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Kedves Pusztazámori Lakosok!

Karácsony közeledtével melegség tölti el
szívünket, egy-egy pillanatra megállunk a
rohanó világban és számvetést készítünk az
elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillana-

tokat, és minden szépséget, jóságot elraktározunk lel-
künkben, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező új
év napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre
figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk sze-
retteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi
legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik sze-
retetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az
az igaz ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi
harmóniát tud teremteni belső világában, saját lelkében és

a maga környezetében, mindenekelőtt családjában, ami
talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol
harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kap-
csolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi
lelki közösséget, élményt nyújt.

Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valóság-
gá, megélhetővé tenni, ami végigkíséri egész életünket és
mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét.

Minden pusztazámori polgárnak kívánok békés, bol-
dog, élményekben gazdag szent karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet.

Pátrovics Benedek
polgármester
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Kedves
Zámoriak!

Az utóbbi időben egy érdekes jelen-
ségnek lehettünk szemtanúi: egyik
napról a másikra az éjszaka leple
alatt színültig teltek a falu több pont-
jára kirakott önkormányzati konténe-
rek. Szerintem mindenki tudja, hogy
ezek a konténerek arra szolgálnak,
hogy a településünket folyamatosan
rendben tartó közmunkások ide
gyűjtsék az összeszedett leveleket,
ágakat. De mégis valakik telehordják
a konténereket sittel és óriási növény-
halmokkal. Tudom, hogy ez a legegy-
szerűbb megoldás, de kérem, ne
nehezítsék a munkánkat, tegyék
lehetővé, hogy rendben tarthassuk az
Önök környezetét is. 

A közterületek rendjét az önkor-
mányzat munkatársai folyamatosan
ellenőrzik. Mindemellett megkérem
Önöket, ha közterületen illegális hul-
ladékhalmot találnak, kérjük, jelez-
zék a Községházán a 0623/347-421-
es telefonszámon. 

Köszönöm a segítségüket:

Pátrovics Benedek
polgármester

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a Képviselő-testületnek, illetve
Polgármester úrnak azért, hogy a
településünk fennmaradásáért, fej-
lődésért végzett 30 éves munkám
elismeréseként, a Pusztazámorért
Emlékérem kitüntetést 2015. évben
nekem adományozták. 

Köszönettel tartozom feleségem-
nek, családomnak, és nem utolsó-
sorban azoknak is, akik a hosszú
évek során a munkámban támogat-
tak és segítségemre voltak. 

Békési Géza

Aranylakodalom

Ady Endre:
Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

Sok szeretettel 
a Naplemente Nyugdíjasklub

Ötven éve, hogy Szigeti Sándor és Erdei Klára 1965. november 6-án Vas-
megyeren örök hűséget esküdtek. Aranylakodalmuk ünnepén ezúton is
szeretettel köszöntjük őket. Kívánunk még sok-sok egymással eltöltött
évet erőben, egészségben!
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Egy helyi lakosnak először furcsa
lehet, hogy mi szükség van arra, hogy
a temetőben fellelhető sírok adatai
megtekinthetők legyenek az interne-
ten, hiszen a zámoriak majdnem
minden nyughelyet ismernek, mivel
gyakran ellátogatnak a temetőbe,
hogy gondozzák az elhunyt rokonaik
sírját. 

Azonban gondoljunk csak bele,
hogy egy távoli ismerősnek, vagy
például egy külföldön élőnek milyen
nehéz dolga lenne, ha fel akarná
kutatni elhunyt rokonai, ismerősei
síremlékét, hogy leróhassa kegyele-
tét. 

A temetővel kapcsolatos adatok
összegyűjtése és kezelése az önkor-
mányzatok, illetve a temető fenntar-
tójának a feladata. Az egyre növekvő
adatmennyiség miatt a régen megszo-
kott papír alapú megoldásokkal ez a
munka mára nehézkessé vált. Ezért
döntött úgy a Pusztazámor Községi
Önkormányzat, hogy csatlakozik
ahhoz a modern rendszerhez, amely-
nek segítségével az interneten keresz-
tül nyomon lehet követni a temető
sírhelyeit.

A www.temetoinfo.hu honlapot fel-
kereső látogatók név alapján megke-
reshetik a sírokat. Itt, a fotó mellett,

minden olyan nyilvános adat megta-
lálható, ami a sírokról is leolvasható,
illetve a sír pontos helye is megjele-
nik a térképen. A keresés mindenki
számára teljesen ingyenes és a világ
bármely részéről elérhető. 

Azok, akik nem rendelkeznek inter-
net-hozzáféréssel, vagy érdeklődni
szeretnének a sírhelymegváltás ügyé-
ben, megtehetik minden hétfőn a
Községházán Szimandlné Szolnoki
Gabriellánál. 

Szívesen segítünk Önöknek.

Pátrovics Benedek
polgármester

Internetre került a temető

Az Érdi Rendőrkapitányság bűnmege-
lőzési előadói a pusztazámori Naple-
mente Nyugdíjasklub október 30-i
klubfoglalkozásán a halottak napjá-
hoz köthető vagyonvédelmi előadást,

esetmegbeszélést tartottak. A rendez-
vényen a rendőrség munkatársainak
sikerült a klubtagokkal közvetlen, élő
kapcsolatot kialakítaniuk. Kapitánysá-
gunk kiemelten kezeli a lakosság bűn-

megelőzési tájékoztatását, ezért
további előadásokat is tervez Puszta-
zámoron.

Szatmáriné Berczi Dolóresz 
c. r. százados

Vagyonvédelmi előadás
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Év végi beszélgetés Pátrovics Benedek-
kel, Pusztazámor polgármesterével

– Polgármester úr, az adventi koszo-
rún meggyújtottuk a második gyer-
tyát, hamarosan itt a karácsony, majd
elbúcsúzunk a 2015-ös évtől. Kérem,
tekintsen vissza a lassan mögöttünk
lévő esztendőre. Milyen évet zár tele-
pülésünk, Pusztazámor? 

