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Szent István ünnepe Zámoron

Ünnepi szentmisével és az új kenyér megáldásával vette
kezdetét az augusztus 20-i ünnep Pusztazámoron. Közsé-
günk polgármestere, Pátrovics Benedek köszöntötte az
egybegyűlteket. A szentmisét Bódai József plébános
celebrálta. A kántori teendőket Szakács András látta el. A
szentmise végén az atya megáldotta az új kenyeret. A
szertartást követően a polgármester megszegte és a jelen-
lévők elfogyasztották a megáldott kenyeret.

Délután a tornateremben folytatódott az ünnepség a
Sóskúti Ifjúsági Fúvószenekar és egy Németországból
érkezett vendég zenekar koncertjével.  Az ünnepség pol-
kapartival fejeződött be. 

Kiss Ágnes

Találkozás Nyulász Péterrel

Nyulász Péter író, költő, az Országos Könyvtári Napok
keretében a pusztazámori  könyvtár vendége volt október
8-án. A könyvtári délutánon a 3. és 4. osztályos iskolása-
ink vettek részt. A költő saját verseiből adott játékos ízelí-
tőt a gyerekeknek. Zsubatta című beszédfejlesztő és Mia-
zami, Miazmég kitalálós versikés könyvei a magyar nyelv
játékosságaira hívják fel a figyelmet. 2011-ben az író
Helka – a Burok völgy árnyai című kalandos meseregénye
az Év gyermekkönyve lett, s hogy mennyire jogosan, azt
az író–olvasó találkozóra ellátogató 30 gyermek is bizo-
nyítja. 

Nyulász Péter közvetlen stílusával azonnal jó hangula-
tot teremtett. A Balaton mondavilága és a nemrég megje-
lent második kötet, a Ciprián – a Balaton hercege című
könyv helyszíneiről diavetítést láthattak a tanulók. Vége-
zetül dedikálásra is sor került.

K. Á.
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Az egész világot megrázta a magyar forradalom.
Ekkor kezdődött el a szovjet rendszer bukása, ez
volt a megrendítő ütés, amit hosszú agonizálás
után sem tudott feldolgozni. Lelepleződött az
álságos hatalom.

A magyar nevet 1956-ban ismerte meg a
világ. Akkor lett a magyar, Budapest a szabad-
ság, a szabadságharc szinonimája; azóta ismer-
nek bennünket. Annak, hogy az egykori keleti blokk országai közül az első-
ként lehetünk az észak-atlanti szövetség tagja, itt van a fundamentuma.

Maléter Pálék hittek abban, hogy létre lehet hozni egy szolidáris társadalmat.
Akkor ebben nagyon sokan hittek, mi is hittünk. Úgy gondoltuk, hogy egy új
világot lehet teremteni; ez az idő elmúlt. Akkor sárba tiportak minket, nem
engedték, hogy ezt a kísérletet végrehajtsuk. Ma már a történelem kereke más-
fele ment. Roppant nagy értékünk az ő példamutatása. Ebből a példából tanul-
nunk kell. A katonatiszteknek tudniuk kell, hogy nehéz helyzetben melyek az
elsődleges tényezők: a haza, a nép, az emberszeretet. Maléter Pál mindig így
döntött. Akkor is, amikor antifasiszta lett, akkor is, amikor a forradalom mellé
állt, a forradalom kormányának lett a minisztere. 

Maléter Pál halálában egyesült a legendájával. Ma ez a legenda és Maléter
Pál személye egy és ugyanaz. Példakép számunkra. És hogyha ez a 80. szüle-
tésnap meg is lep minket, ő olyan fiatal marad, mint a róla készült képen lát-
juk. Nekünk kihullik a hajunk, megöregszünk, de a lelkünk mélyén olyanok
vagyunk, mint Maléter Pál. Akinek az emlékét Isten éltesse. 

(1997)
Mécs Imre (1956-os halálraítélt)

(Részlet. Közli: Kiss Zoltán „Évek, lapok, emberek. 
Írások és szerkesztői széljegyzetek” Szerzői kiadás, 2015.)
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A forradalom honvédelmi minisztere

Szeretteinkre emlékezünk
November elseje és másodika az elhunytakra való emlékezés ünnepe.
Ilyenkor felkeressük azokat a szeretteinket, akik sajnos már nem lehetnek
velünk. Megelevenednek a temetők: a legparányibb sírkertektől a hatal-
mas nagyvárosi temetőkig mindenütt virágdíszben állnak a sírok, szelíden
hunyorogó mécsesek pislákolnak. Alkonyatkor varázslatosan nyugodttá,
csendessé válnak a sírkertek. 
Emlékezünk.

Pátrovics Benedek

Programelőzetes
December 5., szombat, 10 órától Mikulásváró

December 19., szombat, 15 órától Falukarácsony
Részletes program a község honlapján lesz olvasható.
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Már hagyomány Pusztazámoron, hogy az Idősek világnap-
jához kapcsolódva minden év októberében bensőséges
ünnepséggel köszönti az önkormányzat a helyi idős embe -
reket. Pátrovics Benedek polgármester megnyitójában
elmondta, immár a 10. alkalommal kerül sor a településen
ilyen formában a rendezvényre. A helyi önkormányzat ter-
mészetesen nem csak az ünnep alkalmával gondol a helyi
szépkorúakra, hanem mindennapokban is kiemelten fon-
tosnak tartja a támogatásukat. A rendezvényen megjelent
időseket Garai-Kiss Gabriella tagintézmény-vezető köszön-
tötte. (Beszédét az 5. oldalon közöljük.)

Az ünnepség a Pusztazámorért Emlékérem átadásával
folytatódott. A képviselő-testület 1995-ben alapította az elis-
merést, amely oklevéllel és emlékéremmel jár. A kitüntetés
azoknak adományozható, akik egy-egy jelentősebb cseleke-
detükkel, illetve huzamosabb időn át végzett munkájukkal
hozzájárultak Pusztazámor fejlődédéhez, hírnevének öreg-
bítéséhez, hagyományainak őrzéséhez, múltjának megisme-
réséhez. Az idén Békési Géza alpolgármester kapta a kitün-
tetést, melyet községünk polgármestere, Pátrovics Benedek
adott át részére. (Laudációját a 6. oldalon adjuk közre.)

Eddig 14 kitüntetést ítélt oda a képviselő-testület. Az
elismerésben részesültek: Eszéki Imre, dr. Istvánfi Gyula,
Pusztazámori Egyházközség, Czenczi Ferenc, Békési

Imréné sz. Földi Terézia, Tatár Dezső, dr. Benkő Imre,
Csigi Pál, Hornyák Mihály, Bánó László, Keller László, dr.
Újházi Miklós, dr. Fekete Zsuzsanna és Pádár Vilma. A
díjalapítás mostani, 20. évfordulóján az önkormányzat az
eddigi kitüntetetteket is meghívta az ünnepségre. Kiss
Ágnes moderátor kérésére a díjazottak közül azok, akik
részt tudtak venni a rendezvényen, „színpadra” léptek egy
köszöntés és egy közös fotó erejéig.

