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Hagyományosan minden év augusz-
tus 20-án, Szent István király ünnepe
alkalmából szabadtéri ünnepi szent-
misével veszi kezdetét községünkben
az ünnepség.  Pátrovics Benedek pol-
gármester köszöntője után Bódai
József atya celebrálta az ünnepi szer-
tartást és áldotta meg az új kenyeret.
A szentmise alatt Takács András kán-
tor működött közre. Végezetül pol-
gármesterünk megszegte a megáldott
kenyeret és a résztvevők elfogyasztot-
ták.  Az ünnepség második részében
a Sóskúti Ifjúsági Fúvószenekar térze-
néje következett. A rendezvény pol-
kaesttel ért véget.

K. Á.

Szentmise, kenyérszentelés, polkaest

„Bágyadt, őszi napnak fénye,
tizenhárom névre néz le. 

Tizenhárom vértanúra, emlékez-
zünk leborulva!”

2016. október 6-án az aradi vérta-
núkra emlékeztünk. Iskolánk 4. évfo-
lyamos tanulói színvonalas műsorral
idézték fel 1849 őszének eseményeit.
Az Aradon meghalt 13 hős és az
ugyanezen a napon, Pesten kivégzett
első felelős magyar miniszter el nök,
gróf Batthyány Lajos halála azóta jel-
képpé vált. Annak a kitartó küzde-
lemnek és harcnak a szimbólumává,
amelyet a magyarság folytatott évszá-
zadokon át a függetlenség megterem-
téséért.  A műsorra Lázár Emília készí-
tette fel a gyerekeket.

G. K. G.

Október 6-i megemlékezés az iskolában
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
2016. október 29-én, szombaton 16 órára 

a felújított Zámorhegyi Remeteség megáldási ünnepére.
A szentmisét bemutatja és az épületet megáldja 

Spányi Antal megyéspüspök.

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Pusztazámor Római Katolikus Plébánia

Meghívó
A Zámorhegyi Remeteség megáldása

Mikulásváró
2016. december 3-án 10 órakor 

szeretettel várunk minden gyereket 
a pusztazámori Mikulásváróra 

az iskola tornatermébe. 

A részletes program plakátokon 
és a pusztazámor.hu honlapon lesz olvasható.
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Húsz évvel ezelőtt, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 40. évfordu-
lójára készülve jutottam el Ausztriába,
az események osztrák résztvevőihez:
az Eisenstadtban élő Szmolyán Emil
ezredeshez; Perlaki Ferenchez, aki a
soproni egyetem tanáraként a diákok-
kal harcot a forradalom győzelméért;
Oberst Nicolaus Horváthhoz, azaz
Horváth Miklós ezredeshez, a bécsúj-
helyi katonai akadémia tanárához, aki
1956 októberében tiszti iskolásként
vett részt a Bundesheer-bevetésben.
Kezembe került Mainfried Rauchens-
teiner professzor Spätherbst 1956
(Késő ősz 1956) című könyve, vala-
mint a menekültek fogadását, ellátását,
továbbutazását segítő több vöröske-
resztes aktivista visszaemlékezése.

Bor és cigaretta

A november negyedikei magyarországi
szovjet intervenció után megindult a
menekültáradat a határon. Horváth
Miklós ezredes 1956 októberében tisz-
ti iskolásként vett részt az események-
ben, ő mesélte el, hogy október 24-én
a szögesdrót egy részét már lebontot-
ták. A magyar katonák piros-fehér-zöld
szalagot hordtak a karjukon, sapkájuk-
ról letépték a sapkarózsát. Az osztrák
katonák nem tudtak magyarul, a
magyarok nem beszéltek németül – az
illetékesek ügyeltek arra, hogy a nyu-
gati határra a keleti országrészből, a
román határ mellől hívjanak be fiatalo-
kat –, így egyszerű katonai jelekkel
kommunikáltak; „Mi cigarettát adtunk
nekik, ők borral kínáltak. Valamennyi
bajtársam nevében mondhatom: szí-
vünk a magyarokért dobogott.”

Horváth Miklós ismeretei szerint a
határbiztosítás időszakában nem vol-
tak nagyobb incidensek, kisebb ese-
mények viszont sűrűn előfordultak.
Az oroszok gyakran egészen a határ-
ig üldözték a menekülőket, s arra is
volt példa, hogy még akkor is tüzeltek
rájuk, amikor ők már átlépték a
magyar határt. Ilyen incidens történt
november 11-én Heiligenkreuznál,
12-én Rechnitznél és Luisingnál, 15-
én Boschendorfnál, valamint 24-én
Neckenmarktnál.

Horváth ezredes elmondta: gyakran
fordultak elő szívszorító, megindító
események is. Ezek között említette a
soproni egyetemisták történetét. „Min-
tegy harminc soproni felfegyverzett
egyetemistát az oroszok a határra szo-
rítottak. A fiatalok átlépték a határt,
hogy aztán más irányból visszatérve
folytassák a harcot. Mi, osztrák kato-
nák, mélységesen egyetértettünk a
magyarokkal, de parancsunk volt rá,
hogy a fegyvert el kell venni. Fel vol-
tak háborodva, többen sírtak. Egysze-
rűen nem akarták megérteni, hogy
lélekben velük vagyunk, de a törvény
az törvény. Nagy részük visszament,
fegyverrel. Részünkről ez nem volt tel-
jesen szabályos eljárás, hiszen min-
tegy 300 méter mélységben osztrák
területen voltak.”

A reménység hídja

A hidak pártatlanok és közömbösek.
Azt szolgálják, aki fizet nekik. A hi -
daknak általában nincs lelkük, csak
sorsuk van. A Hanság-főcsatornán át
az osztrák Andauba átívelő híd kivé-
tel: az a szerény fatákolmány embe -
reket mentett a történelemben. Vele
kezdődik a „menekülők útja” – írta
James A. Michener 1957-ben kiadott
„The Bridge Andau” című művében.

Megbízható adatok szerint Ausztriá-
ba 1956–1957-ben 181 000 magyar
menekült érkezett. A legtöbben no -
vemberben lépték át a ma gyar–osztrák
határt: szám szerint 113 800 mene-
kült. Túlnyomó többségük hamarosan
elhagyta Ausztriát, mivel az osztrákok
képtelenek voltak ilyen sok embert
befogadni. A nyugati kormányok jó
néhány menekültet fogadtak be, és a
menekültügyi szervezet révét anyagi-
lag is segítették a hazájukat elhagyó
magyarokat.

Ausztria kormánya és lakossága
tiszteletet parancsoló módon oldotta
meg a magyarok befogadásának
ügyét. Tette ezt Ausztria egy olyan
időszakban, amikor alig egy éve
élvezte szuverenitását, és gazdasági
viszonyai még erősen magukon visel-
ték a háborús megpróbáltatások nyo-
mait.

