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El kell érnünk Betlehembe…

Ismét eltelt egy év, az adventi koszorún-
kon meggyújtottuk az első gyertyát. Min-
denki lázasan készülődik az év legszebb,
legmeghittebb ünnepére. Iskolánkban
idén Nagy Gáspár versével indulunk el
Betlehembe. Ezek a sorok kísérik végig a
várakozás csendjét. Lélekben kézen fog-
juk tanítványainkat, megteremtjük azt a
varázslatos hangulatot, amely már a
készülődést is ünneppé teszi. Hogy majd
december 20-án, a Falukarácsonyon
együtt töltsünk egy csodás délutánt csa-
ládjainkkal, barátainkkal közösen énekel-
ve, csengőszót hallgatva, betlehemest
játszva. S akkor, ha már mindannyian

együtt vagyunk – akárcsak a háromkirá-
lyok –, el fogunk érni Betlehembe. Akkor
már nem fog számítani, hogy havas vagy
hótalan a hegyek inge, mert kormos lélek-
arcunk így is visszatükrözi a karácsony
gyönyörű fényeit.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a
pusztazámori iskola tanulói és pedagógu-
sai nevében minden kedves Olvasónak
áldott, békés karácsonyt!

Garainé Kiss Gabriella
tagintézmény-vezető

A csoda és a köré fonódó varázslat az, amit decemberben
izgalommal vár a kisgyermek és a rég felnőtt egyaránt. Ez a
csoda maga a karácsony. Varázsa átszövi a családokat, fal-
vakat, városokat, országokat, az egész világot. Ereje nem az
arany szalaggal átkötött ajándékokban vagy a szikrázóan
csillogó karácsonyfában rejlik, egyszerű a titka: a kedves
szavak, az őszinte jókívánságok, a szeretet. 

Nekem a karácsony a gyermekkorom meghitt családi
ünnepi pillanatait jelenti. Nem az ajándékokra emlékszem,
nem arra, hogy mi várt a fa alatt. Arra emlékszem, hogy
hogyan díszítettük a karácsonyfát, milyen izgalommal vár-
tuk a Jézuskát. Emlékszem a gyertyára az asztalon, a dí -
szekre a fán, édesanyám, édesapám, testvéreim szavára a
terített asztalnál, a nagyszülőknél az elmesélt történetekre,
a felnőttes kártyázásra.

Nekem ezt jelenti a karácsony. Ma minden igye-
kezetemmel ezt próbálom továbbadni a
gyermekeimnek.

Azt kívánom minden kedves puszta-
zámori lakosnak, hogy karácsonykor a
szeretet legyen a legértékesebb ajándék,
mert kis falunkban megvan az odafigye-
lés, a törődés, és él a szeretet.

Pátrovics Benedek
polgármester

Karácsonyi köszöntő

Nagy Gáspár: 
HÓTALAN A HEGYEK INGE

„Ez a tél még megváltatlan, hordjuk szívünk szakadatlan,
nincs rá mentség: fehér paplan, kormos arcot száz darabban,
se hó, se hold nem világol - nincs ajándék, semmi tömjén - 
amíg fölragyog a jászol rí Boldizsár, Menyhért meg én.

Az indul el akaratlan 
kinek angyala jelen van, 
hótalan a hegyek inge - 
el kell érnünk Betlehembe!”
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Pusztazámor Község Önkormányzata, intézményei, valamint a
Pusztazámor Községért Közalapítvány szeretettel hívja és várja
Önt és kedves családját 2014. december 20-án, szombaton 15 óra-
kor a hagyományos Falukarácsony ünnepségre a tornaterembe.

Program:

• Ünnepi köszöntő
• Az iskola és óvoda ünnepi műsora
• Ünnepi uzsonna a Betlehem előtt
• Könyvbemutató. A zámori kötődésű Rodé Klára a Falukarácsony rendezvény kere-

tében bemutatja és kérésre dedikálja a zámori olvasóknak A hatfejű sárkányfemina
című új könyvét.

Falukarácsony 2014

Csodaváró szép karácsonyt, 
családi körben eltöltött boldog 
ünnepet kívánunk 
Pusztazámor valamennyi lakójának!

Pátrovics Benedek Dr. Újházi Miklós
polgármester jegyző

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete
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Kedves Pusztazámoriak!

Szeretnék beszámolni önöknek az elmúlt
időszak történéseiről, arról, hogy telepü-
lésünk érdekében milyen ügyekben dol-
gozik együtt a képviselő-testület.

Röviden vegyük sorra a felmerült témá-
kat.

Kossuth Lajos utca kétoldali 
csapadékvíz-elvezető árkainak kiépítése

Zámor belterületén a csapadékvíz-elveze-
tés szempontjából elsősorban a nyári,
rövid idő alatt lezúduló záporok a jellem-
zők, de mint az idei nyáron is megtapasz-
talhattuk, a szinte egymást érő, kiadós
esők váltották fel a korábban megszokott
rendet. 

A Kossuth Lajos utca Sóskút felöli sza-
kaszán nincs olyan kiépített árok, ami
károkozás nélkül elvezetné az utóbbi
években jelentősen megnövekedett
mennyiségű csapadékvizet. Az esőzések
alkalmával lezúduló víz lefolyik az úton,
alámossa a padka nélküli aszfaltburkola-
tot, így közvetlenül az út széle rongáló-
dik. Felhőszakadás esetén nem egyszer
előfordult, hogy a telkekre áramlott a víz.
Ezért vált szükségessé a vízelvezető árkok
teljes kiépítése a lakott terület határától a
Zámor patakig. 

A Pusztazámorra vezető út országos
főút, mely a magyar állam tulajdonában
van. Az állam viszont nem tudott forrást
biztosítani a csapadékvíz-elvezetés
megoldásához, ezért úgy döntött a tes-
tület, hogy a település pénzéből valósít-
ja meg a beruházást. Az önkormányzati

forráshoz pályázat keretén belül sikerült
elnyernünk még 20 millió forint támoga-
tást is. A kivitelezést érintő engedélyeket
már megkaptuk, közbeszerzési eljárás
keretében bekértük a kivitelezők ajánla-
tait, melyek elbírálása a napokban feje-
ződik be. A munkálatok legkésőbb 2015
tavaszán megkezdődhetnek.

Zámorhegyi Remeteség

A temetőkertben látható Pusztazámor leg-
híresebb nevezetessége, a XIII. századból
fennmaradt román kori templomrom
maradványaira a XVIII. században épült
Zámorhegyi Remeteség. A több mint 20
évvel ezelőtt felújított épület jelentős
része újból károsodott, felújításra szorul.
Az állagmegóvási munkálatok során a
külső vakolást, a nyílászárók újrafestését,
a szükséges bádogozási munkák elvégzé-
sét tervezzük. A katolikus egyházzal meg-
kötöttük a megállapodást, megkaptuk a
hozzájárulást arra, hogy önerőből a felújí-
táskorival megegyező állapotba hozzuk
remeteségünket.

