegének 1,25%-os díjazásról szóló árajánlata
alapján – a LUMIX Mérnöki Irodát bízza meg. A
műszaki ellenőrzés költségeit a 2012. évi költségvetés
terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.

*
26/2012. (04.23.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ágoston Anita és Bratkó István kérelme bérelt
önkormányzati lakásban fürdőszoba kialakítása ügyben

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Pusztazámor, 322/5 hrsz. alatti komfort nél-
küli önkormányzati lakásban fürdőszoba és wc kiala-
kítására engedélyt ad Ágoston Anita és Bratkó István
kérelmezők részére azzal, hogy az átalakítás költsé-
geit teljes mértékben a kérelmezők vállalják. 

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2012. május 22-i Sóskút 

Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről

27/2012. (05.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pusztazámori gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi feladatok ellátásáról szóló 2011. évi tájékozta-
tó elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámori gyermekjólé-

ti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
2011. évi tájékoztatót a leírtak szerint elfogadja.

*
28/2012. (05.22.)számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti
Iskola és Könyvtár 2011. évi költségvetésének teljesí-
téséről szóló beszámoló elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Andreetti Károly Általános
és Művészeti Iskola és Könyvtár 2011. évi költségve-
tésének teljesítéséről szóló beszámolót a leírtak sze-
rint elfogadja.

*
29/2012. (05.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2012. iskolai tábor költségei
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete úgy dönt, hogy a pusztazámori alsó és felső tago-
zatos tanulók vonatkozásában az egy főre jutó költséget
vállalja. Ennek elszámolására a két önkormányzat
közötti társulási megállapodás alapján fog sor kerülni.

*
Pusztazámor Községi Önkormányzat 9/2012.(V.25.)
számú rendelete az önkormányzat egyes szabálysér-
tési rendelkezéseit tartalmazó önkormányzati rende-
letek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.
Rendelet mellékleve. (A rendelet a község hivatalos
honlapján megtekinthető.)

*
30/2012. (05.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ingyenes tankönyv biztosítása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete úgy dönt, hogy a Sóskúti Andreetti Károly Általá-
nos Művészeti Iskola Pusztazámori tagintézményébe
járó valamennyi 1-4 osztályos tanulónak, valamint
valamennyi Sóskútra járó pusztazámori tagozatos tanu-
lónak ingyenes tankönyvet biztosít a 2012/2013-as tan-
évre. A tankönyveket az önkormányzat a könyvtár
részére vásárolja meg, melyet a tanulók a tanév végéig
használatra megkapnak. A pénzügyi keretet az önkor-
mányzat költségvetésének általános tartaléka terhére
biztosítja. A szükséges intézkedések megtételére felha-
talmazza a polgármestert.

*
31/2012. (05.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dallos Márta kérelme sportoló gyermeke
támogatása iránt

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Magyar JKA Karate Szö-
vetségen keresztül Gróh Janka sportoló részére
60.000 Ft támogatást nyújt a korosztályos JKA Kara-
te Európa Bajnokság párizsi döntőjére való kiutazás
költségeihez. 

A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza
a polgármestert.

A támogatást a 2012. évi költségvetés általános tar-
taléka terhére biztosítja.

*

32/2012. (05.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Élelmiszerbolt bérleti jogának pályáztatása
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 2039 Pusztazámor, Petőfi
Sándor u. 1. szám alatt működő élelmiszerbolt bérle-
ti jogát pályázat útján adják bérbe 2012. július 1-től. 

A pályázati kiírás az alábbi feltételeket tartalmazza:
• A bérbeadás időtartama: 2012. 07.01-től határo-

zatlan időre
• A bérleti díj összege: 2012. 07.01-től bruttó

50.000 Ft/hó
• A pályázat elbírálásának időpontja: 2012. 06.29.

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

(Az önkormányzati dokumentumokat betűhíven
közöljük – A szerk.)

Önkormányzati rendeletek, határozatok
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Iskolai hírmondó

Versenyfigyelő

Iskolánk több versenyeredménnyel is
büszkélkedhet. Örömmel osztom meg
önökkel, hogy a tanév utolsó két hónap-
jában lezajlott versenyeken is döntős
helyeken végeztek tanulóink.

