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Az 1848–1849-es forradalomra
és szabadságharcra emlékeztünk

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én délután megtelt az iskola
aulája. Pusztazámor Község Önkormányzata, valamint a Pusz-
tazámor Községért Közalapítvány az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 163. évfordulója emléke előtt tisztelgő községi
ünnepségre hívta a helyi polgárokat.

A 163 évvel ezelőtti pest-budai forradalomra és az azt követő
szabadságküzdelem főbb eseményeire Pátrovics Benedek emlé-
kezett. Polgármesterünk ünnepi beszédében hangsúlyosan szólt
az akkori forradalmi események máig érvényes tanulságairól.

Községünk fiataljainak egy csoportja Petőfi szülei címmel
ifjúsági színjátékot mutatott be Kiss Ágnes betanításában,
amely az akkori forradalmi hangulatba, a Petrovics család
életébe adott bepillantást. A költő ugyan a darabban nem jele-
nik meg, de mindenki róla beszél, mindenki vele kapcsolato-
san mesél. A pódiumjátékban Csóli Dávid, Kemsei Dzsenifer,
Domak Szilvia, Klopcsik Viktória, Nagy Beatrix, Sallay Lajos,
Vadkerti Tóh Máté, Hornyák Krisztián, Gróh Katinka, Mora-
vecz Roxána, Ágoston Nikolett, Gróh Janka és Garai Réka
szerepelt.

A megemlékezés Kelemen Kolett szavalatával, illetve a Him-
nusz eléneklésével zárult.

Az iskolai ünnepség után a résztvevők – fáklyákat gyújtva – az
emlékműhöz vonultak, ahol az önkormányzat, az intézmények,
térségünk országgyűlési képviselője, a politikai és civil szerve-
zetek képviselői elhelyezték az emlékezés virágait.

K. Z. K.
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Eboltás!
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy Pusztazámor községben az ebek veszettség
elleni védőoltására

április 12-én (kedd) volt Marci kocsma udvarán 16.00 – 18.00-ig
április 14-án (csütörtök) volt Marci kocsma udvarán 08.00 – 10.00-ig
április 26-án (szombat) volt Marci kocsma udvarán 09.00 – 11.00-ig

kerül sor.

Az oltást végző orvos: Dr. Fekete Balázs

Az ebek veszettség elleni védőoltása háromhónapos kortól kötelező.

A veszettség elleni oltás díja: 3500 Ft/db, amely összeget kérjük, szíveskedjenek
magukkal hozni, s a helyszínen befizetni. Kötelezően előírt belső parazita elleni
kezeléshez gyógyszer az oltó állatorvosnál kapható. A gyógyszer adagja tíz test-
súlykilogrammonként 1 tabletta. A tabletta ára: 300 Ft/db. Új oltási könyv (ha cse-
rére szorul): 500 Ft. Ha az eb rendelkezik útlevéllel, kérjük a tulajdonost, hogy az
oltásra azt is hozza magával.

Pusztazámor, 2011. március 29.
dr. Kosztyi Emma

jegyző

Lomtalanítás
Tisztelt Lakosság!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Pusztazámor községben 2011-ben a lomtala-
nítás időpontja:

2010. június 6. (hétfő)
A szállítás reggel 7.00 órakor veszi kezdetét.

Kérjük, hogy veszélyes hulladékot (akkumulátor, elem), építési hulladékot (sittet),
valamint olyan szemetet, amely a normál szemétszállítás során a tartályokba
helyezve elszállítható, ne tegyenek ki a lomtalanítási akció ideje alatt.

Kérjük továbbá, hogy olyan helyre legyenek a lomok kikészítve, amely a szállí-
tást végző járművekkel jól megközelíthető.

Pusztazámor, 2011. március 11.

Pátrovics Benedek
polgármester



2011/2 ZÁMORI HÍREK / 4

Programok,
helyi hírek

Papírgyűjtés
Tavaszi papírgyűjtést szervezünk a Pusztazámori Tagiskola

javára. A papírt az iskola előtti parkolóban elhelyezett kon-

ténerbe kérjük elhelyezni, április 11-e és 15-e között.

Szívesen fogadjuk mindenkitől az összegyűjtött újságokat,

feleslegessé vált papírokat!

Zámori iskola tanulói és tanítói

Három falu két keréken 
Az idén, május 28-án, ismét megrendezzük társtelepülése-

inkkel  a Három falu két keréken biciklitúrát. 

További tájékoztatás plakátokon és a község honlapján;

az idén Pusztazámor a házigazda.

Kedves Pusztazámori  Gyerekek!
Csütörtök délutánonként Rózsavölgyi  József,  a Három falu

két keréken biciklitúra pusztazámori  vezetője technikai és

erőnléti felkészítést tart. Vár minden érdeklődőt, aki részt

kíván venni a biciklitúrán. Részletes információ a helyi isko-

la hirdetőtábláján.

Zámori Kör 

Falunap

Pusztazámor Község Önkormányzata és a Pusztazámor

Községért Közalapítvány június 25-én tarja az idei Faluna-

pot. Az előző évekhez hasonlóan egész napos programok-

kal várják az érdeklődő közönséget.

Ízelítő a programokból:

• Falunapi kupa (futballmérkőzés), előzetes jelentkezés a

csapatoknak Oláh Gábornál 

• Főző-, bor- és sakkverseny, jelentkezés Kiss Ágnesnél

• Gyerekprogramok – légvár, mászófal, arc- és hennafes-

tés, tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozás

• Felnőtt- és gyerekelőadások

• Utcabál hajnalig

• Tűzijáték

• Egész napos büfé

A programokról részletesen későbbi időpontban adunk

tájékoztatást.

Pusztazámor községben
az alábbi civil szervezeteket

támogathatják adójuk 1%-ával
Gyermekmosoly Alapítvány 18685286-1-13

Zámori Kör Közhasznú Egyesület 18685860-1-13

Naplemente Nyugdíjas Klub 18690620-1-13

Pusztazámor Községért Közalapítvány 18700547-1-13

Apák napja
a zámori templomban
Március 19-én, Szent
József napján köszöntöt-
ték édesapjukat a Puszta-
zámori gyerekek.  Varga
Imre esperes üdvözölte az
egybegyűlteket. Beszédé-
ben az apák szerepét,
gyermekük nevelésében
tanúsított felelősségét
hangsúlyozta, kiemelve
Szent József példáját. A Szent József-i úton kell járniuk – hang-
súlyozta az esperes úr–, föl kell ismerni, mit akar tőlük az Úr.
Vállalni kell férfi szerepünket, merni és akarni férfi lenni. Az
embernek azt kell vállalnia, azt kell teljesítenie, amit Istentől
kap. Szerető családban egy férfias férfi lesz képes családfővé
válni. Egy édesapa helytállása meghatározó a családban fölnö-
vő gyerekek számára. 

Folytatásképpen a gyermekek kedves műsorral lepték meg az
édesapákat. A mise alatt az édesanyák végeztek oltárszolgálatot,
az édesapákért mondott könyörgéseket pedig a gyermekek köz-
vetítették Isten felé.  A szentmisén az esperes úr megáldotta az
édesapákat. 

Az áldást követően a gyerekek átadták édesapjuknak és nagy-
apjuknak az erre az alkalomra készített ajándékokat.

Kiss Bernát
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Nekünk, keresztényeknek
igen nagy örömet okoz a hús-
vét. A legnagyobb ünnepünk.
Persze van, akinek a húsvéti
nyuszi, a húsvéti tojás vagy a
tavaszünnep okoz örömet.
Sőt, vannak, akik nem is tud-
ják, hogy mi az a húsvét. Én
most csak arról szeretnék
beszélni, hogy nekem miért
ünnep ez a nap.

Nemrégiben szerencsém
volt elbeszélgetni egy magát
meggyőződéses ateistának
valló férfival. Igen, nem vélet-
lenül mondom, hogy szeren-
csém volt, mert ilyennel ritkán
lehet találkozni. Hiszen vala-
kiben vagy valamiben min-
denki hisz az élete értelmét
tekintve, még akkor is, ha nem
ismerte fel az igazi abszolútu-
mot (mindenhatót, mindenek
fölött állót).

Mindjárt meg is kérdeztem
tőle, hogy miért hiszi azt,
hogy nincs Isten. Természete-
sen számítottam a viszonvá-
laszra: Rossz a kérdés – mond-
ta határozottan –, én nem
hiszem, hogy nincs Isten,
hanem tudom. Azt önök
hiszik, hogy van. Helyben is
vagyunk – mondtam neki –,
akkor szeretném én is tudni,
amit ön tud. Kérem, bizonyítsa
be, hogy nincs!