Pádár Vilma asszony szíves közremű-
ködésével személyes konzultációt folytat-
tam Albert Tamással, aki építészmérnök-
ként és műemléki szakértőként javaslatot
tett arra, hogy kérjük a Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongaz-
dálkodási Központ segítségét a felújítás
előkészítéséhez, ugyanis a felújítási terv-
hez szükséges egy építéstörténeti doku-
mentáció elkészítése, mellyel kapcsolat-
ban annak örülnénk igazán, ha a Forster-
központ felvállalná ennek költségeit. 

A közeljövőben várjuk Szatmári Klára
műemléki felügyelő látogatását a további
szakmai kérdések egyeztetése miatt.

Bölcsődei ellátás, születési támogatás

A képviselő-testület tárgyalt egy puszta-
zámori lakótársunk megkereséséről,
melyben több olyan témát is érintett,
mely minden bizonnyal szélesebb körű
érdeklődésre is számot tarthat. Levelé-
ben felvetette annak a lehetőségnek a
megvizsgálását, hogy az önkormányzat
a pusztazámori bölcsődés korú gyere-
kek számára más településen bölcsődei
helyet biztosítson. A környező települé-
sek önkormányzati fenntartású bölcső-
déiben az igényekhez mérten kevés a
férőhely, nagy a túljelentkezés, tehát
fizikai akadálya van annak, hogy az
önkormányzat máshol bölcsődei helyet
„vásároljon”. A magánvállalkozás kere-
tében működtetett ellátás térítési díja
egy részének önkormányzati átvállalá-
sát illetően eseti jelleggel dönthet az
önkormányzat, vagy pedig rendeleti
formában szabályozhatja a támogatás
kereteit. 

Nagy örömmel vettük a gyermekük-
nek életet adó kismamák köszöntésével
kapcsolatos javaslatot. Őszintén szólva
már bennünk is megfogalmazódott
ennek a szép gesztusnak a bevezetése.
Felvetődött a Start-számlára történő
befizetés formájában történő támogatás.
Erre vonatkozóan a következő vélemény
körvonalazódott: a szülőktől függ, hogy
megnyitják-e az újszülöttek számára lét-
rehozott Start-számlát, ha igen, erre a
számlára van esetlegesen lehetősége
befizetni az önkormányzatnak. A képvi-
selő-testületnek rendeletet kell alkotnia
annak érdekében, hogy a pénzügyi
fedezetet is hozzá tudjuk illeszteni a
majdan elfogadandó támogatási formák-
hoz. Ezért alaposan utánajárunk, hogy
milyen támogatási formákat vezettek be
egyes településeken, megvizsgáljuk a
támogatásban részesülők várható szá-
mát, a támogatás forrásigényét, valamint
a támogatási feltételeket.

Gyúrói Homokbányából kitermelt 
homok kiszállítása

A Gyúrói Homokbánya haszonbérlője
kérelemmel fordult a képviselő-testület-
hez annak érdekében, hogy hozzájárulá-
sunkat adjuk ahhoz, hogy a bányából
kitermelt homokot kiszállíthassák a tele-
pülést elkerülő, a temető melletti, hulla-

Közös ügyeink – dolgozik a testület
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déklerakó felé vezető útvonalon. Az
engedélyt kérő cég levelében igen szűk-
szavúan nyilatkozott a szállítási munka
részleteiről, ezért további adatok meg-
küldését kértük tőlük. A beérkezett
válaszlevél ismeretében már megkeres-
tünk egy útépítési szakértőt, aki a hasz-
nálni kívánt földút megerősítésének, úta-
lappal való ellátásának ügyében, a tár-

gyalások lebonyolítása során segítsé-
günkre lesz.

Volt meggyes területe

A volt meggyes területén kialakított gaz-
dasági-kereskedelmi övezetben szeretne

letelepülni egy, kézzel készült élelmi-
szereket gyártó magánvállalkozás. A tár-
gyalások jelenleg is folyamatban van-
nak. Nagyon bízunk abban, hogy Pusz-
tazámort választják új üzemük helyszí-
néül.

Pátrovics Benedek
polgármester

A képviselő-testület a 2014. november 18-án tartott ülésén dön-
tött az önkormányzati bizottságok tagjainak és elnökeinek meg-
választásáról. 

A testület munkáját három bizottság segíti.

Szociális Bizottság

Elnök: Csibrikné Pátrovics Krisztina 
Tagok: Mizsei Martina, Békési Géza Miklós  
Nem képviselő tagok: Zsakóné Csóli Erika, Győrfi Miklós  

Pénzügyi Bizottság

Elnök: Hornyák András  

Tagok: Mizsei Martina, Orosz Béla  
Nem képviselő tagok: Garainé Kiss Gabriella, Győrfi Miklós  

Településfejlesztési Bizottság

Elnök: Békési Géza Miklós 
Tagok: Oláh Gábor, Csibrikné Pátrovics Krisztina 
Nem képviselő tagok: Babar Zoltán, Turnhauser Tamás Jenő  

Az önkormányzati bizottságok tagjainak jó egészséget és ered-
ményes munkát kívánok!

Pátrovics Benedek
polgármester

Megalakultak a képviselő-testület bizottságai

Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2014. október 21-i alakuló ülésén hozott 
határozatokból

81/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat.
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

alpolgármester megválasztására Szavazatszámláló Bizottságot
hoz létre, melynek tagjai: Csibrikné Pátrovics Krisztina és Mizsei
Martina képviselők. 

82/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat.
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Békési Géza képviselőt választja meg alpolgármesternek.

83/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat.
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 71. § rendelkezései szerint – megválasztása
napjától - Pátrovics Benedek polgármester illetményét 299
200 Ft-ban, költségtérítését 44 880 Ft-ban állapítja meg.
Továbbá a közszolgálati tisztviselőkre irányadó törvényi ren-
delkezéseknek megfelelő éves cafetéria-juttatást állapítja meg
részére.    

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

84/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat.
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 71. § és 80. §-ainak rendelkezései szerint – meg-
választása napjától – Békési Géza alpolgármester tiszteletdíját
105 000 Ft-ban, költségtérítését 15 750 Ft-ban állapítja meg.  

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedé-
sek megtételére.

85/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat.
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően felülvizsgálja hatá-
lyos Szervezeti és Működési Szabályzatát.  Felkéri a polgármes-
tert, hogy az SZMSZ felülvizsgálatának eredményeként szüksé-
ges módosító javaslatot 2014. november 21-ig terjessze a Kép-
viselő-testület elé, és felkéri a jegyzőt ennek előkészítésére.  