Sóskúton rendezték meg a kerékpáros
KRESZ-versenyt, melyről a gyerekek szép
díjakkal távoztak, hiszen az első helyezés
kivételével mi hoztuk el a többi díjat. A ver-
senyen II. helyezést ért el a negyedik osztá-
lyos Andó Krisztina, aki egy új bicikli bol-
dog tulajdonosa lett. Lázár Gréta második
osztályos tanuló III. helyezést ért el. A IV.
helyezett pedig Szakács Bence lett a negye-
dik osztályból. Mindketten ajándékcsoma-
gokkal térhettek haza. Gratulálunk nekik!

Május hónapban olvasati vetélkedőre
mentünk a sóskúti iskolába, ahol ebben a
tanévben Berg Judit Rumini című regénye

volt a téma. Az iskolánkat négy (négyfős)
csapat képviselte. Kategóriájában a har-
madik osztály csapatai megszerezték az I.
és II. helyezést. Az első díjas csapat tagjai:
Csuta Boglárka, Berki Tamás, Petky Bene-
dek, Gróh Janka, akik egy- egy szép köny-
vet kaptak. A második helyezett csapat
tagjai: Kalmár Kristóf, Kenéz Martina,
Lázár Lea, Tarnay Klára. A negyedik osz-
tályos csapatok szintén a dobogó legfelső
fokain végeztek, ők is elhozták az I. és a
II. helyezéseket. Az első helyezett csapat
tagjai: Horniák Júlia, Károlyi Bendegúz,
Kovács Barbara, Petky Domokos. A máso-
dik helyezett csapat tagjai pedig: Keresz-
tes Hanna, Szakács Bence, Zrubecz Lilla.
Valamennyi diákunknak gratulálunk a
szép eredményekhez!

Visszapillantó

Áprilisban a Föld napjához kapcsolódóan
ismét megrendeztük a „Zöld hetet”. Igen
fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, és
erre igyekszünk tanulóink figyelmét is fel-
hívni. Rajzpályázatot hirdettünk a témá-
val kapcsoltban, melyre szép számmal
érkeztek alkotások, ezek az iskolában
rendezett kiállításon megtekinthetőek. A
legszebb alkotások készítői könyvjuta-
lomban részesültek, melyet a Gyermek-
mosoly Alapítvány támogatott. A projekt
zárásaként papírgyűjtést szerveztünk, egy
héten keresztül fogadtuk az iskola elé
helyezett konténerbe a felesleges papír-
hulladékot. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a sok-sok papírt a gyereknek, a
szülőknek és minden támogatónknak!

2012. május 18-án délelőtt a madarak
és fák világnapja kapcsán az Öreg Tölgy
kastélyfogadó parkjába kirándultunk,

ahol Tarján Barna, a Pilisi Természetvé-
delmi Egyesület madarászának gyermek-
foglalkozásán vettünk részt. A csodado-
bozból strucctojás, egerészölyv-szárny,
madárkoponyák és -lábak kerültek elő.
Barna csupa érdekességet mesélt a
madárvilágról, amit a gyerekek és a fel-
nőttek érdeklődve hallgattak. Ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani a Zámori
Körnek, hogy támogatta a Madarászsuli
létrejöttét, valamint Krajcsovics Jánosnak,
hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt a
gyönyörű parkot, mely igazán méltó hely-
szín a természet szeretetére nevelésnek.

A tanév végéhez közeledve a Gyer-
mekmosoly Alapítvány jóvoltából elláto-
gathattunk iskolánk diákjaival a budapes-
ti Elevenpark játszóházba, ahol játék,
élmény és szórakozás várt rájuk. Ebben a
napfényes játszóházban kedvükre válo-
gathattak a gyerekek a trambulin, csúsz-
da, mászófal, buborékhegy és a kaland-
pálya között. Volt sok móka és kacagás.

Május elején minden évfolyam diákjai
az édesanyák, nagymamák köszöntésére
készülődtek, s színvonalas anyák napi
műsorral kedveskedtek szeretteiknek.
Megható pillanatok, könnyes szemek
jelezték, hogy ismét sikerült meghitté ten-
nünk ezt a szép ünnepet.

A hónap utolsó napja a Dallos Márta
által vezetett „Zenesuli” tanévzáró vizsga-
koncertjével zárult. A foglalkozásokra –
melyet csütörtök délutánonként tartott– 15
kisdiák járt rendszeresen. A bemutató után
a gyerekek verssel és virágokkal köszön-
tötték Márti nénit, majd elfogyasztották az
alkalomra készített süteményeket. A dél-
után jó hangulatban telt el, öröm volt
nézni a sok tehetséges kisdiákot.