– Eredményes évet zárunk az idén
is. Örömmel tudok tájékoztatást adni
arról, hogy 2015-ben is biztonságosan
és stabilan gazdálkodtunk, a működé-
sünkhöz semmilyen hitelt nem vettünk
igénybe. A Regionális Hulladékkeze-
lőtől kapott havi járandóságunk bizto-
sítja a kiadásaink fedezetét. A kör-
nyékbeli településeket felülmúló mér-
tékű tartalékunk továbbra is növek-
szik, igaz, az alacsony kamatok miatt
a korábbinál szerényebb mértékben.
Tudjuk, hogy a település vagyonával
felelős módon, rendeltetésszerűen kell
gazdálkodnunk, ezért a tartalékaink
egy részét nem bankbetétben tartjuk,
hanem állampapírt vásároltunk annak
érdekében, hogy minél nagyobb hoza-
mot érjünk el. Mi maradunk az állam-
papírnál, nem hazardírozunk, betart-
juk a jogszabályokat.

– A három évvel ezelőtt lezajlott
közigazgatási változások érintették
Pusztazámort is, módosult a polgár-
mesteri hivatal feladata, működési
rendje. Milyen tapasztalatokról tud
beszámolni e tekintetben?

– Nem éppen a legjobbak a tapaszta-
lataim a közigazgatási változások kap-
csán. Mint tudjuk, 2013. január 1-jétől
alakultak meg a járások. A 2000 fő alat-
ti községeknek a szomszédos települé-
sekkel közös önkormányzati hivatalt
kellett létrehozniuk. Elmondhatom,
hogy az érintett bennünket a legnegatí-
vabban, hogy nem lehet Zámornak
önálló hivatala. Jól emlékszem arra,
hogy azután virágzott a legjobban a
településünk, amikor 1992-ben külön-

váltunk Sóskúttól. Községünk nehezen
kivívott önállóságának nagyon fontos
része volt az önálló polgármesteri hiva-
tal, mely helyben intézte a lakosság
hivatali ügyeinek többségét, és csak
indokolt esetben kellett más településre
utazniuk a zámoriaknak. Ma ismét
közös hivatalban dolgozunk együtt Sós-
kúttal. Ismert a régi, ideillő szólásmon-
dás: „Közös lónak túros a háta.” Kicsit
úgy érezzük, hogy a mi esetünkben is
helytálló a népi bölcsesség. Sóskúton
folyik a csatornázás, ami kétségtelenül
nagy munka, sok gonddal jár, és úgy
érezzük, hogy kevesebb idő jut a mi
ügyeink intézésére. A közigazgatási
átalakítás másik színtere, mint említet-
tem, a járások megalakulása volt. Vala-
mennyi feladatot elvittek tőlünk maga-
sabb, például járási szintre. Hetente
egyszer, csütörtökönként délelőtt jön a
települési ügysegéd. Sajnos nem tud-
nak munkaidőben bejönni hozzá az
ügyfelek, így az elmúlt időszakban 3-4
embernél több nem fordult meg nála,
telefonon sem keresik. A hivatali dolgo-
zók segítenek továbbra is azoknak, akik
valamilyen ügyben segítséget kérnek. A
feladatok csökkenésének indokával a
polgármesterek illetménye is csökkent,
van olyan kistelepülés, ahol a felére.
Szeretnék most már valamikor találkoz-
ni az országgyűlési képviselőnkkel,
hogy elmondjam neki: én az elmúlt 26
év alatt egyetlenegy munkatársam,
beosztottam bérét nem csökkentettem. 

– A községben évek óta az egyik fő
gazdálkodási cél, hogy sikerüljön
megőrizni az elért eredményeket,
fenntartani a magas szinten kiépült
infrastruktúrát, jó színvonalon üze-
meltetni az intézményeket. Ezen túl-
menően minden esztendőben fejlesz-
tési célokat is kitűz a képviselő-testü-
let, szinte minden évben megvalósult
egy vagy több komolyabb beruházás.
Miről tud beszámolni e területen?

– Minden évben megtervezzük azo-
kat a beruházásokat, melyeket végre
szeretnénk hajtani. 2015-ben a Kos-

suth Lajos utca mindkét oldalán csapa-
dékvíz-elvezető árkot építtettünk a
lakott terület határától a Zámor-pata-
kig. A munka március végén kezdő-
dött, az átadásra május végén került
sor. A bal oldalon a Zámor-patakig 650
méter, a jobb oldalon a Kereszt utcáig
320 méter nyílt árkot építettünk. A
szükséges pénz háromnegyedét a tele-
pülés biztosította, 20 millió forint
támogatást nyertünk hozzá pályázati
forrásból. Ami az óvodát illeti, két dol-
got is megvalósítottunk. Egyfelől a fenti
nevelői szobát alakíttattuk át úgy, hogy
csoportfoglalkozásokra alkalmas
legyen, illetve kiépíttettük hozzá a
vizesblokkot. Másfelől megterveztettük
és teljesen átalakíttattuk az óvoda
udvarát. Az önkormányzat mintegy 6,5
millió forintot költött erre a célra.
Pályázatot nyújtottunk be az iskolaud-
var rekonstrukciójára és a Jókai utcai
híd felújítására, de sajnos nem jutot-
tunk támogatáshoz. De nem adjuk fel,
amint lehet, újra pályázunk. Jómagam
és a képviselő-testület minden tagja
számára elsőrendű az a törekvés, hogy
fejlesztéseinkhez minél több pályázati
pénzt vonjunk be. A község közvilágí-
tásának üzemeltetésével az ELMŰ
Nyrt.-t bíztuk meg. Az eddigi tapaszta-
lataink azt bizonyítják, hogy a szakasz-
hibákat a bejelentéstől számítva
nagyon rövid határidőn belül orvosolni
tudják. Továbbra is az a célunk, hogy a
víz- és csatornaszolgáltatást a megszo-
kott színvonalon tartsuk, ehhez több
millió forintos éves ráfordítás szüksé-
ges. Elkészült a temető-nyilvántartó
program, melynek segítségével az
interneten elérhetővé vált a temető
alaprajza, a sírkiosztás. A háttérprog-
ram lehetőséget nyújt arra, hogy a sír-
helymegváltások kapcsán azonnali
információval szolgálhassunk a puszta-
zámori lakosok számára. Nagy gondot
fordítunk a közterületi munkák folya-
matos elvégzésére, a parkgondozásra,
fűnyírásra, virágágyások kezelésére, a
buszmegállók tisztán tartására, egyszó-

Megtartottuk a korábbi évek 
kiemelkedően jó pénzügyi helyzetét és
folytatódott a megfontolt gazdálkodás
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val a falu rendezettségének fenntartá-
sára. Kiemelném, hogy a közmunkása-
ink a napi feladataik mellett a Jókai
utcától az erdészházig megtisztították a
Zámor-patakot.