A legtöbb menekülő a Hanság-
főcsatornán át az ausztriai Andauba
vezető fahídon lépte át a határt. A
menekülés már 1956 nyarán elkezdő-
dött, a november végére olyan áradat-
tá vált, amely hatalmas feladat elé állí-
totta az osztrák kormányzatot és az
otthontalanoknak közvetlenül otthont
adó burgenlandi polgárokat. Minden
andaui iskola, minden vendéglő
menekültekkel volt tele, s a magyarok
a helybéliek házaiba is bebocsátást
nyertek. Egyedül Burgenlandban 86
községben létesítettek felvevő és átme-
neti táborokat, melyeken kívül az oszt-
rák kormány még további 61 nagyobb
tábort működtetett. A menekültek
elszállásolására és ellátására a Szövet-
ségi Kormány 215 millió schillinget
biztosított. Magyarországról Ausztriá-
ba több mint 180 ezer menekült érke-
zett, közülük 93 ezren más nyugati
államokban próbáltak – egy magyar
ember számára kimondani is szörnyű
– „új” hazát keresni; 70 ezren pedig
Ausztriában maradtak, egykori ottho-
nuk közelében lelve otthonra. 

E számok emberi sorsok, az otthon-
és reményvesztés tragikus adatai.
Megkerülhetetlenül felidézik annak a
politikai rendszernek a világtörténel-
mi léptékű erkölcsi és politikai fele-
lősségét, pontosabban fogalmazva
felelőtlenségét, amely egy idegen
nagyhatalom csatlósaként a háború
és a terror eszközeivel saját állampol-
gárai ellen fordult. 

Az andaui fahídat 1956-ban kétszer
is felrobbantották. Újjáépítésének gon-
dolata az Andauban működő „Társaság
a nemzetközi megértésért” egyesület
részéről vetődött fel. Az egyesület veze-
tői, élükön a hídépítő Edwell házaspár,
mindenkit megkerestek – és mindenki
segített, magyar és osztrák hivatalos
szervek, civilek, magánszemélyek
egyaránt. Munkával, pénzzel, pozitív
hozzáállással. A magyar közlekedési
tárcánál megmaradtak a híd tervrajzai,
fényképei, ennek alapján rekonstruál-
ták. Az ünnepélyes átadásra 1996.
október 19-én, a magyar forradalom és
szabadságharc 40. évfordulóját meg-
előző napokban került sor.

Kiss Zoltán

„Szívünk a magyarokért dobogott” 
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A pályázatra pusztazámori állandó lakóhellyel rendelke-
ző, életvitelszerűen itt lakó, hátrányos szociális helyzetű,
a 2017/2018. tanévben teljes idejű – nappali tagozatos,
alapképzésben (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/paly-
belep.aspx) rendszerben regisztrált, a pályázati űrlapot ott
kitöltötte, majd azt kinyomtatva, a szükséges igazolások-
kal együtt nyújtja be az önkormányzathoz!

A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött és aláírt
pályázati űrlapot, az oktatási intézmény iskolalátogatási
igazolását, a pályázóval egy háztartásban élők részéről (3
havi nettó) jövedelemigazolást (munkabér igazolása,
nyugdíjszelvény, NAV-igazolás, álláskeresési járadék iga-
zolása, családi pótlék összegéről igazolás, GYES, GYET,

GYED, tartásdíj, árvaellátás, ösztöndíj stb...), mely iga-
zolja a szociális rászorultságot.

A pályázati űrlap csak a fent megnevezett kötelező mel-
lékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. november 8.
Az „A” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 10 hónap,

azaz két egymást követő tanulmányi félév.
A „B” típusú pályázati ösztöndíj időtartama 3×10

hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi 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

Pályázati kiírás
BURSA Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatok

Iskolánk tanulói lapzártánk után,
október 21-én megemlékezést tartot-
tak az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulója alkalmá-
ból. (A rendezvényről következő szá-
munkban írunk.)

Márai Sándor: 
Mennyből az angyal 

Mennyből az angyal, menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény lángol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett -
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta,
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta -
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta vagy Angyal hozta -
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekszenek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mi végre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Mért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik, mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik -
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?...

Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
- a gyermek, a szamár, a pásztor -
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, – mennyből az angyal.

1956, New York

1956 hőseire emlékeztünk
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Kedves Pusztazámoriak!

Szeretnék beszámolni önöknek az
elmúlt időszak történéseiről, arról,
hogy településünk érdekében milyen
ügyekben dolgozik együtt a képvise-
lő-testület.

Röviden vegyük sorra a felmerült
témákat.

Remeteség felújítása

Örömmel írhatom le, hogy 2016.
szeptember 22-én befejeződtek a
Remeteség külső felújításának mun-
kálatai. A 9,5 millió forint összköltsé-
gű kivitelezés két és fél hónapig tar-
tott.

Az épület homlokzati munkálatai
során elsőként a lábazat és a támasz-
tó pillérek régi, elvizesedett vakolatát
bontották le a kivitelezők. A vakolat
felhordását megelőzően a teljes felü-
leten előfröcskölés (gúzolás) készült. 

A homlokzat jól látszó repedéseit
hálózással stabilizálták, majd a főbe-
járati oldal kivételével lefestették a
homlokzatot. A főbejárati oldal eszté-
tikai szépségét egy új, a homlokzat
teljes terjedelmét magában foglaló
vékony vakolattal próbálták először
helyreállítani, majd erre a megújított
felületre került rá a homlokzatfesték.

A felújítás során az ereszdeszkázat
alatti málló vakolatot leverték, majd
újravakolták a felületet. Kijavították
az ereszdeszkázatot és kiépítették,

valamint felületkezelték a csüngőere-
szeket. Ki kellett cserélni a csatorna-
vasakat is annak érdekében, hogy a
helyes lejtést be tudják állítani. A csa-
padékvíz talajon történő elvezetését
földbe süllyesztett mederelemekkel
valósították meg. 

A huszártorony sérült, korhadt ele-
meit kicserélték, a régi díszítő motí-
vumokat újból legyártották. Érdekes-
ség, hogy csupán egy motívum
maradt épen: a hal. A tető és a torony
csatlakozásánál az új faburkolat alá
bádogszegélyt raktak, melyet lefestet-
tek, és a cserépfedést is kijavították
ezen a helyen.

A fa nyílászárók külső festékrétegét
lecsiszolták, majd többszöri felületke-
zeléssel látták el azokat. Új ablakpár-
kányokat kellett beépíteni az emeleti
szinten, mert egyrészt az északi olda-
lon felhelyezetteket ellopták, más-
részt a déli oldalon eredetileg nem is
építették be azokat. Az ablakok fém
vízvetőit az épület megjelenésével
jobban harmonizáló, a faszerkezetek
színéhez közelítő színre festették. A
terméskő ablak és ajtókeretek hibáit
kijavították és víztaszító hatású
anyaggal kezelték. Az acélrácsok,
díszek mázolása is megtörtént.

Az oldalsó bejárati lépcsőt elbon-
tották, új lépcsőfokokat építettek be. 