Június elsején a pedagógusokra emlé-
keztünk. Iskolánk harmadik osztályos
tanulói műsorral készültek erre az alka-
lomra. Ezt követően minden osztályból
két-két diák köszöntötte verssel és egy
csokor virággal tanítóját, megköszönve
az elmúlt évet, a sok-sok tudást és fára-
dozást.
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Előretekintő

Lassan elérkezünk a 2011/2012-es tanév
végéhez. Mint minden tanévben, idén
sem maradhat el a jól megérdemelt osz-
tálykirándulás. Az első és második osztály
a Vasúttörténeti parkba látogatott el. Júni-
us hónapban több helyi és érdi kirándu-
lást is terveznek.  A harmadik osztály
tömegközlekedéssel tekinti meg Budapest
nevezetesebb helyeit, mint a Parlamentet,
a Margit-szigetet és a  Hősök terét. A
negyedik osztályosok pedig kétnapos
erdei iskolában voltak május közepén a
Velencei-tónál.

2012. június 14-én 16 órakor Nyárváró
évzárót tartunk az iskola tornatermében,
melyre minden érdeklődőt nagy szeretet-
tel várunk. A negyedik osztályos tanulók
búcsúztatása is ezen a napon történik.

Az utolsó tanítási nap ebben a tanév-
ben június 15., péntek.

A hivatalos tanévzáróra 2012. június
22-én kerül sor a sóskúti iskola tornater-
mében 17 órai kezdéssel. A tanévzáró
műsort iskolánk tanulói adják. Ekkor kap-
ják meg tanítványaink a bizonyítványt.

Minden kedves szülőt és érdeklődőt sze-
retettel várunk idén is. 

Napközis táborunk, mely igen nagy
népszerűségnek örvend, június 26-ától
június 30-áig tart, sok izgalmas program-
mal.

A vakációra kellemes időtöltést, sok
felejthetetlen pillanatot kívánok minden
kisdiáknak!

Lázár Emília
tanító

Miért fontos a kutyasuli?
A legújabb régészeti leletek és az ehhez
kapcsolódó kutatások szerint a kutya kb.
32 000 éve él az ember társaságában.
Azóta okoz fejtörést a vele való kapcso-
latrendszer megfejtése. 

Mindenki kapcsolatba kerül kutyákkal.
Lehet az a kutya sajátunk, vagy egy
rokonlátogatáskor az ottani házi kedvenc,
vagy csak egy szerencsétlenül járt kóbor-
ló az utcán. Az ilyen alkalmakkor – per-
sze csak ha túllépünk a „nemmészinne-
nazanyád” régi rossz beidegződésen –
mindenképpen valamilyen kommuniká-
ció zajlik ember és állat között. Két külön-
böző faj próbálja kitalálni, illetve megér-
teni a másik jelzéseit. Ha ez sikerül, akkor
akár kapcsolattá is fejlődhet egy ilyen
találkozás, ha nem, akkor a legrosszabb
esetben balesettel és sérüléssel is végződ-
het a történet. 

Ha saját házi kedvenc tartása mellett
döntünk, túl azon, hogy a fajta, illetve az
egyed kiválasztásánál is fontos a szakérte-
lem, már az új társ megérkezése előtt tájé-
kozódnunk kell annak közlési módjairól
ahhoz, hogy a nevelésben ne legyenek
súlyos zsákutcáink. 

Egy példa. Hazavittünk egy menhelyről
egy kutyát. Az etetés elérkeztekor a kutya
izgatottan nyüszít, de ezzel egy időben a
földhöz lapul közeledtünkkor. Mit akar
elmondani nekünk ilyenkor, hogyan reagá-

lunk mi a viselkedésünkkel, mit kell ahhoz
tennünk, hogy a zavart, helytelen viselke-
dését a mi reagálásunkkal és viselkedé-
sünkkel egy békés, nyugodt és magabiztos
viselkedéssé változtassuk, amit aztán más
szituációkban is hasznosíthatunk?

Nos, ez csak egy, a kutya tartása során
esetlegesen felmerülő kérdésláncok
közül, az ilyen problémasorokból még
van pár száz, ha nem több. Ezek megvá-
laszolását és kivitelezését van aki magától
is képes megtenni, de a kutyatartók több-
ségének ehhez több-kevesebb segítségre
van szüksége.