86/2014.(X.21.) sz. képviselő-testületi határozat.
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

elviekben egyetért az óvoda 3 csoportosra bővítésével. Megbíz-
za a polgármestert, hogy vizsgálja meg a technikai és anyagi
odalát az ügynek, továbbá felkéri, hogy  a vizesblokk kialakítá-
sa érdekében haladéktalanul tegyen lépéseket.

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

Képviselő-testületi határozatok
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„Minden gyermek művész. 
A gond csak az, hogyan maradjon

művész felnőtt korában is.” 
(Picasso)

Osztom Picassónak a címben, illetve a
mottóban idézett gondolatát. Tanítóként
látom, miként sorvad el idővel az iskolá-
ba lépő gyerekek rajzaiból a spontanei-
tás, az a határtalan bátorság, amellyel az
őket érdeklő témákat megfogalmazzák.
Sajnos sokszor a készségtárgyak órái
esnek áldozatul, hogy a lehető legtöbbet
belegyömöszölhessünk a kis buksikba
matekból, magyarból. Pedig a művészeti
nevelés személyiségformáló hatásával –
közvetett módon – jól lehet hatni a tanu-
lási képességekre. 

Iskolánk tagintézménnyé válása óta
elnevezésében viseli a „Művészeti Isko-
la” titulust. Régóta szerettem volna,
hogy a zámori kisdiákok itt helyben is

Minden gyermek művész



2014/77 / ZÁMORI HÍREK

ŐSKORTÓL AZ ŰRKORSZAKIG – 
AZ ŐSEMBER NYOMÁBAN (KÖZÖS FESTMÉNY);
ŰRUTAZÁS (KÖZÖS KOLLÁZS)

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI UTAZÁSOK. 
DUCSAI CSANÁD: BLAZSENNIJ-SZÉKESEGYHÁZ

(KRÉTARAJZ); 
GÖRÖG VÁZAFESTÉSZET

ÉVSZAKOK. 
PETKY SEBESTYÉN: NAPNYUGTA

(KRÉTARAJZ); 
GRÓH LEVENTE: OKTÓBER (TEMPERA)

ZENEKÉPZELET 1. 
KENÉZ MÁTÉ: ROSSINI MACSKADUETTJE

(TEMPERA)

KIS MŰVÉSZEK NAGY MUNKÁBAN

ÉVSZAKOK. BABAR ZOÉ: CSERESZNYEVIRÁGZÁS (VEGYES TECHNIKA)

BABAR ZOÉ ÉS CSÁNYI RÉKA MADARAK ÉS FÁK NAPJA ALKALMÁBÓL KÉSZÍTETT MUNKÁJA

(OLAJPASZTELL)
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részesülhessenek olyan művészeti neve-
lésben, amely túlmutat a tanórai kerete-
ken, és ez nem terheli külön költségek-
kel a szülői pénztárcát. Így született meg
az előző tanévben a rajzszakkör ötlete.
Tagiskolavezetőnk szakmailag, a Gyer-
mekmosoly Alapítvány anyagilag támo-
gatott terveim megvalósításában.
Nekem már „csak” a tematikát kellett
összeállítanom. 

Némi képzavarral élve: osztályom, a
Bölcs Bagoly képző tagjai voltak azok a
kísérleti nyuszik, akiken „kipróbáltam”
egy saját elképzelés alapján összeállí-
tott rajz tanmenetet. Velük harmadik
éve dolgozunk eszerint. Olyan változa-
tos témákat és technikákat gyűjtöttem
csokorba, amelyek a gyerekek számára
érdekesek és eltérnek a szokásos tan-
anyagtól. Az eredmények felbátorítot-
tak arra, hogy tanítványaimon kívül
mások számára is elérhetővé tegyem
mindezt. Tavaly főként az évszakok vál-
tozásait fogta át a szakköri tematika.
Ám születtek képek a zene képzelet
megmozgató hatására is. Ebben a tan-
évben már két korcsoportban dolgo-
zunk. A kisebbekkel különféle techni-
kák elsajátításával foglalkozunk. 
A nagyobbakkal kapcsolódunk a „180
nap alatt a Föld körül” című iskolai pro-
jekthez. A képzeletbeli utazás során
némi művészettörténeti bepillantást
kapnak a gyerekek az egyes országok
kultúrájába, amelyek aztán megjelen-
nek kis „művészeink” alkotásain.

A gyerekek büszkék műveikre, ezeket
rendszeresen kiállítjuk és az iskola

Zámori Suli elnevezésű facebookos
oldalán is bemutatjuk, időnként rajzpá-
lyázatra is benevezünk velük. Ennek
elsődleges célja, hogy külső, szakértő
szemmel értékelve lássuk, mire jutot-
tunk. Természetesen jó érzés, ha sikert
érünk el, de nem ez a legfontosabb.
Valódi eredménynek tartom azonban
azt, hogy kis iskolánk hagyományos őszi
rajzversenyén minden korábbinál több
színvonalas alkotást készítettek a gyere-
kek. Ebben elvitathatatlan rajzot tanító
kollégáim érdeme, akik konstruktívan
együttműködnek velem a helyi művé-
szeti nevelés meghonosításában.

Mészáros Ildikó 
tanító 

ZENEKÉPZELET 2. HORTOBÁGYI NORBERT: GRIEG: REGGELI HANGULAT (AKVARELL)

ZENEKÉPZELET 3. DUSIK LILI: RIMSZKIJ-KORSZAKOV: DONGÓ (VEGYES TECHNIKA) 
ÉS A QUEEN EGYÜTTES BICYCLE RACE SZÁMÁRA KÉSZÜLT FESTMÉNYE

A RAJZVERSENY ELSŐ HELYEZETTJEI: 
1. O. KOVÁCS VIRÁG, 
2. O. VARGA-ETELE MAGDALÉNA, 
3. O. GRÓH LEVENTE, 
4. O. ÁGOSTON ERIK



Rodé Klárát régi szálak fűzik Pusztazá-
morhoz. Néhai férje szülei, gyermekei
nagyszülei éltek itt; férjével gyakran töl-
tötték a községben szabadidejüket. Ma

már mindhármuk nyughe-
lye a zámori temetőben
található.

Két éve részt vett egy
kreatív írástanfolyamon,
melynek hatására úgy
döntött, megosztja mások-
kal is élete eseményeit.
Tavaly jelent meg az Élet-
re keltek című munkája
(lánya, Szente Melinda
fotóival). A napokban
hagyta el a nyomdát
második könyve, amely
– családja nőtagjaira
utalva – A hatfejű sár-
kányfemina címet vise-
li. Mindkét műve a
Könyvműhely gondozá-
sában jelent meg.