A harangtorony esetében az acél-
rács festése, a faburkolat lazúrozása,

a rézlemezfedés javítása, pótlása volt
a feladat.

A vízelvezetés megoldása érdeké-
ben az épület közvetlen környezete
mintegy egy méter szélességben,
folyamikavics-töltés után, díszmurva-
burkolatot kapott. 

Köszönjük a kivitelező Manufaktú-
ra Mester Kft. munkáját, Ginter Lász-
ló műszaki vezető irányítását, vala-
mint Albert Tamás műemléki építész
tanácsait és felügyeletét. 

Remeteség megáldása

A Remeteség felújításának ünnepére
Spányi Antal megyéspüspököt hívtuk
meg. Püspök úr 2016. október 29-én
16 órakor mutat be szentmisét és
megáldja a felújított épületrészeket.

A következő lapszámban részlete-
sen beszámolunk majd az ünnepi
miséről és arról, hogy éppen hol tar-
tunk temetőkert átalakításának terve-
zésében.

Gyúrói út javítása

A Gyúró irányába vezető út az elmúlt
évek alatt már-már használhatatlanná
vált, ezért júliusban Pusztazámor
közigazgatási határáig lemurváztat-
tuk. Attól nem kell félnünk, hogy a

Közös ügyeink – dolgozik a testület

EZ A LÁTVÁNY FOGADJA A KÖZSÉGHÁZÁRA ÉRKEZŐKET
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csapadékvíz elviszi a burkolatot, mert
ezen a szakaszon egyenes az út.
Viszonylag sokan járnak arra, és sok
vadász is innen közelíti meg a
vadászterületeket.

Sebességkorlátozás a Petőfi Sándor
utca egy szakaszán

Már jeleztem egy korábbi lapszám-
ban, hogy több lakossági bejelentés is
érkezett arról, hogy a Petőfi Sándor
utcában és a Levente térnél túl gyorsan
hajtanak az autósok. Ezért arról dön-
tött a testület, hogy a Táncsics Mihály
utca és a település Levente tér felőli
határa között 40 km-es sebességkorlá-
tozást rendel el. A jelzőtáblák nyár
végén kihelyezésre kerültek. Ismétel-
ten kérem a gépjárművel közlekedő-
ket, hogy tartsák be a sebességkorláto-
zást, és az iskola, óvoda környékén
kulturált módon parkoljanak.

Fahíd ideiglenes lezárása 

Szeptember elején le kellett zárnunk
a Zámor-patakon átívelő fahidat, mert
az időjárás, a patakból felszálló pára
és a rongálás miatt olyan rossz álla-
potba került, hogy szinte szétmállt az
arra közlekedők lába alatt a járófelü-
let. Teljesen új, lekezelt, megfelelő
vastagságú deszkázat került a régire.
Ezzel a részleges felújítással sikerült
elhárítanunk a balesetveszélyes álla-

potot. Köszönjük a lakosság és az arra
közlekedők türelmét és megértését.

Beadott pályázataink

Augusztusban pályáztunk a Jókai utcai
közúti híd, a gyalogos fahíd, illetve az
Erkel utca egy szakaszán az elhasznált
útburkolat felújítására, a Település-
szerkezeti terv, Helyi Építési Szabály-
zat és Szabályozási terv felülvizsgála-
tához kapcsolódó mérnöki munkaré-
szek költségeire. Az előzőleg beadott
pályázataink ügyében sem született
még döntés, bizakodva várakozunk.

Buszforduló előtti padka 
burkolatának kiépítése

A településközpontban, a buszfor-
duló előtt az árok és az aszfaltút
között szinte vízmosást alakított ki
az esővíz. Az útpadka helyreállítása
már régóta váratott magára, ezért
amikor az itt üzemelő bolt tulajdo-
nosa kérte a testület jóváhagyását
ahoz, hogy saját költségén megcsi-
náltathassa a parkolót és az árok
ráccsal való lefedését, mi sem halo-
gathattuk az intézkedést. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-vel történt
egyeztetés után az önkormányzat
leaszfaltoztatta az út és az árokrá-
csok közötti területet. Úgy gondo-
lom, hogy így rendezettebb lett a
főút ezen szakasza és kevésbé bal-
esetveszélyes. 

„Először a Balatonnál” tábor

Augusztusban felejthetetlen 5 napot
tölthetett 6 pusztazámori gyermek a
Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Ala-
pítvány által szervezett „Először a
Balatonnál” elnevezésű szociális-
karitatív táborban. A táborban 14 Pest
megyei településről összesen 154
gyermek üdülhetett. A szervezők
igyekeztek a lehető legváltozatosabb
programokat biztosítani a résztvevők-
nek: volt például a fiú-lány vetélkedő,
gokartverseny és balatoni vízi csata
is. Nyaralásuk költségét teljes egészé-
ben az önkormányzat állta. A szerve-
zőmunkát Garainé Kiss Gabriella tag-
iskola-vezető asszony végezte.

Ezúton köszönjük a segítségét. 

A pusztazámori általános iskolát
szolgáló önkormányzati vásárlások

A tanárok és a tanulók nagy örömére
az Andreetti Károly Általános Iskola
és Művészeti Iskola Pusztazámori
Tagintézményébe táblákat, tantermi
asztalokat és székeket, tanári asztalt
és széket, játszó körasztalokat és tor-
napadokat vettünk rendkívül kedvez-
ményes, 663 679 Ft-os áron.

Idősek napján vizsgázott 
a korszerűsített főzőkonyhánk

Az idősek napján a korábbi évektől
eltérően a mi konyhánkban készült el
az ünnepi vacsora. Szerénytelenség
nélkül mondhatom, hogy jól sikerült
a vizsgasütés. 

Kertészeink munkája

Végezetül engedjék meg, hogy a
parkgondozási szezon lezárásához
közeledve köszönetet mondjak a par-
kosított területeinken dolgozó kerté-
szeinknek: Benkő Jenőnének, Tóth
Józsefnének, Benkőné Szűcs Zsu-
zsannának, akik nélkül nem lehetne
Svájcba illő kis falu a mi Pusztazá-
morunk.

Pátrovics Benedek 
polgármester

KIVÁLÓAN VIZSGÁZOTT

A KORSZERŰSÍTETT FŐZŐKONYHA

KERTÉSZEINK AZ IDÉN IS

SZÍNVONALAS MUNKÁT VÉGEZTEK
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Immár hagyomány, hogy minden év
októberében, az idősek világnapjá-
hoz kapcsolódva köszöntjük Puszta-
zámor szépkorú polgárait. Az októ-
ber 12-én tartott rendezvénynek
még egy felemelő programpontja
volt, községünk két polgára, huza-
mosabb időn keresztül végzett áldo-
zatos munkája elismeréseként a
Pusztazámorért emlékérem kitünte-
tést vehette át.