Úgyszintén hagyomány, hogy ezen alkalommal köszönti
az önkormányzat, a település közössége a község legidősebb
polgárait. Az idén Földi Erzsébet (96 éves) és Hornyák Mihály
(88 éves) vehetett át ajándékkosarat a polgármestertől.

Az est folyamán a protokolláris események mellett mód
nyílott beszélgetésre, szórakozásra is. Elsőként a zámori
iskola harmadikosai mutatták be kis műsorukat Lázár Emí-
lia tanító irányításával, majd apró ajándékkal kedvesked-
tek az idős embereknek. Ezt követően a szépkorú generá-
ció körében is jól ismert előadóművész, Solymos Tóni és
zenekara lépett a színpadra műsorával. Az ízletes vacsora
felszolgálását követően Kiss Bernát falugondnok zenéjére
táncolhattak, szórakozhattak a részvevők.

K. Z.

A zámori szépkorúak köszöntése

A HARMADIKOS DIÁKOK MŰSORA

A GYEREKEK AJÁNDÉKKAL KEDVESKEDTEK AZ IDŐSEKNEK

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIEMELTEN FONTOSNAK TARTJA

A SZÉPKORÚAK TÁMOGATÁSÁT
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Minden év október elsején világszerte
rendezvényekkel ünneplik meg az
Idősek világnapját. Az ENSZ 1991-
ben rendezte meg először az Idősek
világnapja programsorozatát. Az
október 10-i ünnepségen Pusztazá-
mor Községi Önkormányzat képvise-
letében Garai-Kiss Gabriella tagintéz-
mény-vezető köszöntötte a zámori
szépkorúakat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Ünnepeltek, kedves Vendégek!

A mai ünnep, amelyen összegyűltünk,
24 éve létezik. Az ENSZ 1991-ben
nyilvánította október 1-jét az Idősek
világnapjává. Valószínűleg azért, mert
a mai világ, a mai életmód indokolja
az ilyen ünnepek létrehozását. Az
emberek rohannak; információk, intéz-
nivalók, kötelességek és csábítások
tömege zúdul rájuk; így időnként szem
elől veszítik a közvetlenül mellettük
élő, hozzájuk legközelebb álló embert.
Ezért lett Anyák napja, Nőnap, Gyer-
meknap és Idősek világnapja is, hogy
ebben a rohanásban kényszerítsük
magunkat egy kis megállásra; az ünnep
alkalmat ad érzéseink kimondására, a
köszönetre; és alkalmat ad a legfonto-
sabbra is, a találkozásra. 

Régen nem így volt. A múltban pél-
dául az öregeket nem ünnepelték,
viszont együtt éltek velük. Ma a nem-
zedékek külön élnek, fizikailag távol
vannak egymástól, így fennáll az
elszakadás, eltávolodás veszélye.
Ezért a fiatalabbaknak és az időseb-
beknek is külön figyelmet kell fordíta-

niuk arra, hogy legyen idő egymással
találkozni, a közöttünk lévő kapcso-
latot életben tartani. Ennek egyik for-
mája, alkalma ez a mai ünnep is. 

A Pusztazámor Községi  Önkor-
mányzat nagy figyelmet fordít arra,
hogy évente egy alkalommal összejöj-
jünk itt, a falu tornatermében, azért,
hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletün-
ket, megbecsülésünket és szeretetün-
ket azok iránt, akik hosszú, munkában
eltöltött évek után köztünk töltik meg-
érdemelt nyugdíjas éveiket.

Mi, fiatalabbak, mit köszönünk meg
ma az időseknek? Mindenekelőtt a
szülői létüket. Azt, hogy életet adtak
nekünk, hogy felneveltek, hogy tanítot-
tak és taníttattak minket, és hogy jó pél-
dát mutattak nekünk. Szüleink nélkül
nem is lennénk a világon, és nem len-
nénk azok, akik vagyunk. Külön köszö-
net azoknak az idős embereknek, akik
ezeket a szülői feladatokat példamuta-
tóan teljesítették. Én magam is elmond-
hatom, hogy ilyen szülők gyermeke
vagyok, és ezért büszke vagyok rájuk
és hálás vagyok nekik. Megköszönjük
továbbá az idősebbeknek azt, hogy
megteremtették nekünk azt a világot,
amiben mi most élünk. Egy világot,
amely sok szempontból könnyebb,
kényelmesebb, színesebb és gazda-
gabb annál, amilyen az Önöké vagy az
Önök szüleié volt. 

„Önmagát becsüli meg minden nem-
zedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a
világ nem vele kezdődött” – ez az idé-
zet állt a mai rendezvény meghívóján.
Úgy gondolom, Sütő András gondolata
arra utal, mindig a következő generáció
felelőssége, hogy mihez kezd az örök-

ségével. Hogy képes-e megóvni, jobbá,
szerethetőbbé tenni a világot. Ez a mi
dolgunk, de mindenekelőtt meg kell
köszönnünk az előttünk járó korosz-
tálynak, Önöknek mindazt, amit  kap-
tunk. Ebben a teremben  ülő szépkorú-
ak is hordozzák generációkon keresztül
azokat a tapasztalatokat, hagyományo-
kat, melyek oly fontosak az életben!

Figyelnünk kell Önökre, hiszen
Önök azok, akik végigélve egy örö-
mökben és küzdelmekben teli életet,
az idős kor bölcsességével már hely-
re tudják tenni a dolgokat, és tudják
mi a jó, amit tovább kell adni, és mi a
rossz, amit el kell kerülni az utánuk
jövő generációknak.

Kedves Mindnyájuknak köszönjük
a példamutatást, emberi értéket, az
életbölcsességet, tapasztalataikat,
melyeket átadtak nekünk. Köszönjük
az önzetlenségüket és áldozatukat,
amelyet megkövetelt ennek a jobb
világnak a felépítése.

Beszédemet Aranyosi Ervin soraival
zárom: Imádkoztam drága Istenem-
hez, / abban a hitemben, hátha így
majd kedvez, / s megad nekem min-
dent, mindent mire vágyom, / mind-
azt, ami kéne, miben van hiányom. /
Egyszer csak megálltam, – kezem a
kilincsen… / – Mi az, mi hiányzik,
amim nekem nincsen? / Miért is
könyörgök, mit akarok kérni, / mi a
csuda vonz, mit el akarok érni? / Hisz
mindenem megvan, hogy boldogan
éljek, / miért hajt hát vágyam, hogy
csak egyre kérjek? / Hiszen van csalá-
dom, s van néhány barátom, / hallok
minden hangot, a szépséget látom. /
Működik a világ, mozog körülöttem, /
van út melyen járjak, amelyiken jöt-
tem. / Szeretek szívemből, s engem is
szeretnek, / ha meggondolom, én
egész szépen élek, / akkor mért kol-
dulok, követelek, kérek? / Másképp
imádkozom, kifejezem hálám, / élek
a csodában, ahelyett, hogy várnám!

Kívánom, hogy a Jóisten tartsa meg
Önöket jó egészségben ilyen csodá-
ban, szeretetben, örömökben még
nagyon-nagyon sokáig! Találkozzunk
egy év múlva, ugyanekkor, ugyanitt!

