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A közel egyórás műsor alatt csodás élményben volt részünk, a
gyermekek szájtátva hallgatták Andrea és Zsolt gyönyörű zon-
gorajátékát, hol vicces, hol megható verselőadását.

Részlet a bevezetőből: 
„Gyermekeink hatására született lemezünk és műsorunk,

mely a Zeneképzelet címet kapta. Rövid négykezes karakterda-
rabokat kapcsoltunk össze magyar költők műveivel úgy, hogy
egymás hatását erősítve megmozgassa a gyerekek fantáziáját,
képzeletét, ezáltal felfedezhessék a hangjegyek mögötti izgal-
mas világot.”

Zeneképzelet
Várnagy Andrea és Farkas Zsolt 

zongoraművészek zenematinéja az iskolában

A MESEVETÉLKEDŐ NAGYSZERŰEN SIKERÜLT PLAKÁTJA
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Karácsonyi köszöntő

Kedves Pusztazámori Lakosok!

Melegség tölti el szívünket karácsony
közeledtével, egy-egy pillanatra meg-
állunk a rohanó világban, és számve-
tést készítünk az elmúlt évről. Fel-
idézzük a legszebb pillanatokat, és
minden szépséget, jóságot elraktáro-
zunk lelkünkben, hogy ebből merít-
hessünk erőt az elkövetkező új év
napjaira is. Az ünnep hangulatában a
másik emberre figyelünk és arra gon-
dolunk, hogy mit nyújthatnánk sze-
retteinknek, azoknak, akik fontosak
számunkra. Ez a mi legemberibb érté-
künk. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit
adhatunk. Az ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud terem-
teni belső világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelőtt csa-
ládjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia,
béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet
teremteni, amely érzelmi-lelki közösséget, élményt nyújt. 

Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami
végigkíséri egész életünket és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét. 

Minden pusztazámori lakosnak kívánok békés, boldog, élményekben gazdag
szent karácsonyi ünnepeket. 

2013 decembere
Pátrovics Benedek

polgármester

Falukarácsony 2013
Pusztazámor Községi Önkormányzat
intézményei (iskola, óvoda), valamint a
Pusztazámor Községért Közalapítvány
szeretettel várja Önöket és kedves család-
jukat ünneplésre az iskola tornatermébe

2013. december 21-én, szombaton 15
órakor.

Program:
C Pátrovics Benedek polgármester ünnepi köszöntője
C Óvodások, iskolások ünnepi műsora
C A műsort követően  forralt borral, teával, bejglivel várunk mindenkit a Min-

denki karácsonyfája mellett.

Információ: Kiss Ágnes művelődésszervezőnél, vagy a 06/70 311 7530-as telefonszámon.
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Racionalizált közös hivatal, 
megőrzött önállóság

Év végi beszélgetés Pátrovics Benedek polgármesterrel

– Polgármester úr, hamarosan itt
a karácsony, majd elbúcsúzunk
2013-tól. Kérem, tekintsen vissza
a lassan mögöttünk lévő eszten-
dőre.

– A község közéletében fontos
változás történt a második negye-
dévtől. Ismert, hogy törvényi vál-
tozások miatt a 2000 főnél kisebb
lélekszámú településeken, így
Pusztazámoron is megszűntek az
önálló önkormányzati  hivatalok.
Mi Sóskúttal működtetünk közös
hivatalt, mely március 1-jén kezd-
te meg működését.

– Milyen konkrét változásokkal
járt az önálló hivatal megszűné-
se?

– Az egyik legfontosabb és min-
denki által érzékelhető változás,
hogy a két településen egy, közös
jegyző látja el a jegyzői feladato-
kat. Dr. Újházi Miklós régi-új
jegyző viszi tovább az ügyeket, nagy gya-
korlattal, fennakadás nélkül. A zámori
kirendeltségen három állandó munkatárs
dolgozik, és heti három alkalommal jön-
nek át a sóskúti ügyintézők a zámoriak
ügyes-bajos dolgait intézni. Immár nyolc
hónap elteltével elmondható, hogy az
átállás zökkenőmentesen lezajlott, kisebb
hiányosságoktól eltekintve a közös hiva-
tal beváltotta a reményeket, jól működik.
A kezdeti időben többen kérdezték tőlem
és a képviselő-testület tagjaitól, hogy az
„összevonás” nem jár-e a település önál-
lóságának csorbulásával. Úgy érzem,
sikerült megnyugtatnunk a lakosságot,
hogy az önkormányzat önállósága egy
jottányit sem csökkent, a képviselő-testü-
let ugyanúgy működik, mint korábban, és
költségvetési-pénzügyi önállóságunk is
megmaradt. Önállóan döntünk a község
ügyeiben, csupán a végrehajtás történik
közös hivatalban.