Kiss Ágnes művelődésszervező, az est
háziasszonya elsőként községünk pol-
gármesterét kérte a mikrofonhoz. Pát-
rovics Benedek elmondta: Pusztazá-
mor önkormányzata kiemelten fontos-
nak tartja az idősebb korúakkal való
rendszeres törődést és az általuk szer-
vezett programok támogatását. A
szépkorúak napjára is megkülönböz-
tetett módon tekint a testület minden
esztendő októberének első napjaiban.
Nyugdíjasnak lenni, ennyi évet meg-
élni, nem kis dolog, mert az időseb-
bek egy hosszú élet munkáját és
tapasztalatát tudhatják maguk mögött. 

A polgármester kiemelte: „Önök
mindannyian megérdemlik, hogy
nem csupán az idősek napján, hanem
mindennap – otthon, az intézmé-
nyekben vagy a hivatalokban – meg-
kapják azt a törődés és odafigyelést,
amit meg tudunk adni Önöknek.
Pusztazámor minden időskorú lakó-
jának azt kívánom, hogy szerető csa-
lád osztozzon örömeiben, segítsen a
mindennapjaik során. Szívből remé-
lem, hogy Önök még sok esztendeig
találnak biztonságot, nyugalmat itt-
hon, Pusztazámoron. Kívánok min-
den jelenlevőnek jó egészséget,
további sok erőt, a mai délutánra
pedig jó szórakozást! 

Ezt követően Garainé Kiss Gabriel-
la köszöntötte Pusztazámor szépkorú
polgárait. A zámori iskola vezetője
hangsúlyozta: ez a nap, ez a szép és
nagyon fontos ünnep az idősekről
szól. De kik is azok az idősek? A kér-
désre maga fogalmazta meg a választ:
„Furcsa természet az ember. Húszé-
ves korunkban a negyvenévest már
öregnek gondoljuk, aztán ahogy telik

az idő, úgy tolódik ki ez az időpont a
70., majd 80. évre, sőt tovább.
Bizony! Korunkat nem a naptár szám-
lálja, hanem a lelkünk mutatja meg,
mennyinek érezzük magunkat. Egy
ókori bölcsesség szerint: csak akkor
öregszel gyorsan, ha már nem szár-
nyalsz, és hagyod, hogy a pesszimiz-
mus és a rosszkedv megdermessze a
szívedet. Kedves Szépkorú Pusztazá-
moriak! Ha itt most körülnézek, azt
látom, hogy Önök az egy év alatt
semmit sem öregedtek! Szemükben a
szeretet, arcukon mosoly. Nem szá-
mít az ősz haj, a ráncok, hisz a fiatal-
ságuk belülről árad. Az életszeretet, a
kedvesség és a bölcsesség mindenkit
fiatalon tart.”

A rendezvény kitüntetés-átadással
folytatódott. A képviselő-testület 1995.
április 27. napján alapította a Puszta-
zámorért emlékérem elismerő címet.
A kitüntetés erkölcsi elismerés, pénz-
jutalommal nem jár. A kitüntetettek
oklevelet és egy míves érmet vehetnek
át, amely a „Pusztazámorért” feliratot
és a pusztazámori címert, valamint a

Szépkorúköszöntés és kitüntetés-átadó
ünnepség Pusztazámoron

PUSZTAZÁMOR ÖNKORMÁNYZATA RENDKÍVÜL FONTOSNAK TARTJA AZ IDŐSEKKEL VALÓ TÖRŐDÉST
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kitüntetett nevét és az adományozás
évszámát tartalmazza. 

A Pusztazámorért emlékérem azok-
nak adományozható, akik egy-egy
jelentős cselekedetükkel, illetve
huzamosabb időn át végzett tevé-
kenységükkel hozzájárultak Puszta-
zámor község fejlődéséhez, hírnevé-
nek öregbítéséhez, hagyományainak
őrzéséhez, múltjának megismerésé-
hez. Az önkormányzat az elmúlt
években rendre kitüntette azokat a
személyeket, akik kimagasló módon
segítették elő településünk fejlődését,
ezért a Pusztazámorért emlékérem a
település legmagasabb elismerését
jelenti. 

Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2016. április
4-én tartott ülésén a következő hatá-
rozatot hozta: „Pusztazámor Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a
Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által adományozandó elis-
merésekről szóló a 10/1995. önkor-
mányzati rendelet 1–5. §-ai alapján,
Pátrovics Benedek részére, 25 éves
polgármesteri jubileuma alkalmából,
a község érdekében végzett kiemel-
kedően eredményes negyedszázados
munkájának elismeréseként »Puszta-

zámorért emlékérem« kitüntető címet
adományoz.”

Polgármesterünk részére az emlé-
kérmet és az oklevelet dr. Újházi
Miklós adta át. Ugyancsak községünk
jegyzője méltatta a kitüntetett tevé-
kenységét – rendhagyó módon.
Köszöntője elején jelezte, hogy a pol-
gármester kitüntetést érdemlő tevé-
kenységének méltatásáról majd a
Zámori Hírekben fog cikk megjelen-

ni. A jegyző e helyett kötetlen formá-
ban, a munkával együtt töltött évek-
ből néhány közös emléket is felidéz-
ve köszöntötte őt. Külön hangsúlyoz-
ta, hogy a faluért 25 éve polgármes-
terként dolgozó Pátrovics Benedek
kitüntetésével a Pusztazámorért
emlékéremre legméltóbb személy
elismeréséről döntött a képviselő-tes-
tület. 

Ebben az évben még egy díjazot-

PÁTROVICS BENEDEK MÉLTATJA A KITÜNTETETT KÉPVISELŐ, OROSZ BÉLA ÉRDEMEIT

A SZÍNPADON BALÁZS KLÁRI ÉS KORDA GYÖRGY
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tat köszönthettünk. A képviselő-tes-
tület 2015. május 25-én tartott ülé-
sén hozott határozatot kitüntetés
adományozásáról. „Pusztazámor
Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete által adományo-
zandó elismerésekről szóló a
10/1995. önkormányzati rendelet
1–5. §-ai alapján, Orosz Béla részé-
re a község oktatási élete, a civil
szervezetek eredményes működése
és Pusztazámor fejlődése érdekében
végzett kiemelkedően eredményes
munkájának elismeréseként »Puszta-
zámorért emlékérem« kitüntető
címet adományoz.”

A kitüntetettnek Pátrovics Benedek
polgármester nyújtotta át a Pusztazá-
morért emlékérmet és az oklevelet, és
ugyanő méltatta Orosz Béla tevé-
kenységét. 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Ked-
ves Pusztazámoriak!

Öröm és megtiszteltetés számomra,
hogy ezen az önkormányzat számára
kiemelten fontos     eseményen, az
idősek köszöntésének napján, a Pusz-
tazámorért emlékérem ünnepélyes
átadásán méltathatom annak a sze-
mélynek a tevékenységét, munkássá-
gát, aki ezer szállal kötődik Önökhöz,
Pusztazámor szépkorúihoz és Önökön
keresztül a falu lakosságához.