Köszönjük a példamutatást, 
emberi értéket, az életbölcsességet…

IMMÁR 10. ALKALOMMAL KÖSZÖNTÖTTE AZ ÖNKORMÁNYZAT A PUSZTAZÁMORI IDŐSEKET
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A Pusztazámorért Emlékérem 2015.
évi kitüntetettje Békési Géza alpol-
gármester úr

Boldog vagyok és megtisztel, hogy a
Pusztazámorért Emlékérem elisme-
rést ez évben Békési Gézának adhat-
juk át, s hogy ez alkalomból méltat-
hatom a munkásságát. 

Alpolgármester úr 1940. szeptem-
ber 19. napján született Pusztazámo-
ron. Három hete töltötte be a 75. élet-
évét. A váci Gépipari Technikumban
érettségizett 1958-ban mint gépipari
technikus. 1996-ban ment nyugdíjba
főépítés-vezetőként. Négy gyermek,
Henriette, Bernadett, Balázs és Valter
édesapja, és fiatal kora ellenére öt
unokája és egy dédunokája van. 

Bizonyára mindannyian jól ismer-
jük őt, mégis fontosnak tartom kie-
melni, hogy mindig is büszke volt
arra, hogy Pusztazámorra született.
Tevékenysége, a falu érdekében vég-
zett munkája, történetmesélő, humo-
ros hozzáállása a világ dolgaihoz
minden időben Zámor meghatározó
személyiségévé tette. 

Békési Géza alpolgármester úr közé-
leti emberként, hivatalos keretek között
is több mint 30 éve dolgozik. 1985.
június 8-án választották tanácstagnak,
és tagja lett a pusztazámori háromtagú
elöljáróságnak. Az önkormányzati
rendszer életre hívása után, 1990.
szeptember 30-án, a választóktól bizal-
mat kapva, tagja lett az újra önálló

pusztazámori képviselő-testületnek. A
képviselő-testületnek azóta is, megsza-
kítás nélkül tagja. A 2014. évi választá-
son nyolcadszorra kapott bizalmat a
zámoriaktól. A képviselőségen túl
1994 óta alpolgármesterként igyekszik
elősegíteni Pusztazámor fejlődését.
Hogy ezt sikerrel tette, azt községünk
utolsó negyedszázados története bizo-
nyítja. Ez alatt az eltelt három évtized
alatt számos olyan esemény követke-
zett be Pusztazámor életében, mely az
alpolgármester úr nevéhez is köthető.
Mégis egy olyan jelentős cselekedetet
szeretnék kiragadni, ami egymagában
is elismerésre méltó. Ez a Remeteség
felújítása során végzett kiemelkedő
tevékenysége. Közismert, hogy nagyon

sokan és sokat dolgoztak ezért a nemes
célért, de a Békési család közülük is
kiemelhető. Békési Géza időt, pénzt,
munkát nem sajnálva, építőipari jártas-
ságára támaszkodva egyik motorja volt
annak a páratlan és eredményes
néhány évnek, amely 1991-ben kez-
dődött és a teljesen újjáépített Remete-
ség 1994. november 26-i felszentelésé-
vel zárult le. 

Kedves Alpolgármester Úr!
Életutad sokak számára példamuta-

tó életút. Egy olyan ember példája, aki
nem könnyű utat járt végig. Te vállal-
tad ezt az utat, és olyan értékeket hor-
doztál végig, melyek számunkra és a
felnövekvő nemzedékek számára is
fontosak és egyre inkább felértékelőd-
nek. Ezek az értékek a tenni akarás és
tudás, illetve a kitartás. Nagy szeretet-
tel gratulálok a Pusztazámorért Emlé-
kéremhez a magam és a képviselő-
testület nevében. Kívánom, hogy még
sok alkotó évvel örvendeztesd meg
településünket és természetesen a
családodat.

Pátrovics Benedek
polgármester

(Pátrovics Benedek polgármester
laudációja  a Pusztazámorért Emléké-
rem átadása alkalmával, 2015. októ-
ber 10-én hangzott el.)

A 4–5–6. oldalon közölt fotókat
Garai-Kiss Gabriella és Rózsavölgyi
József készítette.

Egy példamutató életút

EMLÉKFOTÓ AZ EDDIGI (A RENDEZVÉNYEN RÉSZT VETT) KITÜNTETETTEKKEL

A DÍJÁTADÁS PILLANATAI
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„A felhőben, mely ott simul
Talán Batthyány árnya van,
S lenéz, magyar! Reád
S mutatván ezt a rém helyet,
Azt sugja halkan: Ne feledd
Októbernek hatodikát!”

Október 6-án, az aradi vértanúk
kivégzésének évfordulója alkal-
mából  megemlékezést tartottak
a Pusztazámori Tagiskola tanu-
lói. Az ünnepi műsort a 4. osz-
tályos diákok adták elő. A rövid
köszöntő után gyerekek szava-
latokkal idézték fel az

1848–49-es forradalom és sza-
badságharc eseményeit, vala-
mint mécseseket gyújtottak a
vértanúk képe előtt. A jelenle-
vők kivetítőn is láthatták a már-
tírokat, melyhez zenei aláfestés-
ként a Kormorán együttes Aradi
vértanúk című dala hangzott el.
A rendezvény a Himnusz közös
eléneklésével zárult.

Köszönöm a műsorban sze-
replő gyerekeknek a felkészü-
lést és a szívhez szóló előadást.

Magyar Mariann tanító

Október 6. – Boldogság, szenvedés, remény

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

A pályázatra azok a pusztazámori állandó lakóhellyel rendelke-
ző, életvitelszerűen itt lakó, hátrányos szociális helyzetű, a
2015/2016. tanévben teljes idejű – nappali tagozatos, első alap-
képzésben (szakképzettséget, mesterfokozatot szerző) részt vevő
– felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók jelentkezhetnek. 

A pályázatot az a részt vevő pályázó nyújthatja be, aki az
EPER-Bursa (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)
rendszerben regisztrált, a pályázati űrlapot ott kitöltötte, majd
azt  kinyomtatva a szükséges igazolásokkal együtt nyújtja be az
önkormányzathoz!

A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött és aláírt pályázati űrla-
pot, az oktatási intézmény iskolalátogatási igazolását, a pályázóval
egy háztartásban élők részéről (3 havi nettó) jövedelemigazolást
(munkabér igazolása, nyugdíjszelvény, NAV-igazolás, álláskeresési
járadék igazolása, családi pótlék összegéről igazolás, GYES, GYET,
GYED, tartásdíj, árvaellátás, ösztöndíj stb.), mely igazolja a szociá-
lis rászorultságot.

A pályázati űrlap csak a fent nevezett meghatározott kötelező
mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtásának határideje:  2015. október 5. –
november 9.

Az „A” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz
két egymást követő tanulmányi félév. A „B” típusú pályázati ösz-
töndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanul-
mányi félév. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra
kell pályázni. A pályázat az önkormányzat csatlakozási nyilat-
kozatának elfogadása után érvényes.

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

Képviselő-testületi határozatok

74/2015. (IX. 1.) számú képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi

Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről

szóló a 10/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1–5. §-ai alapján, Béké-

si Géza részére a község fejlődésének elősegítése, hírnevének öregbítése

érdekében 1985–2015 közötti időszakban végzett kiemelkedően eredmé-

nyes munkájának elismeréseként „Pusztazámorért Emlékérem” kitüntető

címet adományoz. 