Mihez is hasonlíthanám a folyamatot?
Például a nyelvtanuláshoz. Mindenki
képes megtanulni egy másik nyelvet?
Lehet kapni szótárat, könyveket, munka-
füzeteket, hanganyagot. Vannak olyanok,
akik önállóan képesek elsajátítani egy
idegen nyelvet. A legtöbbünknek azon-
ban szüksége van ehhez segítségre, egy
olyan közegben kell időt töltenünk, ahol
minden résztvevőt ez a cél motivál. 

A kutyasuliban minden adva van
ahhoz, hogy megtanuljunk egy másik
nyelvet beszélő egyeddel kommunikálni.
Igaz, a környezet egy kicsit eltérő a
hagyományos iskoláétól, de hát a tan-
anyag sem hétköznapi.

Nos, ehhez a tanulási folyamathoz nyújt
elsődlegesen segítséget a kutyasuli, mert aki

a kutyát mint társállatot választja, egy har-
monikus kapcsolatra gondol, nem megold-
hatatlannak tűnő problématengerre. Szeret-
nék itt a lapban is, de elsősorban az életben
segíteni a kutyatulajdonosokat abban, hogy
ezt a több évezredes múltra tekintő kapcso-
latot felhőtlenül, vagy legalábbis a legkeve-
sebb felhővel élvezhessék.

Problémájuk van kutyájukkal? Írjanak
elektronikus úton, vagy hívjanak, szíve-
sen állok rendelkezésükre szaktanácsa-
dással is. Ötleteiket is várom, hogy az
újság következő számaiban milyen
témákról olvasnának szívesen.   

Szeretettel várok mindenkit a Tárnoki
kutyasulin is kiképzési időben, szomba-
tonként 14 órakor, vasárnaponként 9 óra-
kor, az M7-es autópálya hídjánál.

Petrás Antal 
iskolavezető, Tárnoki kutyasuli

+36 309/77-11-66 • web: kutyasuli.eu
e-mail: tarnokikutyasuli@gmail.com
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Hírek, információk községünkről 

www.pusztazamor.com

2012. május 26-án immár a 8. rajtra készülődtünk. Tárnok a
„soros” rendező; ők indultak Sóskútra, majd Pusztazámor csat-
lakozásával, összesen 481 fő részvételével, együtt kerekezett a
három falu.

Az időjárás kedvező – se hideg, se meleg –, a szél nem fúj. A
résztvevők többsége fiatal, sok a kisgyermek. Élvezik a lehetősé-
get, hiszen nem kis teljesítmény 23 kilométert „letekerni”.
Dicsőség, ha sikerül baj nélkül teljesíteni a távot.

Regisztrálás közben kérdezem a gyerekeket, ki volt már az
előző években is biciklizni. Majdnem mindenki! A legkisebbek
szülői-nagyszülői segítséggel vesznek részt a menetben. Elől
vagy hátul ülnek peckesen a biciklin (bukósisakban!). Külön sor-

számmal szerepelnek. Az idei legfiatalabb résztvevőnk még
nincs egyéves, Babar Zília Szilvia; a legidősebb túrázó Csókási
László (1939), Várudvari Violáék budapesti barátja volt. Köszön-
jük a pusztazámori 111 fő részvételét!

A „zászlóvivő” Turnhauser Tamás szerint jó hangulatú, kelle-
mes kirándulás volt az idei is. A fiatalság élvezte a biciklizést.
Minden elismerést megérdemelnek (23 km!).

A „célállomáson“, Tárnokon igazi meglepetés volt az ÉTV (Érd
és Térsége Vízművek) „lajtos” vízellátása. A három csappal mű -
ködő tartály hűs vizet szolgáltatott a szomjas túrázóknak.  A tán-
cos szereplők műsorát is élvezték, főképpen a „kortársaik”.

Hátra van még a köszönetnyilvánítás. Mindenekelőtt köszönet
a Pusztazámor Községért Közalapítvány anyagi támogatásáért,
mely lehetővé tette a Három falu két keréken hagyományos
kerékpártúránk résztvevőinek pusztazámori fogadását. Köszön-
jük az összes segítő munkáját, akik az utat biztosították, az ellá-
tást, a kínálást és a sátorverést stb. megoldották. Külön köszön-
jük az ÁNTSZ két munkatársának közreműködését, akik egész-
ségünket „felügyelték”.

Jelentem, hogy a vándorserleg továbbra is nálunk maradt!
Találkozzunk egy év múlva „ugyanitt”!  

