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Tisztelettel várunk mindenkit

2010. augusztus 20-án 9 órakor

Szent István-napi ünnepi,
szabadtéri szentmisére
és újkenyér-szentelésre

a Petõfi Sándor és a Hunyadi János utca
által határolt térre.

A szertartást Varga Imre plébános végzi.

Szeptemberi programajánlat
Szep tem ber 25-én az V. Bu da ör si Kis tér sé gi Fesz ti vál ke re té ben a Pusztazámori
Tag is ko la ud va rán 15 órá tól gyer mek prog ra mo kat szer vez a Bu da ör si Já ték szín.
Egyi de jû leg szü re ti mu lat sá got tart Pusztazámor Köz ség Ön kor mány za ta és
Pusztazámor Köz sé gért Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma, mely re sze re tet tel vár nak min -
den ér dek lõ dõt. A rész le tes prog ra m pla ká to kon és a köz ség hon lap ján lesz meg te -
kint he tõ.
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Ha tan ke rül het nek a zámori
kép vi se lõ-tes tü let be

Az Or szág gyû lés mó do sí tot ta a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk
és pol gár mes te rek vá lasz tá sá ról szó ló tör vényt. A He lyi Vá lasz -
tá si Iro da ve ze tõ je a tör vény mó do sí tás alap ján ha tá ro za tot ho -
zott a he lyi vég re haj tás sal kap cso lat ban.

Határozat

Pusztazámor köz ség 2010. ja nu ár 1-jei la kos ság szá ma alap ján
meg ál la pí tom, hogy Pusztazámor köz ség ben a 

kép vi se lõ-tes tü let tag ja i nak szá ma 6 fõ.

A ha tá ro zat a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek
vá lasz tá sá ról szó ló 2010. évi L. tör vény ( to váb bi ak ban: a Tör -
vény) 4.§ c) pont ján ala pul.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. Tör vény mó do sí tá sá -
ról szó ló 2010. évi LX. Tör vény (1) be kez dé se alap ján a he lyi
vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé nek dön té se el len an nak köz zé té te lé tõl
szá mí tott 2 na pon be lül a te rü le ti vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé hez
le het ki fo gás sal for dul ni. A te rü le ti vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a ki -
fo gás ról 2 na pon be lül dönt. A te rü le ti vá lasz tá si iro da ve ze tõ je
a meg tá ma dott ha tá ro za tot hely ben hagy ja vagy meg vál toz tat ja.
To váb bi jog or vos lat nak he lye nincs.

Indoklás

2010. ja nu ár 1-jén a te le pü lés la kos ság szá ma 1149 fõ.
A Tör vény 3.§-a alap ján a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-

tes tü le te tag ja i nak szá mát a vá lasz tás évé nek ja nu ár 1-jei la kos -
ság szá ma alap ján kell meg ha tá roz ni, mely ada tot  a la kos ság -
szám-ada tot nyil ván tar tó köz pon ti szerv kül di meg min den év
ja nu ár 15-ig a He lyi Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je szá má ra. 

A tör vény 24.§ (1) be kez dé sét kö ve tõ en a ha tály ba lé pést kö -
ve tõ 30 na pon be lül a vá lasz tá si iro da ve ze tõ je meg ál la pít ja és
köz zé te szi a meg sze rez he tõ man dá tu mok szá mát.

Pusztazámor, 2010. jú li us 13.
dr. Kosztyi Em ma

HVI-ve ze tõ

A He lyi Vá lasz tá si Iro da hir det mé nye

Tisz telt Vá lasz tó pol gár!
A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek vá lasz tá sá -
ra 2010. ok tó ber 3-án ke rül sor.

A név jegy zék be tör té nõ fel vé tel rõl szó ló ér te sí tõt az aján ló -
szel vén  nyel együtt 2010. au gusz tus 16. és au gusz tus 19. kö zött
pos tai úton küld jük meg a vá lasz tó pol gár ok nak.

A név jegy zé ket 2010. au gusz tus 18-tól au gusz tus 22-ig a Pol -
gár mes te ri Hi va tal Tit kár sá gi Iro dá ján te kint he tik meg. A név -
jegy zék bõl va ló ki ha gyás, tör lés, il le tõ leg a név jegy zék be va ló
fel vé tel mi att 2010. au gusz tus 18-tól au gusz tus 22-én, 16:00
órá ig le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Je löl tet aján la ni 2010. szep tem ber 3-án 16:00 órá ig le het.
Iga zo lást sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján leg ké sõbb

2010. ok tó ber 1-jén 16:00 órá ig a Pol gár mes te ri Hi va tal Igaz ga -
tá si Iro dá ján, il let ve aján lott le vél ben oly mó don le het kér ni,
hogy az leg ké sõbb 2010. szep tem ber 28-án meg ér kez zen a
Helyi Vá lasz tá si Iro dá hoz.

A mó do sí tott név jegy zék 2010. ok tó ber 1-jén 16:00 órá ig te -
kint he tõ meg a Pol gár mes te ri Hi va tal ban. Iga zo lás csak an nak a
vá lasz tó pol gár nak ad ha tó ki, aki be je len tett tar tóz ko dá si hel  lyel
ren del ke zik azon a te le pü lé sen, ahol sza vaz ni kí ván. 

A Vá lasz tá si Bi zott sá gok meg bí zott tag ja it a vá lasz tó ke rü let -
ben je löl tet, il le tõ leg lis tát ál lí tó je lö lõ szer ve zet, il le tõ leg füg -
get len je lölt leg ké sõbb 2010. szep tem ber 17-én 16:00 órá ig je -
lent he ti be.

Fel hív juk a vá lasz tó pol gár ok fi gyel mét, hogy a ki sebb sé gi ön -
kor mány za ti kép vi se lõk re csak a ki sebb sé gi sza va zó kör ben sza -
vaz hat nak, va la mint, hogy a ki sebb sé gi sza va zó kör ben csak a
ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk re le het sza vaz ni. Ki sebb -
sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk re csak az a vá lasz tó pol gár sza -
vaz hat, aki sze re pel az adott ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zé kén. Te -
hát aki ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk re is kí ván sza vaz -
ni, az ezt a ki sebb sé gi sza va zó kör ben te he ti meg, amíg a te le pü -
lé si kép vi se lõk re és a pol gár mes ter re má sik, a lak cí me sze rin ti
sza va zó kör ben sza vaz hat.

Pusztazámoron ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tás ra – mi vel
vá lasz tói név jegy zék be va ló fel vé tel ét sen ki nem kér te – nem
ke rül sor.

A He lyi Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je: dr. Kosztyi Em ma jegy zõ
A He lyi Vá lasz tá si Iro da cí me: 2039 Pusztazámor, Mun kácsy
Mi hály u. 1.

He lyi Vá lasz tá si Iro da

Vá lasz tá si
kü lön szám

Az ön kor mány zat a Zámori Hí rek cí mû új ság vá lasz tá si
külön szá má ban díj men tes meg je le né si le he tõ sé get biz to sít
a vá lasz tá son in du ló kép vi se lõ je löl tek és pol gár mes ter je löl -
tek szá má ra. A fény kép pel el lá tott, rövid be mu tat ko zó anya -
got 2010. szep tem ber 10-én 10.00 órá ig, elekt ro ni kus úton
le het el jut tat ni a Pol gár mes te ri Hi va tal Tit kár sá gá ra a
titkarsag@pusztazamor.hu e-mail cí men.
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Ha ma ro san le zá rul a 2006–2010-es ön -
kor mány za ti vá lasz tá si cik lus. Ok tó ber
ele jén le jár a négy év vel ez elõtt meg vá -
lasz tott tes tü let man dá tu ma. Ez al ka lom -
ból ar ra kér tük köz sé günk pol gár mes ter -
ét, fog lal ja ös  sze az el múlt négy esz ten dõ
leg fon to sabb tör té né se it.

– Pol gár mes ter úr, mi lyen fõ cé lo kat tû -
zött ki a kép vi se lõ-tes tü let a 2006-ban el -
fo ga dott cik lus prog ram ban, és azo kat
men  nyi ben si ke rült meg va ló sí ta ni?