– Pusztazámor önkormányzata azon
kevés magyar helyhatóság egyike, amely
a gazdálkodás terén hosszú ideje pozitív
mérleggel zárja az évet, és tartozása
sincs. Folytatódott ez a tendencia 2013-
ban is?

– Valóban, a képviselő-testület jó gazda
módjára igyekszik sáfárkodni a község
költségvetésével, javaival, likviditási
gondjaink soha nem voltak és ma sincse-

nek, nem halmoztunk fel adósságot,
miként azt a magyar önkormányzatok
jelentős része tette. Képviselő-testületi
üléseken, sőt baráti beszélgetéseken is
gyakorta szóba kerül: úgy tűnik, hogy az
eminens tanulókat ez esetben nemigen
díjazzák. Ismert, hogy az eladósodott
önkormányzatok tartozásának jelentős
részét átvállalja az állam. Szó volt arról,
hogy „cserében”, hogy ne szenvedjenek
hátrányt, a jól gazdálkodó településeket
kompenzálják. Nos, a jövő évi központi
költségvetés tervezetében e célra beállí-
tott összeg nem túl magas, legalábbis mi
ezt kevésnek tartjuk; vagyis úgy tűnik, túl
sok plusztámogatásra nem számolhatunk.

– Zámoron szinte minden évben meg-
valósult egy vagy több komolyabb beru-
házás. Hogy állunk ezzel most?

– A képviselő-testület kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy a községben elért szol-
gáltatási színvonalat megőrizzük, ha mód
van rá, javítsuk. Ez évben  23 millió forin-
tot fordítottunk a község útjainak, járdái-
nak karbantartására. Ezen túlmenően
sikerrel szerepeltünk az iskola és az
óvoda energiaracionalizálására kiírt
pályázaton. Ötvenmillió forintot nyer-
tünk, melyet mintegy 7,5 millió forintos
önrésszel kell kiegészítenünk. Ezen
összegből az intézmény falait szigeteljük,
valamint beépítünk egy hőszivattyút,

mely révén jelentősen csökken
az épület energiaellátásának
költsége. A tervek elkészültek, a
kivitelezővel megkötöttük a
szerződést, így nincs akadálya a
tavaszi munkakezdésnek. A
beruházás kivitelezése mintegy
2-3 hónapot vesz igénybe.

– Beszélgetésünk idején,
november  végén leesett az első
hó hazánkban. Minden telepü-
lési önkormányzat kiemelt
figyelmet fordít a biztonságos
téli közlekedésre. Mi várható e
téren Pusztazámoron?

– Községünkben évek óta az
FKF Zrt. végzi útjaink hó- és
síkosságmentesítését, megbíz-
ható színvonalon. Bízunk
benne, hogy ezen a télen is
problémamentesen látja el a cég
a feladatot. Megragadva az
alkalmat, ezúton is szeretném

kérni a lakóház-tulajdonosokat: ne hagy-
ják gépjárműveiket az úttesten, az útpad-
kán, hanem álljanak be azokkal az udvar-
ra, vagy legalább a kapubejáróba. A kint
parkoló autók jelentősen megnehezítik,
esetenként meg is akadályozzák a szol-
gáltatót abban, hogy vállalt kötelezettsé-
geiknek eleget tegyenek.

– Polgármester úr, a zámori faluközös-
ségnek immár kedvelt tradicionális ünne-
pei, rendezvényei vannak a farsangi
mulatságtól a Falukarácsonyig. A progra-
mokból, ismereteim szerint, már csak
egy van hátra az idén…

– Valóban, a hagyományos karácsonyi
ünnepséggel zárjuk a közösségi rendez-
vények sorát. A december 21-én tartan-
dó Falukarácsony jó alkalmat teremt
arra, hogy a fenyőfa fényeinél, egy
pohár forralt bor mellett egy kis időre
megálljunk, és beszélgessünk közösségi,
illetve személyes dolgainkról. Ezúton is
kérem a lakosságot, minél nagyobb lét-
számban vegyen részt a Falukarácso-
nyon. Akivel mégsem sikerül ott talál-
koznom, annak ezúton, az újság hasáb-
jain keresztül kívánok áldott, szeretettel-
jes karácsonyi ünnepeket és sikeres,
boldog, egészségben megélt új eszten-
dőt.