Zámori Kör
Panni néni (Páli Anna)

Fotó: Dobos Ferenc
Utóirat: Jövőre „pályázatot” hirdetek a cikkírásra: 

a legidősebb kisegítő, P.A. (1933)

Három falu (ismét) két keréken



2012/313 / ZÁMORI HÍREK

A történet 110 évvel ezelőtt Párizsban
kezdődött. 1902-ben az európai országok
egyezséget kötöttek, hogy védeni kell a
„hasznos szárnyasokat”. 1906-tól törvény
írja elő, hogy minden év május 10-én az
iskolák a diákokat megismertessék a
madarakkal. A cél: a természet és a mada-
rak védelme. Hazánkban már az egyez-
mény megkötésének évében, 1902.
május 10-én megtartották az első megem-
lékezést Chernel István ornitológus szer-
vezésével. 

Pusztazámoron 2012. május 18-án
ünnepeltük a madarak és fák napját az
iskola I–IV. osztályos tanulóival, kicsit
„rendhagyó” módon. Mikor megtudtam
Gabikától a tervezett időpontot, elmond-

tam neki a régi iskolások kastélyparkhoz
fűződő emlékeit. Mindketten egyre gon-
doltunk: Krajcsovics úr a segítség! János
örömmel engedte a 80 fős gyermekkom-
pánia kiruccanását a kastélyparkba.

Az én meglepetésem Tarján Barna
„madarász” (régi ismerősünk 2009-ből)
felkérése volt „madarászsulis” bemutató-
ra. A dolog összejött: madárszárnyak, 

-lábak, strucctojás, verébcsontváz stb.
bemutatásával fűszerezve a kérdés-felelet
„tudományos” madarász órát sikerrel
megtartották. Az első osztályosok verssel
köszönték meg az előadást.

Az ünnepség befejező fénypontjaként a
Pusztazámor krónikája című kötet 61.
oldalán szereplő 260-300 éves kocsányos
tölgy tökéletes ágkörű (5 alsó, 5 felső) 25
m magas, 25 m átmérőjű koronájának
ágaira felmászó gyerekeket „digitálisan”
megörökítettük.

Jánosnak a gyerekek nevében is köszö-
net, hogy e varázslatos szépségű, gyönyö-
rű parkban (arborétumban) lehetőségünk
volt egy délelőtt eltöltésére. 

Panni néni

Madarak és fák napja

Kabai Mariann:
Erdőlakók

Ki lakik a fűben?
Ki lakik a fában?
Ki lakik az erdő 
fekete zugában?
Katica a fűben, 
fakopáncs a fában, 
mesebeli manók
az erdő zugában.
Ágak rejtekében 
rigó meg a párja, 
pici fiókájuk
a reggelit várja.
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Színház a szomszédban

Bravúros bérletárak a 2012–2013-as évadra

Premier bérlet

1. Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről 
– zenés válóok két részben

2. Caragiale: Micsoda éccaka! – bohózat
3. Szép Ernő: Tűzoltó / Fiú, leány

– szerelmi párbeszédek
4. Howard Ahman – Alan Menken: Rémségek kicsiny boltja

– horror-musical-vígjáték

péntek/szombat 19 óra
I. kategória II. kategória III. kategória
9500 Ft. 8000 Ft. 7500 Ft.

Budaörs bérlet

1. Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről 
– zenés válóok két részben

2. Caragiale: Micsoda éccaka! – bohózat
3. Howard Ahman – Alan Menken: Rémségek kicsiny boltja

– horror-musical-vígjáték
4. Meglepetés előadás

hétköznap 19 óra
I. kategória II. kategória III. kategória
7800 Ft. 6700 Ft 6200 Ft.

-20%  6240 Ft -20%  5360 Ft

Senior bérlet

1. Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről
–zenés válóok két részben

2. Caragiale: Micsoda éccaka! – bohózat
3. Márai Sándor: Az igazi

– szerelmi történet egy részben
4. Meglepetés előadás

kedd/szerda 17 óra
I. kategória II. kategória III. kategória
6800 Ft 5800 Ft 5400 Ft

-20%  5440 Ft -20%  4640 Ft

Ahogy tetszik bérlet 6

Ön választhatja ki, hogy 6 hat előadást mikor szeretné megnézni,
de akár hatan is eljöhetnek együtt egy előadásunkra.

Premier előadások napjain nem váltható.
I. kategória II. kategória III. kategória
11000 Ft 10000 Ft 9000 Ft

-20 %  8800 Ft -20 %  8000 Ft

Ahogy tetszik bérlet 4

Ön választhatja ki, hogy 4 hat előadást mikor szeretné megnézni,
de akár négyen is eljöhetnek együtt egy előadásunkra.