– A ko ráb bi idõ szak ok ered mé nyes
mû kö dé se, gaz dál ko dá sa ré vén Puszta -
zámor köz ség jó ala pok ról in dult ne ki
2006-ban az új, négy éves idõ szak nak. A
kép vi se lõ-tes tü let egyik leg fon to sabb
cél ki tû zé se az volt, hogy si ke rül jön meg -
õriz ni a te le pü lés, az in téz mé nyek mû -
köd te té sé nek ed di gi szín vo na lát, ne
kény sze rül jünk vis  sza lé pés re. Úgy ér -
zem, hogy e célt si ke rült meg va ló sí ta -
nunk. A vi lág gaz da sá gi vál ság min ket is
érin tõ ha tá sai el le né re mind vé gig ki -
egyen sú lyo zott volt a köz ség gaz dál ko -
dá sa, szín vo na la san biz to sí tot tuk a köz -
szol gál ta tá so kat, a he lyi in téz mé nyek
mû kö dé sét, nem vol tak lik vi di tá si gond -
ja ink. A ki tû zött fej lesz té si cé lo kat is si -
ke rült meg va ló sí ta nunk. Meg kezd tük az
1998–99-ben épült út ja ink fel újí tá sát, és
meg újult a Pusztazámort Sós kút tal ösz -
 sze kö tõ köz út is. Ugyan csak nagy je len -
tõ sé gû a pusztazámori au tó pá lya-cso -
mó pont tel jes ér té kû vé té te le, amely
még in kább be kap csol ja te le pü lé sün ket
az or szág, a tér ség vér ke rin gé sé be. E he -
lyütt kü lön is kö szö ne tet mon dok tér sé -
günk volt or szág gyû lé si kép vi se lõ jé nek,
Keller Lász ló nak, aki – szá mos más ügy -
ben nyúj tott konk rét se gít sé ge mel lett –
kü lö nö sen so kat tett a cso mó pont ki ala -
kí tá sa ér de ké ben.

Két köz par kot – a Ha rang láb nál lé võt és
a Hu nya di ut ca it – ala kí tot tunk ki és ad -
tunk át a fa lu la kos sá gá nak. Fo lya mat ban
van a ját szó te rek fel újí tá sá nak ke ze lé se.
Ki épült a la kos ság biz ton ság ér zet ét, a pol -
gá rok va gyon biz ton sá gát szol gá ló tér fel -
ügye le ti rend szer, je len leg már a pró ba -
üzem zaj lik, és ha ma ro san éles ben dol go -
zik a rend szer. A fi nan szí ro zá si rend szer
vál to zá sa mi att is ko lánk a sós kú ti in téz -
mény tag is ko lá ja lett. A vál to zást si ke re -
sen me ne dzsel tük, és el mond hat juk, hogy
az is ko la ott ho nos ok ta tás be ve ze té sé vel
si ke rült bõ ví te nünk a gye re kek nek és a
csa lá dok nak nyúj tott szol gál ta tá sok kö rét.
A Fõ vá ro si Köz te rü let-fenn tar tó Zrt-vel

meg kö töt tük a Pusztazámori Re gi o ná lis
Hul la dék ke ze lõ újabb üte mé vel kap cso -
la tos meg ál la po dást, így a köz ség in nen
szár ma zó, ter vez he tõ be vé te le a kö vet ke -
zõ idõ szak ra is biz to sí tott.

– Két év vel ez elõtt Mer re to vább,
Pusztazámor? cím mel el in dí tot tak egy kö -
zös gon dol ko dá si fo lya ma tot, mely nek
cél ja a jö võ re vo nat ko zó stra té gia ki dol -
go zá sa volt. Mi re ju tot tak e té ren?

– Va ló ban, a több for du lós ta nács ko -
zás, vé le mény cse re cél ja an nak ki mun -
ká lá sa volt, hogy a la kos ság, a vál lal ko -
zók, szak em be rek mi lyen jö võ ké pet,
fej lõ dé si irányt tud ná nak el kép zel ni
köz sé günk nek. Szá mos pers pek ti vi kus
ja vas lat hang zott el, és nem ke vés
konk rét öt let is te rí ték re ke rült, ame lye -
ket igyek szünk meg szív lel ni, hasz no sí -
ta ni. A Mó ricz Zsig mond út és a Kos -
suth La jos ut ca cso mó pont ját si ke rült
biz ton sá gos sá ten ni, ez az öt let is a ta -
nács ko zá son vetõdött fel. A volt Megy -
 gyes te rü le tén gaz da sá gi-ke res ke del mi
öve ze tet ala kí tot tunk ki (mely nek egy
ré sze ön kor mány za ti tu laj don), me lyet
kor sze rû inf rast ruk tú rá val lá tunk el. Ide
vár juk a Pusztazámoron le te le ped ni vá -
gyó kis- és közép vállal ko zá sokat. Az el -
sõ be fek te tõk kel már konk rét tár gya lá -
so kat foly ta tunk. Re mél jük, hogy az el -
sõ fecs ké ket újab bak is kö ve tik. Saj nos,
a gaz da sá gi vál ság, a re ces  szió ha tá sa
köz sé günk ben is ér zé kel he tõ. A ko ráb -
bi nál töb ben ve szí tet ték el a mun ká ju -
kat, emi att az ön kor mány zat ilyen irá -
nyú szo ci á lis fel ada tai is bõ vül tek. Min -

den ki nek hasz nos lesz, ha si ke rül új
mun ka he lye ket lé te sí te ni Pusztazámo -
ron, me lye ken re mél he tõ leg he lyi mun -
ka erõt al kal maz nak a vál lal ko zók, mun -
ka adók.

– Mi lyen fo lya ma tok jel le mez ték az el -
múlt négy év ben a te le pü lés éle té nek
egyéb te rü le te it?

– A Pusztazámoron élõk lét szá ma
nagy ság ren di leg nem vál to zott az idõ -
szak alatt. 2007 ja nu ár 1-jén 936, míg
2010 ja nu ár já ban 1149 ál lan dó la ko sa
volt a köz ség nek. Ered mé nye sen és szín -
vo na la san dol goz tak „ré gi” ci vil szer ve -
ze te ink, sõt a Pol gár õr ség gel és a NOE
Pusztazámori Cso port já val bõ vült is kö -
rük. Vis  sza te kint ve az el múlt négy év re
el mond ha tó: min den te kin tet ben si ke res,
ki egyen sú lyo zott idõ sza kot zá runk. Biz -
tos va gyok ben ne, hogy a te le pü lés ok tó -
ber 3-án meg vá lasz tan dó új ve ze té se is
ezen az úton ha lad to vább. Meg ra gad va
az al kal mat a kép vi se lõ-tes tü let és a ma -
gam ne vé ben ez úton is sze ret ném meg -
kö szön ni mind azon tes tü le tek, kö zös sé -
gek, vál lal ko zá sok, sze mé lyek se gít sé gét,
ame lyek, il let ve akik az el ért ered mé -
nyek hez hoz zá já rul tak. Kü lön is kö szö -
ne tet mon dok az in téz mé nyek, a Pol gár -
mes te ri Hi va tal kol lek tí vá já nak, a
Pusztazámor Köz sé gért Köz ala pít vány -
nak, a ci vil szer ve ze tek tag ja i nak, a
pusztazámori vál lal ko zók nak, hogy lel ki -
is me re te sen, ön zet le nül dol goz tak a te le -
pü lé sünk elõtt ál ló cé lok meg va ló sí tá -
sáért.

Kiss Zol tán

Si ke res, ki egyen sú lyo zott idõ sza kot zá runk
Cik lus zá ró be szél ge tés Pátrovics Be ne dek pol gár mes ter rel
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Ahogy ar ról a ko ráb bi ak ban már tá jé koz -
ta tást ad tunk, hos  szas elõ ké szí tést és ter -
ve zést kö ve tõ en a Pusztazámor Köz sé gért
Köz ala pít vány fi nan szí ro zá sá val meg va -
ló sult Pusztazámoron a fa lu tér fi gye lõ
rend sze ré nek el sõ üte me. A kép vi se lõ-tes -
tü let még már ci us ban dön tött a rend szer
meg va ló sí tá sá ról.

A rend szer je len leg nyolc ka me rá ból áll,
a ki len ce dik pe dig a Pusztazámori Re gi o ná -
lis Hul la dék ke ze lõ Köz pont en ge dé lye zé si
el já rá sá nak le zá rá sát kö ve tõ en ke rül vég sõ
he lyé re. A ka me rák mind egyi ke 360 fok ban
kör be for gó, éj jel/nap pal tö ké le te sen lá tó, a
je len leg Ma gyar or szá gon üze me lõ rend sze -
rek kö zül az egyik leg mo der nebb.