Hát így kezdődött egy dél-
utáni baráti beszélgetés ezzel
a fiatalemberrel, aki természe-
tesen nem tudta bebizonyíta-

ni, amit tud, de végül abban
maradt, hogy ezen nem is
érdemes gondolkodni, mert
egyáltalán nem kell törődni
hitbeli kérdésekkel, hiszen
úgyis meghalunk.

Nagyon tanulságos volt szá-
momra ez a beszélgetés.
Azóta is sokszor gondolok
arra, hogy milyen lehet folyton
a mának élni, és nem járni
utána azoknak a kérdéseknek,
amelyek bennünk feszülnek,
sokszor megválaszolatlanul.

Az ember gondolkodása,
létéhez fűződő kérdései sze-
rintem azóta sem változtak,
amióta az Isten elég érettnek
érezte az emberré nemesedett
élőlényt arra, hogy lelket
adjon neki. Hiszen az ember-
ben érte el a teremtés a célját.
És az ember kapta meg egye-
dül azt az ajándékot, hogy
gondolkodjon, hogy erre a
gondolkodásra épülhessen rá
a hite. Szerintem, aki nem
gondolkodik, az nem is tud
hinni. A tudomány nemhogy
nem ellensége a hitnek,
hanem egyenesen feltétele az
igazi, megalapozott, tudatos
hitnek, hogy az ember megis-
merje a világot, és értelmezni
próbálja.

De amikor az ember a tudo-
mányhoz fordul, határokba
ütközik. Szerintem soha nem
lesz olyan állapot, amikor az
ember már mindent tudni fog.
Kellene valaki, aki elmagya-

rázza az embernek a teremtett
világ dolgait. 

Jézus Krisztus az Isten vála-
sza az ember nagy kérdéseire.
Örökérvényű kérdésekre örö-
kérvényű válasz. Honnan jöt-
tem, hová megyek, miért
vagyok? A hit nem egy idegen,
„magánszférás” területe a tár-
sadalomnak, hanem egy jól
megfogalmazott válasz. Eins-
tein híres mondata jut az
eszembe: Minél többet tudok
a világról, annál inkább rájö-
vök arra, hogy milyen keveset
tudok.

Jézus Krisztussal együtt jár a
húsvét válasza az én alapvető
problémámra. Benne volt és
van mindenki vágyaiban a
továbbélés, de a hogyanja,
mikéntje rejtve maradt. Igazá-
ból nem tudtuk. Különböző
módokon kerestük a dolgok
okait, Istent. Volt, aki lent
kereste, volt, aki fent, volt, aki a
tűzben, volt, aki a vízben, volt,
aki halandóként gondolta el,
volt, aki harcosként, volt, aki a
természetet azonosította vele,
volt, aki embert áldozott neki.
Hadd ne soroljam tovább.

Isten azonban egyszer a tör-
ténelem során Jézus Krisztus-
ban, tanúk előtt (akik később,
a ma a hitnek nevezett tudás-
uk miatt, vértanúkká is lettek)
elmagyarázta nekünk, hogy
hogyan is működnek a dol-
gok. Életével lemásolta az
emberi életet. És a halált is.
Hogy miért? „Mert ha halálá-
nak hasonlóságában egy be -
nőttünk vele, úgy leszünk
feltámadásában is.” (Róm 6,5)
Egyszerűen, közérthetően,
minden emberhez szólóan
bizonyította be az örök élet
valódiságát. Például nekem is.
És ez jó.

A húsvét Krisztus halálának
és feltámadásának ünnepe
számomra. És még más is: egy
csodálatos meghívás nekem is
az Isten örök életébe. Szá-
momra ilyen egyszerű a
húsvét mondanivalója? –
kérdezhetnék sokan. A válasz
az, hogy igen. Viszont van egy
apró betűs, de annál lényege-

sebb „záradék” a „szer -
ződésben”: „Én vagyok a feltá-
madás és az élet. Aki hisz ben-
nem, még ha meghalt is,
üdvözül.” (Jn 11,25) „Bizony,
bizony, mondom nektek: aki
tanításom szerint él, az nem
hal meg örökre.” (Jn 8,51) „Így
érvényes az Írás szava: Szem
nem látta, fül nem hallotta,
emberi szív föl nem fogta,
amit Isten azoknak készített,
akik őt szeretik. (1Kor 2,9)

De felfigyeltem Jézus azon
szavaira, amiből kiderül, hogy
ezt a meghívást senkinek sem
kötelessége elfogadni, így
nekem sem. Ő csak felajánlja
a lehetőséget, nekem pedig
meghagyja a döntés jogát
ellene vagy mellette. Én mel-
lette döntöttem. Ezért örülök a
húsvétnak. Mert rólam szól.
Az én egyetlen életemről, ami
fontos nekem.

Kérem a jó Istent, hogy adja
meg mindenkinek az erőt,
hogy félretehesse szíve
keménységét, és merjen hinni
a húsvét igazságában. Külön
imádkozom azért a fiatal-
emberért is, hogy merje levet-
ni a gátlásait, hogy végre
boldog lehessen az életben.
Mert nem tűnt boldognak.
Inkább csak beletörődőnek,
hogy úgyis meghalunk. Én
pedig mondtam neki, hogy ne
aggódjon, én is meghalok.
Csak nekem van húsvétom. És
ez jó.

Varga Imre atya

(Illusztráció:
A magyarpolányi kálvária)

Gondolataim a húsvétról
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Félévzárás

2011. január 14-én véget ért a 2010–2011. tanév első féléve.
Tanulóink hazavitték az első időszak eredményeit rögzítő értesí-
tőket. Ez az okmány még nem minősül bizonyítványnak, hanem
tájékoztatás a gyermek adott időszakban végzett munkájáról.
Hat évig volt érvényben az oktatási törvény azon passzusa,
amely szerint az alsó tagozatos tanulókat félévkor és év végén
szövegesen kell értékelni. E tanévtől azonban csak az 1. osztá-
lyosoknál maradt meg a szöveges értékelés, a 2., 3., 4. osztályo-
sok számjeggyel történő minősítést kaptak. 

A szorgalmasan tanuló és példásan viselkedő tanulók megér-
demlik, hogy nevüket mindenki megismerje. Kiemelkedő tanul-
mányi munkájáért és példás szorgalmáért dicséretet érdemel:
Csányi Réka, Deme Dániel, Gasztonyi Kristóf, Gyurkócza Luca
Freia, Holinszki Írisz, Hurja Richárd, Lázár Gréta, Lázár Lilla,
Szász Károly, Csuta Boglárka, Gróh Janka, Juhász Lotti, Kalmár
Kristóf, Stankovics Dóra, Tarnay Klára, Bank Bálint, Deme
Róbert, Horniák Júlia, Juhász Kájusz, Károlyi Bendegúz, Keresz-
tes Hanna, Kovács Barbara, Győrfi Enikő, Kelemen Kolett.

Szép eredménnyel végezték az első félévet a sóskúti művé-
szeti iskolába járó zeneiskolás és néptáncos tanulóink is. Példa-
értékű, hogy a sok-sok kötelező tanulnivalójuk, teendőjük mel-
lett rendszeresen készülnek a különórákra, ahol szép sikereket
érnek el.

Versenyfigyelő

Iskolánk diákjai az elmúlt hónapokban több helyi és kistérségi
versenyen szerepeltek kiemelkedően. Gratulálunk nekik és fel-
készítő tanáraiknak a szép eredményekért, igazán büszkék
vagyunk rájuk.

Februárban rendezték meg a Zrínyi-matematikaversenyt,
melyen a harmadik osztályból Bank Bálint, Juhász Kájusz, Káro-
lyi Bendegúz, Kovács Barbara, Szakács Bence és a negyedik osz-
tályból Győrfi Enikő mérhette össze tudását a legjobbakkal.

A „Nyelvész levelező nyelvtanverseny” helyi fordulójáról a
megyei fordulóra a második osztályból Kalmár Kristóf, a harma-
dik osztályból Horniák Júlia és Keresztes Hanna jutott tovább.

Márciusban rendezték meg Tárnokon az Apáczai Kiadó által
meghirdetett népdaléneklő- és mesemondóverseny megyei for-

dulóját, ahol kiválóan szerepeltek tanítványaink. A második osz-
tályból a népdaléneklő-versenyen Gróh Janka, a mesemondó-
versenyen pedig Kenéz Martina képviselte iskolánkat.