– Pusztazámor egyik ékköve a
Remeteség. Úgy tudom, itt is fejlesz-
tésre készülnek.

– Külön öröm számomra, hogy a Pest
Megyei Értéktár Bizottság határozata
alapján a Remeteség és a Kastélykert-
ben található tölgyfa bekerülhetett a
Pest Megyei Értéktárba. Már korábban
is megkértem a zámori lakosokat arra,
hogy tegyenek javaslatot olyan helyi
értékre, mellyel pályázhatunk a bizott-
sághoz, most szeretném megismételni a
kérésemet. Ami a Remeteséget illeti,
nagy munkának nézünk elébe. Ugyan
az épületében levő vízvezetéket ráköt-
tettük a nyomásfokozott hálózatra, de a
felújítás óta eltelt 20 év nem múlt el
nyomtalanul, ezért időszerűvé vált az
állagmegóvási munkák elvégzése.
Kiválasztottuk azt a műemléki épületek
körüli munkálatokban járatos tervezőt,
aki levezeti és műszakilag ellenőrzi a
kivitelezői munkát. Szeretnénk a jövő
év januárjában kiválasztani azt a vállal-
kozást, amelyik kellő szakértelemmel
képes a külső felújítást elvégezni. Szá-
munkra azért is fontos a gondos mun-
kavégzés, mert a Zámorhegyi Remete-
ség egyike hazánk különleges alaprajzú
és épületformájú műemlékeinek. A
munkálatok 2016 tavaszán indulhat-
nak. Tízmillió forintot terveztünk a költ-
ségek fedezésére. Mint már korábban is
beszámoltam róla, szilárd útburkolat
megépítését tervezzük a temető bejára-
tától a ravatalozóig, valamint az utca-
fronti kerítés és az urnafal terveztetését
is elkezdjük jövőre. Már most látható,
hogy nemcsak a Remeteségben vár
ránk munka. Hadd hozzak csak egy
példát. Tavasszal a Zámor-patak felett
átívelő fahíd járólapjait kell lecseréltet-
nünk, mert a vízpárolgás miatt a járófe-
lület nagyon elkorhadt. 

– Hogyan jellemezné a faluközös-
séget, a lakosság és az önkormányzat
kapcsolatát, együttműködését, együtt
gondolkodását az aktuális problémák
megoldásában és a jövőbeni célok
megvalósításában?

– Hozzám a hivatali órákban bárki
bejöhet, elmondhatja észrevételeit, a
képviselő-testület a közmeghallgatáson
fogadja a javaslatokat. Mindannyian

törekszünk arra, hogy a lakossággal
minél közvetlenebb legyen a kapcsola-
tunk. Ennek érdekében jelentetjük meg
a Zámori Híreket és működtetjük a
honlapunkat is. Törekszünk arra, hogy
az érdeklődők minél több információ-
hoz jussanak az aktuális ügyeinkkel
kapcsolatosan. Egy éve indult útnak a
„Közös ügyeink – dolgozik a testület”
rovat az újság hasábjain. Biztos vagyok
benne, hogy ezzel is előrébb léptünk. A
közeljövőben megújul a honlapunk
szerkezete és tartalma is. Könnyebben
elérhető lesz a programajánló, a helyi
híreket is kiemeljük. Meglévő és már a
környékben is nagy népszerűségnek
örvendő rendezvényeinket továbbra is
a megszokott kiemelkedő színvonalon
szeretnénk megvalósítani. Ezeknek az
összejöveteleknek nagyon erős a
közösségformáló erejük, de mostaná-
ban mintha csökkent volna a civil szer-
vezeteink aktivitása. Az önkormányzat
a lehetőségeihez képest mindig jelentős
támogatást biztosított az öntevékeny
csoportok rendezvényei, a kulturális és
sportprogramok számára, segítette a
kiemelkedő helyi tehetségeket. Lehető-
vé tettük a létesítmények, intézmények
igen kedvező feltételekkel történő hasz-
nálatát. Talán ennek is köszönhető,
hogy a tornaterem maximálisan le van
kötve. Sokszor problémát jelent, hogy
el kell utasítani valamilyen program
szervezőit, mert minden délutánra be
van táblázva. Megígérhetem, hogy a
jövőben is megteszünk minden tőlünk
telhetőt, a támogatási-pályázati rend-
szert is megtartjuk. A pezsgő, jó hangu-
latú közösségi élet mozgatórugója az itt
élők aktivitása. Sokan vannak, akik más
településről ideköltözve választották
otthonuknak Pusztazámort. Én sem
vagyok született pusztazámori, de a 44
esztendő, melyből 26-ot  polgármester-
ként töltöttem itt, feljogosít arra, hogy
így nyilatkozzam: én az első pillanattól
fogva zámorinak érzem magam. Remé-
lem, azok az ideköltözők is így érzik,
akik tettek, tesznek valamit lakóhelyü-
kért, Pusztazámorért. Az önzetlen segít-
séget mindenkitől szívesen vesszük és
megköszönjük. Minden évben biztat-
juk a lakosságot, hogy gondolkodjunk
együtt, a jó ötleteket pedig nagy öröm-
mel befogadjuk. 

– A karácsony a szeretet ünnepe.
Közösségi szinten, mint minden
évben, a falu karácsonyfájánál talál-

koznak a helyiek, majd ki-ki saját
családja körében ünnepel? Milyen
tervei vannak az idei ünnepre, más
lesz-e az idei karácsony, mint a
korábbiak voltak?

– Igen, a falukarácsonnyal kezdő-
dik minden évben itt Zámoron a kará-
csonyi ünneplés. Ha jobban belegon-
dolok, nemcsak én leszek idősebb
minden karácsonyra, hanem az uno-
káim is. Főleg a kisebbik, aki kará-
csony után lesz négyéves. Az ő értel-
me épp mostanság nyiladozik, min-
dig többet és többet tapasztal meg a
világból. Mi pedig igyekszünk min-
den szépet, jót megtanítani neki. Saj-
nos a rosszat úgyis megtapasztalja.
Az idei ünnep nálunk ismét a már
megszokott módon telik. A szűk csa-
lád együtt ül asztalhoz, és együtt
fogyasztjuk el a halászlét, a halat és a
nagy kedvencemet, a mákos gubát. 