Fon tos tud ni és is mer ni, hogy mi tör té -
nik a ka me ra ál tal „lá tott” ké pek kel. Ha -
zánk ban mû kö dik Eu ró pa egyik leg szi go -
rúbb adat vé del mi tör vé nye, mely töb bek
kö zött a köz te rü le ten ké szült vi deó- és
hang fel vé te lek ke ze lé sét, tá ro lá sát és meg -
sem mi sí té sét sza bá lyoz za. En nek ér tel mé -
ben tér fi gye lõ rend szert ki zá ró lag a rend -
õr ség, vagy a köz te rü let-fel ügye let üze -
mel tet het. Pusztazámoron a kép vi se lõ-tes -
tü let úgy dön tött, hogy meg ál la po dást köt
a tár no ki közterület-felügyettel a tér fi gye lõ
rend szer üze mel te té sé re. Ez a meg ál la po -
dás 2010. au gusz tus 1-jé tõl ér vé nyes.

Tér jünk azon ban vis  sza az ere de ti kér -
dés re. Az üze mel te tõ (ese tünk ben a köz -
te rü let-fel ügye let) fi gye lem mel kí sé ri a ka -
me rák ál tal lá tott ké pe ket és a tör vény ál -
tal meg ha tá ro zott ese tek ben jo go sult, il -
let ve bi zo nyos ese tek ben kö te les in téz -
ked ni. Elõ for dul hat nak olyan ese tek, ami -
kor a ka me ra rög zí ti ugyan az ese mé nye -
ket, de nem tör té nik azon na li in téz ke dés.
Ilyen ese tek ben to váb bi el já rás meg in dí -
tá sa tör tén het és az el kö ve tés nek meg fe le -
lõ en sza bály sér té si és/vagy bün te tõ jo gi
fe le lõs ség re vo nás in dul hat.

A tör vény ugyan ak kor na gyon egy ér tel -
mû en sza bá lyoz za azo kat a cse lek mé nye -
ket, me lyek a rend õr ség ki zá ró la gos in téz ke -
dé si (el já rá si) kö ré be tar toz nak. Min den
olyan eset ben, ami kor a rög zí tett ese mé nyek
to váb bi te en dõ ket igé nyel nek, az el já ró ha -
tó ság a fel vé te lek rõl má so la tot ké szít és azt
az el já rás hoz, mint bi zo nyí té kot fel hasz nál -
ja. Vi ta ese tén a fel vé te lek egy eset le ges bí ró -
sá gi el já rás so rán is el fo ga dott bi zo nyí ték nak
te kint he tõ ek. Kulcs kér dés te hát, hogy a
rend szer min den te kin tet ben jog sze rû en
mû köd jön. Amen  nyi ben ugyan is e mû kö dés
jog sze rû sé ge nem tel jes, úgy a rög zí tett ké -
pek fel hasz nál ha tó sá ga is vál to zik.

Ezért kell mind az üze mel te tõ nek, mind
az ön kor mány zat nak kí no san ügyel nie a
jog sze rû mû kö dés fo lya ma tos fenn tar tá sá ra.
Eh hez köz sé günk ben min den fel té tel adott.
E jog sze rû ség fenn tar tá sa ér de ké ben nincs
pél dá ul le he tõ ség ar ra sem, hogy a rend -
szert (be le ért ve a rög zí tett ké pe ket is) bár ki –
az üze mel te tõn kí vül – meg néz hes se. Meg -
le põ bár, de pont en nek okán a pol gár mes -
ter nek, vagy a jegy zõ nek sincs jo go sult sá ga
önál ló an be men ni a rög zí tés he lyé re.

Fel me rül het a kér dés: mi a ga ran cia ar ra,
hogy vé let le nül nem ke rül het nek ki ké pek
a rend szer bõl? Rész ben a ki vi te le zést vég -
zõ biz ton ság tech ni kai cég és szak em be re i -
nek több mint 35 éves szak mai ta pasz ta la -
ta, rész ben az al kal ma zott tech no ló gia,
rész ben pe dig a szi go rú tör vé nyi elõ írá sok
be tar tá sá nak meg kö ve te lé se és az ön kor -
mány zat ál ta li be tar ta tá sa.

A ka me rák egy ré szé nél el vi leg le het sé ges,
hogy nem csak köz te rü le tet, ha nem ma gán -
tu laj dont is lát nak. E tény azon ban sok kal in -
kább po zi tí vum ként te kin ten dõ. Gon dol juk
meg, hogy van nak, akik sok száz ezer fo rin -
tot fi zet nek azért, hogy te rü le tü ket ka me ra
vi gyáz za. Ma nap ság en nél na gyobb biz ton -
sá got adó tech ni kai meg ol dás ke vés van. Így

te hát a tér fi gye lõ rend szer az adott ma gán tu -
laj don te kin te té ben ér ték nö ve lõ té nye zõ ként
te kin ten dõ. Amen  nyi ben a szó ban for gó ma -
gán tu laj do non még is va la mi lyen bûn cse lek -
ményt el kö vet né nek, a ka me ra ké pe a bün -
te tõ el já rás so rán a tu laj do nos elõ nyé re ter -
mé sze te sen fel hasz nál ha tó.

Amen  nyi ben bár ki nek olyan tör vény be
üt kö zõ cse lek mény rõl van tu do má sa, me -
lyet a ka me rák lát hat tak, 72 óra áll ren del -
ke zé sé re, hogy azt az il le té kes ha tó ság nál
be je lent se (a cse lek mény el kö ve té sét kö -
ve tõ en). Het ven két órát kö ve tõ en a fel vé -
te lek ugyan is vis  sza ál lít ha tat la nul és au to -
ma ti ku san tör lés re ke rül nek – az adat vé -
del mi tör vény elõ írá sa i nak meg fe le lõ en.

Na gyon fon tos azon ban tud ni, hogy a
tér fi gye lõ rend szer nem va rázs szer, csu -
pán ha té kony ki egé szí tõ. Ez azt je len ti,
hogy to vább ra is fon tos zár ni az aj tó kat,
zár ni a gép ko csi kat, va la mint fi gyel ni ma -
gunk ra és egy más ra. A fa lu igyek szik min -
den tõ le tel he tõt meg ten ni azért, hogy az
itt la kók biz ton ság ban le hes se nek, ám el -
vár ja min den itt la kó tól, hogy õk is min -
den tõ lük el vár ha tót meg te gye nek a sa ját
biz ton sá gu kért. Még egy sze rûb ben ez azt
je len ti, hogy pont ugyan an  nyi jo gunk van
biz ton sá got kér ni, mint amen  nyi kö te les -
sé günk van a sa ját biz ton sá gunk tõ lünk
tel he tõ, jog sze rû meg te rem té sé hez.

Kralovánszky Kris tóf
ku ra tó ri u mi el nök

Pusztazámor Köz sé gért Köz ala pít vány

Megvalósult a térfigyelõ rendszer elsõ üteme

2010. má jus 20-án a kas tély ban el bú csúz tunk Keller Lász ló par -
la men ti kép vi se lõ úr tól, aki 12 évig kép vi sel te a Pest me gyei 9-
es vá lasz tó kör zet hez tar to zó te le pü lé se ket, így fa lun kat is a Par -
la ment ben. A bú csúz ta tón részt vet tek a kép vi se lõ-tes tü let tag jai
és a meghívottak.

A je len lé võk ne vé ben Pátrovics Be ne dek pol gár mes ter úr kö -
szön te meg a kép vi se lõ úr ál do za tos mun ká ját. Keller Lász ló
elér zé ke nyül ve kö szönte meg az el is me rést.

Ed dig a múlt. A le kö szö nõ kép vi se lõ he lyé re a Fidesz–KDNP
ál tal je lölt Csenger-Zalán Zsolt áll, aki nek a vá lasz tó ke rü let ösz -
 szes sé gé ben ugyan úgy, mint fa lunk is, nagy több ség gel bi zal mat
sza va zott. Je len le gi kép vi se lõnk pár so ros élet út ját már a Zámori
Hí rek ha sáb ja in ol vas hat ták. Több íz ben mint a Pest me gyei vá -

lasz tó ke rü let el nö ke, il let ve mint a Pest Me gyei Köz gyû lés ta -
nács no ka már járt fa lunk ban (Há rom fa lu két ke ré ken, szü re ti
bál, far san gi bál, fa lu nap stb.). Az új kor mány fel ál lá sa után or -
szág gyû lé si kép vi se lõ ként ko szo rút he lye zett el a fa lunk ban ta -
lál ha tó hõ si em lék mû vek nél a Hõ sök nap ján, részt vett az Apák
na pi zsû ri ben, és az idén is meg lá to gat ta a fa lu na pi ren dez vé -
nyün ket. 

Bí zunk ben ne, hogy a Par la ment ben fa lunk oda adó szó szó ló -
ja, köz sé günk to váb bi fej lõ dé sé nek ak tív tá mo ga tó ja lesz, és sze -
mé lyes ta lál ko zá sok al kal má val egyé ni, vagy cso por tos prob lé -
má ink meg ol dá sá ban is szá mít ha tunk se gít sé gé re.