A szerző így vall önmagáról: „Minden
ember – így én is – biztonságra vágytam,
állandóságra törekedtem. Az egyetlen
állandó azonban csak a változás volt az
életemben. A változás mérleghintája hol
az egekbe repített, hol a földnek koppan-
tott. Már az ötvenes években a költözkö-

déssel megszakított
napfényes gyer-
mekkoromban
szembesültem a
kegyetlen halállal.
Találkozásom a tánc
szerelemmel, aztán
az igazival; az áhí-
tott, boldog család
két kisgyermekkel,
rövid ideig tartott. A
családfő tragikus
elvesztése elbizonyta-
lanított.  Képesítésem-
nek megfelelően
kerestem a lehető leg-
jobb munkahelyeket.
Megbirkóztam a gyere-
keim felnevelésével, a
szülők elveszítésével,

társak keresésével, majd egy újabb válás-
sal, később a hirtelen jött nagymamaság-
gal. A változásokra visszatekintve keres-
tem a válaszokat a miértekre,  miközben
összeraktam ezeket a sokszor humoros,
néha fájdalmas vagy szomorú mozaikda-
rabkákat.”

Zámori kötődésű szerző új könyve

Rodé Klára:

Koldus és Király
Édesapánk emlékére
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A zsúfolt téren harmonikaszó hallatszik. A
villamosmegállóban egy ládán ül a har-
monikás, kopott kabátjának gallérja fázó-
san felhajtva.

Nem kéreget. Nézi, ahogy tenyeréig
érő szakadt kesztyűjéből kilátszó csupasz
ujjai a fekete-fehér billentyűkön játsza-
nak. A dallamok ismerősek, otthoni emlé-
keket juttatnak eszembe.

A harmonikás nem néz fel, talán nem
akarja látni, ki dob filléreket a majdnem

üres harmonikadobozba.  Koppan a pén-
zem, biccentve megköszöni, és a hamis-
kás dallamok rendületlenül, reménykedve
szólnak még órákon át a szemerkélő eső-
ben.

A harmonika hangjai bárhol és bármi-
kor ugyanazokat az érzéseket kavarják fel
bennem, édesapámmal összekötve.
Örömteli, boldog, közös családi élmé-
nyek, ugyanakkor késői megbánás
részemről a szűkre szabott köszönetek
miatt. De sajnos, ezek már csak gondola-
tok.

A harmonika duruzsoló hangjába bele-
születtem. Gyerekkorom óta a bőröm alá
kúszott. Életvidám családomban a zene
elmaradhatatlan volt, otthon a baráti
összejöveteleken, de még Karácsonykor
is. Nálunk nem csengettyűvel köszöntött
az ünnep. A karácsonyi dalt közösen éne-
keltük harmonikakísérettel, melynek

mély, zengő hangzását a mai napig fel-
idézem.

Apánk építészmérnök és örök „házépí-
tő” volt, amatőr zenészként remekül ját-
szott.  Ifjúkorában saját zenekarával,
később zenekar nélkül, a gyakran ben-
nünket látogató, csodáló barátai és széles
családi körünk örömére.

És játszott idős korában már csak saját
magának, egyedül, megnyugvásképpen,
amíg gyengesége miatt már ülve sem
tudta megszólaltatni zenélő kedvencét.

Szomorú nap volt, amikor végképp
megvált öreg hangszerétől a mi harmoni-
ka Királyunk.

Sok minden mellett, amit lelki öröksé-
gül hagyott nekünk, az a zene, a dallam,
a ritmus mosolygós élvezete. Pozitív lelki
töltésével erőt ad túllépni a szomorú
napokon, ameddig csak élünk. 
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Az 2013-as Falunapon zajlott le az „első
kutyaszépségverseny” Zámoron. Megle-
pően sok gazdi jelentkezett kutyusával a
megmérettetésre. Dobogós helyen vég-
zett: (fajtiszta kategóriában) 1. Lobó
(Alaszkai malamut), gazdi: Anton Péter;
2. Bobó (Tacskó), gazdi: Schattmann
Tamás; 3. Angie (Endzsi; Westi-fehér
szuka), gazdi: Fábriné Terike, valamint
(keverék kategóriában): 1. Csuri (tacsi
keverék), gazdi: Csibrikné Pátrovics Krisz-
tina. Jómagam is bemutattam Vezért, a
fehér pulit (gazda: leányom), aki nagy
tapsot és elismerést kapott.

Oláh Gábor, aki a rendezvényt kitalálta
és rendezte, akkor árulta el nekem, hogy
„nagymenő” a kutyázásban. Ez a jól sike-
rült kutyabemutatkozás, a lelkes gazdik
látványa arra bátorított, hogy bővebb
ismereteket szerezzek falunk „kutyahely-
zetéről”. Meglepetésem határtalan volt,
azért az eljövendő ünnepekre ajándék-
ként küldöm az alábbi kutyussztorikat. 

Világklub-kiállítás Pusztazámoron

Sajnos nem tudtunk róla, pedig ritkán van
lehetőség ilyen gyönyörű kutyákat látni.
Magyar Kata államilag elismert juhászku-
tya-tenyésztő (Ice Wine kennel) a svájci
fehér juhászkutya fajtában, sőt  az e fajta
tenyésztői által létrehozott szervezet
elnöki teendőit is ő tölti be. 2013 májusá-
ban a Pusztazámoron megrendezett
világklub-kiállítás főszervezője volt. A
rendezvényre 100 svájci fehér juhászku-
tyát neveztek 13 különböző országból. A
kiállítás helyszíne a pusztazámori Öreg
Tölgy Kastélyfogadó és annak parkja volt.

Katának több kedvenc kutyája van, így
mindenekelőtt Lyra  (Multi Champion,
Európa-győztes), Zena (többszörös klub-
győztes), Lady (Fiatal Európa-győztes) és
North (Fiatal Európa-győztes, Grand Prix-
győztes, Derby-győztes).

Katának, aki 2011 óta él Pusztazámo-
ron, kutyakiképző, kutyakozmetikus,
kutyamasszőr végzettsége is van. Mint
elmondta, nem nagyon szereti a nyilvá-
nosságot, a kutyázás az élete. Talán ezért
is nem hallottunk róla eddig.

A Mentler utcai retrieverek

A fekete és zsemle színű labrador retrie-
verek  – Yandó Péter és felesége, Nóra
kíséretével – minden reggel és este fegyel-
mezetten elvonulnak Barcza utcai házunk
előtt. Kisvártatva a Kereszt utcában foly-
tatják útjukat, ugyanis a „mezőre” igye-
keznek tanulni. Az elmúlt hetekben több-
ször  is „leszólítottam” a kis társaságot,
megtudakolva, hogy miért is ez a rend-
szeres menet. A válasz egyértelmű, rövid
és tömör volt: versenyre készülünk. 