– Polgármesterként mit vár 2016-tól,
milyen új esztendőt kíván Pusztazá-
mornak, a pusztazámori embereknek? 

– Ha szabadna először megjegyez-
nem, hogy nem szeretnék nagyon sok
mindent kívánni a jelenlegi terrorfe-
nyegetett helyzetben, csak békét, és
reménykedem benne, hogy nem lesz
semmilyen katasztrófa az új évben.
Sajnos aktuális probléma ez, és nem
tudok elvonatkoztatni tőle. Ezért azt
kívánom minden pusztazámori szá-
mára, hogy találja meg az ünnep nyu-
galmát, a szeretetet és a biztonságot.
A személyes sorsomat illetően sze-
rencsére nagy terveim nincsenek,
csak az, hogy az egész család számá-
ra megmaradjon a legfontosabb
dolog: az egészség. Az önkormányzat
nevében szeretném köszönetemet
kifejezni mindenkinek, minden pusz-
tazámorinak, minden vállalkozásnak
és civil szervezetnek, hogy ebben az
évben is segítségünkre voltak mun-
kánk elvégzésében. Külön szeretném
megköszönni Páli Annának, minden-
ki Panni nénijének a Pusztazámor
szeretetén alapuló, szűnni nem akaró
aktivitását, akit most csak a betegsége
tudott elszakítani Zámortól. Őszintén
remélem, hogy csak egy rövid időre
kell őt nélkülöznünk. Ezúton kívánok
neki és minden zámori lakosnak
békés, áldott ünnepeket és boldog új
évet.

Kiss Zoltán Károly
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Készült a Pusztazámor Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. szeptember 28-i ülésén hozott
határozatokból 

78/2015. (IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Gécsek Dávid és
Gécsek-Gerlecz Mónika részére a Pusztazá-
mor, Petőfi Sándor u. 27. szám, 323 hrsz. alat-
ti ingatlanon található 69 m2 hasznos alapterü-
letű önkormányzati bérlakást Gécsek Dávid
rendőri megbízatására való tekintettel, szolgá-
lati lakásként határozatlan időre bérbe adja. A
lakbér mértékét a képviselő-testületnek a lak-
bér mértékét megállapító hatályos rendeleté-
ben foglaltaknak megfelelően kell megállapíta-
ni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a bérleti szerződés megkötésére. 

Határidő: 2015. október 15.
Felelős: polgármester

79/2015. (IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerések-
ről szóló 10/1995. (IV.27.) önkormányzati ren-
delet

9-10. §-ai alapján úgy dönt, hogy Községi
Ösztöndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanév-
ben elért eredményekre tekintettel:

Hortobágyi Norbert pusztazámori lakos
részére 10.000 Ft összegben

Szilágyi Eszter Katalin pusztazámori lakos
részére 10.000 Ft összegben 

Lizicska Béla pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Lázár Lilla pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Lázár Lea pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Kovács Dominik Máté pusztazámori lakos
részére 10.000 Ft összegben

11. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanévben
elért eredményekre tekintettel:

Lizicska Enikő pusztazámori lakos részére
10 hónapon keresztül havi bruttó 4.000 Ft
összegben

11. §-a alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanév II.
félévében elért eredményekre tekintettel:

Hurja Sarolta pusztazámori lakos részére
20.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

80/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Gyimesi Balázs

pusztazámori lakosnak, a Törökbálinti Yama
Karate Sportegyesület versenyzőjének, a
2015. október 3–4. között Lengyelországban
megrendezett WSKA Világbajnokság, illetve
2015. november 27-29. között Angliában
megrendezendő ESKA Európa Bajnokság rész-
vételéhez  100.000 Ft egyedi támogatást
nyújt. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

81/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat 2015/2016. évi fordulójához
csatlakozik. Az ösztöndíjpályázat keretében a
következőkben meghatározott pályázatok
támogathatók:

1.) Az „A” típusú, azaz a már hallgatói jog-
viszonnyal rendelkezők részére két tanulmányi
félévre megállapítandó 10 havi ösztöndíj ese-
tében minden sikeresen pályázó pályázata
támogatható.

2.) A „B” típusú, azaz a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánók részére 3 tanulmá-
nyi félévre megállapítandó összesen 3×10 havi
ösztöndíj esetében minden sikeresen pályázó
pályázata támogatható. 

A támogatás havi összege mindkét pályázat
esetében 4.000 Ft/fő. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat benyújtására, a pályá-
zat lebonyolítására és a döntési javaslat előter-
jesztésére. 

Határidő: az ösztöndíjpályázat ütemterve
szerint

Felelős: polgármester, jegyző

82/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy pontosított referen-
cia-igazolást kér a Zámorhegyi Remeteség fel-
újítása pályázatra jelentkező a 3 cégtől, a
Group Team-Bau Kft.-től, a Bradzo-Ép Kft.-től,
az Euszták Bt.-től.

Határidő: 2015. október 20.
Felelős: polgármester

83/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az úszásoktatásra
beérkezett pályázatok nyertese az A-tól Zs-ig
Bt. (2040 Budaörs, Budapesti út 87., képviselő-
je: Zsidó Ernő ügyvezető) lett, így az iskolai
úszásoktatás uszodai ellátására Pusztazámor
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint Megbízó az A-tól Zs-ig Bt.-vel, mint Meg-
bízottal köt szerződést. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás aláírására.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

84/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az úszásoktatáshoz
kapcsolódó gyermekszállításra beérkezett
pályázatok nyertese a SCORT Bt. (2071 Páty,
Gyöngyvirág u. 3706/5 hrsz., képviselője: Stei-
ner László ügyvezető), így az iskolai úszásokta-
tás uszodai ellátására Pusztazámor Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Meg-
rendelő a SCORT Bt. Bt.-vel, mint Szállítóval
köt szerződést. A Képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a megállapodás aláírá-
sára.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

85/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy 

1. az Andreetti Károly Általános Iskola és
Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintéz-
ménye 2. osztályos tanulói számára bizto-
sítja az úszásoktatáson való részvétel
lehetőségét 2015 októberétől. 