Kajzer Antalné
ön kor mány za ti kép vi se lõ

A múlt és a jö võ
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A cím be li vizs gá la to kat min den év ben is mét lõ dõ en a
Mélyépterv KM Kft. ké szí ti. En nek do ku men tu mai az azt kö ve tõ
év ben a Pol gár mes te ri Hi va tal ban meg is mer he tõk.

2008-ban a Pusztazámori Ci vil Kez de mé nye zés (PCK) ál tal el -
vég zett és köz re a dott szaghatásfelmérés ta pasz ta la ta i nak rész be -
ni ér vé nye sü lé sé re fi gye lem mel át te kin tet tük a meg fi gye lé si zá -
ró je len tést, a ja vas la to kat és a te le pen ta pasz talt ese mé nye ket.

Mé ré si ered mé nyek

Fel szí ni vi zek: A PRHK mû kö dé se kö vet kez té ben ked ve zõt len
szen  nye zõ dés vál to zás nem tör tént.

Le ve gõ hi gi é nia: A te rü let üle pe dõ por ter he lé se az egész ség -
ügyi ha tár ér ték alat ti. Fém tar ta lom ese ten ként az épít ke zé si te -
her for ga lom mi att ha tár ér ték fe let ti. A por ter he lés nem tar tal ma -
zott to xi kus anya got. A depóniagáz-gyûjtõ ku tak fel szí ni kör ze -
té ben az ég he tõ gáz ve szé lyes kon cent rá ci ó ját el len õriz ték.

Ki emel jük, hogy meg ál la po dá sa ink el le né re az FKF Zrt. a KVI
Plus Kft-vel le ra kó he lyi szag-és ös  sze té tel-el len õr zõ vizs gá la tot
nem vé gez te tett és nem adott köz re. Így a 119 mó do sí tott be kö -
té sû és gyûj té sû üzem ben ma ra dó ku tak kör ze té nek szag- és ösz -
 sze té tel-ál la po tá ról nincs ku ta tá si ered mény, kö vet kez te tés.

Zaj vi szo nyok: Az üzem a kör nye zet re ká ros ha tást nem fejt ki.
Ta laj vizs gá lat: A ne héz fém tar ta lom az ar zén ki vé te lé vel meg -

fe le lõ. Ez mé ré si fi gyel met ér de mel.
A Szen zor DDS el len õr zõ rend szer: Az I. ütem te rü le té nek és

a csurgalékvíz-medence alj za tá nak szi ge te lé se ép.

Ja vas la tok: – a meg fi gye lé sek foly ta tá sa,
– a csurgalékvíz-kiemelõbe víz szint mé rõ au to ma ti -

ka be épí té se,
– a hul la dék depónia egé szé re gáz men te sí tõ rend szer

meg va ló sí tá sa.

Új ta pasz ta la tok a szag ha tá sok ról –

hely szí ni lá to ga tá sok alap ján

a.) A Zámori Hí rek 2009/6. (de cem be ri) szá má ban be szá mol -
tunk a depóniagázkút és -gyûjtõrendszer 2009. évi kor sze rû sí té -
sé rõl, a gáz hasz no sí tá sá ra épü lõ gáz mo to ros vil la mos ener gia-
ter me lõ egy sé gek és a kap cso ló dó 2 új fák lya be ren de zés épí té -
sé rõl. Ez utób bi ak a mel lé kelt kép sze rint el ké szül tek. A vil la -
mos ener gia-ter me lõ be ren de zé sek mû sza ki tar tal ma és épí té si
üte me a gaz da sá gi meg szo rí tá sok mi att bi zo nyos mér ték ben mó -
do sul hat. Mind ez nem vál toz tat azon, hogy a le ra kó II. üte mé -
nek ki ala kí tá sa és üzem be vé te le 2011/2012-ben meg tör té nik.

b.) Szót ér de mel az az új je len ség, hogy az utób bi idõ ben
több la kó tár sunk je lez te, hogy a le ra kó kör ze té ben idõn ként
meg erõ sö dött az olyan szag ha tás, amely a kom posz tá lá si sza -
gok ra utal. A le ra kó ban ka pott in for má ció sze rint 2010 ta va szán
és nya rán erõ sen nö ve ke dett a be ér ke zõ, Bu da pes ten és egyes

te le pü lé se ken kü lön gyûj tött, bi o ló gi a i lag le bom ló zöld szer ves
anyag men  nyi sé ge. Ezt a nö ve ke dést a 2000. évi Hul la dék gaz -
dál ko dá si tör vény és az Eu ró pai Unió aján lá sa is elõ idé zi, amely
a le ra kó ban a szer ves hul la dék üte mes csök ken té sét ír ja elõ 5 %-
ig. Ez az ön kor mány zat ok ré szé re okoz kü lön gyûj té si fel ada tot,
vagy a le ra kó ban nö vek võ fel dol go zá si vagy kom posz tá lá si
mun kát, amely egy ben azt is je len ti, hogy a kom posz tá lók (szel -
lõz te tés, bon tás so rán) fo ko zott szag ha tást okoz nak, mi köz ben a
le ra kók ban a szer ves anyag-tar ta lom nak az elõ írá sok ér tel mé ben
biogázképzõdéssel és szag ha tás sal együtt csök ken nie kell.

En nek elem zé sé re, tisz tá zá sá ra is vár tuk a KVI Plus Kft. elem -
zé si, ku ta tá si mun ká ját. Azt a kö vet kez te tést min den eset re le -
von hat juk, hogy a jö võ ben a le ra kó ból vár hat juk a ke ve sebb, de
ve szé lye sebb ös  sze té te lû, a kom posz tá ló ból pe dig a több, de
erõ sebb szag ha tá sú gázt. Azt vi szont az FKF Zrt-tõl kell kér dez -
nünk, hogy ter ve zi-e a kom posz tá ló üzem bõ ví té sét, és mi lyen
szaghatásnövekedést kell a jö võ ben el vi sel nünk.

c.) Rész le te sen nem fog lal koz tunk új ra a le ra kón kí vü li szag -
ha tá sok kal, me lye ket a Zámori Hí rek 2009/1. (feb ru á ri) szá má -
ban köz re a dott tá jé koz ta tó ban rész le tez tünk. A köz ség ön kor -
mány za ti tes tü le té nek lá tó kö ré be ajánl juk ezen for rá sok ak tu á lis
ál la po tá nak meg fi gye lé sét.

Tóth And rás (PCK)

Összefoglaló
a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelõ Központ
(PRHK) I. ütem 2009. évi üzemelése során végzett

megfigyelési vizsgálatok zárójelentésérõl
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Segítség Nekézseny lakóinak
Pusztazámor Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és
a Pusztazámor Köz sé gért Köz ala pít vány ku ra tó ri u ma úgy dön -
tött, hogy az ár vi zek, esõ zé sek mi att ka taszt ro fá li san ne héz hely -
zet be ke rült köz ség tár sán se gít. A tá mo ga tást a két tes tü let kép -
vi se lõi 2010. jú ni us 30-án ad ták át a Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei Nekézseny pol gár mes ter ének.

A meg be szé lé sen Var ga Bé la pol gár mes ter úr el mond ta, hogy az
ön kor mány zat tar ta lé kai gya kor la ti lag el fogy tak, így a tá mo ga tás
nem csu pán mér té ké ben, ha nem idõ zí té sé ben is óri á si se gít ség a te -
le pü lés nek. Nekézseny köz ség egyéb ként is a leg hát rá nyo sabb hely -
ze tû kis tér sé gek egyi ké ben he lyez ke dik el, így a nor mál me der ben
fo lyó min den na pi élet is ki hí vá so kat je lent. Az ilyen ka taszt ró fa hely -
ze tek pe dig kü lö nö sen ke mé nyen sújt ják a te le pü lést.

A kö zel 900 lel ket szám lá ló fa lu ápolt sá gá ban egy ér tel mû en
tük rö zõ dik az ott élõk el tö kélt sé ge. Nyil ván va ló vá vá lik, hogy a
ren de zett ség nem csu pán pénz kér dé se, ha nem meg ha tá ro zó
rész ben a szán dé kon is mú lik. Ilyen hely ze tek ben ért he tõ meg
iga zán, hogy az a kör nye zet, mely egy anya gi lag jobb hely zet -
ben lé võ te le pü lé sen kö rül ve szi az em bert, mes  sze nem sza bad
hogy ter mé sze tes le gyen – azt fel tét le nül ér té kel nünk kell.