Nem hagytam annyiban a dolgot, tehát
álljon itt a gazdi vallomása:

– Most már csak a fiatalabb kutyánkkal
versenyzünk, Brookbank Bee-vel. Idén
több versenyen is indultunk, amelyekből
hármat sikerült megnyerni. Az elsőt itthon,
Szentgyörgyvölgyön (Atterseewelle
Dummy Trial Memorial Event 2014), a
másik kettőt Ausztriában rendezték
(Dummy Trial – Karlstift, Osztrák Working
Test Final – Klam). Most a vadászszezon-
ban neveztünk először Field Triál-ra. Ez
még újdonság nekünk, de az eddigi ered-
ményeink biztatóak. A retrieverversenyek-
nek több fajtája van. A legismertebbek a
Working Test-ek és a Field Trial-ok. Előbbit
elsősorban a vadászati szezonon kívül
szervezik, vadat imitáló aporttárggyal
(dummy), ezzel szemben a Field Trial egy
éles vadászat, melynek keretében bírálják
el a kutyákat. A Dummy Trial pedig a Wor-
king Test és a Field Trial között helyezke-
dik el, vagyis a Field Trial szabályai sze-
rint, de aport tággyal rendezett teszt.

Majdnem  szomszédaimnak mit is
mondhatnék az impozáns beszámolóra?
Röviden és tömören: gratulálok a kutyák-
nak és a gazdiknak sikereikhez.

Amikor a versenyzés dupla szerencsét
hoz valaki életébe

A kedvenceivel együtt lihegő Oláh
Gábort a kutyasétáltatás végén interjúvol-
tam meg. – Panni néni, elnézést, de a
kutyázás olyan, mint „minden” Zámor,
hiába, „Zámormániás” vagyok.

Még a kezét is széttárta ölelésre. Úgy
éreztem, ezzel a mozdulattal minden örö-

Bajnok kutyák és bajnok gazdik

MAGYAR KATA ÉS KUTYÁI EGY NEMZETKÖZI

VERSENYEN

YANDÓ PÉTER 2014-BEN HÁROM

VERSENYEN IS DIADALMASKODOTT LABRADOR

RETRIEVEREIVEL

KATA KEDVENC SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYÁI
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mét, megelégedését, családja, kutyái,
faluja szeretetét kifejezte.

Beszélgetésünk kezdetén mindjárt meg-
tudtam, hogy közel 20 évvel ezelőtt lett a
kaukázusi juhászkutyák szerelmese. Az
első ajándékba kapott kedvenccel az
1990-es évek végén minden versenyt
megnyert. 

De menjünk vissza az időben. Általá-
nos iskolai osztálytársa, Márk Gergely a
zámori csirketelepen lakott, és minden
nap elhívta hozzájuk, mert akkoriban
gyönyörű kaukázusi juhászkutyáik vol-
tak. A gyerekek minden idejüket a
kutyákkal töltötték. Gergely édesapja,
Márk Gyula bácsi szívesen vette Gábor
érdeklődését, mint kiderült, azonnal fel-
fedezte benne a kutyák iránti elkötelező-

dést. Rengeteg „kutyás dologra” megtaní-
totta,  amiért utólag is hálás. 

Beszélgetésünk itt kibővül Gábor édes-
anyjának hozzászólásával, aki mikor
meghallotta a „csirketelepi sztorit”, azon-
nal elmondta: Gábor évekig könyörgött a
saját kutyáért.  – Én bizony nem enged-
tem, mert el sem tudtam képzelni, hogy
ilyen nagy kutyát hogy tudunk mi eltarta-
ni.

Az élet kegyes volt, és Gábor álma
valóra vált. 1997-ben Gyula bácsi felesé-
gétől, Esztike nénitől ajándékba kapta
Szását. Így Oláh Gábor egy kaukázusi
juhászkutya gazdája lett. A néni kioktatta,
hogy kétéves korában a kutyát vigye ver-
senyre, mert Szása fajtájának igen szép
példánya.

Így kezdődött a kutyázás, igaz, csak
hobbiszinten, de az egész család segítsé-
gével. 

– Édesanyám vállalta a legtöbbet, köl-
csönautó, megfelelő ketrec stb., az egész
család a versenyen –  és Szása győzött.
Úgy 3-4 évig minden versenyt megnyert.
A sikereimen felbuzdulva Eszti néni
tovább segített, és szukákat kaptam tőle.
Azon vettem észre magam, hogy lassan
kitanulom a „kutyásságot”, és a gazdiból
szakember lett. Ékes bizonyítékom erre,
hogy 19 éves koromban már „klubgyőz-
tes” kutyával versenyeztem (saját alomból
származtak). Tehát a tenyésztés már nem
hobbi, szakma lett! Olyan kutyáim szület-
nek, akik győztesek voltak európai meg-
mérettetésen, sőt a 2013-as világbajnok-
ságon. 2011-ben  „küllem” bíró lettem,
azóta csak külföldre viszem őket verseny-

re, nehogy elfogultsággal illessenek itt-
hon. Az idei év legnagyobb klubkiállítá-
sáról, ahol 5 orosz fajta volt jelen, 10 díjat
és 4 különdíjat hoztam el, ez volt az ered-
ményünk.

Gábor azt is elmesélte, hogyan lesz egy
kutyusból libling. Volt, hogy 8 kiskutya
született egy alomba. Éppen nyaraltak a
nagy esemény idején. Hazatérésükkor
amelyik először kijött és szembenézett
vele, ő lett az „igazi”. 

A bírálásról is szó esik, hosszan sorolja
a versenyeket, a külföldi bírókat, a mun-
kát, ami nem is olyan könnyű ebben a
szakmában (pl. egy bíró 100 kutyát bírál
el). 

Beszélgetésünk végén Gábor a számí-
tógép elé invitál. A monitoron egy hatal-
mas állatot látok feküdni két pici, mozgó
csöppséggel.

– Négynaposak, „be vannak kameráz-
va”, hogy azonnal lássam, nincs-e valami
baj. A versenyzés további szerencsét is
hozott az életembe, két éve ismertem
meg Juditot, aki szintén eredményes
kutyás volt. A nyáron házasodtunk
össze…

Panni néni

OLÁH GÁBOR 20 ÉVVEL EZELŐTT LETT A KUTYÁK SZERELMESE

PUSZTAZÁMORON TÖBBEN IS FOGLALKOZNAK „KUTYÁZÁSSAL”
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Az alábbiakban közreadjuk a helyi és tér-
ségi hivatalok, intézmények elérhetősé-
gét, ügyfélfogadási rendjét.