Az Andreetti-napok kapcsán rendezték meg Sóskúton a helyi
komplex tanulmányi versenyt, melyen a második osztályból Kalmár
Kristóf II. helyezést, a harmadik osztályból Kovács Barbara III. helye-
zést, a negyedik osztályból pedig Győrfi Enikő II. helyezést ért el. 

A nagy népszerűségnek örvendő Távirányítós autóversenyre
izgatottan készültek gyermekeink. Nem is hiába, hiszen  igen
szép eredményeket értek el a megmérettetésen: az 1. osztályo-
soknál lány kategóriában Polgár Zsófia III., Hadjipetrou Emma V.
helyezett lett. Heffner Gergő lánctalpas különdíjat kapott. A
2. osztályosoknál Ágoston Patrik I. helyezett, Lovász István
pedig II. helyezett lett. A 3. osztályosok is taroltak: Mogyorósi
Norman hozta el az I. helyezést, Árvai Bence II. , Bank Bálint III.,
Deme Róbert IV. helyezett lett.

Az Érdi prózamondó-versenyen Bank Bálint harmadik osztá-
lyos tanulónk különdíjat kapott.

A területi nyelvtanversenyt az érdi Teleki Sámuel Általános
Iskolában rendezték meg. Iskolánkat a következő tanulók képvi-
selték: második osztályból Gróh Janka, Lázár Lea, harmadik osz-
tályból Bank Bálint, Keresztes Hanna, a negyedik osztályból
pedig Győrfi Enikő és Kelemen Kolett. Itt korosztályában Keresz-
tes Hanna harmadik osztályos tanuló I. helyezést ért el.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak! 
Mivel még várnak ránk versenyek, kívánunk eredményes felké-

szülést és sok örömteli pillanatot versenyzőinknek és tanáraiknak.

Visszapillantó

Színes programok várták iskolánk diákjait ezen a télen is. 
December 10-én a művészeti iskolából kollégánk, Kuzma Ist-

ván és tanítványai adtak felejthetetlen adventi koncertet az isko-
la aulájában, amit ezúton is szeretnénk megköszönni nekik.

A „Falukarácsonyt” idén is az iskolában rendeztük meg, ahol
az ovisok és az iskolások színvonalas műsora tette meghitté a
karácsonyi készülődést, az advent időszakát. Örömmel készül-
tünk diákjainkkal erre az alkalomra, és reméljük, műsorunkkal
sok kedves szülőnek, nagyszülőnek és minden kedves falubeli-
nek sikerült örömet szereznünk.

Januárjában nagy szeretettel vártuk iskolánkba a leendő első
osztályos gyerekeket és szüleiket az ISKOLAKÓSTOLGATÓ fog-
lalkozásra, melyen játékos feladatok és a tanító nénik várták az
érdeklődőket. Ügyességi játékokon, akadálypályákon mutathat-
ták meg tudásukat a kis vendégek, és mivel sportos feladatok
vártak rájuk, nem maradhatott el a jól megérdemelt jutalom sem:
a mandarin és a Sport szelet.

Az idei tél is igen hosszú volt, de a farsangi jelmezes felvonu-
lással sikerült végérvényesen elűzni a rossz időt. Februárban
rendeztük meg a „Farsangi mulatságot”, amelyen az óvodások-
kal együtt töltöttek nebulóink szórakoztató perceket. Ötlete-
sebbnél ötletesebb jelmezeket lehetett látni, melyekben megmu-
tatkozott a szülői kreativitás is. A családi program az iskolások
farsangi előadásaival kezdődött: az elsősök a Hupikék törpikék
táncát adták elő, a 2.osztályosok kéményseprőknek öltöztek, a
3. osztályosok felidézték a jampi stílust és táncot, míg a negye-
dikesek focistákká és az őket bíztató pom-pom lányokká váltak.

Iskolai hírmondó
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A műsorokat követte az
Óvodások Karneválja,
majd a mulatság tetőpont-
jaként a gyerekek népi
hangszerbemutatón vehet-
tek részt. A farsang hangu-
latos táncházzal zárult.
A farsangi büfében fino-
mabbnál finomabb süte-
mények, szendvicsek vár-
ták a résztvevőket. A büfé-
hez nyújtott mindennemű
segítséget köszönjük a szü-
lőknek. Áldozatos munká-
jukkal, támogatásukkal sok
felejthetetlen percet sze-
reztek mindnyájunknak. 

Március 15-én, a közsé-
gi ünnepségen Kelemen Kolett 4. osztályos tanulónk képviselte
iskolánkat, mindenkit elkápráztatva gyönyörű verselőadásával.

Előretekintő
Közismert, hogy március 22. a VÍZ VILÁGNAPJA, április 22.
pedig a FÖLD NAPJA. Az iskolai munka fontos részének tartjuk
tanulóink környezetvédelemre, a természet ismeretére, megóvá-
sára nevelését is. Éppen ezért április 11–15. között a gyerekek
közreműködésével „Zöld hetet” tartunk iskolánkban, melyen sok
izgalmas programban lesz részük. Már meghirdettük a NE
DOBD EL, KÉSZÍTS BELŐLE VALAMIT! elnevezésű újrahaszno-
sító barkácsolási versenyt, melyre szeretettel várjuk tanulóinktól
az alkotásokat! Ezen a héten papírgyűjtést is szervezünk, szíve-
sen fogadjuk a pusztazámori lakosoktól az összegyűjtött papír-
hulladékot.

Az adventi vásár sikerén felbuzdulva 2011. április 14-én, csü-
törtökön délután HÚSVÉTI KÉZMŰVES VÁSÁRT rendezünk az
iskolában, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Garainé Kiss Gabriella
tagiskola-vezető

és
Lázár Emília

tanító

Gyermekmosoly Alapítvány a pusztazámori gyermekekért

Szent-Györgyi Albert szerint „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a
ma iskolája”. Pusztazámor jövője az itt élő gyermekeinken
múlik, azokon, akik ide járnak iskolába és óvodába, hiszen ők
azok, akik a falu jövőjét jelentik. Szerencsés településnek mond-
hatjuk magunkat, mert itt országos átlagon felüli a gyermekvál-
lalási kedv. Pusztazámor Község Önkormányzata szerencsére
már régen felismerte, hogy érdemes befektetni gyermekeinkbe,
és mind az iskolában, mind az óvodában olyan infrastruktúrát
teremtett az elmúlt években, amely méltó környezetet biztosít
gyermekeink neveléséhez. Minden szülő azt szeretné, ha gyer-
meke, aki átlagosan akár nyolc órát is eltölt a fent nevezett intéz-
ményekben, harmonikus, a fejlődését maximálisan elősegítő,
kreatív környezetben nevelkedjen. 

Sajnos a sorozatos gazdasági nehézségek miatt beláthatjuk,
hogy nem várhatunk el mindent az önkormányzattól, nekünk
szülőknek is tennünk kell gyermekeink mindennapjaiért. Lelkes
iskolai nevelők több, mint tíz évvel ezelőtt azért hozták létre a
Gyermekmosoly Alapítványt, hogy a pusztazámori gyermekek –
a kistelepülés jellegből adódó – kulturális hátrányait csökkent-
sék, az iskola óvó, védő és szociális nevelő funkciójának az
önkormányzat által biztosított költségvetését kiegészítsék. 

Az alapítvány céljai a következők: Az intézményekben a
nevelés és oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása. Sza-
badidős programok támogatása. Tanulmányi, sport-, kulturális
versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolítása, előmozdítása.
A valamely területen (művészetek, sport) kiemelkedően tehetsé-
ges, hátrányos helyzetű gyermekek számára lehetőség biztosítá-
sa képességeik kibontakoztatásához. Tanfolyam és fejlesztő fog-
lalkozások díjainak átvállalása. Kiemelt tanulmányi eredményű
tanulók támogatása. Az iskolai oktatást kiegészítő tevékenysé-
gekhez szakemberek biztosítása, finanszírozása. Sportlehetősé-
gek bővítése. Helyi rendezvényekre neves előadók meghívása,
tiszteletdíjuk fizetése. 