Az ado mányt egy dí szes ado má nyo zó le vél ke re té ben nyúj tot ta
át Pátrovics Be ne dek pol gár mes ter úr, Pusztazámor tel jes la kos sá -
ga ne vé ben. E le vél a kö vet ke zõ so rok kal zá rul: „Pusztazámor köz -
ség la kói ez úton is ki nyil vá nít ják szo li da ri tá su kat Nekézseny köz -
ség tel jes la kos sá ga iránt. Egy be hang zó an kí ván juk, hogy az el -

szen ve dett ká rok ból mi e lõbb fel épül ve, is mét egész ség ben és sze -
re tet ben él hes sék to vább min den nap ja i kat!”

Az egy mil lió fo rin tos tá mo ga tás ból 900 000 fo rin tot
Pusztazámor Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te,
100 000 fo rin tot pe dig a Pusztazámor Köz sé gért Köz ala pít vány
ku ra tó ri u ma adott. A tá mo ga tás át uta lá sa már meg tör tént. A
pusztazámori de le gá ció tag jai vol tak: Pátrovics Be ne dek pol gár -
mes ter, Bé ké si Gé za al pol gár mes ter, Orosz Bé la kép vi se lõ,
Kralovánszky Kris tóf ku ra tó ri u mi el nök.

Kralovánszky Kris tóf

Már legenda, de még élt tán akkor is az volt,
Nagyon jó kedélyû és rendes ember volt,
Kérhettünk bármit, a nemet nem ismerte,
Jó szívû; keze erõs; a lelke rosszra nem engedte.

Élete rövid, hisz fiatalember volt,
De emléke örök, örökké élni fog.
Sírunk utánad; lányok, fiúk egyaránt
Van, ki alig ismer, annak is könnye csordogál.

Hiányzol és hiányozni is fogsz,
Kicsi falunkban és bennünk mindig élni fogsz.
Elmentél, talán itt hagytál minket, de neved:
Bíró Csabi, mindig mosolyt s vidámságot ébreszt.

Neved: Csaba, azt jelenti: Ajándék
Nehéz lesz nélküled, mást, mit is mondhatnék.
Fájó szívvel Búcsúzom!

Babar Zoli

Õ a Csabi volt
Bíró Csaba emlékére
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Elismerés a közösségért
végzett munkáért

A Pusztazámor Köz sé gért Köz ala pít vány
egyik ta va szi ku ra tó ri u mi ülé sén fo gal ma -
zó dott meg elõ ször, hogy va la mi lyen mó -
dot kel le ne ta lál nunk a Pusztazámorért
kü lö nö sen so kat te vé keny ke dõk el is me ré -
sé re. Alap ve tõ fel té tel volt – és a kö vet ke -
zõ évek ben is az ma rad – az ön zet len ség,
az ál do za tok vál la lá sa és az el len szol gál -
ta tás (va gyis fi zet ség) nél kül vég zett te vé -
keny ség.

Be szél get tünk ar ról is, hogy úgy szin tén
mó dot kel le ne ta lál nunk a Pol gár õr ség
mun ká já nak el is me ré sé re. E ket tõ pe dig
tel je sen ter mé sze te sen azon nal ös  sze is
kap cso ló dott, ami min ket meg nyug vás sal
töl tött el, hi szen egy ilyen el is me rés ér té -
két min dig meg ha tá roz za az a sze mély,
vagy szer ve zet, aki/amely elõ ször kap ja.

Itt jött a kö vet ke zõ kér dés: ho gyan old -
juk meg, hogy nem csu pán egy szer ve zet,
ha nem an nak min den egyes tag ja ré sze -
sül hes sen az el is me rés ben? Meg ke res tük
Gás pár Pál Szil vesz ter vés nök-öt vöst és
el mond tuk ne ki a meg ol dan dó fel ada tot.
A te kin te te mo soly gott, és lát tam, hogy tö -
ké le te sen meg ér tet te a rá vá ró fel ada tot.
Egy ér tel mû volt, hogy a pla kett nek, ami
ma ga az el is me rés, Pusztazámorról kell
szól nia, de meg kell tud nia mu tat ni, hogy
nem csu pán a múlt ér té ke i nek meg õr zé se
és az azok ra va ló em lé ke zés el en ged he -
tet len, ha nem leg alább en  nyi re fon tos a
jö võ be te kin tés. A ket tõ per sze együtt lé -

te zik, va gyis a múlt ér té ke it el is mer ve le -
het csak sta bil és tisz ta jö võt épí te ni. Fon -
tos volt az is, hogy ne csak a bronz ré gi es
pa ti ná ja je len jen meg, ha nem egy faj ta
csil lo gás is lát szód jon. Le gyen nyil ván va -
ló, hogy a hét köz nap ok ban min dig ott rej -
tõ zik a fény, csak ész re kell ven ni.

Va la hogy így szü le tett meg a mû. A pla -
kett egyik ol da lán a Re me te ség és egy fa
lát szó dik. A Re me te ség aj ta ján a ke reszt
ezüst tel dí szí tett. Így je le nik meg ez a bi -
zo nyos fény, mely nem szem be tû nõ bár,
de ta gad ha tat la nul je len van. A fa, az Élet
fá ja, mely nek ágai és le ve lei át nyúl nak az
ér me má sik ol da lá ra és iga zi va ló juk ban
ott mu tat ják meg ma gu kat. A le ve lek al ját
– egy faj ta hul lám ként – szin tén ezüst „fo -
nal” dí szí ti, jel ké pez ve ez zel a szél ál tal
ho zott új szép sé gét és ere jét.

A pla ket tet Bé ké si Ba lázs, a Pusz ta zá -
mori Pol gár õr Egye sü let el nö ke a
Pusztazámori Fa lu na pon vet te át. Ahogy
már az ele jén is em lí tet tük, tö re ked tünk
ar ra, hogy a Pol gár õr ség min den tag ja, aki
a szol gá la tok ban te võ le ge sen is részt vett,
le gyen sze mély sze rint is el is mer ve. Így
szü le tett a pla kett hez tar to zó ki tû zõ,
amely le egy sze rû sít ve bár, de igyek szik
ugyan azo kat meg je le ní te ni. Ma ga a ki tû -
zõ hor doz za a „Zamur” ne vet, ab ban a
for má ban, ahogy a Ké pes Kró ni ká ban is
áll. A jel vé nye ket szin tén a Fa lu na pon ad -
tuk át mind azon pol gár õrök nek, akik ak -

kor je len vol tak. Akik nem tud tak ott len -
ni, azok nak Bé ké si úr ad ta át az el is me -
rést.

Büsz kék va gyunk ar ra, hogy 2010-ben
a Zámorért pla ket tet a Pusztazámori Pol -
gár õr Egye sü let kap ta. Ves sünk szá mot,
hogy mit is tet tek ed dig a pol gár õrök a te -
le pü lé sért, ér tünk. 2009-ben több mint
ezer öt száz órát töl töt tek kint a fa lu ban;
har minc öt fo kos hõ ség ben épp úgy, mint
mí nusz húsz fo kos hi deg ben. Éj sza ka,
haj nal ban és reg gel egy aránt. Tet ték ezt
min den ne mû el len szol gál ta tás nél kül. Sa -
ját ide jü ket ál doz ták fel a kö zös sé gért, de
ha más képp sze ret nék fo gal maz ni, ak kor
nyu god tan mond hat juk, hogy csa lád juk -
tól vet ték el ezt az idõt és ad ták a te le pü -
lés nek, ne künk. Tet ték az el múlt évek ben
is, te szik most is – csend ben és fe gyel me -
zet ten. Ezért tart juk ki emel ten fon tos nak,
hogy si ke rült le he tõ sé get ta lál nunk az el -
is me rés re. Ez úton is, is mét gra tu lá lunk és
kö szö ne tün ket fe jez zük ki ál do za tos
mun ká ju kért!

A Zámorért pla ket tet min den év ben egy
al ka lom mal sze ret nénk át ad ni an nak a
szer ve zet nek vagy sze mély nek, amely/aki
ön zet le nül, áldozatteljesen és el len szol -
gál ta tást nél kül ki emel ke dõ en te vé keny -
ke dett Pusztazámorért, a te le pü lés kö zös -
sé gé ért. Szí ve sen ve szünk bár mi lyen ja -
vas la tot a 2011-es dí ja zottra. Ez úton sze -
ret nénk kö szö ne tet mon da ni Gás pár úr -
nak a cso dá la to san el ké szí tett pla ket tért
és jel vé nye kért.