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal

Pusztazámori Kirendeltség
Cím: 2039 Pusztazámor, Munkácsy M. u. 1.
Email: titkarsag@pusztazamor.hu
Telefon: 23/347-421, 23/560-421
Fax: 23/347-421 102-es mellék

Pátrovics Benedek polgármester
Polgármesteri titkárság
Chrenkó Viktória
Csernyák Krisztina
Telefon: 23/347-421, 23/560-421
Email: polgarmester@pusztazamor.hu
Fogadóóra: igény szerint, telefonos

egyeztetést követően

Dr. Újházi Miklós jegyző
Jegyzői titkárság: 23/560-560, fax:

23/348-062
Email: soskut1@t-online.hu
Fogadóóra: igény szerint, telefonos

egyeztetést követően

Kondrát Zita aljegyző
kereskedelmi/ipari tevékenységek beje-

lentése, működési engedély, telepen-
gedély, birtokvédelem

Jegyzői titkárság: 23/560-560, fax:
23/348-062

Email: titkarsag.soskut@t-online.hu
Fogadóóra: igény szerint, telefonos

egyeztetést követően

Ügyfélfogadási rend Pusztazámoron
Hétfő: 8.00–15.30
Szerda: 8.00–15.30
Péntek: 8.00–12.00

Ügyfélfogadási rend Sóskúton
Hétfő: 9.00–12.00 és 13.00–18.00
Szerda: 9.00–12.00 és 13.00–16.30
Péntek: 9.00–12.00 
Cím: 2038 Sóskút, Szabadság tér 1.
Email: soskut1@t-online.hu
Telefon: 23/560-560, 23/560-561,
fax: 23/348-062

Igazgatási ügyintézés 

Szimandlné Szolnoki Gabriella
Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást

helyettesítő támogatás, rendszeres szo-
ciális segély)

Lakcím- és népesség-nyilvántartás
Telefon: 23/560-561
E-mail: ugyfelszolgalat.soskut@t-online.hu

Ügyfélfogadás Pusztazámoron:
Hétfő: 8.00-15.30
Pusztazámori telefon: 23/347-421/104-

es mellék

Velegi Ágnes
Anyakönyvi (házasság, halálozás) és
hagyatéki ügyek

Telefon: 23/560-561
E-mail: anyakonyv.soskut@t-online.hu
Ügyfélfogadás Pusztazámoron:
Csütörtök: 8.00–15.30
Pusztazámori telefon: 23/347-421/104-

es mellék

Chrenkó Marianna 
Szociális és segélyezési ügyek

Adó- és értékbizonyítványok
Telefon: 23/560-563
E-mail: szoc.soskut@t-online.hu
Ügyfélfogadás Pusztazámoron:
Kedd: 8.00–15.30
Pusztazámori telefon: 23/347-421/104-

es mellék

Pénzügy
Chrenkóné Szegedi Ilona

Telefon: 23/347-421/105-ös mellék
Email: koltsegvetes@pusztazamor.hu

Adóügyek
Hankóné Tokodi Anna

Telefon: 23/347-421/106-os mellék
Email: ado@pusztazamor.hu

Községgondnokság
Kiss Bernát

Telefon: 30/588-4240

Falugazdász
Vincze Gábor

Ügyfélfogadás igény szerint, telefonos
egyeztetést követően.

Telefon: 20/314-3570

Körzeti megbízott: 
Kövics Gábor r. törzszászlós

Fogadónap: minden héten kedden
14.00–15.00

Helye: Pusztazámor Községháza
Telefon: 70/492-0749

Pusztazámori Egészségház

2039 Pusztazámor, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 23/347-171

Dr. Andrásfalvy András Ders háziorvos
Telefon: 23/347-171
Rendelési idő:

Hétfő 8.00–9.00
Szerda 11.30–12.30

Csütörtök 12.30–13.30
Péntek 8.00–9.00

Dr. Bezerédi János háziorvos
Telefon: 23/347-171
Rendelési idő:
Hétfő 15.15–16.15
Kedd 7.30–8.30
Csütörtök 7.30–8.30
Péntek 15.15–16.15

Dr. Zajkás Gábor gyermekorvos
Telefon: 23/347-171
Rendelési idő:
Hétfő 11.00–13.00
Szerda 11.00–12.00, 

12:00–13:00 csecsemő-tanácsadás
Demeterné Orosz Judit védőnő

Telefon: 30/682-7173
Rendelési idő: 
Szerda 9.30–11.00 terhes-tanácsadás
11.00–13.00 csecsemő-tanácsadás
Az első alkalommal érkező kismamák
számára telefonos egyeztetés szükséges.

Orvosi ügyelet
2030 Érd, Szabadság tér 9.
(volt nagyposta helyén)
Felnőtt ügyelet: 23/365-274
Gyermek ügyelet: 23/365-770
Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Segélyhívó központ 112

Okmányiroda

2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 23/522-300, 23/522-334
Ügyfélfogadás:
Hétfő 7.00–17.00
Kedd 8.00–18.00
Szerda 8.00–20.00
Csütörtök 8.00–18.00
Péntek 8.00–16.00

Érdi Kormányablak

2030 Érd Budai út 24. 2. emelet 
Telefon: 1818 (kék szám)
Ügyfélfogadás: 

Hétfő–Péntek 8.00–20.00

Érdi Rendőrkapitányság

2030 Érd, Felső u.4.
Telefon: 23/365-007

Érd Megyei Jogú Város Hivatásos 
Tűzoltósága

2030 Érd, Fehérvári út 79/A.
Telefon: 23/524-570

Közérdekű információk
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Közép-magyarországi Regionális 
Munkaügyi Központ Érdi Kirendeltsége

2030 Érd Budai út 26.
Telefon: 23/363-020
Hétfő 8.30 –15.00
Kedd 8.30 –15.00
Szerda 8.30 –15.00
Csütörtök 8.30 –12.00 (csak az első
alkalommal jelentkezők – 
nyilvántartásban még nem szereplők –
és a munkáltatók számára)
Péntek 8.30 –13.00

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Érdi
Kirendeltsége

2030 Érd, Budai u.24.

Telefon: 23/362-916
Ügyfélfogadás:
Hétfő 8.15–17.30
Kedd 8.15–12.00
Szerda 8.15–16.00
Csütörtök 8.15–16.00
Péntek Szünnap

Pest Megyei Földhivatal- Érdi 
Körzeti Földhivatal

2030 Érd, Budai u. 26.
Telefon: 23/521-170
Ügyfélfogadás:
Hétfő 8.30–16.00
Szerda 8.30–16.00
Péntek 8.30-12.00

Közjegyzők

2030 Érd, Hivatalnok u. 2/a.
Telefon: 23/362-034

Budaörsi Járási Bíróság

2040 Budaörs Koszorú u. 2.
Telefon: 23/420-336, 23/420-337

Budaörsi Járási Ügyészség

2040 Budaörs Szabadság u. 162.
Telefon: 23/420-133, 23/420-156

Jubileumi
születésnap

Szeretettel köszöntjük a drága jó
édesapát, Szabó Istvánt  60. születés-
napja alkalmából.