Határidő: szükség szerint 

Felelős: polgármester, jegyző

75/2015. (IX. 1.) számú képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az adósságkonszolidáci-

óban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatásá-

ra kiírt pályázaton részt kíván venni a Jókai Mór utca 99. helyrajzi szám

alatti közúti híd karbantartását és felújítását célzó fejlesztési céllal és lehe-

tőség szerint a műfüves sportpálya felújítását célzó fejlesztési céllal. 

Határidő: 2015. szeptember 2.

Felelős: polgármester, jegyző

76/2015. (IX. 1.) számú képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza

a polgármestert, hogy a tartalék terhére gondoskodjon a polgárőrség

által használt gépjármű javíttatásáról.   

Határidő: szükség szerint 

Felelős: polgármester

77/2015. (IX. 1.) számú képviselő-testületi határozat
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza

a polgármestert, hogy a bérleti konstrukció keretében gondoskodjon a

Községházán és az iskolában használt fénymásolók cseréjéről. 

dr. Újházi Miklós sk. Pátrovics Benedek sk. 
jegyző polgármester
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2015. szeptember 1-jén intézmé-
nyünkben is elkezdődött az új tanév.
Iskolánk négy osztályában 76 gyer-
mekkel indult az idei év. Az elmúlt
esztendőkhöz viszonyítva az idén
fogadtuk a legtöbb elsős kisgyerme -
kek: 26 tanulóval az 1. osztály lett a
legnépesebb osztályunk. 

Egész napos iskolai programunk-
ban mindannyian tantárgycsoportos
oktatásban részesülnek, így minden
osztálynak két tanítója van. Személyi
változás nem történt, így az osztályta-
nítók a terveknek megfelelően
továbbviszik osztályukat. A nevelő-
testületünk tagjai: az 1. osztályban
Somlai Zsuzsanna és Garai-Kiss Gab-
riella, 2. osztályban Németh Judit és
Patóné Hradil Adrienn, 3. osztályban
Lázár Emília és Roóz Andrea, 4. osz-
tályban Magyar Mariann és Mészáros
Ildikó. Sóskútról érkeznek óraadóink:
Kunosné Ács Erzsébet néptáncot,
Czeillingerné Somogyi Katalin infor-
matikát, Petróczi Balázs angol nyel-
vet tanít, míg a római katolikus hittant
Gyorgyovics Mónika ismerteti meg a
gyerekekkel.  Kovalik Jánosné és
Szendi Jánosné takarítónők az önkor-
mányzat alkalmazásában állnak.

A nyári szünet alatt megtörtént az
iskolai tantermek festése, nagytakarí-
tása. Az önkormányzat jóvoltából új
játszószőnyegeket, az aulába dekora-
tív csillárt, a tantermek díszítéséhez
dekoranyagot, képkereteket kaptunk,
melyekért nagyon hálásak vagyunk.
Kis nebulóink szeptemberben öröm-
mel vették birtokba a szép, tágas tan-
termeket, az otthonos, derűs környe-
zetet. 

A Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat anyagi és erkölcsi támogatá-
sa jelentősen hozzájárul a nyugodt
pedagógiai munkánkhoz, terveink
megvalósításához. Ugyanezt mond-
hatom el a Gyermekmosoly Alapít-
ványról is, hiszen a tanév során az
alapítvány támogatása révén számos
élménnyel gazdagodnak tanulóink,
emellett az idei tanévkezdést az ala-
pítvány is segítette a tanításhoz nél-
külözhetetlen szemléltetőeszközök,
szakmai könyvek vásárlásával.

Ahogyan az előző tanévekben, így

idén is fő célkitűzé-
sünk, hogy iskolánk a
gyermekek számára
családias, otthonos
közeget biztosítson,
tegye lehetővé szemé-
lyiségük fejlesztését,
ezáltal kerüljük az
iskolai kudarcok okoz-
ta szorongásokat. Aho-
gyan Vekerdy Tamás
mondja: „Az a gyerek
érzi jól magát a bő -
rében, akit elfogadnak
olyannak, amilyen ő
valójában.” Ezt a gondolatot szem
előtt tartva terveztük meg az idei
tanév szakmai munkáját. Fontosnak
tartjuk, hogy kialakítsuk minden kisis-
kolásunkban a biztos alapkészsége-
ket, függetlenül az egyéni adottságok-
tól, a fejlődési ütemtől, tanulásra való
motiváltságtól. A pedagógiai munka
során arra törekszünk, hogy az élet-
kori és az egyéni sajátosságokat szem
előtt tartva játékosan, változatos tevé-
kenységeken keresztül valósítsuk
meg nevelési és oktatási feladatain-
kat.  Mindehhez a kiváló szakmai
tudással rendelkező pedagógusi kar
és az irigylésre méltó környezet adott.
A kollégák bátran szerveznek páros
és csoportmunkát, és használnak
kooperatív módszereket, illetve gyak-
ran alkalmazzák a differenciálást.
Változatos óravezetés jellemzi őket,
valamint olyan játékos munkaformák,
melyek során észrevétlenül jutnak
ismeretekhez a tanulók.

A szakmai munkánkban az egész
napos iskola lehetőségeit bővítve egy
komplex művészeti program kidolgo-
zásán munkálkodunk, mellyel színe-
sebbé tesszük az iskolai életet. Tavaly
a Kalendárium projektünk és a rajz-
szakkör tematikája kapcsolódott ebbe
a programba, mindezt idén is szeret-
nénk megvalósítani. Az egész tanévet
átfogó projektekkel dolgozunk,
melyek keretében megismerkednek
tanítványaink a jeles napokkal, a
helyi faluközösség hagyományaival,
ünnepeivel, műsorral készülnek a
rendezvényekre. Meggyőződésünk,
hogy tanulóinknak mindig látniuk

kell tevékenységük célját, értelmét,
ezért tartjuk fontosnak, hogy az
évnyitótól az évzáróig kisebb-
nagyobb projektekkel tegyük élmé-
nyekben gazdaggá a hétköznapokat
és az ünnepvárás heteit. A projektek
lehetővé teszik valamennyi tanulónk
számára azt, hogy azok is megmutat-
hassák, „legjobbak” valamiből, akik
tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdenek.

Nagy örömünkre szolgál, hogy idén
két újdonsággal bővült az egész
napos iskolai programunk: a napiren-
dünkbe szolfézsoktatás és furulyaok-
tatás épült be, melyet a sóskúti iskola
művésztanárai tartanak. 

Emellett a 2. osztályosaink a hétfői
testnevelésóra keretén belül úszások-
tatáson vesznek részt a budaörsi
uszodában. Mindezt az önkormány-
zat finanszírozza, így a szülőknek
költségmentes. Hálásan köszönjük a
polgármester úrnak és a képviselő-
testületnek ezt a nagyszerű lehetősé-
get. A tervek között szerepel, hogy
ezentúl minden évben a 2. osztály
részére szervezzük meg az úszások-
tatást. 