Az alapítványnak tág értelemben mi, szülők és pusztazámori
polgárok is résztvevői lehetünk, bár tisztában vagyunk azzal,
hogy nem azonosak a feladataink és lehetőségeink. Adomá-
nyozni nem csak anyagi javakat lehet, így a pénzügyi támogatás

lehetősége mellett
a szülők, támoga-
tók ideje és a szak-
tudása is komoly
érték. Jó példa erre
az a lelkes, segíte-
ni akaró, kreatív
összefogás, amit a
tavaly decemberi,
reményeink sze-
rint hagyománnyá
váló, adventi vásá-
ron tapasztalhattunk. Édesanyák, édesapák, nagymamák kétkezi
munkájukkal, aktívan részt vettek a gyönyörű adventi portékák
elkészítésében és a vásár lebonyolításában. 

Elmondhatjuk, hogy az utóbbi időben a Szülői Munkaközös-
ség egyre aktívabb, kreatívabb, mindenki tele van tenni akarás-
sal, kitűnően együtt tud dolgozni az iskola vezetésével. Ezen
nem is lehet csodálkozni, hiszen a közös, összekötő szál mind-
annyiunkban a gyermekek szeretete. Reményeink szerint egy
olyan hosszú távú folyamat indul el itt Pusztazámoron, amely-
ben a közös célokon és értékeken nyugvó tervek megvalósítása
összefogó, értéket teremtő munkálkodásra ösztönöz mindenkit a
jövőben is. Természetesen nem csak a szándék a fontos, hiszen
ha részt vesz programjainkon vagy segíti lebonyolításukat, más
szülőkkel is kapcsolatokat építhet ki, közelebbről megismerheti
a nevelőket és többet tudhat meg gyermeke mindennapjairól. 

Közös célunk, a gyermekek színvonalas környezetének, neve-
lésének és oktatásának kialakítása, jó úton halad! Nem győzzük
hangsúlyozni a fontosságát és előre megköszönni minden lelkes
szülőnek az adományokat és a fizikai segítséget! 

Ha céljainkkal egyetértenek, kérjük, támogassák alapítvá-
nyunkat adójuk 1%-ával! 

Adószám: 18685286-1-13 
Támogatásukat előre is köszönjük!

Szőke Szilvia
szülő, SZMK-tag



2011/2 ZÁMORI HÍREK / 8

„Nagyon szeretek itt élni, mert csendes és tiszta környék. Mivel
kicsi az autóforgalom, nem szennyezett a levegő, mint a váro-
sokban, és biciklizni is lehet a házunk mögötti utcában. 

Több nevezetesség is van a kis falunkban. A legfontosabbak: a
Barcza-kastély, mely a régen itt élt földbirtokosok háza volt.
Aztán a temetőben található a Zámori Remeteség. Ez egy temp-
lom, amit a háborúban lebombáztak, de az itt élő emberek, köz-
tük a papám segítségével épült újjá a romjaiból.

Van több parkunk, ahol szép virágok nyílnak. A legnagyobb
parkban szokták megrendezni a Falunapot.  Szerintem ez a leg-
jobb nap a faluban, mert ilyenkor este tűzijáték is van.

Azért is szeretek itt élni, mert itt élnek a barátaim, akikkel már
óvodában is együtt jártam és az iskolába is velük járok.”

Kelemen Kolett

„Ha megkérdezik tőlem hol lakom, mindig olyan jó érzéssel
mondom ki ezt a falunevet: Pusztazámor.

Ez az én lakóhelyem, egy szép, pici, csendes, kellemes kör-
nyezetű falucska. Ennek a kis közösségnek vagyok én a lakója,
és imádok itt lenni. Ha kinézek a tetőtéri ablakon, látom a régi
malom épületét, amelyet pár éve újítottak fel, és igazán szép lett.
Messze azon is túl a régi szép kastély tornyát, amelyben azelőtt
iskola és óvoda üzemelt. Oda járt még mind a két bátyám óvo-
dába. Ismerem ennek a gyönyörű helynek minden kicsi utcáját.
Az anyukám összes családtagja itt él, mert senki nem akart innen
elköltözni. Itt vannak az Ágoston mamáék, a Rozi nényus, a
Fecóék, a Magda néniék. Mindenki más-más utcában, ahová
vagy biciklin, vagy rollerrel, vagy csak gyalog szoktam menni. 

Ez az én kedves kis falum, Pusztazámor.”
Győri Virág

„Ez a kis falu Pest megyében található. Nagyon csodálatos tele-
pülés, ahol én élek. Gyönyörű helyen van, nagyon jó a közleke-
dés. Rengeteg városi embert vonzott ide, mert csendes, nyugodt
környék. Szép kis utcái aszfaltosak, nem járunk a sárban. Van
egy focipálya, ahová sokat járok focizni. Található a faluban egy
hegy, amit Sas-hegynek neveznek. Az iskolából voltunk már ott
kirándulni. Nevezetességeihez tartozik a kastély, ami sajnos
magántulajdonba került. Régen itt volt az óvoda és az iskola. 

Örömmel mondhatom el, hogy ide születtem és itt élhetek.”
Hornyák Richárd

„Kis falu, ahol élek: Pusztazámor. Az összes lakosa kb. ezer fő.
Van iskolánk, óvodánk is. Legfőbb nevezetessége a kastély,
amelyben múzeum működik. Gyönyörű még a harangláb is,
amelyben egy nap háromszor szólal meg a harang. Három par-
kunk is van, a legnagyobban nyáron Falunapot tartunk. Körülöt-
tünk sok a csodás erdő. Szeretek itt lakni.” 

Kocsis Márk

„Én Pusztazámoron, egy csodaszép faluban lakom. Vannak itt
házak, boltok, van óvodánk, iskolánk, meg persze játszótér is.
A játszótér melletti parkban több asztal van, melynek tetején
sakktábla található. Két templomunk is van: az iskola közelében
egy kis kápolna és fenn a temetőben a Remeteség. Az Egészség-
házzal szemben a harangláb áll. Szeretek itt lakni.”

Győrfi Enikő

„Az én falum kicsi. A faluban két bolt és egy játszótér van. A ját-
szótér mellett egy csodálatos park található. Az iskola mellett
van az óvoda. A faluban két templom és egy régi kastély is talál-
ható. A kastélykertben van egy kis tó, amelyben halak és teknő-
sök élnek. Én szeretek itt élni, mert ez egy csendes falu.”

Fodor Patrícia

BOLDOGSÁG

Mikor a hold, fenn a hegyek felett,
A csúcson farkas üvölt.
S a szép csillagos égen meteorraj száll.
Lenn a hegy lábánál kis tavacska áll.
És a tó mellett kis falucska virít.
Csak nézzél le a falucskára,
És elönt a boldogság.
Mert ez a falu mesefalu,
És ott sosincs szomorúság!
Legyetek Ti is vidámak
Hosszú éveitek során,
És azok az évek legyenek nagyon vidámak ám!

Horniák Júlia
3. osztályos tanuló verse

A hely, ahol élünk
Válogatás a pusztazámori 4. osztályos tanulók fogalmazásaiból
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1/2011. (01. 06.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közfoglalkoztatási pályázat

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pont által meghirdetett rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoz-
tatási pályázatokhoz szükséges önrészt 16 főre vetítve az önkor-

mányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja maximum 100
000,- forint összegben. Felhatalmazza a polgármestert a pályá-
zat beadására.

Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2011. évi költségve-
tésébe tervezze be a fenti összeget.

Képviselő-testületi rendeletek, határozatok
Kivonat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. január 6-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

A képviselő-testület Pusztazámor Község Önkormányzatának
1/2011. (II.21.) számú rendeletét a költségvetés és zárszámadás
előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatáro-
zásáról elfogadta. (A rendelet az önkormányzat honlapján –
www.pusztazamor.hu – megtekinthető.)

*

A képviselő-testület Pusztazámor Község Önkormányzatának
2/2011. (II.21.) számú rendeletét az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről elfogadta. (A rendelet az önkormányzat honlap-
ján – www.pusztazamor.hu – megtekinthető.)

*

A képviselő-testület Pusztazámor Község Önkormányzatának
3/2011. (II.21.) számú rendeletét a szociális igazgatás és a szo-
ciális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról elfogad-
ta. (A rendelet az önkormányzat honlapján – www.pusztaza-
mor.hu – megtekinthető.)

*

A képviselő-testület Pusztazámor Község Önkormányzatának
4/2011. (II.21.) számú rendeletét a gyermek és felnőtt étkezteté-
séről szóló 12/2004. (XI. 25.) számú rendelet módosításáról elfo-
gadta. (A rendelet az önkormányzat honlapján – www.pusztaza-
mor.hu – megtekinthető.)