Feleséged, Marika, fiaid, István,
kedvese Barbara, Imre és felesége,
Vivien, lányuk Debóra, valamint
lányaid, Annamária és Elizabet Kata-
lin. 

Legyél még nagyon sokáig
nekünk, mert nagyon szeretünk. Sok
boldogságot, jó egészséget és hosszú
életet kívánunk!

Szeretnéd meglepni a nagyit?

Karácsonyi ajándékkészítés

Gyermekkoromban édesanyám nekem is
mindig azt mondta, hogy annak az aján-
déknak örül a legjobban, amit saját kezem-
mel készítek neki. S valóban a rá fordított
idő, figyelem, próbálkozások alatt
mindvégig õ járt a fejemben, s ettől olyan
értékesek az ilyen ajándékok. Igaz, volt,
hogy még a karácsonyi ebéd előtt azon
izgultam, hogy a neki kötött kis táska esté-
re megszülethessen, s az angyalkáknak
még legyen idejük a fa alá csempészni.

Gyerekeinknek a karácsonyra való fel-
készülés igazi hangulatát a velünk töltött
közös éneklések, karácsonyi mesék, törté-
netek és kézműveskedések adják.

Gyerekekkel könnyen elkészíthető
ajándékötletek:

Méhviaszgyertya

Ezt bárkinek ajánlhatom,
hisz készítését nem lehet
elrontani, s munka köz-
ben a karácsony vará-
zsos illata lengi be a
házat. A méhviaszlapot
ollóval háromszög vagy
téglalap formára kell
vágni. A kanócot a szélé-
re téve már az ovis kezek
is lassan, ügyes mozdu-
latokkal néhány perc
alatt fel tudják tekerni.
Mézeskalács-szaggatóval
kivágott viaszformákkal
lehet díszíteni.

Angyalka

A másik ötletet iskolásoknak ajánlom.
Egy körlap szélét fércöltéssel körbe kell
varrni, majd összehúzni és egy kis vattá-
val kitömni. A fagolyófejre gyapjúból,
fonalból hajtincseket ragasztunk, amit
arany farkasfoggal is díszíthetünk. Erős
hobbyragasztóval, vagy ragasztópisztoly-
lyal érdemes ráragasztani a testre. Szár-
nyat pedig szalagból varrhatunk rá.

Jó kézműveskedést kívánok!

K. P. Sz.
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Többnyire mindenki abban a tudatban él,
hogy a nátha banális betegség, előbb
utóbb kezelés nélkül is elmúlik. De a
korábban néhány nap alatt lezajlott
betegség gyakran elhúzódik, még a leg-
gondosabb ápolás mellett sem gyógyul
meg néhány nap alatt. 

Különösen a közösségbe kerülés idő-
szakában sok szülő számára ismerős
helyzet, hogy gyermekénél egyszer csak
orrfolyás, köhögés veszi kezdetét. A szá-
raz köhögés később átmegy hurutos for-
mába és hamarosan éjjel-nappal köhög a
kicsi. Az éjszakai fülfájdalmak, orrdugu-
lás, torokfájdalom, időnként fellépő láz
tartja állandó izgalomban a családot. 

A betegség látványos lezajlását követően
gyakori panasz, hogy a gyermek szájlégző-
vé válik, étvágytalan, nyűgös, rosszul
alszik, sápadt, karikás szemű, és előfordul,
hogy a hallása is gyengébb, sokszor vissza-
kérdez, figyelmetlen. Ezek a tünetek akár
hónapokon át is fennállhatnak, az év folya-
mán megismétlődnek, sőt a többszöri anti-
biotikumos kezelés után sem jön el a várva
várt tünetmentesség. A nátha és a köhécse-
lés szinte folyamatossá válik. Sokan úgy
gondolják, hogy az óvodás gyermekeknél
ez a természetes állapot, pedig itt sokkal
komolyabb dologról van szó, mert a nátha

sajnos az utóbbi időben egyre többször
válik szövődményessé. 

Igen, feltehetjük azt a kérdést: miért ala-
kulnak ki a szövődmények, amikor mi
tényleg mindent megteszünk a gyermekün-
kért. Ennek okai valóban sokrétűek, de a
fontosabbakkal szembesülnünk kell. Egyik
ok a növekvő légszennyezettség. A másik
fontos tényező a táplálkozásban keresendő.
A gyermekek általában kevés gyümölcsöt
és zöldséget fogyasztanak. Még a jól evő
gyermekek sem biztos, hogy elegendő vita-
minhoz, nyomelemhez, ásványi anyaghoz
jutnak a táplálékokkal, hiszen a nyersanya-
gok termesztése, tárolása az elmúlt ötven
évben gyökeresen megváltozott. Tehát a
gyermekek kevés természetes vitaminhoz
jutnak, és ez is gyengíti a természetes ellen-
álló képességüket. A harmadik igazán fon-
tos körülmény az a tény, hogy a kórokozók
viselkedése is megváltozott.  Az utóbbi egy-
másfél évtizedben egyre több gyulladásel-
lenes szert kapnak a gyermekek, emiatt az
ellenállóbb baktériumtörzsek elszaporod-
tak. Tehát a kórokozók erősebbek lettek, az
ellenálló képességünk pedig gyengébb. A
szövődmények kialakulásának szempont-
jából mindhárom tényezőnek együttesen
fontos szerepe van. 

Milyen szövődményekkel 
szembesülhetünk?

Alapvető felismerés, hogy a nátha leggya-
koribb szövődményei törvényszerű sor-
rendben követik egymást. 

A betegség mérföldkövei:
1. Nátha

2. Arcüreggyulladás
3. Fülkürthurut
4. Középfülhurut
5. Orrmandula-duzzanat
6. Légcsőhurut
7. Hörghurut

Mi, szülők, mit tehetünk?

A szövődmények elhárításának eszköze
elsősorban pontos orvosi diagnózis, vala-
mint az egyszerű, de következetes és
hatékony kezelés.

A betegséget, annak terjedését és súlyo-
sabbá fordulását mi, szülők is megakadá-
lyozhatjuk:

• Öltöztessük rétegesen a gyermeket:
sapka, sál, kesztyű viselése fontos
védekezés a betegség ellen. Hideg
időben hasznos a jó meleg fürdő, a
meleg gyógytea, például kakukkfű-
ből, hársfavirágból, bodzavirágból,
hagymából készítve.