Csütörtökön délután angol szakkö-
rön mélyítik tudásukat a 3. osztályo-
sok, a pénteki napon pedig Topáné
György Anna vezetésével a kézilabda
fortélyaival ismerkednek tanulóink a
„Suli Kézilabda Utánpótlás Program”
keretein belül. Szívesen helyt adunk
külső szakembereknek tanfolyamok
indítására, így költségtérítés mellett
foci-, karate- és a dzsúdóedzések is
működnek iskolánkban.

Iskolai hírmondó



Szeptemberben megpályáztuk az
ÖKO-iskolai címet, a tanév folyamán
szeretnénk a Tehetségpont program-
hoz is kapcsolódni.

Fontosnak tartjuk továbbra is a
szülőkkel való eddigi jó kapcsolat
folytatását, így a szülői értekezlete-
ken, nyílt napokon kívül több közös
programot is tervezünk ebben a tan-
évben is. A szülőkkel együtt ünne-
peljük meg a hagyományos magyar
ünnepeket, közösen ünneplünk az
óvodásokkal és a falu lakóival a
Falukarácsonyon, az iskola előtt áll a
betlehem. A farsangon közösen
űzzük majd el a telet, égetjük a
kiszebábot. Az egyéb projektzárók a
szülők számára is nyitott programok,
amelyek a projekteken történt ese-
mé nyek rendszerezésére szolgálnak.
Például a Szüretelő projekt befejezé-
se a szüreti felvonuláson előadott
műsor, a Betlehemesé egy betle -
hemes játék előadása, természetes
anyagokból asztali betlehem készí-
tése, a Farsangoló a farsangi szoká-
sok bemutatása stb. Ezeken a progra-
mokon a szülők is betekintést kap-
hatnak munkánkról. Az év eleji
munkatervünkben szerepel, hogy
idén is szeretnénk színvonalas ren-
dezvényeket szervezni, illetve a
faluban zajló valamennyi program-
hoz kapcsolódni, ahogyan az elmúlt
években is tettük ezt.

Végezetül említést érdemel, hogy a
törvényi változásoknak megfelelően,
hamarosan elindul a tanfelügyeleti
rendszer, mely természetesen a mi
munkánkat is ellenőrzi. Így a gyer-
mekekkel való foglalkozás mellett
mindez jelentős mértékben megnö-
veli a pedagógusok adminisztratív
munkáját éppúgy, mint a kötelezően
kialakítandó önértékelési csoport, s
az egyéni és az iskola önértékelési
rendszerének megvalósítása. Termé-
szetesen igyekszünk itt is helytállni,
az anyaiskolával együttműködve
kidolgozni önértékelési tervünket és
megfelelni a tanfelügyeleti ellenőrzé-
seknek.

Reméljük, hogy elképzeléseink, ter-
veink valóra válnak és júniusban elé-
gedetten nézünk majd vissza a
2015–2016-os tanévre.

Garai-Kiss Gabriella
tagintézmény-vezető
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Az idei tanévben iskolánk 2. osztá-
lyosai 10 hónapos úszásoktatáson
vesznek részt Pusztazámor Községi
Önkormányzat támogatása révén.
Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani ezért a nagyszerű lehetőségért,
hisz a teljes költséget (utaztatás, tan-
folyamdíj) az önkormányzat finanszí-
rozza. Hamarosan szakorvosi vizsgá-
latra is megyünk, így az arra rászoru-
ló gyermekeknek gyógyúszást, speci-
ális terápiás jellegű úszó mozdulato-
kat is fognak tanítani, amelyekkel az
izomtónus-szabályozást, bizonyos
izmok nyújtását, mások erősítését
lehet elérni.

Az első alkalomra 2015. október
5-én került sor. Ebéd után kényel-
mes különbusszal Budaörsre utaz -
tunk. A gyerekek nagyon élvezték

már a buszozást is. Úgy élték meg,
mint egy osztálykirándulást. Az
uszodában kedvesen fogadtak min-
ket, elmondták a szabályokat,
melyeket lelkesen betartottunk. Az
óra elején felmérték a tanulók
tudásszintjét, majd három csoportba
osztották őket.  A kezdők olyan fel-
adatokat kaptak, melyek a vízhez
szoktatást szolgálták, a „kis hala-
dók” már az úszómedence teljes
hosszában végezték az úszás tech-
nikai elemeinek gyakorlását. A hala-
dó gyerkőcünk szinte egész órán
folyamatosan úszhatott. Óra végén
hagytak időt a játékra is.

Nagyon lelkesen várjuk a követ-
kező alkalmat!

Németh Judit
tanító

Úszni tanulunk

1975–2015
Szeretettel köszöntjük szüleinket, Szabó Istvánt és
Szabó Istvánnét házasságkötésük 40. évfordulója alkal-
mából.

Sok boldogságot, jó egészséget, hosszú életet kívánunk.
Gyermekeitek: István és kedvese Barbara, Imre és

felesége Vivien, Annamária, Elizabet Katalin.
Unokáitok: Debóra Zsanett, Bendegúz, Fanni Dorina.
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Szeptember utolsó hétvégéjén tartot-
tuk a hagyományos szüreti mulatsá-
got, amely a község egyik leglátoga-
tottabb rendezvénye. Sajnos az időjá-
rás közbeszólt, a felvonulás kezdetén
még csepergett az eső. A lovasok és a
fogatok így nem csatlakoztak a felvo-
nuláshoz, csupán a kisvonat, a sze-
replők, valamint a kísérők járták
végig az útvonalat.  

Ez évben a bíró szerepében Gás-
pár Pál Szilvesztert láthattuk, a Bíró-
né ruháját Márvány Judit öltötte
magára, a kisbíró pedig Hortobágyi
Norbi volt. A csőszlányok szerepé-
ben Csóli Zsanettet, Holinszki Íriszt,
Kenéz Martinát, Kovács Anettet,
Pechnyó Adélt, Polgár Zsófiát,
Szabó Katát és Szilágyi Esztert lát-
hattuk. Az idén se hiányoztak a
maskarások a menetből, a Naple-
mente Nyugdíjasklub tagjaiból ver-
buválódott a csoport. 

Az iskolások közül idén a kis első-
sök készültek néptáncos-énekes-ver-
ses összeállítással, azonban a zord
időjárás miatt a teljes műsor elma-
radt, csupán az a néhány kisgyerek
mondta el a szüreti versikét, aki szü-
leivel együtt az esős idő ellenére is
velünk tartott. A felvonulás résztvevői
a község utcáin végighaladva egy-egy
ponton mulatni hívták az érdeklődő-
ket, akik süteménnyel, üdítővel, bor-
ral viszonozták a bemutatott progra-
mot. 

Este a szüreti mulatságon folytató-
dott a jó hangulatú múltidézés. A cső-
szök bemutatták az erre az alkalomra
tanult táncukat. Ezt követően a Bíró
és Bíróné tánca következett, mellyel
megnyitották a szüreti bált. A résztve-
vők hajnalig ropták a táncot a Rulett
zenekar zenéjére. Végül is egy jó
hangulatú rendezvény részesei lehet-
tünk. 