Orosz Béla képviselő úr, kedves
barátom kiérdemelte azt, hogy 2016-
ban a képviselő-testület a Pusztazá-
morért emlékérmet adományozza
számára. Kiérdemelte szorgalmas vál-
lalkozóként, kiérdemelte a település
érdekében kifejtett önzetlen tevé-
kenységéért, kiérdemelte a rendkívüli
szociális érzékenységéért, és nem
mellékesen kiérdemelte azért, mert a
példát mutat arra, hogy a közösségért
végzett munka mellett hogyan lehet
figyelmet fordítani a szűkebb család
különböző korosztályú tagjai össze-
tartozásának erősítésére.

Kisvárdai születésű gyermekként
vetette meg a lábát a térségben, előbb
Budaörsön, majd Pusztazámoron. A
sóskúti kőbányában ledolgozott 12
év sok ismerőst, jelentős munkata-
pasztalatot hozott számára. És amikor

az ország jobban megnyitotta a lehe-
tőséget a vállalkozások számára, ő
tudott is élni ezzel. A 26 évvel ezelőtt
elindított egyik vállalkozása nem egy
hagyományos vendéglátóipari egy-
ség, hanem sokkal több ennél: olyan
hely Pusztazámoron, ahol egy ledol-
gozott nap után összejöhetnek az
emberek, erősíthetik Pusztazámor
közösségi életét.

Gyermekeit úgy nevelte, a széle-
sebb családban olyan légkört terem-
tett, hogy az általa magasra tett embe-
ri értékrend mindenki számára köve-
tendő legyen. Nyugodtan mondhat-
juk, hogy ma az Orosz–Hornyák csa-
lád köztiszteletnek örvend itt Puszta-
zámoron. Polgármesterként örömmel
vettem, amikor 22 évvel ezelőtt vál-
lalkozott arra, hogy a közösség iránti
elkötelezettségét kiteljesítve önkor-
mányzati képviselőként segítse a
munkámat. 

Köszönet illeti a pusztazámoriakat
azért, hogy további öt alkalommal
jelentős támogatásukkal hozzásegítet-
ték a falut ahhoz, hogy Orosz Béla ne
csak vállalkozóként, hanem felelős
települési képviselőként is hozzá tud-
jon járulni településünk olyan mértékű
fejlődéséhez, aminek ma már sokan
csodájára járnak. Ebben az alkotó
munkában Orosz Béla rendre élen járt,
a nehézségek láttán nem rettent meg,
céltudatosan küzdött annak végrehaj-
tásáért, amit közösen elhatároztunk. 

Miután Orosz Bélát van szerencsém
immár 40 éve ismerni, barátomnak

A „LEGFIATALABB” ZÁMORI NYUGDÍJAS,
PATÓ SÁNDORNÉ KÖSZÖNTÉSE

A RENDEZVÉNYT MINDEN ÉVBEN NAGY SZÁMBAN TISZTELIK MEG RÉSZVÉTELÜKKEL A ZÁMORI SZÉPKORÚAK
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tudni, tisztában vagyok azzal, hogy
mindazt, amit tett a vállalkozásában
dolgozó emberekért, a családjáért, a
falu fiataljaiért, időseiért, nem tudta
volna megvalósítani Orsi nélkül, aki-
vel éppen negyven évvel ezelőtt
kötött házasságot. Sajnos Orsi már két
éve nem lehet közöttünk, de ha ma a
messzi távolból letekint ránk, akkor
elégedetten nyugtázhatja, hogy a sok
fáradságos munkának megvan az
eredménye. Ez a munka nem pénz-
ben mérhető, hanem a pusztazámori-
ak érzelmeiben, a képviselő-testület
elismerésében.

Kedves Képviselő Úr, Kedves Bará-
tom!

A Pusztazámorért emlékérem egy
fontos mérföldkő a te életedben is.
Alkalmat ad egy kis visszatekintésre, és
bíztatást arra, hogy a jövőben az előtted
álló feladatokat ugyanolyan kitartással,
céltudatosan oldd meg, ahogy tetted
eddig is. Ezt várják el tőled az unokáid:
Kolett és Amira. És ebben számíthatsz a
gyermekeid, Edina és Béci, valamint
családjaik támogatására. 

Pusztazámor lakossága, a testület
nevében köszönöm az eddigi mun-
kád, legyél büszke a testület által
adományozott emlékéremre, és a
kitüntetés által is megerősödve, jó
egészségben dolgozz tovább a mi kis
falunkért, Pusztazámorért.”

Ezt követően Békési Géza alpolgár-
mester köszöntötte a kitüntetetteket: 

„Kedves Hölgyeim és Uraim!
Én, aki több mint 30 éve tevékeny-

kedem a faluért, nyugodt lelkiisme-
rettel állapíthatom meg, hogy Pátro-
vics Benedek polgármester úr meg-
mutatta, hogy milyennek kell lennie
egy falujáért elkötelezett polgármes-
ternek. Orosz Béla képviselő úr
megmutatta azt, hogy milyennek
kell lennie egy elkötelezett képvise-
lőnek. 

Pátrovics Benedek és Orosz Béla
számára jó alkalom ez a visszatekin-
tésre, de mindannyian tudjuk, hogy
mégis a jövőt kell szem előtt tarta-
nunk. Mindenki a saját környezeté-
ben napról napra tapasztalhatja azt,
hogy egyre nagyobb szüksége van az
embereknek a támaszra, a segítségre,
eközben mi, képviselők világosan lát-
juk, hogy egyre inkább szűkülnek az
önkormányzat lehetőségei. 

A falu szempontjából az a lénye-
ges, hogy legyenek olyan emberek,
akik bizonyítják, hogy számíthatnak
rájuk azok, akik nehéz helyzetbe
kerülnek, számíthatnak rájuk azok a
vállalkozók, akik keresik a letelepe-
dés lehetőségét, és számíthatnak
rájuk azok az ide költözők, akik
vonzó, kulturált környezetben szeret-
nék leélni az életüket. 

A zámoriak számára az a fontos,
hogy a Pusztazámorért emlékérem
átvétele ne a megpihenésre ösztönöz-
zön, hanem arra, hogy mindazt az
értéket, amivel a kitüntetettek rendel-
keznek, tovább kamatoztassák a falu
érdekében, megújult erővel keressék
annak módját, hogy hogyan lehet a

külső támogatások apadását a telepü-
lésben rejlő erők mozgósításával
pótolni. 

Ehhez kívánok mindnyájunknak
kitartást és jó egészséget!”

Egy közös fénykép elkészítése után az
iskola 3. osztályos tanulói mutatták
be műsorukat, felkészítőjük Patóné
Hradil Adrienn és Németh Judit taní-
tó nénik voltak. 

A rendezvény következő program-
pontjaként az örökifjú Korda György
és felesége,  Balázs Klári lépett a
pódiumra; színvonalas műsorukban
számos olyan sláger hangzott el,
amelyeket a jelen lévő szépkorúak
annak idején szívesen hallgattak és
hallgatnak ma is, fiatalságukra emlé-
kezve.