Kralovánszky Kris tóf
ku ra tó ri u mi el nök

Pusztazámor Köz sé gért Köz ala pít vány
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Mozart-mise Pusztazámoron
A Diósdi Szent Gellért Vegyeskar június 20-án, a vasárnapi szentmise keretében Mozart Missa Brevis címû mûvét adta elõ a
pusztazámori Remeteségben. 
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Elsõáldozás
községünkben

A pusztazámori Re me te ség ben jú ni us
20-án, va sár nap, a fél tíz óra kor kez -
dõ dött ün ne pi szent mi sé ben két kis -
gyer mek elõ ször vet te ma gá hoz Jé zus
Krisz tus tes tét és vé rét az Ol tá ri szent -
ség ben.  Lel ke sen ké szül tek hét rõl hét -
re a kis gye re kek, hogy tisz tán, tu dás -
ban el mé lyül ve  já rul ja nak a szent ál -
do zás hoz. A szent mi sét Var ga Im re
atya mu tat ta be. Biz to san mind két gye -
rek éle té ben leg je len tõ sebb ese mé -
nyek kö zé tar to zik e be ava tó szent ség
vé te le. Ad ja Is ten, hogy a szent ál do zás
szá muk ra min dig erõ for rást je lent sen
éle tük min den nap ján.

K. B.

Úrnapi
körmenet
Pusztazámoron jú ni us 5-én szom ba ton
ün ne pel tük az Úr nap ját, kör me net tel.
Ezen a na pon em lé kez tünk meg ar ról,
hogy Jé zus Krisz tus ve lünk ma radt az Ol -
tá ri szent ség ben. 

A pusztazámori hí vek vi rág szõ nye get
ké szí tet tek a temp lom kö rül. Ál do za tos
mun ká juk kal egész hé ten gyûj tö get ték a
vi rág szir mo kat és fa ága kat, ter vez ték a
vi rág szõ nyeg min tá it. Már ko rán reg gel,
sõt már elõ zõ es te ké szü lõd tek a négy
ol tár fel ál lí tá sá ra, il let ve a vi rág szõ nyeg
min tá i nak meg raj zo lá sá ra. Az idei év -
ben is gyö nyö rû lett az ol tá ro kat ös  sze -
kö tõ jár da. 

Az ün ne pi szent mi se vé gén in dult el a
kör me net, élén az Ol tá ri szent sé get vi võ
plé bá nos atyá val. Az ol tár hoz ér ve az
atya fel ol vas ta a meg fe le lõ evan gé li u mi
sza kaszt, majd  a négy ég táj fe lé ál dást
adott. Pá rat la nul szép és fel eme lõ él -
mény ben volt ré szük azok nak, akik részt
ve het tek az idei pusztazámori kör me ne -
ten, ame lyet év ti ze dek óta min den Úr -
nap ján meg ren dez nek. 

K. B.

A pusztazámori római katolikus
egyházközség szentmiséinek és

igeliturgiáinak rendje
(2010. augusztus, szeptember hónapokban)

Az idõpontokban való változás elõre nem látható okból lehetséges! (Az esetleges
változásról elõzõleg a templomi hirdetésben tájékoztatást adunk.)

Varga Imre
plébános

augusztus 1. v. 9.30 szentmise remeteség
7. sz. 18.00 szentmise remeteség
8. v. 9.30 szentmise(!) remeteség

15. v. 9.30 igeliturgia(!) remeteség
20. p. 9.00 szentmise szabadtéri
21. sz. 18.00 szentmise remeteség
22. v. 9.30 igeliturgia remeteség
27. p. 17.00 szentmise plébánia
29. v. 9.30 szentmise remeteség

szeptember 3. p. 17.00 szentmise plébánia
4. sz. 18.00 szentmise remeteség
5. v. 9.30 igeliturgia remeteség

10. p. 17.00 szentmise plébánia
12. v. 9.30 szentmise remeteség
17. p. 17.00 szentmise plébánia
18. sz. 18.00 szentmise remeteség
19. v. 9.30 igeliturgia remeteség
24. p. 17.00 szentmise plébánia
26. v. 9.30 szentmise remeteség
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Falunap - tizenegyedik alkalommal

A falunapok az utóbbi idõben egy-egy közösség, község
meghatározó rendezvényeivé váltak. Így van ez Pusztazámoron
is. Immár tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a
Pusztazámori Falunapot. A Falunap a szórakozás,
kikapcsolódás, barátkozás, a hovatartozás érzésének erõsítése
mellett jó lehetõség arra is, hogy a község megmutassa
összetartó erejét.

A délelõtt a gyerekek számára a sport, a játék, a kézmûvesség
jegyében telt, és persze az arc-és hennafestés sem hiányzott.
Addig a felnõttek a borversenyre neveztek és a bogrács mellett
sürgölõdtek, hogy idõre elkészüljenek a finom étkek. A reggel a
már hagyományos kispályás labdarúgó-bajnoksággal indult. A
sakkversenyre is sokan neveztek mind az ifjúság, mind a
felnõttek részérõl, ifj. Csóli Ödön szervezésében. A program az
Eb-Dorado kutyakiképzõ iskola bemutatójával folytatódott, mely
nagyon tetszett a közönségnek. Ezután a gyerekek birtokba
vehették a mesesátrat, ahol Tankó Anna gyimesközéploki
származású mesemondóval ismerkedhettek meg. Visszatérõ
vendégként üdvözölhettük a Budafoki Galambász Egyesületet,
melynek tagjai ismét elhozták és kiállították legszebb
galambjaikat, a közönség nagy örömére.

Mindeközben a község pincéjében a borverseny minõsítése
folyt Hollandi Gábor borász, Savanya Klára pálinkaszakértõ és

a község elöljárói részvételével, majd ezt követte az ételek
kóstolója. „Mesterszakácsunk”, Czipri Mihály elkészítette a
finom ebédet, melyre a község önkormányzata és a
Pusztazámor Községért Közalapítvány Kuratóriuma vendégül
látta az összes résztvevõt. Idõközben megszülettek a



versenyeredmények. Az elismeréseket a zsûri elnöke és a
polgármester úr nyújtotta át. A Pusztazámor Községért
Közalapítvány kuratóriumi elnöke a Zámorért plakettet adta át
a helyi Polgárõrségnek.

A programokat úgy válogattuk össze, hogy minden korosztály
találjon kedvére valót. Az egyik legsikeresebb program az
óvodások és iskolások fellépése volt, akik kedvesen, lelkesen
adták elõ mûsorukat. Õket követte a Mia-Manó színház népi
színjátéka, mely nagy sikert aratott a gyerekek körében. A
délután folyamán a tinik kedvenc sztárja, Baby Gabi
szórakoztatta a közönséget. A falunap a hagyományõrzés
jegyében folytatódott a tárnoki Hajtóka Népdalkör és Néptánc
Együttes mûsorával. A középkorosztály nagy örömére Zalatnay
Sarolta énekesnõt üdvözölhette a nagyérdemû a színpadon.
Majd következett a rendezvény legtöbb érdeklõdõt vonzó
programja, a tûzijáték.  Az elõzõ évekhez hasonlóan szemet
gyönyörködtetõ, káprázatos volt. Végül a falunap a hajnalig
tartó utcabállal zárult, melyen a sóskúti Benta Party tánczenekar
húzta a talpalávalót. 

Köszönetünket fejezzük ki a Pusztazámor Községért
Közalapítvány Kuratóriumának a rendezvény költségeinek
fedezéséért, mert ilyen színvonalas, magas költségekkel járó
programokat az õ segítségük nélkül nem tudnánk megvalósítani.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki akár
közvetlenül, akár közvetve segítette, hogy ez a nagy volumenû
program létrejöjjön.