*

2/2011. (02.17.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napköziotthonos Óvoda és Pusztazámor Község Önkor-
mányzata közötti munkamegosztási megállapodás elfogadása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Napköziotthonos Óvoda és Pusztazámor Köz-
ség Önkormányzata közötti munkamegosztási megállapodást az
előterjesztés szerint elfogadja.

*

3/2011. (02.17.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: BKTT Feladatellátási szerződés 3. számú módosítása
(Nevelési Tanácsadás)

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás keretében

működő Nevelési Tanácsadásra vonatkozó feladatellátási szer-
ződés 3. sz. módosítását az előterjesztésben leírtak szerint elfo-
gadja.

*

4/2011. (02.17.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Lomtalanítás időpontja

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az éves lomtalanítás ügyében az FKF Zrt. által
felajánlott időpontok közül Pusztazámor tekintetében a 2011.
május 30-i, illetve pótidőpontként a 2011. június 6-át választja.

*

5/2011. (02.17.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Klucsik Rozália helyi építési támogatása
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Klucsik Rozáliát az önkormányzat 4/1997.
(II.14.) számú rendelete alapján 250.000 forint vissza nem térí-
tendő helyi lakásépítési támogatásban részesíti.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.

*

6/2011. (02.17.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pusztazámor, 322/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bér-
beadása iránti kérelme
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Pusztazámor, Petőfi Sándor u. 32. (322/5 hrsz.) szám
alatti önkormányzati lakást egyelőre nem kívánja bérbe adni.

*

7/2011. (02.17.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hídfelújításra küldött tervezői ajánlatok kiválasztása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a pusztazámori két híd esedékes vizsgálatára –
amely tartalmaz: helyszíni bejárást és mérőszalagos felmérést,
felmérési általános tervek készítését valamint állapotértékelő
szakvélemény készítését – bekért 3 árajánlat közül az Érdi Építő
Zrt., 300.000 Ft +ÁFA összegről szóló ajánlatát fogadja el.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére.
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8/2011. (03.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Andreetti Károly Általános és Művészeti közös fenn-
tartású iskola 2011. évi költségvetése
Sóskút Község és Pusztazámor Község Önkormányzatainak Kép-
viselő-testülete jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a
Sóskúti Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 2011. évi
költségvetését.

*

9/2011. (03.01.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Iskolaotthonos oktatás időtartama
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Andreetti Károly Általános Művészeti Isko-
la és Könyvtár Pusztazámori Tagintézményében az iskolaott-

honos oktatás 2011/2012. tanévtől kezdődően a 2. osztály
végéig tart.

Pusztazámor Község Önkormányzata úgy dönt, hogy ameny-
nyiben szükséges 2011. augusztus 15-től  2011. december 31-ig
vállalja a plusz pedagógus személyi juttatásainak költségeit,
vagy ha találnak a Munkaügyi Központtal együttműködve peda-
gógust, annak 1 tanévre eső bér és munkaadói járulék terheit.

*

A képviselő-testület Pusztazámor Község Önkormányzatának
5/2011. (III.02.) számú rendeletét az önkormányzat 2011.évi
költségvetéséről szóló 2/2011. (II.21.) számú rendeletének
módosításáról elfogadta. (A rendelet az önkormányzat honlap-
ján – www.pusztazamor.hu – megtekinthető.)

Kivonat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. március 1-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi ülésének jegyzőkönyvéből

10/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: „Pusztazámor Község területén az Önkormányzat tulaj-
donát képező Hrsz.: 087/7 út és a Hrsz.: 087/10-11-12.
Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási terület ivóvíz és
szennyvíz-csatorna közművek és létesítményei építési munkái
elvégzése” beszerzés tárgyában megindított egyszerű (meghívá-
sos és tárgyalásos) közbeszerzési eljárás eredményéről
Pusztazámor Község Képviselő-testülete a 105/2010.(11.22.)
számú határozatával egyszerű (meghívásos és tárgyalásos) köz-
beszerzési eljárás megindításáról döntött a Pusztazámor Község
területén az Önkormányzat tulajdonát képező Hrsz.:087/7. út és
a Hrsz.: 087/10-11-12. Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási
terület ivóvíz és szennyvíz-csatorna közművek és létesítményei
építési munkái elvégzésére.

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a
MIKROLINE KFT-t bízta meg.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság előterjesztése alapján a Kép-
viselő-testület döntésének megfelelően az egyszerű (meghívásos
és tárgyalásos) közbeszerzési eljárás értékelése eredményesen és
érvényesen lezáródott.
1. Az Ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció öt (5) vállal-

kozás számára lett megküldve.
2. Ajánlatot négy (4) ajánlattevő nyújtott be.

1. ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt. (székhely: 8000 Szé-
kesfehérvár, Sóstói u. 7.);

2. ÉTV Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd,
Fehérvári u. 63/b-c.);

3. ZIMAX Építő és Szolgáltató Kft. (szék.: 2030 Érd, Csanád u. 98.);
4. HWF konzorcium  (1048 Budapest, Homoktövis u. 119.).

3. A lebonyolítással megbízott MIKROLINE Kft. előkészítő érté-
kelése, valamint az azt jóváhagyó Közbeszerzési Bíráló Bizott-
ság javaslata alapján érvényes és alkalmas a 

1. ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Bt. (székhely: 8000 Szé-
kesfehérvár, Sóstói u. 7.);

2. ÉTV Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd,
Fehérvári u. 63/b-c.);

3. ZIMAX Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Csa-
nád u. 98.);

4. HWF konzorcium (1048 Budapest, Homoktövis u. 119.).
ajánlata.

A Képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata
alapján a 2011. évi előirányzott költségvetési keret figyelembe
vételével a közbeszerzési eljárásban az értékelést elfogadva az
ajánlati felhívás alapján hirdet eredményt a 

01. Rész: Pusztazámor Község területén az Önkormányzat
tulajdonát képező Hrsz.: a 87/7 úton, a Hrsz.: 087/10-11-12. Gaz-
dasági, kereskedelmi és szolgáltatási területet kiszolgáló ivóvíz
vezeték és nyomásfokozó kiépítése (az ivóvíztározótól a nyomás-
fokozón keresztül a Hrsz.: a 87/7 út végéig) építési munkáinak

02. Rész: Pusztazámor Község területén az Önkormányzat
tulajdonát képező Hrsz.: a 87/7 úton, a Hrsz.: 087/10-11-12. Gaz-
dasági, kereskedelmi és szolgáltatási területet kiszolgáló szenny-
víz-csatorna és szennyvízátemelő kiépítése építési munkáinak

03. Rész: Pusztazámor Község területén az Önkormányzat
tulajdonát képező Ivóvíz körvezeték (V1 jelű ivóvíz-csatlakozás-
tól) kiépítése (Hunyadi utca– Petőfi utca – Zámori utca – Vörös-
marty utca) építési munkáinak

megvalósítására vonatkozóan.
Az Ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlatokat a Kbt. 92. § szerint.
A Kbt. 92. § c) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha

egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb
ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anya-
gi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

Becsült érték Legalacsonyabb Ajánlati ár
(5%-os tartalékkerettel) (5%-os tartalékkerettel)

(Nettó) (Nettó)
01. Rész 27.183.009 Ft 28.880.000 Ft
02. Rész 17.197.551 Ft 18.000.000 Ft
03. Rész 17.390.835 Ft 18.000.000 Ft

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a beszerzés becsült értékének
és a legalacsonyabb ajánlati árak összehasonlításának eredmé-
nyeképpen, az alábbi megállapítást teszi:

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a beérkezett érvényes aján-
latok alapján az Önkormányzat a 2011. évi költségvetési keret
figyelembe vételével, mivel az ajánlatok mindegyike meghalad-
ja a beszerzés becsült értékét és a 2011. évi költségvetési keret-
ből biztosított forrást, a Kbt. 92. § c) pontja alapján a „Pusztazá-
mor Község területén az Önkormányzat tulajdonát képező

Kivonat Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. március 7-i ülésének jegyzőkönyvéből
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Hrsz.: 087/7. út és a Hrsz.: 087/10-11-12. Gazdasági, kereske-
delmi és szolgáltatási terület ivóvíz és szennyvíz-csatorna köz-
művek és létesítményei építési munkái elvégzése” tárgyú közbe-
szerzési eljárást eredménytelennek értékeli.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében költségvetési
keret átcsoportosítására került sor az Önkormányzat egyéb irányú
pályázati nyertessége miatt, ezért jelen közbeszerzési eljárás
során a becsült érték és a beérkezett ajánlatok figyelembe vételé-
vel jelenleg nem biztosítható a beruházás teljes anyagi fedezete.
Az eljárás eredménytelenné nyilvánítását támasztja alá a közmű-
vesítés engedélyezési eljárásának jelentős elhúzódása is. 