2. 504.000 Ft keretösszeget biztosít az
úszásoktatás fedezetére, és 685.800 Ft
keretösszeget biztosít az úszásoktatáshoz
kapcsolódó gyermekszállítás fedezetére a
2015/2016-os tanévre. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert és a jegyzőt, hogy a szükséges fedezet
biztosításáról a 2015. évi költségvetés
következő módosításakor gondoskodjon,
illetve gondoskodjon a szükséges fedezet
2016. évi költségvetésben való megterve-
zéséről.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

86/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a  KONICA
MINOLTA BIZHUB 364e típusú nyomtató
beszerzésére benyújtott ajánlatok alapján a
Graphax.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-
től, mint a legkedvezőbb ajánlatot tevőtől
(székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.) kerül
beszerzésre a nyomtató bruttó 1.498.600 Ft-
ért, illetve a  KONICA MINOLTA BIZHUB
C224e típusú nyomtató beszerzésére benyúj-
tott ajánlatok alapján a Graphax.hu Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft.-től, mint a legkedve-
zőbb ajánlatot tevőtől (székhely: 2040 Buda-
örs, Gyár u. 2.) kerül beszerzésre a nyomtató
bruttó 1.487.170 Ft-ért.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás, illetve a teljes körű

Önkormányzati határozatok



üzemeltetési szerződés aláírására. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a szükséges fedezet biztosításáról a 2015.
évi költségvetés következő módosításakor gon-
doskodjon.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

87/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy Kovács József 2039
Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 8. szám alatti
lakost az önkormányzat 4/1997. (II.14.) számú
rendelete alapján 250.000 forint vissza nem
térítendő helyi használtlakás-vásárlási támoga-
tásban részesíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. október 31.
Felelős: polgármester

88/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy az informatikai fej-
lesztési feladatokra 2015. évben a 2015. évi
költségvetés általános tartalékának terhére
bruttó 1.654.912 Ft-ot biztosít.  A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a szük-
séges intézkedések megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

89/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi önkor-
mányzati költségvetés első 6 hónapos végre-
hajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

90/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 154.900 Ft támogatást
nyújt a Pusztazámor Községért Közalapítvány-
nak (2039 Pusztazámor, Munkácsy M. u. 1.) az
alapítványi célok megvalósítására. A Képviselő-
testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt,
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2015. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.

Határidő: 2015. október 31.
Felelős: polgármester

91/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor, Petőfi
Sándor utca 27. szám előtti, a Pusztazámor Köz-
ségi Önkormányzat tulajdonában levő iskola-
óvoda telkéhez tartozó nyitott telekrészen köte-
lező haladási irányt állapít meg a gépjárművek-
nek az óvodai bejárattól az iskolai bejárat felé.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
tegye meg a szükséges intézkedéseket a kötele-
ző haladási irányt jelző táblák kihelyezésére.

Határidő: 2015. október 31.
Felelős: polgármester

92/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy a pusztazámori
„Ravatalozóhoz vezető út építése I. ütem és a
ravatalozó előtti térburkolat”,  illetve a  „Rava-
talozóhoz vezető út építése II. ütem (ravatalo-
zó és hátsó kapu közötti szakasz)” kiépítésének
feladataira 2015. évben a 2015. évi költségve-
tés általános tartalékának terhére bruttó
6.828.460 Ft-ot biztosít. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

93/2015.(IX.28.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a más megyébe
költözött Csurán Dávid, Csurán Borostyán,
Csurán Kinga összesen 8.435 Ft összegű óvo-
dai étkezési díjhátralékát – mivel az behajtha-
tatlan – elengedi és a nyilvántartásokból töröl-
ni rendeli.  A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére.

Határidő: 2015. október 31.
Felelős: polgármester

Készült a Pusztazámor Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. november 18-i ülésén hozott

határozatokból 

94/2015. (XI.18.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1.
napját követően is az Esély Szociális Társulás
által fenntartott Esély Szociális Társulás Szociá-
lis és Gyermekjóléti Központja által kívánja
biztosítani a települési önkormányzatok fel-
adatkörében maradó szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokat. 

Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester

95/2015.(XI.18.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatára
Pátrovics Benedek polgármester részére a
2015. évi munkájának egészét elismerve és
értékelve 2 havi illetményének megfelelő jutal-
mat állapít meg. Utasítja a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon a kifizetésről a 2015. évi költségve-
tés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

96/2015. (XI.18.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Babóti Bianka
Szilvia pusztazámori alatti lakos részére a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében

2016. március 1. napjától havi 4.000 Ft (azaz
négyezer forint) ösztöndíjat állapít meg, 10
hónapon keresztül (két egymást követő tanul-
mányi félév). Az ösztöndíj csak azokban a
hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a
pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási
intézménynek.  

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző

97/2015. (XI.18.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy 

A KONICA MINOLTA BIZHUB C364e típu-
sú nyomtató beszerzésére bruttó 127.730 Ft
többletforrást biztosít. A nyomtató bruttó
beszerzési ára 1.624.330 Ft.

A KONICA MINOLTA BIZHUB C224e típu-
sú nyomtató beszerzésére bruttó 127.730 Ft
többletforrást biztosít. A nyomtató bruttó
beszerzési ára 1.612.900 Ft.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert
és a jegyzőt, hogy a szükséges fedezet biztosí-
tásáról a 2015. évi költségvetés következő
módosításakor gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

98/2015. (XI.18.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a közmeghallgatás időpontját
2015. december 10-én 18.00 órára tűzi ki. A
közmeghallgatás helyszíne: Községháza dísz-
terme.

Határidő: 2015. december 10.
Felelős: polgármester

99/2015. (XI.18.) számú 
képviselő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete által adományozandó elismerések-
ről szóló 10/1995. (IV.27.) önkormányzati ren-
delet

9-10. §-ai alapján úgy dönt, hogy Községi
Ösztöndíjat állapít meg a 2014/2015-es tanév-
ben elért eredményekre tekintettel:

Petky Viktória pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Petky Benedek pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben 

11/A. §-a alapján úgy dönt úgy, hogy Közsé-
gi Ösztöndíjat állapít meg a 2014/2015-es
tanév II. félévében elért eredményekre tekintet-
tel:

Bán Gábor pusztazámori lakos részére
35.000 Ft összegben

Bán Viktor Gergely pusztazámori lakos
részére 35.000 Ft összegben

Bán Róbert pusztazámori lakos részére
35.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester, jegyző

dr. Újházi Miklós sk. Pátrovics Benedek sk.
jegyző polgármester

Betűhív közlés.
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Október 2-án a gyáli Kodály Zoltán
Művészeti Iskola zenetanárai látogat-
tak az Andreetti Károly Általános
Iskola és Művészeti Iskolába. A 17
zenepedagógus és igazgatójuk, Tóth
István a sóskúti zenészkollégák, Min-
tál Borbála, Várhelyi Péter és Dallos
Márta kíséretében járták be Sóskút és
Pusztazámor nevezetes helyeit. 