Kiss Zoltán Károly
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Önkormányzati rendeletek, határozatok
Pusztazámor Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 11/2013. (X.8.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat

2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(II.15.) számú rendeletének 

módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
42. § 1. pontja, és a 111. § rendelkezései, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a
pénzügyi bizottság véleményét a 2013. évi költségvetés
módosításáról  az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
Az  önkormányzat 1/2013. (II.15.) rendeletének (továb-
biakban: „R”) 3. § (1) a) pontja helyébe az alábbiak lép-
nek:

a) Önkormányzat:
215 828 e Ft Költségvetési bevétellel
470 400 e Ft Költségvetési kiadással

Költségvetési hiány/többlet
- 254 572 e Ft Költségvetési hiány, melynek

fedezete
254 572 e Ft Előző évi pénzmaradvány igény-

bevétele”  

2. §
Az „R” 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„(6) Az önkormányzat a kiadások között 273 412 e
Ft általános, 9.507 e Ft céltartalékot állapít meg. A
polgármester az általános tartalék felhasználásáról a
költségvetési évben alkalmanként 500.000 Ft-ig önál-
lóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a
tárgyévben együttesen nem haladhatja meg a
2.000.000 Ft-ot. Az általános tartalék felhasználásáról
a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-
testületet 30 napon belül tájékoztatja. A tartalékkal
való rendelkezés ezen felüli jogát a képviselő-testület
fenntartja magának.”

3. §
Az „R” 1., 2/a., 2/b., 3., 4. és 6. sz. mellékletei helyébe
jelen rendelet 1., 2/a., 2/b., 3. és 4., sz. mellékletei lép-
nek. 

4. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd a
hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  12/2013.(X.08.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló 

1/2013. (II.15.) számú rendeletének 
módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
42. § 1. pontja, és a 111. § rendelkezései, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a
pénzügyi bizottság véleményét a 2013. évi költségvetés
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
(1) Az  önkormányzat 1/2013. (II.15.) rendeletének
(továbbiakban: „R”) 3. § (1) a) pontja helyébe az alábbi-
ak lépnek:

a) Önkormányzat:
221 828 e Ft Költségvetési bevétellel  
476 400  e Ft Költségvetési kiadással  

Költségvetési hiány/többlet
- 254 572 e Ft Költségvetési hiány, melynek

fedezete
254 572 e Ft Előző évi pénzmaradvány igény-

bevétele”  
(2) Az  önkormányzat 1/2013. (II.15.) rendeletének

(továbbiakban: „R”) 3. § (1) c) pontja helyébe az aláb-
biak lépnek:

c) Napköziotthonos Óvoda:
40 803 e Ft Költségvetési bevétellel
44 104  e Ft Költségvetési kiadással

Költségvetési hiány/többlet
- 3 301 e Ft Költségvetési hiány, melynek

fedezete 
3 301 e Ft Előző évi pénzmaradvány igény-

bevétele”  

2. §
Az „R” 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép:

„(6) Az önkormányzat a kiadások között 269 821 e
Ft általános, 9.507 e Ft céltartalékot állapít meg. A
polgármester az általános tartalék felhasználásáról a
költségvetési évben alkalmanként 500.000 Ft-ig önál-
lóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a
tárgyévben együttesen nem haladhatja meg a
2.000.000 Ft-ot. Az általános tartalék felhasználásáról
a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-
testületet 30 napon belül tájékoztatja. A tartalékkal
való rendelkezés ezen felüli jogát a képviselő-testület
fenntartja magának.”

3. §
Az „R” 1., 2/a., 2/b., 3., 4. és 6. sz. mellékletei helyébe jelen
rendelet 1., 2/a., 2/b., 3. és 4. és 5 sz. mellékletei lépnek. 

4. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, majd a
hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

Kivonat Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

szeptember 24-i ülésén hozott határozatokból

79/2013. (IX.24.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy az Andreetti Károly Általános Isko-
la és Művészeti Iskola Pusztazámori Tagintézményének
2012-2013. tanévének beszámolóját elfogadja. 

80/2013. (IX.24) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és az óvoda
2013. évi költségvetésének I. negyedévi állásáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

81/2013. (IX.24) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a hivatal 2013. évi költségvetésé-
nek I. negyedévi állásáról szóló beszámolót az előter-
jesztés szerint elfogadja.

82/2013.(IX.24) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a műszaki tartalom bővítése miatt a Községház melletti
támfalnál lévő járda felújítására 433 500 Ft-tal több for-
rást biztosít, mivel 107 méter helyett 214 méter szegély
megépítése szükséges. Felhatalmazza a polgármestert az
Útéppark Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés
módosítására.