• Ne vigyük a gyermeket a közösségbe
ameddig nem tünetmentes.

• Otthon gyakran szellőztessünk, a
piszkos papírzsebkendőket gondosan
gyűjtsük össze, mossunk gyakran
kezet, fertőtlenítsük az orrszívót és az
orrspray adagolóját, nehogy vissza-
fertőzést okozzunk az ismételt hasz-
nálatkor, fontos, hogy vitamindúsan
táplálkozzunk. 

• Használjuk tengervizes orrsprayt, orr-
szívó porszívót, kombinált orrsprayt,
fülmelegítést. A felsoroltak közül első
és a legfontosabb az orrszívó, ami
kórokozók eltávolítását szolgálja
mindaddig, amíg a gyermek megtanul-
ja jól kifújni az orrát. A második a jól
kiválasztott orrspray, mely helyreállítja
a jó orrlégzést. Jellemző tünet, hogy
akinek az orra eldugul, annak hama-
rosan a füle is bedugul. Ezért a harma-
dik legfontosabb dolog a fülmelegítés,
melynek praktikus eszköze a gyógy-
sapka, ami enyhíti a fülfájdalmat,
gyorsítja a gyulladásos folyamat lezaj-
lását, rövidíti a betegség időtartamát. 

A légúti betegségekre különösen érvé-
nyes az a szabály, miszerint, ha hosszú
ideig áll fenn, akkor a kezelés is hossza-
dalmas, ha rövid ideje kezdődött, akkor a
kezelés is gyors, hatékony.

Ha többet szeretne megtudni a nátháról
és Nóziról, a hétfejű sárkányról, látogas-
son el a www.gyogysapka.hu oldalra.

Cs. K.

Csak egy kis nátha?
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Az advent, a karácsony növénydíszei

Karácsony ünnepe ma már elképzelhetet-
len fenyőfaállítás nélkül, bár ez a hagyo-
mány csak 170-200 évre tekint vissza. Az
adventi várakozás több száz éve már
szimbolikus cselekedetekben teljesedik
ki. A vízbe helyezett „Katalin-” és „Borbá-
la-ágak” kisarjadó levelei, a „Luca-búza”
az újjászületést jelképezik. Ha a decem-
ber 4-i „Borbála-ág” hajtatásáról vagy a
december 13-i „Luca-búza” vetéséről
lemaradtunk, a karácsony előtti napokban
még mindig készíthetünk almával , dióval
és kék szalagokkal díszített „termős ágat”.
Érdemes a hagyományok felelevenítésé-
vel december minden estéjén pár percnyi
időt szentelni a készülődésre, mert így
biztosan bensőségesebb, örömtelibb han-
gulatban telnek az ünnepek.

A kertben most érdemes pótolni a hiány-
zó, vagy a nyáron a szárazság miatt kipusz-
tult örökzöldeket. A gyökeres karácsonyfa
ültetőgödrét is addig ássuk ki, amíg a talaj
nincs teljesen átfagyva. A januári fagyban
ez elég nehézkes lesz, sőt amennyiben a
december szintén túlságosan zord lenne,
jobb ha a fenyőültetést a jövő ősz végére
halasztjuk. Gyökeres karácsonyfánkat ne
tartsuk egy hétnél tovább a fűtött szobá-
ban. A fa igényeit akkor szolgáljuk a leg-
jobban – hiszen élőlényről, élő növényről

van szó –, ha az ünnep elmúltával leszed-
jük róla a díszeket, és először egy kevésbé
fűtött helyiségbe, például garázsba vagy
verandára tesszük, majd csak ezután ültet-
jük ki a szabadba, az előzőleg előkészített
ültetőgödörbe.

Fenyőféléket ültethetünk dézsába is, és
elhelyezhetjük a bejárati ajtó közelében
vagy a teraszon, erkélyen. Az ültetéshez
legjobb a felfelé kiszélesedő, fagyálló
kerámia edény, mert az ebben lévő föld
víztartalma megfagyva, a térfogat-növeke-
dés következtében felfelé tud mozdulni,
így a növény és a tartóedény nem károso-
dik. A fadézsát kívül is, belül is impreg-
nálni kell, ha azt szeretnénk, hogy kicsit
tartósabb legyen. Az edény aljára mindig
tegyünk pár cm vastagságban vízelvezető
kavicsréteget, majd tűlevelűek esetében
1/5 részben homokkal kevert semleges
vagy savas kémhatású kerti földet hasz-
náljunk.

A lakásban sem feledkezhetünk el az
adventi időszak díszeiről. Nap mint nap
gyönyörködhetünk a mikulásvirág, a kará-
csonyi kaktusz és a ciklámen élénk színe-
iben. A mikulásvirág, amelynek nem
virágai, hanem megszínesedett murvale-

velei díszítenek, a kutyatejfélék családjá-
ba tartozik, ezért, ha eltörjük a szárát, a
törésfelületen rögtön megjelenik bőrgyul-
ladást okozó tejnedve. Mexikóból szár-
mazik, így meleg, napos, párás környezet-
ben érzi jól magát, mérsékelt öntözéssel.
Színes leveleit két hónap múlva elveszti,
és ilyenkor a legtöbben kidobják, pedig
tovább is nevelhetjük a növényt. A rész-
ben felkopaszodott növényt erősen metsz-
szük vissza és hűvös helyen pihentessük
tavaszig. Ekkor ültessük át, vagy ültessük
ki a kertbe, majd az átnyaraltatott növé-
nyeket ősszel ismét színes murvalevelek
képzésére serkenthetjük, ha délutánon-
ként letakarjuk egy kartondobozzal. A
mesterségesen kiváltott rövid nappalok
hatására ugyanúgy elkezd virágozni, mint

télen a természetesen rövidülő nappalok
hatására. 

Karácsonyi kaktuszunk minden évben
virágozni fog, ha védett helyen a szabad-
ban hagyjuk az első fagyokig, majd csak
ezután visszük be a szobába. A cikláment
szintén kiültethetjük a kertbe, de ne ijed-
jünk meg, ha nyáron elszárad; ősszel újra
kihajt, és a jó vízgazdálkodású, tápdús
talajt gazdag virágzással hálálja meg, díszít-
ve az évelőágyást vagy a cserjék alját.

L. K.
(Forrás: DK-arcív, fotó: internet))

ALMAVÁSÁR!!!
a Sóskút Fruct Kft‐nél 

(volt Állami Gazdaság, Sóskút Orgona u.12.)
IDARED 80.‐ Ft/Kg
JONAGOLD 80.‐ Ft/Kg
GOLDEN 80.‐ Ft/Kg

Hétfőtől – Péntekig 7‐14 óráig
Vásárlás a Hűtőházban • Érdeklődni lehet: 06‐23‐348041