A művészek előadása után követke-
zett a vacsora. A desszertként felszol-
gált 150 különleges tortaszeletet
Orosz Béla képviselő úr ajánlotta fel
a vendégeknek, csakúgy, mint az
elmúlt években. A rendezvényt az
önfeledt szórakozás, tánc zárta,
melyhez Rozbora András szolgáltatta
a talpalávalót.

A kiemelkedően színvonalas ese-
ménynek a szomszédos településekre
is híre ment. A szervezést és kivitele-
zést tekintve köszönet illeti elsősor-
ban Kiss Ágnest, valamint Kiss Berná-
tot, a közmunkásokat és az ételek
elkészítésében jeleskedő dolgozókat. 

Csernyák Krisztina

AZ IDŐSEK NAPI RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐINEK EGY CSOPORTJA
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Október 8-án adták át Pátrovics
Benedek polgármester és Orosz Béla
települési képviselő részére a Puszta-
zámorért emlékérem kitüntetést.
Községünk polgármesterével az elis-
merés odaítélése után beszélgettünk
(Zámori Hírek, 2016/2. szám), az
Orosz Béláról készült portrét pedig
alább közöljük.

Orosz Béla a Szabolcs-
Szatmár megyei Kisvárdán
született, 1958-ban. A csa-
lád 1966-ban Budaörsre
költözött, Béla már itt
végezte el az általános
iskolát. Eredetileg virágker-
tész, vagy ha az nem jön
össze, autószerelő szere-
tett volna lenni, de az élet
a vendéglátóipar felé sodorta, amiben
meghatározó szerepe volt a bátyjá-
nak, aki felszolgálóként dolgozott.
1975-ban szerzett szakmunkás-bizo-
nyítványt, és rá nemsokára, alig 18
évesen megnősült. Pusztazámori kis-
lányt vett feleségül – ekkor kezdődött
a kapcsolata a településsel. 1976-ban
gyarapodott a család, szeptember 9-
én megszületett kislányuk, Edina,
majd öt évre rá, 1981. október 30-án
fiuk, Béci. Időközben bevonult sorka-
tonai szolgálatra a Kinizsi-laktanyá-
ba, ahol szakmájának megfelelő
beosztást kapott, a laktanya főszaká-
csa lett, 17 fős konyhai csapatot irá-

nyított. A mundért, fia születése miatt,
az akkor hatályos 18 hónap helyett
egy év után levethette.

Néhány év vendéglátózás után a
sóskúti kőbányához igazolt, feleségé-
vel együtt itt dolgoztak le 12 évet.
1982-ben kezdtek építkezni. Az idő
tájt még nem nagyon lehetett vállal-
kozni, de ennek ellenére az épületet

már úgy alakították ki,
hogy a földszinti traktus
alkalmas legyen valamiféle
üzlet kialakítására. Így is
történt. Amikor a kőbányá-
ban megszűnt a munkahe-
lyük, belevágtak a vállal-
kozásba. Megnyitották a
ma is működő Miska
presszót, valamint beindí-
tották a család szállítmá-

nyozói vállalkozását. A családfő,
munkája mellett, már korábban is
fuvarozott, így nem volt ismeretlen
számára ez a világ. A mikrovállalko-
zás mára kinőtte magát, hat teherautó
és több különböző rakodógép áll a
zámori telephelyen. Napjainkban
elsősorban speciális gombakom-
poszt-szállítással foglalkoznak, és – a
családtagokon kívül – folyamatosan
több mint tíz embernek adnak mun-
kát, akik egy kivételével pusztazámo-
riak.

Orosz Béla választott települési kép-
viselőként 1994 óta vesz részt a pusz-
tazámori közéletben. Számos bizottsá-

gi posztot töltött be, jelenleg a telepü-
lésfejlesztési bizottság elnöke és a
pénzügyi bizottság tagja. Aktívan köz-
reműködött a községben az elmúlt
évtizedekben megvalósított projektek-
ben, így a hulladékkezelő megvalósí-
tásában, az iskola, az óvoda építésé-
ben, a közműhálózat fejlesztésében, a
civil szervezetek segítésében. A közsé-
gi programokat nemcsak képviselő-
ként segíti, hanem magánemberként,
vállalkozóként is. Nem nagyon van
olyan rendezvény, ahol a Miska presz-
szó ne lenne a támogatók között.

Elérzékenyülve beszél a két évvel
ezelőtti tragédiáról, amikor súlyos
betegség következtében elvesztette
feleségét, akivel közel negyven évig
voltak társak mind az életben, mind a
vállalkozásban. A tragédia óta igyek-
szik folyamatosan lefoglalni magát,
és azóta még nagyobb aktivitással
vesz részt a közéletben, most éppen a
temető környékének rendbetétele a fő
feladat, valamint intézi a vállalkozás
dolgait. A Tordas–Gyúró Horgásze-
gyesület titkáraként ugyan továbbra is
foglalkozik a horgásztó ügyeivel, a
partvédelemmel, de botot nem vesz a
kezébe, mint elmondta, nincs türel-
me hozzá.

Orosz Béla úgy véli, hogy nagyon
jó közösség alakult ki az elmúlt évti-
zedekben Pusztazámoron. A község
vezetése egységes, a polgármester, a
képviselők falujukat szerető, azért
tenni kész emberek. Ha bizonyos kér-
désekben voltak is viták, végül min-
dig sikerült közös nevezőre jutni. A
hivatal, az intézmények dolgozói
segítik a község előtti célok elérését,
a civil szervezetek színesítik a helyi
kulturális és sportéletet. Az elmúlt
időszak eredményeinek értékelésekor
a saját személyét nem kívánja kie-
melni, a közös munkának tulajdonít-
ja az eredményeket. Megköszöni a
község minden lakosának a kapott
elismerést, a Pusztazámorért emlé-
kérmet, ugyanis, mint hangsúlyozza,
„ez egy huszonkét éves csapatmunka
volt”.

Kiss Zoltán

Az elismerés huszonkét éves 
csapatmunka eredménye

KORDA GYÖRGY ÉS KELLER LÁSZLÓ GRATULÁL OROSZ BÉLÁNAK
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Érik a szőlő…
Szüreti mulatság Pusztazámoron 

Szombaton már kora délután gyüle-
keztek a Koroda-kertben a szüreti
mulatság résztvevői: a népviseletbe
öltözött csőszlányok, a kisbíró, a szü-
reti bíró és bíróné, az iskolások, a
Naplemente Nyugdíjasklub tagjai.
Feldíszített szekerek, kisvonat és csi-
kósok indultak a résztvevőkkel
Zámor utcáin hívogatni az esti szüre-
ti bálra. A község négy pontján gaz-
dag vendégséggel várták a felvonuló-
kat a zámoriak, amit a résztvevők
műsorral viszonoztak. 