Reggeli érkezésük után Kuzselné
Schóber Ágnes igazgató asszony és
Buza Sándor művészeti igazgatóhe-
lyettes fogadta a vendégeket a sóskú-
ti iskolában frissítő kávéval, teával,
harapnivalóval. Buza Sándor – stílu-
sosan – a kerámiaműhelyben mesélt
Sóskút múltjáról és az iskolai művé-
szetoktatásról. Az intézmény bejárá-
sa, bemutatása után a verőfényes idő-
ben a Kálváriadombra kirándult a
csapat. Nagy sétát tettünk egészen az
öreg Malom-hídig, majd a sóskúti
Lovas- és Élményparkig. 

Ebéd után Pusztazámorra vitt a
busz. Az Öreg Tölgy fogadóban Kraj-

Vendégeink voltak 
a gyáli zeneiskola művész-tanárai 

A MALOM-HÍDNÁL

JÓ VOLT EGYÜTT!



2015/611 / ZÁMORI HÍREK

„Elmentek tehát sietve, és megtalálták
Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő
kisgyermeket.” (Lk, 2:16)

Naptárunk decembert mutat, az
adventi készülődés lelkünket Kará-
csony ünnepe felé terelgeti. Minden
reggel, megújuló reménységgel köze-
lebb kerülünk a várva várt naphoz,
hogy a hétköznapok szürkeségébe,
az éjszakák sötétjébe belehasítson az
angyalok örökkévaló magasztaló
éneke:„Dicsőség a magasságban
Istennek, és a földön békesség a
jóakaratú embereknek…”

Az angyali kijelentés után a pászto-
rok az éjszakába burkolódzó betlehe-
mi pusztán útra keltek, hogy találkoz-
zanak a jászolban fekvő kis Jézussal.
Elindultak, és a sötétségben nem
tévedtek el, odataláltak. Sőt, egy
kicsit többet mond Lukács, amikor
azt írja: „…és megtalálták…” Célba
érkezésükhöz nem volt zseblámpá-
juk, nem volt térképük, nem volt
GPS-ük, de volt valami másuk. Ráha-
gyatkoztak az angyali üzenetre, és
szent sóvárgással szívükben, vágya-
koztak találkozni a kisded Jézussal. 

A mában szemtanúja vagyok sok-
sok elindulásnak, botorkálásnak,
bizonytalanságnak, és következ-
ményként kevés megtalálásnak, célba

érkezésnek.  Fontos látni, hogy a
kettő együtt jelenti a jó eredményt:
elindulni Jézus felé, és megtalálni
Jézust. Ez az igazi ünnep. A garancia
pedig a személyes megszólítottság
(mindnyájan beletartozunk e körbe),
az ebből fakadó remény és hit, amely
segít a célba jutni. Aki az ünnep felé
nem így indul, annak a karácsonya,
az ünneplése, könnyen célt téveszt.
Nagy kár lenne érte. Hiszen a kará-
csony lényege a találkozás.

Szívből kívánom ezt a boldog kará-
csonyi útra kelést és karácsonyi megér-
kezést. Megérkezést az elfeledett szü-
lőkhöz, az elhagyott házastársakhoz, a
kitagadott gyermekekhez vagy csak
egyszerűen a velünk együtt élő szeret-
teinkhez. Megérkezést az elfelejtett
templomba, a talán elfelejtett Krisztus-
hoz, az elhagyott karácsonyi úrasztalá-
hoz, úrvacsorához. Az isteni találkozás
Jézus által megvalósult, az égi oldal
nyitott ma is, a többi a mi feladatunk. A
Szentlélek adjon erőt az elinduláshoz!

Szívemből kívánom minden kedves
olvasónak a keresők talán tétova útra-
kelését, és a megtalálók semmihez
sem hasonlítható belső karácsonyi
örömét!

Jákob János dandártábornok,
protestáns tábori püspök

Elmentek, és megtalálták

csovics János vendégszeretetét élvez-
hettük, aki szívesen mesélt a kastély
történetéről. Az öreg tölgyfa és a kerti
tó a gyönyörű őszi fényben hosszas
kávézásra, beszélgetésre marasztalt
bennünket. 

Röpke pillantást vetettünk a Reme-
teség épületére és a gondozott teme-
tőkertre, majd siettünk, hogy gyáli
kollégáinknak megmutathassuk
büsz ke ségünket, a pusztazámori tag-
iskola modern épületét. 

Garainé Kiss Gabriella, a tagiskola
vezetője kísért végig a tantermeken,
közben mesélt az itt folyó munkáról,
a kisdiákokról, az iskola szellemisé-
géről. Örömmel adott hírt a vendé-
geknek a szeptembertől Pusztazámo-
ron is elérhető zeneoktatásról,
amelynek keretében a gyerekek a
zeneelméleti (szolfézs) foglalkozásra,
és korlátozott számban ugyan, de
egyéni furulyaórákra is helyben, a
délutáni iskolaidőben járhatnak. Így
csak a hangszeres órákra kell a sós-
kúti iskolába utazni, az így nyert sza-
badidőt gyakorlásra és pihenésre for-
díthatják. 

Iskolában kezdtük, iskolában zár-
tuk a napot, a kettő között pedig jó
hangulatú beszélgetéseket folytat-
tunk tanításról, szakmai kérdésekről.
Reméljük, hogy a gyáli zeneiskola
tanárai kellemes élményeket vittek
magukkal az „Andreettiből”, és
bízunk benne, hogy a szakmai és
baráti kapcsolat tovább folytatódhat,
bővülhet a jövőben.