Köszönjük a szereplőknek a színvo-
nalas műsort, a vendégváróknak a
sok finomságot, mellyel elhalmoztak
bennünket és jelenlétükkel emelték a
rendezvény színvonalát.

Kiss Ágnes 
szervező

Szüreti vigadalom Pusztazámoron
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1938. december 10-én született Buda-
pesten. Gyermekkorát Túrkevén töltöt-
te, s talán ezért is vonzódott annyira a
vidéki élethez. Az iskoláit már a fővá-
rosban végezte. Különösen meghatá-
rozó volt számára a Kölcsey Ferenc
Gimnázium, ahol kiváló pedagógusok
tanították kötelességtudásra, tisztelet-
tudásra és hazaszeretetre. Az osztály-
társak összetartó erejét példázza, hogy
mind a mai napig rendszeresen talál-
koznak és segítik egymást.

1962-ben a Budapesti Műszaki Egye-
temen vegyipari gépészmérnöki diplo-
mát szerzett. Az akkori Országos
Kőolaj- és Gázipari Tröszt vállalatánál,
az Olajtervnél földgáz-technológiai
tervezőként kezdte pályafutását. Tehet-
sége és szorgalma révén rövid időn
belül az első nagy hazai, a hajdúszo-
boszlói földgázmező termelőüzemei
technológiai tervezési és művezetési
munkáinak irányításával bízták meg.
Részt vett szinte minden új hazai föld-
gázlétesítmény tervezésében, amely
mintegy 40 gáztermelő objektumot
ölel fel. Munkájában mindig kereste az
innovatív megoldásokat, számos tech-
nológiai szabadalom kidolgozása
fűződik a nevéhez, amelyeket mind a
mai napig hasznosítanak. 

1990 után már a MOL Rt-nél a leg-
nagyobb hazai földgázüzem, a Sze-
ged-algyői Gázüzem rekonstrukcióját
irányította, 1998. évi nyugdíjazásáig.
Több éven át meghívott előadóként
oktatott a Miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetem Olajtermelési Tan-
székén. Társszerzőként részt vett a
Műszaki Könyvkiadó által kiadott

Gáztechnológiai kézikönyv vonatko-
zó fejezetének elkészítésében. 2012-
ben a Budapesti Műszaki Egyetemen
Aranydiplomát kapott.

Így idézte fel a gyászszertartás kere-
tében Beliczay László, a volt osztály-
társ és 27 éven át munkatárs Tóth And-
rás életútját. – Nagyon szerette a mun-
káját, melyet az alaposság és precizi-
tás jellemzett. Kollégáival jó viszonyt
ápolt, segítőkész és lelkiismeretes volt;
egy igazi közösségi, nagyon szerény
ember. Idézzük fel András pár szemé-
lyes gondolatát szó szerint: „Jó volt
ebbe a szakmába beleszületni és
benne élni. Nehéz volt az út, de mi
mindent megtettünk, amit lehetett. Ter-
meltünk, és egy olyan iparágat vittünk
a hátunkon, aminek nem volt múltja
Magyarországon; de mi mindig az
elvárhatónál is jobb eredményeket
tudtunk produkálni.”

A zámori barátok nevében Károvits
Tamás búcsúztatta, felidézve az együtt
töltött szép napokat, ünnepeket, beszél-
getéseket. András a falu közösségi éle -

tébe is bekapcsolódott, az iskolásokat
asztaliteniszre oktatta, szép környeze-
tünk védelme nagyon fontos volt szá-
mára. „Hogyan csökkentsük a család-
ban keletkező háztartási hulladék
mennyiségét?” címmel ún. „zöld füze-
tet” állított össze, melyben a komposz-
tálás hasznosságáról írt. Minden ren-
dezvényen, közösségi megmozduláson
és ünnepen részt vett. 

A Biai Református Gyülekezet tagja-
ként a templomi kórusban énekelt. A
gyászszertartást kísérte és méltóságát
emelte a kórustagok gyönyörű éneke. 

Személyében egy igaz embert,
kimagaslóan jó szakembert, jó bará-
tot és nem utolsósorban családját sze-
rető embert veszítettünk. Hitvallása:
„A kötelesség az életnél is előbbre
való.” Eszerint élt, dolgozott, alkotott,
tanított szűkebb és tágabb környeze-
tében. Személyiségére találóan jel-
lemző Nagy László néhány sora:
„Erős volt hitben, igaz maradt mindig,
szolgált a világért emberül.” 

F. Zs.

Tóth András itt hagyott bennünket

Amikor felébreszt a reggeli zsivaj, 
Ott vagyok minden hangban veled, 
A csendesen köröző madár szavában, de én 
vagyok a csillag is, mely rád süt az éjszakában. 
Ne állj hát zokogva síromnál; 
Nem vagyok ott. 
Nem haltam meg.

(Ismeretlen szerző)

Ne állj zokogva síromnál; 
Nem vagyok ott. 
Nem alszom. 
De ott vagyok az ezer szélben, mi fú. 
Én vagyok a gyémánt csillogás a havon. 
Én vagyok a napfény az érett gabonán. 
Én vagyok a szelíd őszi eső. 

Én vagyok a szelíd őszi eső 
Kosaras Istvánné Farkas Mária (1941–2015) emlékére
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A célom versenyzőként és edzőként helytállni

A Zámori Hírek velem foglalkozó leg-
utóbbi cikkében az írás szerzője a ter-
veim, vágyaim iránt érdeklődött. Vála-
szomban célként a felnőtt válogatott-
ban való versenyzést jelöltem meg.
Nos, ez a célkitűzés megvalósult. A
junior (18–21 éves) korosztályban elért
eredmények után mindig nagyobb
ugrás felnőtt szinten eredményt hozni.
A munka itt kezdődik el igazán. A for-
magyakorlatról küzdelemre való váltás
alapvetően sok munkát és odafigyelést
kíván, amit természetesen teljes odaa-
dással megteszek. Nagyobb, népesebb
a mezőny, az addigi „sztárok” ellen
küzdeni nem könnyű feladat, de a lel-
kesedés töretlen, sőt!

A márciusban megrendezett JKA
Európa-bajnokságon a felnőttek
között csapatküzdelemben egy bronz -

érmet sikerült megszereznünk, ami
nagy lépést jelentett számunkra.
Ebben az eredményben persze sok
munkája van edzőmnek és egyben
szövetségi kapitányunknak, Schvarcz
Péternek, aki már ötéves korom óta
foglalkozik velem. Tovább folytatva a
munkát vágunk bele a közelgő verse-
nyekbe.

A versenyszezonon kívül, az idei év
nyarán megrendezett központi edző-
táborunkban – melyet japán mesterek
vezettek, és ahol az idei évben a sok-
szoros világbajnok, Kurihara mester
is megjelent – sikeres 3. danos vizsgát
tettem, melyre már régóta vártam. 

2012-ben szereztem meg a sported-
ző végzettséget a Semmelweis Egye-
tem Testnevelési és Sporttudományi
Karán szervezett sportedzőképzésen.
Öt éve már, hogy első külön edzésem
tartottam, ma már a saját versenyfelké-
szülésem mellett a versenyzőim felké-
szítése is cél. Az edzői végzettség és a
3. danos fokozat birtokában folytatom
az edzői munkát is, hogy a fiatal ver-
senyző gyerekek is minél előbb azt
mondhassák: „A célom felnőtt váloga-
tottként versenyezni!”