Elsőként a kisbíró kidobolta a Hívo-
gatót, majd a csőszlányok bemutatták
az erre az alkalomra tanult hagyomá-
nyos néptánc-koreográfiát. Ofra Inez
Mirjám mulatós nótákkal szórakoztat-
ta a közönséget. Végezetül, de nem
utolsósorban az iskolánk másodiko-
sai szüreti összeállítással kedvesked-
tek a vendégváróknak. Jó érzés volt
látni azt az odafigyelést és szeretetet,
amelyben részesítették a fiatal tánco-

sokat és gyerekeket a faluban, ők ezt
érezték is és még odaadóbban táncol-
tak és mutatták meg tehetségüket. 

Egy külön szekéren utazott a Roz-
bora zenekar, amely a zenéjével gon-

doskodott a közönség szórakoztatá-
sáról. A bíró, Gáspár Pál Szilveszter
és a bíróné, Márvány Judit borral és
pogácsával kínálta a vendégeket. Már
javában lemenőben volt a nap, ami-

LOVASOK VEZETTÉK FEL A MENETET

A FELVONULÓK A FALU UTCÁIN
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A KÖZSÉG NÉGY PONTJÁN GAZDAG VENDÉGSÉGGEL VÁRTÁK AZ ÉRKEZŐKET

A ZÁMORI ISKOLÁSOK A „TERÜLJ, TERÜLJ ASZTALKÁMNÁL”
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kor a résztvevők visszaértek a hívoga-
tásból. 

Nyolc órakor megkezdődött az
igazi szüreti bál a tornateremben. Egy
adott pillanatban már úgy nézett ki,
hogy kicsinek bizonyul a közel két-
száz személy számára a terem. A
csőszlányok itt ismét bemutatták a
jelenlévőknek erre az alkalomra
tanult táncösszeállításukat, amely
nagy sikert aratott. 

Itt, az újság hasábjain keresztül
fejezem ki köszönetemet a tizenhat
kislánynak ezért a produkcióért. Sze-
retném szintén kiemelni a település
hagyományainak megőrzését, azt,
hogy a ránk maradt örökségünket
gyermekeink megismerjék és átment-
sék a jövő generációja számára, mert
az a közösség, amely ismeri a múltját,
bizton építheti a jövőjét.

Köszönet az önkormányzatnak és a
Pusztazámor Községért Közalapít-
ványnak az anyagiakért, amivel
támogatták a rendezvényt. Köszönet
a vendéglátóknak, akik évről évre
várják a felvonulókat. De köszönetet
mondok mindenkinek, aki bármivel
hozzájárult ennek a napnak a sikeré-
hez. 

Kiss Ágnes
szervező

A CSŐSZLÁNYOK A BÁLBAN IS BEMUTATTÁK AZ ERRE AZ ALKALOMRA TANULT TÁNCÖSSZEÁLLÍTÁSUKATA KISBÍRÓ KIDOBOLJA A HÍVOGATÓT

A JÓ HANGULATRÓL A „ZENEKARI KOCSI” GONDOSKODOTT

A NAPLEMENTE NYUGDÍJASKLUB TAGJAI JELMEZBEN VETTEK RÉSZT A FELVONULÁSON
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A hagyományokhoz híven, az elmúlt
tanév végén is megrendeztük nyári
napközis táborunkat. A két hét alatt
közel 70 kisdiák vett részt a különbö-
ző programokon. Ez idő alatt elláto-
gattunk a Tordason lévő Három Szi-
get Kalandparkba, túráztunk egy
nagyot a Normafán, ahol az Erzsébet-
kilátóból gyönyörködhettünk a táj
szépségében. Az érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtár kétszer is vendégül
látott minket, köszönet az ott dolgo-
zóknak felkészültségükért! Az újpesti
Tarzan Parkban strandoltunk egy
nagyot. Topáné György Anna (Anna
néni) közreműködésének, valamint
Zólyomi Ádám (az Érd Aréna vezető-
je) segítőkészségének köszönhetően
az Érd Arénát egy egész délutánra a
magunkénak érezhettük. Ezen a
napon a sporté volt a főszerep: kézi-
labdáztunk, úsztunk és közben reme-
kül éreztük magunkat. Az idei tábor
sem múlhatott el kézműveskedés nél-
kül, kiváló munkák kerültek ki a gye-
rekek keze alól. Számháború, kerék-
pártúra, sportjátékok, valamint egy
hatalmas trambulin tették színesebbé
és élményszerűbbé a tábort. 

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Pátrovics Benedek polgár-
mester úrnak, aki évről-évre az isko-
la épületének használatát biztosítja
számunkra. Nagy köszönettel tarto-
zunk Jarács Istvánnak és feleségének,
Beának, akiktől a trambulint kaptuk,
és akik segítségükkel jelentősen meg-
könnyítették a munkánkat. Ezúton
mondunk köszönetet az iskola dol-
gozóinak, Klárikának és Jutkának,

akik fáradhatatlanul takarították a
romokat utánunk, valamint Pechnyó
Gergelynének, Szilvinek, aki kis csa-
patával finomabbnál finomabb éte-
lekkel örvendeztetett meg minket.
Végül, de nem utolsósorban a gyere-
keknek és szüleiknek mondunk
köszönetet, akik nélkül a tábor nem
jöhetett volna létre.

Roóz Andrea–Magyar Mariann

Nyári emlékek

CSOPORTKÉP A KALANDPARKNÁL

VÉGET ÉRT A SZÁMHÁBORÚ
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Úszásoktatás

Az elmúlt tanévben egy új kezdemé-
nyezésnek lehettünk részesei. A Pusz-
tazámor Községi Önkormányzat –
fontosnak tartva az aktív sportolást –
támogatásban részesítette iskolánk 2.
osztályosait, így tanítványaink úszás-
oktatáson vehettek részt a tanév
folyamán a Budaörsi Illyés Gyula
Gimnázium tanuszodájában. 

Tanulóink nagyon várták a hétfő
délutánokat. Több csoportban zajlott
az oktatás, figyelembe véve diákjaink
képességeit. Speciális gyógyúszás-
ban részesítették azokat, akiknek erre

is szükségük volt. Elmondhatjuk,
hogy sikeresen zártuk a tanévet
„úszásban is”, hiszen aki némi félele-
mérzettel kezdte az úszást, a tanév
végére leküzdötte, aki pedig már
tudott valamennyire úszni, az év
folyamán csatlakozhatott a haladó
csoporthoz, ami azt jelenti, hogy ma
már biztonsággal mozog a vízben.
Azt gondolom, hogy gyerkőceink
nemcsak testileg erősödtek az úszás-
nak köszönhetően, hanem nagyobb
fokú odafigyelést, empátiát és fegyel-
met is tanultak. 

Ezúton köszönjük meg újra az
önkormányzat segítségét, anyagi
támogatását, hiszen a község bérelte
számunkra a buszt, amivel eljutot-
tunk az uszodába, és fizette az úszá-
sórákat is. 

Ebben a tanévben átadjuk a stafétát
a jelenlegi 2. osztályosoknak, mert
közös célunk, hogy minden tanulónk
részese legyen ennek a kiváló lehető-
ségnek. 