Fenti tárgyú egyszerű (meghívásos és tárgyalásos) közbeszer-
zési eljárás eredménytelennek kerül kihirdetésre, tekintettel arra,
hogy egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyö-
sebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló
anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

4. A Képviselő-testület ezen határozatának kihirdetésére, a
közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2011. március 10.-
én, 10 órakor kerül sor.

*

11/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közbeszerzés kiírása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy ajánlatot kér a Közbeszerzési törvény 251.§ (2)
bekezdése alapján a Pusztazámor, Zámori-patak belterületi sza-
kaszának rendezésének kivitelezésére.

A közbeszerző és egyéb közreműködő – műszaki ellenőr,
könyvvizsgáló szolgáltatások megrendeléséhez 3 ajánlat bekéré-
sére, valamint a szükséges intézkedések megtételére felhatal-
mazza a polgármestert.

*

12/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésében civil
szervezetek támogatása soron szereplő 500.000 forintot, az elfoga-
dásra kerülő pénzmaradvány terhére 500.000 forinttal megemeli.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy az összeg a
2011. évi költségvetésbe beépítésre kerüljön. 

13/2011.(03.07.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Óvodai beiratkozás rendje

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy közigazgatási területén a beiratkozási időponto-
kat az alábbiak szerint határozza meg:

2011. április 6-tól 7-ig az alábbiak szerint: naponta: 8 – 16 óráig
Helye: Pusztazámor, Napközi otthonos Óvoda, Petőfi Sándor

u. 27. A közzétételről az intézményvezetők a helyben szokásos
módon gondoskodnak.

*

14/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Napköziotthonos Óvoda éves nyitvatartásának
rendjét – zárva tartását – az alábbiak szerint határozza meg:

Nyári időszakban zárva tart: 2011. július 11-től 2011. augusz-
tus 08-ig.

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

*

15/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Óvodai konyhára plusz státusz
felvételével kapcsolatos kérelem

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elutasítja a konyha létszámát érintő plusz státusz létesí-
tésre vonatkozó kérelmet. Egy közhasznú munkást biztosít a kony-
hára a közfoglalkoztatási pályázat alapján. A személy és a munka-
kezdés időpontjának kiválasztásával megbízza az óvodavezetőt.

*

16/2011. (03.07.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: TÁRNOKŐR Egyesület ajánlata

Felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön szerződést a Tár-
nokőr Egyesülettel Pusztazámor község területén található kóbor
ebek befogására és elszállítására úgy, hogy a díj kifizetése eseti
jelleggel történjen.

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. március 16-i ülésének jegyzőkönyvéből

17/2011. (03.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közbeszerzés kiírása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy ajánlatot kér a Közbeszerzési törvény 251.§ (2)
bekezdése alapján a 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ övezet) víz-és
szennyvízellátásának kivitelezésére.

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgár-
mestert.

*

18/2011.(03.16.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 2011. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés
szerint elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a tervben foglaltak
betartásáról és szükséges módosításáról.

*

19/2011. (03.16.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pusztazámor, 087/7 hrsz-ú út kivitelezésének I. üteme

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Útéppark Bt. árajánlata alapján bruttó
11.656.000 forint összegben, a Pusztazámor, 087/7 hrsz-ú út
kiépítése I. ütemének kivitelezését megrendeli. 

Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó szer-
ződés megkötésére és a műszaki ellenőr megbízására. 

A költségeket az önkormányzat 2011. évi költségvetésében
biztosítja.

(Az önkormányzati határozatokat betűhíven közöljük – a szerk.)
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Községünkben a hősök napján emlékezünk meg az első
és a második világháború pusztazámori katona áldoza-
tairól. Az odaveszettek hozzátartozói hosszú évekig vár-
ták a híreket szeretteikről. Sokan még ma sem tudják
pontosan, hol nyugosznak hozzátartozóik. Az alábbiak-
ban egy részletet közlünk a Honvédségi Szemle 2011/1.
számában megjelent tanulmányból. Az írás szerzője a
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és
Hadisírgondozó Hivatal (történész) szakreferense.
A tanulmányrészletet a szerző engedélyével adjuk közre.

Több mint hatvanhat év telt el azóta, hogy a második világhá-
ború idején magyar és szovjet katonák csaptak össze a mai
Ukrajna területén fekvő Bukowna (ma Bukivna) nevű faluban. A
település idősebb lakosainak visszaemlékezései szerint a har-
cokban elesett magyar katonákat a templom mellett helyezték
végső nyugalomra. Az elbeszélések igaznak bizonyultak, amikor
2008 szeptemberében, a második világháborúban leégett temp-
lom kertjében, kápolnaépítés során emberi csontok kerültek elő
a talajból. A Dnyeszter jobb partján fekvő, nyugat-ukrajnai
Ivano-Frankivszk megye Tlumacsi járásában található Bukivna
nevű település lakói Ribcsin Roman Volodimirovics helytörté-
nészt értesítették elsőként az eseményekről, aki összegyűjtötte a
falubéliek elbeszéléseit. A visszaemlékezések elemzését követő-
en az építkezést leállították, majd értesítették az Ivano-Fran-
kivszki Vaszilij Stefanik Nemzeti Egyetem szakértőit. A régészek
dr. Igor Kochkin vezetésével 2008. október 13-án kezdték meg a
helyszíni kutatást (amelybe – a magyar–ukrán kormányközi
hadisírgondozó megállapodásnak megfelelően – a HM Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum szakértő munkacsoportja is bekapcso-
lódott). 

A régészek kutatóárkok ásásával azonosították be a sír pon-
tos helyét, majd szakszerűen, minden kegyeleti normát betart-
va, november 3-a és 7-e között végezték el a feltárását. A szak-
szerű sírfeltárásnak köszönhetően már az emberi maradványok
elhelyezkedéséből is következtetéseket lehetett levonni. A sza-
bályosan kiásott sírból újabb és újabb – összesen tizenhat –
egymás mellett fekvő, ép csontváz került elő. A hősi áldozatok

egy körülbelül 9 méter hosszú, 2 méter széles, 0,45–1,10
méter mély észak-dél irányú tömegsírban feküdtek. Az eleset-
tek testhelyzete, a karok és a lábak elhelyezkedése arra enged-
nek következtetni, hogy valószínűleg az ellenséges csapatok
közelsége miatt, a bajtársak sietve végezték el a temetést. Erre
utalhat az is, hogy a feltehetően utoljára elhantolt áldozat – a
többiek 1,1 méter mélységű elhelyezkedésével szemben –
mindössze 45 cm mélyen volt elásva. Ebben az esetben azon-
ban valószínűbb, hogy ezt az áldozatot a feldúlt helybéliek
temették utólag a tömegsír mellé, ugyanis a katonát arccal a
föld felé hantolták el. 

Bukivna áldozatai, a m. kir. 18. könnyű hadosztály 49. gyalo-
gezrede katonái ruházatából szövetfoszlányok, az alsó ruházat
műanyag gombjai, a felső ruházat Szent Koronát ábrázoló alu-
míniumgombjai, szíjak, csatok, bakancsok maradtak fenn. A fel-
szerelés tárgyai közül találtak tölténytárat, benne lőszerekkel,
kézigránátot „Vécsey 36” felirattal, katonai étkészletet, bögrét,
gázálarc maradványait, huzalt, valamint két azonosítási jegyto-
kot HUNGARIA felirattal. Mindez azt mutatja, hogy az 1936-os
szabályzatnak megfelelő, a magyar királyi gyalogezred katonái
számára előírt nyári menetöltözet időálló darabjai kerültek a fel-
színre. Az előkerült személyes tárgyak is magyar katonákra utal-
nak, ugyanis a mindennapi használati tárgyak (bicska, fésű,
ceruza, fogkefe, borotva, kulcs) mellett találtak egy pénztárcát is,
benne 5 pengővel és 15 fillérrel. A tárgyi leletek közül jó álla-
potában maradt meg egy fémtubus és egy üvegcse műanyag-
cseppentővel, amelyben valószínűleg orvosságot tároltak. Jelen-
tőséggel bír egy előkerült arany karikagyűrű, valamint az egyik
áldozat fém fogsora is.