Ezúton is szeretnék köszönetet mon-
dani a képviselő-testületnek a megsza-
vazott támogatásért.

Gyimesi Balázs 

Kedves Olvasók, kedves Lányok! 
Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani azoknak, akik 2014 szeptem-
berétől 2015 júniusáig folyamatosan
és kitartóan jártak az óráimra.
Nagyon jó szezont zártunk le, a fog-
lalkozásokon kívül is, ahol tudtuk
segítettünk egymásnak és ezáltal
még jobban összekovácsolódott a
csapat. Idén folytatódik a női torna.
Új elemeket fogunk megtanulni, az
órákon főleg a Pilates és a Hatha
jóga elemei kerülnek előtérbe.

A Pilates-gyakorlatok főként a mély
hasizom és a hátizom megerősítésé-

re, stabilizálására, az erős és karcsú
végtagok kialakítására koncentrál-
nak. A vázizomzat megerősítése
során a gerinc, a csípő és a vállízület
mozgékonyabbá válik. A Hatha jóga
célja a légzés és mozgás összehango-
lása és ezáltal egy befelé figyelő,
meditatív tudatállapot megteremtése.
A jóga nem más, mint a légzés és a
mozgás szabad áramlása.

Az órák gyakorlatsorai dinamikusak,
ugyanakkor egyáltalán nem cél, hogy
megerőltetőek is legyenek. Az a jó gya-
korlás, ha óra után nem fáradtságot,
hanem egyfajta feltöltődést érzünk.

A foglalkozásokra várom azokat a
nőket, akik szeretnének kicsit több
figyelmet fordítani önmagukra, akik
szeretnének felkészülni a terhesség-
re, szülésre, azokat a szépkorúakat,
akik energiát szeretnének nyerni, és
mindazokat, akik egy jó csapathoz
szeretnének tartozni.

Foglalkozás helye: a zámori Álta-
lános Iskola tornaterme.

Ideje: kedd 18.30–19.30 óráig.
Mindenkit szeretettel várok:
Miklósi-Vass Erika (06 30 2218-

347, erika.vass.m@gmail.com)

Női torna Zámoron

Nemzetközi versenyeken elért főbb eredményeim: 

2010. Shotokan Karate Európa-bajnokság, Koblenz, Németország, csapat kata 1. hely
2011. JKA Karate Európa-bajnokság, Crawley, Anglia, csapat kata 1. hely
2011. Shotokan Karate Európa-bajnokság, Bielsko-Biala, Lengyelország, csapat 3. hely
2012. JKA Karate Európa-bajnokság, Prága, Csehország, csapat kata 2. hely
2013. JKA Karate Európa-bajnokság, Constanz, Németország, csapat kata 4. hely
2013. Shotokan Karate-világbajnokság, Liverpool, Anglia, csapat kata 5. hely
2013. Shotokan Karate Európa-bajnokság, Povoa de Varzim, Portugália, csapat 2. hely
2015. JKA Karate Európa-bajnokság, Prága, Csehország, 3. hely



2015/513 / ZÁMORI HÍREK

Kedves Olvasók, Sportbarátok!

Csuta Dorottya futónk az elmúlt
hónapokban több atlétikai versenyen
vett részt. Ezek közül kiemelném a
nemrégiben Varsóban megrendezett
válogatott viadalt, ahol Dorottya
magára ölthette hazája címeres
mezét. Dorkával az egész évünk és
felkészülésünk kiválóra sikerült, így
titkon aranyat vártunk a versenyen. A
600 méteres versenytáv 530. méteré-
nél még a nyakán futottak ketten a
mezőnyből, aztán jött a nagy bumm,
Dorka igazi csodája, fantasztikus haj-
rát indított és az amúgy is erős iram-
ban szinte állva hagyta az ellenfeleit.

Csuta Dorottya, Pusztazámor lakója,
élete első válogatott versenyén arany-
érmet szerzett, mi több, új korosztá -
lyos országos csúccsal ért be a célba!
Megérdemelten győzött, hiszen
ennyire szorgalmas, ennyire alázatos
versenyzőt, gyermeket még nemigen
láttam életem során.

Ezt követően nem állt meg az élet,
hisz Szegedre utaztunk, ahol a Tisza
Kupát rendezték meg. 600 méteres
lány síkfutásban 1. helyen Dorottya
ért célba, ezzel immáron második
alkalommal lett a Tisza Kupa győzte-
se. 

Örömmel írhatom le, hogy Puszta-
zámorról már újabb gyerekek is erő-
sítik a Pilisi Pegazusok atlétacsapa-
tát: Tarnay Teó és Habó Levente. Ők
ketten rendkívüli képességekkel
megáldott zámori legények, akiknek
a Tisza Kupán történő bemutatkozása
fantasztikusra sikerült. Szívből gratu-
lálok mindhárom gyermek verseny-
zőnek!

Eredmények:

Varsó, nemzetközi diákválogatott
atlétikagála: 

Csuta Dorottya (Pusztazámor) 600 m
1. hely

Szeged Tisza Kupa:
Csuta Dorottya (Pusztazámor) 600 m

1. hely
Tarnay Teó (Pusztazámor) 600 m

2.hely
Habó Levente (Pusztazámor) 600 m

3. hely              

Gedeon Zsolt
edző, Pilisi Pegazusok

Immár harmadszor került sor szeptem-
ber utolsó vasárnapján községünkben
a Szent Mihály-napi piknikre. Az első
két alkalommal az „Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek!” programso-
rozat keretében valósult meg. A tele-
pülések kulturális, közösségi esemé-

nyekkel és országosan összehangolt
tűzgyújtással vehettek részt a program-
sorozatban. Pusztazámor is csatlako-
zott a kezdeményezéshez. Az idén is
felvettük a programot az éves terveze-
tünkbe, sajnos a kormány nem írt ki
pályázatot az önkormányzatoknak a

megvalósításra. A helyi vezetés viszont
úgy döntött, hogy önerőből megvaló-
sítjuk, hiszen az előző kettő nagyon
sikeres volt. Nagyon jó döntés szüle-
tett, mert a mostani még több résztve-
vőt vonzott. A délután Erdei Sándor
humorista „Rocker Zsoltti” bőrébe
bújva szórakoztatta a közönséget. Köz-
ben meggyulladtak a szalonnasütés-
hez készített tüzek és megkezdődött a
községi szalonnasütés. A résztvevők
élvezettel forgatták nyársukat, közben
hosszasan beszélgettek. A program
máglyagyújtással fejeződött be. 

Köszönet Pátrovics Jánosnak és Szi-
geti Sándornak, akik a finom forralt
bort készítették, illetve Kovalik János-
nénak, Szigeti Sándornénak és Furi
Lenkének a szalonnasütés körüli
segítségért.