Patóné Hradil Adrienn
tanító

Nyílt levél a „fehér pólós”, „kopasz” bácsihoz!

Kedves Bácsi!

Ne haragudj, hogy nem neveden
szólítunk, de sajnos azt nem tudjuk,
csak a pólódra és a hajadra emlék-
szünk. Október 1-jén ismét szüreti
mulatság volta mi szép kis falunk-
ban. Nagyon-nagyon várjuk minden
évben ezt az ünnepséget. Készülünk
mi, gyerekek is a várva várt mulat-
ságra. Ági néni, a Polgármester
bácsi, valamint a sok szervező,
lebonyolító szépen kidíszítik a tor-

natermet, lesöprik az iskola udvarát
is, hogy méltóképp fogadjuk az
ünnepet. Még az iskola udvarában
szerényen megbújó kis tejeskocsi is
várja a résztvevőket. 

Bizonyára te is nagyon jól érezted
magad az esti bálban. Sajnos, nem
tudjuk, mi történt késő este közted
és a kis tejeskocsi között. Miért
haragudtál meg rá? Hirtelen hara-
godban nagyot rúgtál az oldalába,
mire ő nagy csörömpöléssel feljaj-
dult és darabokra tört. 

Kedves Bácsi! Időközben, ha meg-
bocsájtottál a mi kis tejeskocsink-
nak, mely minden reggel várja a friss
tejet, kakaót iskolánk tanulóinak a
tízóraihoz, légy szíves, javítsd meg
az oldalát, hogy a cicák és a kutyu-
sok ne férjenek a tejcsihez. Viszont,
ha még mindig haragszol rá, írd meg
nekünk, milyen súlyos bűnt követett
el, hogy ilyen csúnyán elbántál vele.

Üdvözlettel: 
A szomorú 

pusztazámori iskolások

TÁBOROZÓ ZÁMORI GYEREKEK AZ ÉRD ARÉNÁBAN
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Kivonat a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. július 12-i ülésén hozott 
határozatokból

56/2016. (VII.12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete által adomá-
nyozandó elismerésekről szóló 10/1995.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 9–10. §-
ai alapján úgy dönt, hogy Községi Ösz-
töndíjat állapít meg a 2015/2016-os tan-
évben elért eredményekre tekintettel:

Klucsik Bence pusztazámori lakos
részére 10.000 Ft összegben

Lizicska Béla pusztazámori lakos részé-
re 10.000 Ft összegben

Szilágyi Eszter Katalin pusztazámori
lakos részére 10.000 Ft összegben

Csóli Máté pusztazámori lakos részére
10.000 Ft összegben

Pechnyó Petra pusztazámori lakos
részére 10.000 Ft összegben

Pechnyó Adél pusztazámori lakos
részére 10.000 Ft összegben

Csóli Zsanett Regina pusztazámori
lakos részére 10.000 Ft összegben

Madari Martina Zsófia pusztazámori
lakos részére 10.000 Ft összegben

Határidő: szükség szerint 
Felelős: polgármester, jegyző

57/2016. (VII.12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
oktatási épület főzőkonyhájának tech-
nológiai fejlesztéséhez szükséges építé-
szeti-gépészeti kivitelezésére az Artakim
Kft.-vel (2890 Tata, Dobó I. u. 2., képvi-
seli: Harangi Katalin ügyvezető) köt
szerződést. A képviselő-testület bruttó
1.628.985 Ft forrást biztosít a kivitelezé-
si munkák költségeire. A képviselő-tes-
tület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére és a
szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős: polgármester, jegyző

58/2016. (VII.12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kissné
Bányász Angéla 2030 Érd, Viola u. 31.
szám alatti lakos kérelmére a Pusztazá-

mor, Öveges József utca 16. szám alatti,
441/20 helyrajzi számú ingatlant terhelő
elidegenítési és terhelési tilalmat feloldja,
tekintettel arra, hogy az ingatlanon levő
lakóház használatbavételi engedélyt
kapott. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

59/2016. (VII.12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pusztazámor 090 helyrajzi számú Gyú-
rói út stabilizált útfelületének zúzalék-
kal (murvával) történő javítására bruttó
500.000 forint keretösszeget biztosít. A
képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szükséges szerződések
megkötésére és intézkedések megtéte-
lére. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

dr. Újházi Miklós  Pátrovics Benedek 
jegyző polgármester

Képviselő-testületi határozatok

választópolgárok szavazáson érvénytelen érvényes szavazat  
száma megjelent szavazat igen nem

1. szavazókör 932 344 31 12 301
(Községháza)

A választópolgárok 36,91 %-a vett részt a szavazáson. A leadott szavazok 90,99 %-a volt érvényes szavazat. Az érvé-
nyes szavazatok 3,83 %-a volt igen szavazat és 96,17 % volt nem szavazat a feltett kérdésre. 

Pusztazámoron egy szavazókör van, azaz a szavazóköri eredmény azonos a teljes település eredményével. 

A 2016. október 2-án megtartott országos
népszavazás pusztazámori eredményei

A népszavazásra bocsátott kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhas-
sa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
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ALMAVÁSÁR!!!
a Sóskút Fruct Kft-nél 

(volt Állami Gazdaság, Sóskút Orgona u.12.)

IDARED 180.- Ft/Kg • JONAGOLD 180.- Ft/Kg

Hétfőtől – Péntekig 8-14 óráig
Vásárlás a Hűtőházban Érdeklődni lehet: 06-23-348-041

A kéménytüzek megelőzésére szólít
fel a katasztrófavédelem

A kéménytüzek megelőzésére szólítja fel a lakosságot
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
(OKF), miután csak október eleje óta huszonegyszer
riasztották ilyen esethez a tűzoltókat. 

Nagy veszélynek teszik ki szeretteiket és otthonukat
azok, akik úgy kezdenek fűteni, hogy elmulasztják fűtő-
eszközük éves karbantartását vagy nem megfelelő tüze-
lőanyagot használnak.  Az elmúlt években nőtt azon
háztartások száma, amelyekben szilárd tüzelőanyaggal
fűtenek. A szilárd anyagok vagy olaj égetésekor kelet-
kező korom pedig lerakódik a kémény falára. Az egyre
vastagabb koromréteg szűkíti a kémény belső kerületét,
sőt magas hő hatására akár meg is gyulladhat.

Mindez elkerülhető azzal, ha mindenki a kémény-
seprőre bízza a kémény tisztítását. Szilárd tüzelőanyag-
gal és olajjal működő fűtőeszközök esetén az ingyenes
lakossági kéményseprés változatlanul évente történik,
gázüzemű fűtőberendezések esetén kétévente.

Felhívták a lakosságot arra, hogy tegyék lehetővé a
kémény tisztítását a kéményseprők számára. A kataszt-
rófavédelem kéményseprőipari szerve elérhető a
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ webolda-
lon és a 1818-as telefonszámon a 9.1-es menüben. 

MTI
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