Az azonosítás szempontjából a feltárt tömegsír legértékesebb
tárgyi lelete a két azonosítási jegytok, amelyet a katonanyelv
„dögcédulának”, „halott- vagy haláljegynek”, illetve „halálcédu-
lának” nevezett. A második világháború idején a magyar honvé-
deket HUNGARIA feliratú, alumínium anyagú 1936 M. és 1939
M. azonosítási jegytokkal látták el, amelyet a katona egy 100
cm-es vörösrézhuzal-bélésű gyapjúzsinórra fűzve hordott a nya-
kában. A „haláljegyet” tartó tokokra egy 10×10-es felosztású
táblázatot véstek, amelyekre a viselője azonossági számát lyu-
kasztották. A tízjegyű azonossági számkombináció első négy
jegye az anyakönyvi kerület száma, azt követte a születési év
utolsó két számjegye, majd azt az utolsó négy a születési anya-
könyvi bejegyzés folyószáma. Az egyik Bukivnán előkerült jegy-

Bukivna hősi áldozatai

BEINSCHRÓTH JÓZSEF HONVÉD AZONOSÍTÁSI JEGYTOKJA

HONVÉDTEMETÉS A KELETI FRONTON
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tok számsorának feltörésével sikerült beazonosítani Beinschróth
József tartalékos honvéd személyét. A jegytok belsejében tárol-
ták a kevésbé időálló betétlapot és sebesülési jegyet. A betétla-
pon tüntették fel az illető személyes adatait, bevonulási helyét és
a csapattestét. 

Az azonosítási jegytok adatai alapján tehát pontosan megálla-
píthatjuk az elesett katona személyét. Gyakran előfordult azon-
ban, hogy a jegytokokat ki sem lyukasztották, illetve a betétla-
pokat ki sem töltötték, abban bízva, hogy úgysem lesz rájuk
szükség. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a Bukivnán előkerült
másik „dögcédula” alumínium burkolata nem volt átlyukasztva,
így viselője azonossági számát nem lehetett leolvasni. A jegytok
azonban egészben került elő, belsejében a papírra vetett infor-
mációkkal. Amennyiben ezt a sírt nem szakszerű módszerekkel
tárják fel, úgy a „haláljegyen” rejlő adat örökre elvész, de a jegy-
tokot Magyarországra szállítva, Prím József restaurátor vezetésé-
vel, a HM HIM és a Szépművészeti Múzeum szakemberei labo-
ratóriumi körülmények között felnyitották és megtalálták benne
a betétlapot. Az összehajtogatott papírdarab évtizedeket töltött a
föld mélyén, így szakavatatlan kézben azonnal szertefoszlott
volna. A restaurátorok azonban óvatosan jártak el, amikor az ult-
rahangos mosóban először szétválasztották, majd a néhány mil-
liméteres darabkákat újra összeillesztették. A rendkívüli türelmet
igénylő különleges eljárás segítségével sikerült kiolvasni a kato-
na születési évét: 1922. A veszteségi nyilvántartás szerint, a
Bukownán elesettek között szerencsére csupán egy személy,
Csule János honvéd született ebben az évben, így a második
katona személyét is sikerült megállapítani. (…)

A veszteségi adatbázisok kimutatásai szerint a második világ-
háborúban összesen 56 magyar katona veszítette életét Bukiv-
nán, azonban a tömegsírból csak 16 csontváz került elő. Sze-
rencsére a személyi veszteségi adatokból sok minden kimutat-
ható. Két irányból törekedhetünk a katonamaradványok szemé-
lyazonosságának meghatározására. Egyrészt próbálkozhatunk a
meglévő adatok alapján agnoszkálni, másrészt leszűkíthetjük a
kört logikai kizárással. (…)   

A meglévő adatokat egymással összehasonlítva kikövetkeztet-
hető több, sírban nyugvó katona személye. Például, tudjuk,
hogy a már beazonosított Beinschróth Józsefet és Tichi Mihályt
ugyanaz a személy temette el, ugyanazon tanúk jelenlétében és
ugyanazon a napon. Ebből adódóan a két katona minden való-

színűség szerint egy sírgödörbe lett eltemetve. Egyes áldozatok
esetében ismerjük a Magyar Királyi Honvédség által elhelyezett
sírjel számát is. 1942-ben rendelet által egységesítették a hősi
sírok megjelölését, amely által minden sírkeresztre fel kellett sze-
relni egy-egy, a rendelettel egy időben kibocsátott egységes
magyar sírjelet. Az alumíniumból sajtolt 75×110 mm méretű, 1
mm vastag, dombornyomású, HUNGARIA feliratú címeres sírjel
mindegyike saját sorszámmal rendelkezett, amelyet a temetőka-
taszter-lapon kellett feltüntetni. A katonás rend alapján feltéte-
lezhetjük, hogy a sírjeleket számuk szerinti sorrendben helyez-
ték el a sírhanton. 

Amennyiben ismerjük a már agnoszkált katona sírjelszámát,
így Beinschróth honvédét (20224) és a levéltári forrás alapján
azonosított Novák Mátyás honvédét (20220), akkor megállapít-
hatjuk, hogy a kettő közötti számmal bíró Kociszki Pál honvédet
(20222) is velük hantolták el. Minél több katona személyét sike-
rül megállapítani, annál könnyebben találunk közös nevezőt az
eltemetettek között. Ebben az esetben ilyen közös pont lehet a
temetés napja, amely 1944. április 18-án volt. Amennyiben elfo-
gadjuk ezt a dátumot a közös sírba tétel időpontjának, úgy kizár-
hatjuk a listánkon szereplő más napokon elhantolt két katona
nevét. A leírt módszerek alkalmazásával a bukivnai tömegsírban
nyugvók közül tizenhárom katona személyét sikerült megállapí-
tani, továbbá hat honvédről feltételezhetjük, hogy közülük hár-
man még ott lettek elhantolva. (…)

Az ukrán–magyar közös hadisírgondozó együttműködés
jövőbeli megvalósítandó feladatai között kiemelt helyen szere-
pel a „Megbékélés a Közös Európáért” Derceni Központi Kato-
natemető létrehozása, ahol felállították Kárpátalja Nagy
Keresztjét. A tervezett kegyeleti helyen, az oroszországi Rudki-
nóban lévő magyar központi hősi temető mintájára, végső nyu-
galomra helyezik a bajtársakat, vagy a helyi lakosság által ide-
iglenesen elhantolt honvéd áldozatok földi maradványait, és
örök emlékeztetőül vésik majd gránitkőbe a mai Ukrajna terü-
letén elhunyt magyar áldozatok neveit. Az emlékhely alapkőle-
tételére, miniszteri szintű ünnepélyes keretek között, 2009.
május 14-én került sor, és remélhetően a közeljövőben megtör-
ténik a felavatása is. A tervek szerint a derceni katonatemetőbe
elsőként a Bukivnán megtalált magyar hősi halottakat fogják
újratemetni. 

Tóth Zsolt

AZ ELSŐKÉNT BEAZONOSÍTOTT HŐSI ÁLDOZAT, BEINSCHRÓTH JÓZSEF FÉNYKÉPE ÉS A HALÁLA ELŐTTI NAPOKBAN HAZAKÜLDÖTT ÜDVÖZLŐLAPJA
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Fórum

Az egység ne legyen kétséges!
Bárhol állunk ma Pusztazámoron, ha
körülnézünk és összehasonlítjuk azt, amit
látunk azzal, amit húsz évvel ezelőtt lát-
hattunk, hihetetlen a különbség. Egy
példa: amikor még nem voltak aszfaltoz-
va Zámor útjai, ősztől tavaszig, mikor
nagyon nedves, saras volt az út, autóval
nem lehetett feljutni a temetőhöz. Amikor
pedig ilyen időben temetni kellett, trak-
torral tudták csak felvinni a koporsót a
Remeteségbe. A mai viszonyokkal össze-
hasonlítva, bizony döbbenetes a változás.
Óriási fejlődés tanúi voltak mindazok,
akik ezt átélték. Akik 10 éve telepedtek le
itt, már látták e változás elejét. Akik 5-8
éve költöztünk ide, jóformán már csak az
eredményét érzékeljük. Sokszor talán
eszünkbe sem jut, hogy mennyire más
volt itt az élet egy bő évtizeddel ezelőtt.
Sokakat tálán nem is izgat, mondván:
nem kell mindig a múltban élni. Ez önma-
gában igaz. Nem szabad ugyanakkor elfe-
lejteni mindazt az erőfeszítést, hatalmas
munkát és fáradtságot, amit sokan azért
hoztak, hogy ma ilyen szép környezetben
élhessünk. 