Kiss Ágnes
szervezõ
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A falunapi versenyek eredményei

FÕZÕVERSENY

I. helyezet Varga-Etele Gábor
Széles András

II. helyezet Szilágyi Ferencné
Szilágyi Tiborné
Oláh Gáborné

III. helyezet NOE Tarka-Bárka csoportja
Ódor Zsolt

IV. helyezet Békési Kamilló
Békési Barnabás 

Különdíj Czipri Mihály
Márvány Judit

BORVERSENY

Fehérbor
Nagy arany érem: Süle Károly
Arany érem: Pátrovics Benedek
Bronz érem: Pátrovics János

Vörösbor
Ezüst érem: Süle Károly
Oklevél: Pátrovics Benedek

SAKKVERSENY

Ifjúsági
I. helyezet Holtság Dóra
II. helyezet Csóli Milán
II. helyezet Kovács Dominik
IV. helyezet Kaczor Patrik
IV. helyezet Lizicska Enikõ
VI. helyezet Székely Bertalan
VII. helyezet ifj. Holtság István
VIII. helyezet Lizicska Béla         

Felnõtt
I. ifj. Csóli Ödön
II. Holtság István
III. Reiner Sándor
IV. Dusik István
V. Buzora Péter

FUTBALL

I. helyezet Sóskút
II. helyezet Örsiek Se
III. helyezet Party Decords
IV. helyezet Zámori Öregfiúk
V. helyezet Kaptár Sörözõ
VI. helyezet Jaróék
VII. helyezet Sötét Középkor
VIII. helyezet Viktorék

Ifjúsági
I. helyezet Gyõri Csaba és csapata
II. helyezet Léránt László és csapata
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Au gusz tus 6. – Urunk szí ne vál to zá sa
Pusztazámor la kó i nak éle té ben kü lön le ges je len tõ sé ge van e
nap nak, hi szen az éven ként meg tar tott bú csú ös  sze függ Krisz tus
urunk meg di csõ ü lé sé nek ün ne pé vel. Mint is me re tes, Zámor
egye dül ál ló mû em lék ének, a Re me te sé gi temp lom nak az ol tár -
ké pe, Jakobey Kár oly fest mé nye Urunk szí ne vál to zá sát áb rá zol -
ja. Ezért a temp lom ti tu lu sa is ez lett. Jé zus eb ben a je le nés ben
jö ven döl te meg szen ve dé sét és mu tat ta meg ta nít vá nya i nak jö -
võ be ni di csõ sé ges fel tá ma dá sát.

Mi lyen ér de kes, hogy mind há rom evan  gé lis ta (Márk, Má té és
Luk ács) ugyan  olyan mó don, azo nos sza vak kal be szé li el Krisz -
tus meg di csõ ü lé sét: Jé zus ma ga mel lé vet te Pé tert, Ja ka bot és en -
nek test vér ét Já nost és egye dül õket vit te föl egy ma gas hegy re
imád koz ni. Imád ság köz ben ar cá nak szí ne el vál to zott. Ar ca ra -
gyo gott, mint a nap, ru há ja pe dig tün dök lõ fe hér lett, mint a fé -
nyes ség.

Egy szer re csak meg je le nik ne kik Mó zes és Il lés, akik Jé zus ha -
lá lá ról be szél nek, mely nek Je ru zsá lem ben kell be kö vet kez nie.
Pé tert és tár sa it el nyom ta az álom. Ami kor fel éb red tek, meg pil -
lan tot ták di csõ sé gét és a mel let te ál ló két fér fit, akik ép pen tá vo -
zó ban vol tak. Pé ter ek kor így szólt Jé zus hoz: „Mes ter, jó ne künk
itt len nünk. Épít sünk itt há rom haj lé kot: Ne ked egyet, Mó zes nek
is egyet és Il lés nek is egyet.” Sza vai köz ben fé nyes fel hõ borítá
be õket és szó zat jõ a fel hõ bõl: „Ez az én sze re tett fi am, aki ben
ked vem te lik. Õt hall gas sá tok!” En nek hal la tá ra a ta nít vá nyok
arc ra bo rul tak és igen meg ijed tek. Jé zus hoz zá juk lé pett és meg -
érin tet te õket: „Kel je tek föl és ne fél je tek!”

Föl te kin tet tek, kö rül néz tek, de sen kit sem lát tak, csak egye -
dül Jé zust. A hegy rõl le jö vet Jé zus meg hagy ta ne kik, hogy
sen ki nek se szól ja nak a lá to más ról, amíg az em ber nek Fia ha -
lot ta i ból föl nem tá mad. Meg is tar tot ták ezt az uta sí tást, de
egy más közt azon ta na kod tak, hogy mit je lent az: ha lot ta i ból
föl tá mad.

III. Calixtus pá pa ural ko dá sa alatt (1455–58 kö zött) Hu nya di
Já nos 1456. au gusz tus 6-án Nán dor fe hér vár nál tö ké le tes gyõ zel -
met ara tott a tö rö kön, hos  szú idõ re biz to sít ván a nyu ga tot a tö -
rök be tö rés el len. Calixtus ez ese mény örö mé re el ren del te, hogy
Krisz tus szí ne vál to zá sá nak ün ne pét az egész vi lá gon e na pon ül -
je meg és a nán dor fe hér vá ri gyõ ze lem em lé ké re min den dél ben
szó lal ja nak meg a ha ran gok. 

Au gusz tus 10. – Szent Lõ rinc ün ne pe
„Lõ rinc nap ja, ha szép, sok a gyü mölcs és ép” – ál la pí tot ták meg
déd apá ink, ami kor jó idõ volt a hi té ért ele ve nen meg ége tett
Szent Lõ rinc ün ne pén. Ha meg állt az esõ víz a ke rék nyom ban, a
szõ lõ ter mesz tõk sok bor ra szá mí tot tak. Ha a köl tö zõ ma da rak
cso por tok ba ve rõd tek, tisz tá ban vol tak ve le, hogy ker tek alatt jár
az õsz, kö ze leg a rossz idõ, és nem kés le ked het nek a be ta ka rí -
tás sal. Ami kor sû rû csil lag hul lást (Szent Lõ rinc tü zes kön  nye i nek
ne vez ték) lát tak az éj sza kai ég bol ton, el köny vel ték, hogy esõs
hó na pok elé néz nek.

Au gusz tus 11. – Szent Klá ra ün ne pe
A klarissza rend ala pí tó já nak, Szent Klá rá nak (1193–1253) ün ne -
pét au gusz tus 11-én tart ják. Klá ra az el sõ nõ, aki csat la ko zott a
fe ren ces moz ga lom hoz. Kez det ben Szent Be ne dek re gu lá ja sze -
rint él tek, majd Klá ra új sza bály za tot írt. Ez a tör té ne lem ben az
el sõ, nõk nek nõ ál tal írt re gu la, amely nem csu pán a mo nos tor
tag ja i nak, ha nem az in téz mény egé szé nek sze gény sé gét és
Szent Fe renc lel ki sé gé hez va ló hû sé gét ga ran tál ja. A rend igen

el ter jedt; ma az öt föld ré szen kb. 15 000 nõ vér él. Ma gyar or szá -
gon a leg el sõ rend há zat 1239-ben ala pí tot ták Nagy szom bat ban.
A rend szá za do kon ke resz tül fon tos hi va tást töl tött be a le ány ne -
ve lés és kul tu rá lis te vé keny ség te rén. A klarisszákhoz kö tõd tek a
leg hí re sebb ma gyar nyel vû kó de xek. Több klarissza mû for dí tót,
írót, fes tõt tar ta nak nyil ván. Szent Klá rát 1255. au gusz tus 15-én
avat ták szent té. Ün ne pét azon nal fel vet ték a ró mai nap tár ba, au -
gusz tus 12. nap já ra. 1969-tõl au gusz tus 11-én ün ne pel jük. Klá -
ra a hím zés vé dõ szent je.

Au gusz tus 15. – Nagyboldogasszony nap ja
„Ha Nagy as  szony nap ja fé -
nyes és a szar ka ud va rol a pár -
já nak, ak kor a vé nü lõ nyár el -
tart még egy da ra big” – re -
mény ked tek az öre gek Szûz
Má ria el szen de rü lé sé nek és
menny be vé tel ének, egy ben
né pünk Bol dog as  szony ol tal -
má ba aján lá sá nak nap sü té ses
em lék nap ján. A ka to li kus kö -
zös ség szá má ra ez a nap kö te -
le zõ ün nep, va gyis ha au gusz -
tus 15. hét köz nap ra esik, ak -
kor is kö te le zõ a szent mi sén
va ló rész vé tel. A ka to li kus
egy ház ezen a na pon azt a hit -
igaz sá got ün nep li, hogy Szûz
Má ria ha lá la után tes tes tõl-lel -
kes tõl fel vé te tett a men  nyei di -
csõ ség be. Au gusz tus 15. egy -
ben em lék ün ne pe an nak is,

hogy Szent Ist ván ha lá la elõtt Má ria ol tal má ba aján lot ta az or -
szá got.

Au gusz tus 20. – Szent Ist ván ki rály ün ne pe
„Bõ ter més ígé re te Ist ván
szép ide je” – vé le ked tek
az öre gek Szent Ist ván kor.
Mi vel a ki rály sír ját 1083.
au gusz tus 20-án nyi tot ták
meg, az egy ház e dá tu -
mot ik tat ta nap tár ba –
Kós Kár oly sza va i val – az
országépítõ Ist ván nap ja -
ként. Ál lam ala pí tó ki rá -
lyunk és szen tünk ne vé -
ben is hor doz ta a ko ro -
nát. A gö rög ere de tû
(Hagiosz-) Sztephanosz
la tin je len té se (Sancta)
Corona, az az (Szent) Ko -
ro na. Ist ván kró ni kák ban
meg örö kí tett tet te it õse -
ink re gék ben, éne kek ben
szõt ték to vább.