83/2013.(IX.24) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja az Esély
Szociális Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú
módosítását és a megállapodás módosítással egységes
szerkezetű szövegét.

84/2013.(IX.24) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja az Esély
Szociális Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú
módosítását és a megállapodás módosítással egységes
szerkezetű szövegét.

85/2013.(IX.24) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az Érdi Rendőrkapitányság részére az
általános tartalék terhére 1.000.000 Ft értékű támogatást
nyújt oly módon, hogy az általuk kért berendezési esz-
közöket beszerzi és átadja a rendőrség tulajdonába. Fel-
hatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésé-
re és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

86/2013.(IX.24) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 68/2013.(VIII.27.) sz. határozatának megfelelően úgy
dönt, hogy soron kívül megkezdi a településrendezési
eszközök módosítását. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy szerződést kössön az érintettel a költségek vállalá-
sáról, valamint gondoskodjon a szükséges mérnöki mun-
kák elkészíttetéséről.   

Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

87/2013.(IX.24) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testület
a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által ado-
mányozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.)
önkormányzati rendelet 8-10. §-ai, valamint a 11/A. §-a
alapján úgy dönt, Községi Ösztöndíjat állapít meg a
2012/2013-as tanévben elért eredményekre tekintettel:
Hurja Richard pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft
Hortobágyi Norbert pusztazámori lakos részére 10 000 Ft  
Gróh Janka pusztazámori lakos részére 10 000 Ft
Gróh Levente pusztazámori lakos részére 10 000 Ft
Klucsik Bence pusztazámori lakos részére 10 000 Ft
Petky Benedek pusztazámori lakos részére 15 000 Ft
Petky Sebestyén pusztazámori lakos részére 10 000 Ft
Dusik Lili pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft  
Lázár Gréta pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft
Lázár Zsolt pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft  
Csóli Klaudia pusztazámori lakos részére 50 000 Ft
összegben.

88/2013.(IX.24) számú Képviselő-testületi
határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-
zat 2013/2014. évi fordulójához csatlakozik.

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmaz-
za a polgármestert.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Kivonat a Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2013. október 11-i 

ülésén hozott határozatokból

89/2013. (X.11.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy benyújtja a pályázatot a 2013. évi
lakossági víz- és csatorna szolgáltatás-támogatás igény-
lésére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére.

Határidő: azonnal  Felelős: polgármester

Kivonat a Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2013. október 31-i 

ülésén hozott határozatokból

91/2013. (X.31.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Puszta-
zámor Községi Önkormányzat III. negyedéves költségve-
tési beszámolóját.  

92/2013. (X.31.) számú Képviselő-
testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Puszta-
zámor Községi Önkormányzat 2014. évi koncepcióját.  

s
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93/2013. (X.31.) számú Képviselő-
testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete eladja a tulajdonát képező 087/11 hrsz. alatti, 2.000 m2

nagyságú ingatlant a Keresztes 2000 Kft. részére, vagy a
Keresztes 2000 Kft. döntése szerint a cég tulajdonosa,
vagy a cég tulajdonosának közvetlen hozzátartozója
részére. 

A vételár 7.800.000 Ft, amelyet a szerződéskötés-
kor kell megfizetni.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: szükség szerint   Felelős: polgármester,
jegyző 

94/2013. (X.31.) számú Képviselő-
testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az Andreetti Károly Általános Iskola
és Művészeti Iskolában dolgozó gitártanárnak bérbe adja

az önkormányzat tulajdonában lévő, a Pusztazámor,
Petőfi Sándor u. 27. sz. alatti lakást 2014. június 30-ig, a
vagyongazdálkodásról szóló rendeletben meghatározott
bérleti díj ellenében. A szükséges intézkedések megtéte-
lére, a bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a
polgármestert. 

Határidő: szükség szerint  Felelős: polgármester,
jegyző

95/2013.(X.31.) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
let a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által
adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.)
önkormányzati rendelet 8-10. §-ai, valamint a 11/A. §-
a alapján úgy dönt, Községi Ösztöndíjat állapít meg a
2012/2013-as tanévben elért eredményekre tekintet-
tel:
Horváth Bence pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft  
Babar Flóra Zoé pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft  

Babar Napsugár Mercédesz pusztazámori  lakos részé-
re 10 000 Ft  
Rakonczai Miklós pusztazámori lakos részére 35 000 Ft  
Hurja Sarolta pusztazámori  lakos részére 10 000 Ft
Babóti Bianka Szilvia pusztazámori lakos részére 10
000 Ft   összegben.