A dolognak nyilván volt egy pénzügyi
oldala is, hiszen a teremtéshez arra is
szükség van. Az anyagi forrás döntő több-
sége a hulladékkezelő központ megépíté-
se kapcsán vált elérhetővé. Sokan talán
nem tudják (vagy csak szeretnének elsik-
lani felette): a kapott pénz nagyobbik
részét a falu azért kapta, hogy tűrje a lera-
kó kialakítását és működését. (Melyre a
zámoriak népszavazáson mondtak igent.)
Természetesen olyan kialakításról és
működésről van szó, mely minden tekin-
tetben megfelel a vonatkozó és hatályos
rendelkezéseknek, különös tekintettel a
környezetvédelmi szabályzókra. Tegyük
hozzá azt is, hogy az a pénz, amit a falu
minden évben az FKF Zrt.-től kap (így
idén is) nagyrészt szintén ugyanezen a
jogcímen jut el hozzánk. (Ennek a kapott
pénznek köszönhető többek között az is,
hogy a zámori háztartások hulladékszállí-
tását hosszú évek óta az önkormányzat
fedezi.) 

Megszületett és megmaradt egy párját
ritkító kis település, amire szerintem
mindannyian büszkék vagyunk. Legyünk
őszinték önmagunkhoz! Ha az 1980-as
évek Pusztazámorába érkeztünk volna,

messze nem biztos, hogy telket, házat
vásároltunk volna. A döntés sokkal köny-
nyebb volt akkor, mikor egy szinte tökéle-
tes kis falucskában találtuk magunkat.
Ahol, majdnem minden belterületi telek
összközműves, minden belterületi út asz-
faltozott. Az önkormányzatnak nem volt
és ma sincs semmilyen adóssága.
Nagyon-nagyon kevés ilyen hasonló
méretű települést találunk az országban. 

Akik új lakosként költöztünk ide, főként
azért tettük, mert valami változást szeret-
tünk volna a minket körülvevő életben.
Elsősorban békét, nyugalmat és szép kör-
nyezetet kerestünk. Az élet mindig hoz
problémákat. Fontos azonban elválaszta-
ni a valóst a csinált problémáktól. A valós
problémákat igyekszünk mihamarabb
megoldani. Egyedül, vagy közösen. Miért
törekszünk a közös megoldásra? Mert
maga a probléma is közös. Többünket
érint. A közösséget érinti. Amikor közö-
sen oldjuk meg, a közösség számára old-
juk meg. Ez így van rendben. A közösen
megoldott valós probléma építi a közös-
séget. A csinált problémákkal egész más a
helyzet. Vannak, akik „sportból” gyárta-
nak ilyen problémákat. Ilyenkor a legfőbb
gond az, hogy elképesztő mértékben
rombolják a közösséget. Leginkább azért,
mert semmi jóindulat nincs mögötte. A
valós problémák megoldása azért tudja
építeni a közösséget, mert akik meg akar-
ják oldani, jóindulattal teszik. Szeretet
van mögötte. A közösség szeretete. Ez a
szeretet nincs meg a csinált problémák
„gyártóiban”. 

Szomorú valóság itt Zámoron, hogy a
régiek és az újak között sokszor komoly
szakadék van. Akik ismernek, tudják,
hogy mennyire nem szeretem ezt az
előbbi mondatot kimondani, de tartalmi-
lag sajnos igaz. Akiket e probléma izgat
és megoldást keresnek rá, pontosan tud-
ják, hogy az egész dolog csinált problé-
mákból indult ki. Az egyik ok az volt,
hogy sok tekintetben nagy különbség volt
régiek és újak között. Sokszor, sajnos az
újakban nem volt kellő alázat a régiek
iránt. Szerettek volna megvalósítani
olyan dolgokat, melyek idegenek voltak
a falusi élettől. Nyilván ha nagyobb
rugalmasság lett volna a régiekben, talán
nem éleződik ki ennyire a probléma. Az

ilyen helyzetek nagyon hamar és nagyon
könnyen el tudnak mérgesedni – és saj-
nos itt is ez történt. Ahogy azonban mon-
dani szokták, a helyzet adott. Adott volt
szűk hat éve is, mikor Zámorra költöz-
tünk. Az elmúlt két-három évben egyre
inkább azt tapasztaltam, hogy megindult
egyfajta közeledés. Sokan rájöttek, nincs
értelme tüskével a szívükben élni: régiek,
újak egyaránt. El nem tudom mondani,
hogy milyen fantasztikus volt ezt látni és
tapasztalni. 

Tapasztalom sajnos azt is, hogy az
elmúlt 2-3 hétben az ellentétek több
tekintetben fellángoltak. Példákat szándé-
kosan nem szeretnék mondani, mert azt
hiszem mindenki pontosan tudja, mi(k)ről
van szó. A gond, hogy ismét csinált prob-
lémákkal állunk szemben. A többség
(régiek és újak egyaránt) tudja, honnan
indul a dolog. Attól félek, hogy az elmúlt
két-három év verejtékes munkával meg-
szerzett fejlődése hetek alatt porba hull-
hat. Ez pedig óriási károkat okozna annak
a törékeny közösségnek, ami kialakuló-
ban van. Mindannyiunknak. 

Végtelen tisztelettel szeretném megkér-
dezni: megér ez ennyit? Tudjuk, hogy a
régiek és az újak legnagyobb része min-
den probléma nélkül tud és akar rendben,
békében, mosolyogva együtt élni, együtt
nevetni, együtt örülni. Önmagunknak és
annak a gyönyörű csodának, amit Puszta-
zámornak hívunk, ami az otthonunk. Ne
hagyjuk, hogy ezt a békét elvegyék
tőlünk. 

Ha valós problémáról van szó, mely a
közösség épülését fenyegeti, akkor azt
együtt kell megoldanunk. Akkor azonban,
amikor ismét csinált problémával állunk
szemben, ne hagyjuk magunkat. Ha egy
törékeny közösség sérül, annak a vissza-
építése elképesztő erőfeszítéseket jelent.
Hihetetlen sok idő és energia romokból
újra építkezni. Sokkal kevesebb erőt vesz
igénybe és sokkal hatékonyabb, ha nem
hagyjuk a romba döntést. Csak rajtunk
múlik. 

Igyekezzünk megőrizni önmagunknak
és az utánunk jövőknek e közösséget
szépségben és szeretetben. Higgyék el,
minden más idegen a jó szándékú ember-
ektől.

Kralovánszky Kristóf

HÍREK, INFORMÁCIÓK KÖZSÉGÜNKRŐL: WWW.PUSZTAZAMOR.HU
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Jókedvű téltemetés, tavaszvárás

Március 5-én ismét megrendeztük köz -
ségünkben a  farsangi bált. A farsang igen
változatos és sokszínű néphagyomány.
A farsangi szórakoztatás közösségi szelle -
mét, a hagyományos értékek felújításának
szükségességét ismertük fel akkor, amikor
tizenhárom évvel ezelőtt újra bevittük a

település életébe a farsangi mulatságot.
Az eltelt időszakban a közösségi együtt -
munkálkodás tartotta életben ezt a jó han-
gulatú ünnepet. 

Az idei farsangi mulatozáson sok jóked-
vű bálozó ropta a táncot az iskola torna-
termében. A felszabadult mókázás igazi
napja: többen jelmezekbe öltöztek. Volt
itt apáca, gésa, Márió a harmonikás,
Piroska és a vadász, csiga, aki még verset
is mondott, Zorró és kedvese, pókember,
és sorolhatnám még tovább is. Mindenki
élvezte jelmezét, amit csekély ajándékkal
jutalmaztunk. 

A bál a helyi tánciskola nyitótáncával
kezdődött. Gyönyörű angolkeringővel
kápráztatta el a közönséget az ifjúsági cso-
port. Majd a felnőtt táncosok is bemutatták
tánctudásukat, amit nagy érdeklődéssel
fogadott a közönség. Az est folyamán a
tombolarajongók megelégedésére az aján-
dékok sorsolása is megtörtént. A program
ideje alatt a Miska presszó kínálta a szom-
jazóknak az innivalót.

A farsang ősi örömünnep, a tél jókedvű
temetése és a rügyfakasztó tavasz, a bő ter-
mést hozó nyár igenlése is. Ez az öröm, a
jókedv reggelig marasztalta a farsangolókat,
amikor Csokonait idézve búcsúztak:

„Adja Isten, így szól, többször is, másszor is,
Hogy így megviduljon köztünk a komor is…” 

Kiss Ágnes