Kiss Ágnes

Szent Mihály napja Zámoron

Pusztazámor kiválósága: Csuta Dorottya

DOROTTYA NEMZETKÖZI VERSENYEN IS

SIKERESEN TELJESÍTETT

AZ IFJÚ ATLÉTÁK EDZŐJÜKKEL
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Ismét siker a JKA Karate Európa-bajnokságon

Még a 2014/2015-ös tanév végén,
május 23–24-én rendezték meg
Németországban, Bochumban a
2015. évi JKA Karate Korosztályos
Európa-bajnokságot, melyen Gróh
Janka 12 éves tanuló egy ezüst- és
egy bronzérmet szerzett. 

A nemzetközi versenyen 14 ország
majdnem 400 sportolója vett részt. A
magyar versenyzők 17 éremmel tértek
haza. A csapatversenyben, ahol két-
két nemzet 3 versenyzője küzd egy-

mással, Janka csapata a hollandok és a
csehek mögött bronzérmet szerzett.

Az egyéni küzdelemben Janka a
dobogó második fokára állhatott.
Nagy jelentőségű volt az idei verseny,
mert a zámori sportoló ez évben elő-
ször versenyzett szabad kumite (küz-
delem) versenyszámban. A 12 éves
korosztályban a döntőben már sza-
bad kumite szerepel, míg az elődön-
tőkben a küzdelem kötött elemei
alkotják a versenyfeladatot. Janka

négy versenyzőt legyőzve jutott a
döntőbe, ahol egy barna öves orosz
lány volt az ellenfele. A kétperces
mérkőzés döntetlen eredményt
hozott, Janka erőteljesen, ügyesen
küzdött. A hosszabbításban, nehéz
küzdelemben, fél pont megszerzésé-
vel végül az orosz versenyző győzött,
így Janka ezüstérmes lett.  

Az idei németországi bajnokság
legfontosabb eredménye – szülői
szemmel nézve – nem az egyéni
ezüst, hanem az, hogy Janka saját
magát, fáradtságát, izgatottságát,
félelmét győzte le.

Köszönjük Schvarcz Péter edzőnek
az eredményes felkészítést!

Dallos Márta

A Vizsolyi Biblia első példányát
1590. július 20-án nyomtatták ki. Az
első magyar nyelvű Bibliából 800

példány készült. A világszerte fenn-
maradt példányok száma mára 52-
re csökkent, és ebből 28 darab talál-
ható Magyarországon. 

Évekkel ezelőtt 36 mesterember
úgy gondolta, hogy korhű techniká-
val elkészülhetne ennek a híres
könyvnek a másolata. A munkála-
tokban egy pusztazámori mesterem-
ber, Gáspár Pál Szilveszter is részt
vett.  Ő készítette a Biblia betűpatri-
ca-vésési (betűnyomódúc) munkáit,
ami évekig eltartott. A kötészeti
veretek, a könyv kapcsának réz
ötvösmunkái, a bőrkötés díszítésére,
valamint a bőrnyomó görgők szintén
az ő keze munkáját dicsérik. A

könyv 6,5 kilogramm tömegű, cso-
dálatos munka. 

A Biblia korhű másolatának hírét a
televízió M1 csatornáján hallottam
azzal a megjegyzéssel, hogy az első
példányt még további 199 darab
legyártása követi. Ezekből a készítő
mesteremberek 1-1 példányt meg-
kapnak. Ha ez így megvalósul,
falunkba is eljut egy példánya ennek
az értékes könyvnek. 

Szilveszter, gratulálunk és köszön-
jük, hogy dicsekedhetünk értékes
mestermunkáddal.

Panni néni 
A fotó Gáspár Pál Szilveszter

archívumából való

Zámori mesterember sikere
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Megjelent!
Kiss Zoltán

Évek, lapok, emberek
Írások és szerkesztői széljegyzetek

A Zámori Hírek kiadói szerkesztője három
évtizedes szerkesztői pályája során rend-
szeresen publikált is különböző lapokban.
A kötetbe azokat a munkáit válogatta be
(köztük a legidősebb pusztazámori pol-
gárról, Oláh Ferencről készült portrét is),
amelyek véleménye szerint időtálló, ma is
érvényes gondolatokat, üzeneteket hor-
doznak. Az írásokban jelen vannak, az
interjúalanyok között megtalálhatók a
magyar köz- és tudományos élet első
vonalának jeles képviselői, történészek,
újságírók, katonák  altiszttől a tábornokig
és természetesen a „kisemberek” is.

Szerzői kiadás
A kötethez az alábbi helyeken lehet hozzájutni:

Könyvtár, Pusztazámor
Líra Könyvesbolt (Interspar, Diósd)

Stúdió Könyvesbolt (1138 Budapest, Népfürdő u. 15/d)
A Zrínyi Kiadó könyvesboltja (1087 Budapest, Kerepei út. 29/b),

valamint megrendelhető a kiadó webáruházában
(shop.hmzrinyi.hu) és más webes könyvportálokon 

(lira.hu. konyvtenger.hu, tutikonyv.hu).

AKÁR 1 000 000 FT ÉRTÉKŰ 
K E D V E Z M É N YC S O M A G G A L 
VAGY JUTÁNYOS HONDA FINANSZÍROZÁSSAL:
20% önerőtől, futamidőtől függetlenül a THM 3,99%!

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plusz 5 év

Honda 
Autócentrum 
Szabó
8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 59.
Telefon: +36 22 500 986
E-mail: info@hondafehervar.hu
www.hondafehervar.hu 

Az ötajtós Honda Civic vegyes üzemanyag-fogyasztása 3,6-6,4 l/100 km, CO
2
-

kibocsátása 94-150 g/km. Az adatok az EU által szabályozott mérések alapján 
kerültek megadásra, összehasonlíthatóság céljából. A valós körülmények 
között mért adatok változhatnak. A hirdetés az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 
forint alapú, változó kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja alapján, 
teljes körű CASCO megkötését feltételezve készült. A THM meghatározása 
az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok f igyelembe vételével 
történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.  A THM 
értéke nem tükrözi a lízing kamatkockázatát. A f inanszírozó a vonatkozó 
jogszabály rendelkezések és belső szabályzatai alapján hitelbírálatot végez, 
melynek eredménye befolyásolja a tényleges ügyletkötés feltételeit. A 
részletes feltételeket a f inanszírozó szerződéses okiratai és a vonatkozó 
tájékoztatások tartalmazzák. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, 
annak célja a f igyelemfelkeltés. Az akció visszavonásig és kizárólag az 
akcióban résztvevő ötajtós Civic modellekre érvényes. Az MKB-Euroleasing 
Autólízing Zrt. alávetette magát a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi 
szervezetek ügyfelekkel szembeni t isztességes magatartásáról szóló 
Magatartási Kódexnek. A képeken feltüntetett gépkocsi kizárólag illusztráció, 
felszereltségében eltérhet az akcióban szereplő modellekétől. A tájékoztatás 
nem teljes körű, az akció részleteiről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!
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Az Ön márkaszervize:

Az ár minden Ford személyautóra ugyanaz. Az árak anyag- és munkadíjra vonatkoznak, forintban értendők és az Áfát tartalmazzák. 
A Motorcraft 5+ szolgáltatást a garanciaidőn túli 5 évesnél idősebb személyautókhoz ajánljuk. Az ajánlat visszavonásig érvényes. 
További részletek felől kérjük érdeklődjön márkakereskedésünkben.