D. M.

LENÉZTÜNK

KRAJCSOVICS JÁNOS MESÉL
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Orosz kutyafajták kiállítása Pusztazámoron

Aki november 7-én szombaton a reg-
geli bevásárlás közben érintette az
Öreg Tölgy Kastélyfogadó és a Szer-
viz Expressz Kft. („Sanya autószerelő-
műhelye”) közötti területet, ritkán
látott mennyiségű útszélen parkoló
autóval és több tucat pórázon veze-
tett ebbel találkozhatott. Nyilván fel-
merült a kérdés a járókelőkben:
hogyan, milyen módon is került ez a
rendezvény éppen a mi településünk-
re? 

Talán többen tudják rólam, hogy
már több mint két évtizede kaukázusi
juhászkutyákkal foglalkozom, és fele-
ségemmel együtt tagjai vagyunk a
magyarországi orosz kutyafajtákat
gondozó szervezetnek, a Karakán
Klubnak. Az egyesület minden évben
két küllemi (szépség-) kiállítást szer-
vez. Az egyiket általában március
végén, április elején tartjuk Budapes-
ten, a másikat valamikor ősszel, vál-
tozó helyszínen. Régóta foglalkoz-
tunk a gondolattal, hogy meg lehet-
ne-e valósítani egy ilyen jellegű ese-
ményt a mi kis falunkban vagy a kör-
nyékén. Az autópályák gyűrűjében
elhelyezkedő Pusztazámor tökéletes
lehetőséget kínál erre. Azonban ez
még nem feltétlenül elegendő a terve-
zési szakaszban kalkulált körülbelül
100 kutya, 100 gépjármű és a durván
200 fő igényeinek kielégítésére. Több
lehetőség merült fel, de végül ragasz-
kodtam a kastélyhoz, ahol egyébként
két éve már volt egy hasonló ese-
mény, körülbelül 50 svájci fehér
juhászkutya részvételével. Mivel a mi
klubunkhoz 5 kutyafajta tartozik, tud-
tuk, hogy várhatóan nagyobb helyi-

gényünk lesz az előző rendezvény-
hez képest. Itt ragadom meg az alkal-
mat, hogy megköszönjem a kastély
tulajdonosának, Krajcsovics János-
nak, hogy nagyon rugalmasan állt az
ötletünkhöz. Szintén hatalmas köszö-
net jár Kovács Sándornak, hogy a ren-
delkezésünkre bocsátotta a műhelye
és a Zámori-patak közötti zöldterüle-
tét. Ha „Sanya” ezt nem teszi meg,
véleményem szerint a rendezvény
ezzel a létszámmal lebonyolíthatat-
lan lett volna. Az úgynevezett speciá-
lis kiállítások történetében a zámori
kiállításig 108 eb volt a nevezési
maximum, a tavalyit például Velen-
cén tartottuk körülbelül 70 kutya
részvételével. Ehhez képest a Puszta-
zámori Speciál Kiállításra közel 180
ebet neveztek, összesen 9 országból!
Abszolút rekordnevezésről beszélünk
tehát, majdnem megdupláztuk az
eddigi csúcsot! Ez a létszám minket is
nagyon meglepett, egyúttal komoly
feladat elé is állított mindannyiunkat.
Egyrészt szerettünk volna megfelelni
a környező országok orosz kutyafaj-
tásainak, másrészt az is célunk volt,
hogy a település lakói minél keve-
sebb zavaró hatást éljenek meg a ren-
dezvényünkkel kapcsolatosan. 

A kiállítás bírónője az oroszországi
klub nagy szaktekintélyként számon
tartott elnök asszonya, a Moszkvából
érkezett Galina Kirkitskaya volt. Gali-
na még sohasem bírált Magyarorszá-
gon, nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy éppen Pusztazámoron láthattuk
őt először a ringben. Mint említettem,
az egyesületbe öt kutyafajta tartozik:
a dél-orosz, a kaukázusi és a közép-

ázsiai juhászkutya, a moszkvai őrku-
tya és az orosz fekete terrier.   A bírá-
latok 9 órától 18 óráig tartottak. A
kutyákat korosztályonként és nemen-
ként külön-külön kategóriákban, faj-
tánként minősítették. A kategóriák
győztesei közül választották ki az
adott fajták legszebbjeit, a fajtagyőz-
teseket, és ezek közül került ki a kiál-
lítás legszebb kutyája. A dél-orosz
juhászkutya kategória győztese ukrán
tenyésztésű, magyar tulajdonú, a
kaukázusi kategória első helyezettje
szerb tenyésztésű, szerb tulajdonú. A
közép-ázsiai győztes kazahsztáni
születésű, cseh tulajdonú. A moszk-
vai őrkutyák legjobbja magyar
tenyésztésű és cseh tulajdonú, az
orosz fekete terrier kategória győztese
pedig magyar tenyésztésű és magyar
tulajdonú kutya lett. A kiállítás leg-
szebb kutyája címet végül a közép-
ázsiai juhászkutya nyerte el. A felso-
rolásból is érzékelhető, hogy valóban
„nemzetközi” volt a verseny. A neve-
zési rekord létszám mellett ilyen ará-
nyú külföldi részvételre még sohasem
volt példa. Vasárnap szintén egy
határainkon átívelő eseménnyel, egy
szakmai nappal zártuk a kutyás hét-
végét, melynek helyszínéül a kastély
dísztermét választottuk. Ebédre Var-
sányi László rendkívül ízletes birka-
pörköltet készített a vendégek számá-
ra, amit még egyszer nagyon köszö-
nök. 

Összességében egy nagyon sikeres
és véleményem szerint emlékezetes
kutyakiállítást rendeztünk a mi kis
falunkban, amelynek a minőségéről a
Vlagyivosztoktól Szentpétervárig
sokat foglalkoztatott bírónő is elisme-
rően szólt. Az elnök asszony elmond-
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Az óvodából ma is csak utolsónak sikerült elhoznia szomorú szemű, bájos
kislányát. Az óvó nénivel már felöltözve, bohócát magához ölelve várták
a kispadon. Kati néni nem kérte számon a késést, zokszó nélkül segített
amiben tudott, még a családot ért tragédia hatása alatt. Közhelyesen
nagy igazság, hogy az élet megy tovább. A megmaradtak kiváltsága a
mindennapok folytatása.