Premier előadások napjain nem váltható.

I. kategória II. kategória III. kategória
7800Ft 6700 Ft 7500 Ft  

-20 %  6240 Ft -20 %  5360 Ft

Budaörsi Játékszín 2040 Budaörs, Szabadság út 26.
Pénztár nyitva tartása: H–P 10–18 óráig, előadásnapokon 
10 órától az előadás szünetéig, hétvégi előadásnapokon: 
előadás kezdése előtt 2 órával az előadás szünetéig.

Pest megyei pályázatok
Pest Megye Közgyűlése nagyra becsüli a megyei települések kör-
nyezetfejlesztési tevékenységét, az épített és a természetes kör-
nyezet minőségének javítására és a települések karakterének,
építészeti értékeinek megőrzésére tett erőfeszítéseket.

Fentiek elismerésére 2012-ben is meghirdeti a „Kulturált Tele-
pülési Környezet Díj”, valamint a megyében épülő színvonalas
épületek díjazására alapított „Pest Megye Önkormányzatának
Építészeti Nívódíja” című pályázatot. A részletes pályázati hir-
detményeket tartalmazó hatályos rendelet a pestmegye.hu por-
tálról letölthető.

A közgyűlés a díjakról 2012. október 31-ig dönt, a díjak kiosz-
tására a Megyenap alkalmából, 2012. decemberben megrende-
zendő ünnepségen kerül sor. 

A pályázatokat a rendeletben meghatározott feltételek szerint,
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Területfejlesztési Koor-
dinációs és Irányítási Iroda címén, postai úton vagy személyesen
lehet benyújtani. A borítékra kérjük, írják rá a pályázat megne-
vezését. Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Postacím: 1364
Budapest Pf.: 112. A beadási határidő mindkét pályázat esetében
2012. június 30.

A felmerülő kérdéssel, problémákkal Szabóné Pányi Zsuzsan-
na megyei főépítészhez lehet fordulni az alábbi elérhetősége-
ken: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Területfejlesztési
Koordinációs és Irányítási Iroda (TEKI), 1052 Budapest, Város-
ház u. 7. Tel: 06-1-233-68-61; Fax: 06-1-233-68-90. Mobil: 06-
20-9369-607. E-mail: panyiz@pestmegye.hu.
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Gyermeknapi vigadalom

Május utolsó vasárnapja, mint mindig, az idén is a gyerekekről
szólt országszerte. Községünkben sem volt ez másként.  Sze-
rénytelenség nélkül mondhatjuk, nagy sikerű gyereknapot tartot-
tunk az iskola udvarán. Nem volt hiány a gyerekzsivajban, élmé-
nyekben és a rohangászó gyermekeket fürkésző szülői szempá-
rokban. Mindenki kipróbálhatta a kézügyességét az óvó nénik,
illetve Bányai Gábor keramikus közreműködésével. Átváltozásra
is lehetőség volt, így születtek pillangók, katicabogarak és tigri-
sek az arcfestő sarokban Pálok Anita, Gróh Katinka és Lázár Emí-
lia segítségével. Az iskola pedagógusai családi ügyességi verse-
nyeket szerveztek a vállalkozó kedvű apukáknak, anyukáknak és
a gyerekeknek. Pihenésképpen fellépett a Budapesti Utcaszín-

ház, melynek tagjai elhozták közénk János vitézt és a szépséges
Iluskát. Szorgos apukák, Holinszki Rezső és Csányi László, a
programok alatt elkészítették a finom ebédet. Az anyukák pala-
csintával, finomabbnál finomabb süteményekkel kedveskedtek a
résztvevőknek. Az ízletes ebéd elfogyasztása után az apukák
kiosztották a meglepetés jégkrémet.  A programot az apukákból
és gyerekekből verbuválódott csapatok focimérkőzése zárta.

Köszönetünket fejezzük ki az iskolai SZMK-nak, a fentebb
említett közreműködőknek, valamint Pusztazámor Községért
Közalapítványnak, amely a gyermeknap anyagi költségeit fedez-
te, és természetesen minden kedves résztvevőnek, aki valami-
lyen módon hozzájárult a program sikeréhez.

Kiss Ágnes
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Szabályozott patakmeder
Képek a projektzáró ünnepségről

(Írásunk a 8. oldalon)