Mi vel ol tár ké pe ink, temp lo mi szob ra ink dí szes öl tö zet ben,
csiz má san áb rá zol ták Ist vánt, a sza bók és a csiz ma di ák pat ró nu -
suk ként tisz tel ték; a csiz ma szár szív ala kú ki vá gá sát
szentistvánkivágásnak ne vez ték. El sõ ki rá lyunk ol tal maz ta a

Jeles ünnepeink



2010/415 / ZÁMORI HÍREK

Hí rek
a Zámori Kör tõl

Eb ben az év ben is ho zott új don sá got fa lu na pi sát ra i ba a Zámori
Kör. A szer ve zõk kö szö ne tü ket fe je zik ki, hogy meg hí vá suk ra az
ÁNTSZ mun ka tár sai sza bad ide jü ket fel ál doz va kész sé ge sen áll -
tak a lá to ga tók ren del ke zé sé re. A vér nyo más- és ko lesz te rin mé -
rés so kak szá má ra je len tett meg nyug ta tó ér zést egész sé gük meg -
tar tá sa, az eset le ges be teg sé gek meg elõ zé se ér de ké ben.

10 év el tel té vel a Zámori Kör új ra ter ve zi a Pusztazámor be mu -
tat ko zik cí mû ki ad vány meg je len te té sét. Egy részt az óta sok új
lé te sít mén  nyel gaz da go dott köz sé günk, más részt sze ret nénk a
fa lu rég múlt tör té ne té nek le írá sát is bõ ví te ni. Eh hez gyûj tünk
most anya go kat, le ve le ket, el me sélt tör té ne te ket, fény ké pe ket
stb., me lyek fel idé zik te le pü lé sünk múlt ját, ha gyo má nya it, a ré -
gi szo ká so kat.

Kér jük ezért Pusztazámor la kó it és lo kál pat ri ó tá it, hogy ha
bár mi ilyen jel le gû is me ret tel, anyag gal bír nak, je lent kez ze nek
Pá li An ná nál (tel.: 347-416).

Tu do má sunk ra ju tott, hogy az idén szep tem ber 25-én Tö rök bá -
lin ton ren dez nek kis tér sé gi prog ra mo kat, köz tük ki ál lí tást, mely -
re Pusztazámort is meg hív ták. Fel kér ték a Zámori Kört, hogy a
ko ráb ban Bu da ke szin, il let ve a 10 éves ju bi le u mi Fa lu na pun kon
be mu ta tott tab ló ink kal sze re pel jünk. A ké rés nek szí ve sen te -
szünk ele get, bíz va a Köz ala pít vány tá mo ga tá sá ban.

2010. szep tem ber 19-én im már ha gyo má nyos mó don vesz részt
Pusztazámor a Kul tu rá lis Örök ség Nap ja i nak or szá gos ren dez -
vény so ro za tá ban. A zámorhegyi re me te-temp lom és sír kert, va la -
mint az Öreg Tölgy kas tély fo ga dó be mu ta tá sán túl me nõ en bu szos
üzem lá to ga tást ter ve zünk a Re gi o ná lis Hul la dék ke ze lõ Köz pont -
ba, mi vel azt ta pasz tal juk, hogy egy re na gyobb az ér dek lõ dés a
köz pont mû kö dé se és a to váb bi fej lesz té sek, be ru há zá sok iránt.

Zámori Kör

pénz ve rõ ket, a bá nyá szo kat is. Az utób bi ak né hol bú csú val és
kör me net tel em lé kez tek meg a szent ün ne pé rõl. Akad tak fal vak,
ahol mu lat ság gal tar kí tott me zõ gaz da sá gi ki ál lí tást, ló ver senyt
ren dez tek; meg ju tal maz ták azt a fi a tal em bert, aki a leg szebb lo -
vat ne vel te, azt a lányt, aki a leg gyö nyö rûbb vi rá go kat ter mesz -
tet te: az if jút Szent Ist ván ün nep ki rá lyá vá, a le ányt ki rály né já vá
vá lasz tot ták.

Szent Ist ván ki rály (970–1038) dip lo má ci ai és po li ti kai ér zé ke
a ma gyar tör té ne lem egyik leg na gyobb ál lam fér fi já vá avat ta. Po -
li ti kai, val lá si és tár sa dal mi szem pont ból - Atil la nagy ki rály után
-õ te rem tet te meg az eu ró pai Ma gyar or szá got.

2009 óta Pusztazámor la kos sá ga is mél tó kép pen em lé ke zik
meg egyik leg na gyobb nem ze ti ün ne pünk rõl.

Au gusz tus 25. – Kalazanci Szent Jó zsef nap ja
Kalazanci Szent Jó zsef, a pi a ris ta rend meg ala pí tó ja 1557-
ben szü le tett Spa nyol or szág ban. Em lék nap ja au gusz tus 25-
én van. 1583-ban szen tel ték pap pá. Elõbb ha zá já ban te vé -
keny ke dett, majd Ró má ba ment, és a sze gény gyer me kek ne -
ve lé sé vel fog lal ko zott. 1597-ben meg ala pí tot ta Eu ró pa el sõ
in gye nes nép is ko lá ját. Az is ko lát ado má nyok ból tar tot ták
fenn, így kap ták a Ke gyes Is ko la ne vet. 1617-ben meg ala pí -
tot ta a pi a ris ta ren det. Sok ül dö zés ben volt ré sze, mert is ko -
lá i ban a leg mo der nebb tu do má nyo kat ta ní tot ták, és az egy -
sze rûbb nép osz tály ból szár ma zó új ér tel mi sé get ké pez tek.
Ki lenc ven két éves ko rá ban, 1648. au gusz tus 25-én halt meg.
Ha lá los ágyá hoz tisz te lõ i nek tö me ge za rán do kolt el utol só
ál dá sért. 1767-ben avat ták szent té. XII. Pius pá pa az ös  szes
ka to li kus nép is ko la vé dõ szent jé vé nyil vá ní tot ta.

Au gusz tus 29. – Ke resz te lõ Szent Já nos vér ta nú sá gá nak em lék nap ja
Márk evan gé li u má nak (6,
17-28) le írá sa sze rint: Já nos
fi gyel mez tet te He ró dest:
„Nem sza bad el ven ned test -
vé red fe le sé gét.” Emi att
Heródiás – He ró des fe le sé -
ge- ás ká ló dott el le ne, szí ve -
sen el tet te vol na láb alól, de
nem te het te. He ró des
ugyan is félt Já nos tól. Tud ta,
hogy igaz és szent em ber,
ezért vé del mez te. He ró des
a szü le té se nap ján la ko mát
adott ve ze tõ em be re i nek és
Galilea elõ ke lõ sé ge i nek.
Köz ben Salomé, Heródiás
le á nya tán colt ne kik, és He -
ró des meg ven dé gei elõtt
nagy tet szést ara tott. A ki -
rály így szólt a le ány hoz:
„Kérj tõ lem, amit akarsz!

Meg adom ne ked.” Sõt, meg is es kü dött: „Bár mit kérsz, meg -
adom ne ked, még or szá gom fe lét is.”

A lány ki ment és meg kér dez te any já tól: „Mit kér jek?” Any ja
azt fe lel te: „Ke resz te lõ Já nos fe jét”. Er re vis  sza si e tett a ki rály hoz
és elõ ad ta ké ré sét: „Azt aka rom, hogy most azon nal add ne kem
egy tá lon Ke resz te lõ Já nos fe jét!” A ki rály na gyon el szo mo ro dott
emi att, de az es kü jé re és a ven dé gek re va ló te kin tet tel nem akar -
ta el uta sí ta ni. Azon nal el kül dött egy hó hért az zal a pa ranc  csal,
hogy hoz za el Já nos fe jét. Az el ment, le fe jez te a bör tön ben, és
el hoz ta a fe jét egy tá lon. Oda ad ta a le ány nak, a lány pe dig el -
vit te any já nak. 

Ös  sze ál lí tot ta: Fe ke te Zsu zsan na
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Nagy Árpád Nagy Árpád
250 Tátrai túra 77 túra a Szlovák

Paradicsomban
304 oldal, 160 oldal,
keménytáblás keménytáblás
Ára 3000 Ft Ára 3000 FT
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