Az édesanya vidékről érkezett sietve, ahová munkája szólította. Hála
istennek, már az utolsó nap a héten az ünnepek előtt. Az öt napból három
az övé. Tegnap a nagypapát, előtte barátnője férjét kérte „hazakísérő-
nek”, a gyerek kifejezett óhajára.

– Mert mindenkiért a papája jön – mondta sokadszor anyjának, aki
nehéz szívvel próbálta teljesíteni kívánságát, férfiakat beosztva hetekkel
a temetés után. A kislány soha nem kérdezte, hogy miért nem jön a papa
haza…

A nagyobbik különórán maradt az iskolában. Kulcsa is volt, így jutott
idő még  vacsora előtt kocsival egy rövid vásárlásra a közeli ruhaboltban.
Karácsonyra készültek az oviban, erre az alkalomra ígérte a fodros új
ruhát.  A kicsi gyorsan szedte apró lábait, megszokta, hogy a mama örök-
ké  siet… A butikban a rendkívül udvarias férfi eladó három ruhácskát
készített a pultra. A kicsi nem igazán látta, párnás kezeivel a pult szélé-
re kapaszkodott, fejét oldalra hajtva nagy kerek szemekkel várta, hogy
felpróbálhassa valamelyiket.

–A fodrosat akarom – szögezte le, és anyja az eladó segítségével rápró-
bálta a fehér apró pöttyös ruhát. A kislány boldogan forgott, pörgött, két
kibontott copfja röpködött utána, szédülésig. Mikor a földre huppant, az
eladó letérdelt mellé, hogy egy magasak legyenek.

– Gyönyörű vagy – mondta, és jól hallhatóan hozzátette –, büszke lesz
apukád, ha meglátja rajtad az új ruhád.

–Apukám? Nekem nincsen – mondta, a döbbent férfi szemébe nézve. –
Igaz, mama? 

A kicsi gyorsan az anyjához bújt. Az anyja nem válaszolt, elfordult,
hogy kímélje bánata könnyétől…

Rodé Szente Klára

KO (knockout)
ta, hogy orosz minőségű kiállítást
látott! Ez a mi fajtáink tekintetében a
létező legnagyobb elismerés. A kas-
tély és településünk szépsége a kül-
földieket (is) teljesen elvarázsolta,
napokon keresztül kaptuk a gratulá-
ciókat a környező országok kutyás
klubjainak elnökeitől. Szívből örül-
tünk annak, hogy olyan kiállítók és a
„kutyás életben” elismert személyisé-
gek is jelen voltak, akik évek óta nem
vettek részt hasonló rendezvényen.

Nem marad más hátra, mint a
köszönetnyilvánítás azoknak, akikről
még eddig nem tettem említést.
Köszönöm a segítségét a Pusztazá-
mor Községi Önkormányzatnak, Pát-
rovics Benedek polgármesternek, a
Pusztazámor Községért Közalapít-
ványnak, a pusztazámori polgárőrség
tagjainak, a sóskúti polgárőröknek, a
tárnoki rendőrőrsnek, a helyi köz-
munkásoknak, a Halmai vendégház-
nak, az Era Elad élelmiszerboltnak,
Holy Gábornak, Garai Zsoltnak és
Garainé Kiss Gabriellának, Kiss
Ágnesnek, Kiss Bernátnak, Garainé
Ordas Dórának, Garai Lajosnak,
Takács Zsoltnak, a családomnak, és
minden pusztazámorinak, aki segített
nekünk. 

Az eufórikus hangulatomat talán
egyetlen apró bosszúság zavarta: egy
„művészlélek”  több négyzetméteres
– az én ízlésvilágomon kívül eső –
falfirkával jelezte alkotói jelenlétét…

Szóval, (eddig) egyszer volt Puszta-
zámoron kutyakiállítás (nem kutya-
vásár), amire minden zámori igen
büszke lehet!  

Oláh Gábor
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Megérkezett a Mikulás

December 5-én délelőtt vidám gye-
reksereg, mosolygó szülők és nagy-
szülők gyűltek össze az iskola torna-
termében, hogy találkozzanak a
Mikulással.  Közel kétszáz gyerek
érkezett a Mikulás-váróra. Nagy volt a
nyüzsgés. A gyerekek sok program
közül válogathattak. Az ügyes kezűek
a kézműves asztaloknál szorgoskod-
tak, az óvó és a tanító nénik segítsé-
gével.  A hajstúdióban erre az alka-
lomra új frizurát kaphattak az érdeklő-
dők. Volt, aki az arcfestőknél táboro-
zott le és kiscicává vagy ép kalózzá,
pillangóvá változott. Mindeközben a
szorgos szülők sem tétlenkedtek.
Hangulatos adventi vásárt készítettek.
Szebbnél szebb karácsonyi dekoráci-
ókat, mézeskalácsokat, pici kabalákat
kínáltak a jelenlévőknek. Aki pedig
megéhezett, azt a büfében szendvi-

csekkel, süteményekkel és még sok
más finomsággal várták az anyukák. 

A program a Palinta Társulat családi,
interaktív koncertjével folytatódott. A
gyerekek sok szép dalt ismerhettek és
tanulhattak meg a zenekar énekesétől.
Addig énekeltek, amíg az erre járó
Mikulás meghallotta a kedves gyerek-
hangot és belátogatott hozzájuk. Per-
sze, nem üres kézzel érkezett, min-
denkinek hozott ajándékot, legyen az
jó gyerek, vagy akár rosszcsont. A vál-
lalkozó kedvűek még fotózkodtak is a
Mikulással. Ezzel azonban még min-
dig nem ért véget a programkavalkád.
A Palinta Társulat lufiból hajtogatott
állatokkal, tárgyakkal kedveskedett a
gyerekeknek, ennek a napnak az
emlékére.  Fergetegesre sikerült az idei
Mikulás-váró.

Kiss Ágnes 

KŐMŰVEST
KERESÜNK

hosszútávra, folyamatos 
munkavégzéssel!
Tel.: 70-6243707





VASALÁSMENTES

ingek széles választéka

....amennyiben az üzletekben 
a keresett inget nem találja, 

megrendeljük Önnek 
az OLYMP németországi raktárából!

Legyen a vásárlónk: 
www.olympingaruhaz.hu

www.ingek.eu

Legnagyobb magyarországi 

választék 

az interneten!

• VASALÁSMENTES 
ingek 

• kötöttáruk 

• nyakkendők

• piqué pólók