96/2013.(X.31.) számú Képviselő-
testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testület
nem tud támogatást nyújtani Rodé Klára könyvének kia-
dásához. Ha azonban a kiadása megtörténik, akkor az
önkormányzat kész több példányt megvásárolni a
könyvből. 

dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek 
jegyző polgármester

A rendeleteket és határozatokat betűhíven közöljük 
– a szerk.

s

Magyarország, szeretlek!
Pusztazámor is csatlakozott az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” programsoro-
zathoz. 

A szervezők elismerő oklevéllel köszönték meg községünk polgárainak a részvételt. 

A Magyar Közút 
– téli üzemmódban 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2013.
november 1-jétől a nem koncessziós
autópályák üzemeltetési feladatait is
ellátja. Ez azt jelenti, hogy országo-
san közel 31 ezer kilométeren végzi
el a téli hóeltakarítási feladatokat a
társaság. 

Hivatalosan november 10-e óta már
téli üzemmódban dolgoznak a Magyar
Közút szakemberei. A cég elsődleges
feladata ebben az időszakban a hóel-
takarítás és a síkosságmentesítés, vala-
mint megfelelő időjárási körülmények
között a téli kátyúzás. 

A hóeltakarítást csak akkor tudják
megkezdeni, ha a lehullott hó vastagsá-
ga meghaladja az 5 centimétert, az alatt
csak sózásra van lehetőség, megelőzve
a forgalom által letaposott hó burkolat-
ra fagyását. Mivel közel 31 ezer kilo-
méternyi útról van szó, a munkálatokat
minden esetben előzetes ütemtervek-
nek megfelelően végzik el, ez azt jelen-
ti, hogy először az országos közútháló-
zat ütőerének számító autópályákon és
főutakon, majd a felüljárókon és hida-
kon kezdik meg a beavatkozást, ezt
követi a mellékutak hóeltakarítása vagy
síkosságmentesítése.

A közlekedők az útviszonyokról, a
forgalmi helyzetről a cég diszpécser-
szolgálatai mellett a társaság útinfor-
mációs osztályánál is érdeklődhetnek.
Az Útinform teljesen új weboldallal
rendelkezik november 8-a óta, így a
www.utinform.hu oldalon számos
hasznos közlekedési információhoz
juthatnak a közlekedők. 

A www.kozut.hu és a www.utin-
form.hu oldal mobiltelefonokra opti-
malizált verzióján szintén elérhetővé
válnak a közlekedéssel kapcsolatos
információk.
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„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk örökségbe, de mintha egyre
gyakrabban tétlenül néznénk ennek 

háttérbe szorulását, elfelejtését. 
Vegyük birtokba, ismerjük meg, 
fényesítsük újra és adjuk tovább 
az eleinktők kapott, élethosszig 

érvényes, értékes, unokáink számára is
feltétlenül megőrzendő, mesebeli 

kincseket!” 

Ezekkel a gondolatokkal nyilvánította
szeptember 30-át – a nagy mesegyűjtő,
mesemondó Benedek Elek születésnapját
– a Népmese Napjává a Magyar Olvasás-
társaság.

A mesékre mindig szükség volt, van és
lesz, hiszen mindenki vágyik a varázslat-
ra, a borzongásra, a csodák átélésének
élményére. A mese ugyanakkor rendkívül
hasznos és nélkülözhetetlen a gyermek
fejlődése szempontjából, hiszen annak
segítségével gazdagodik fantáziája, szó-
kincse, a mese szereplőivel azonosulva
átélhet különböző helyzeteket, feloldhat-
ja a benne felgyűlt feszültséget. A felnö-
vekvő gyermeknek óriási szüksége van
arra, hogy átlássa az egyszerű emberi
kapcsolatokat, szimpatizáljon a hősökkel,
és felismerje a rosszakarókat. A főhősök
bőrébe bújva éli át a veszélyt, a megme-
nekülést, az örömöt, a bánatot, vesz részt
kalandokban, harcol az igazságért, és
nyeri el méltó jutalmát – vagy büntetését.
A kicsikben így – tehát nem direkt módon
– rögzülnek az erkölcsi tanulságok. 

Amikor meséről beszélünk, többnyire
olvasott vagy élőszóban előadott történet-
re gondolunk, holott a mai gyerekek már
inkább a televízióban, videón látott meg-
filmesített történetre gondolnak, ahol a

verbalitás háttérbe szorul. A vizuális mese
készen kapott képei nem fejlesztik kellő-
en a gyermeki fantáziát, belső képalkotó
képességet. 

A jeles naphoz kapcsolódva a puszta-
zámori iskolában útjára indítottuk a Min-
den napra egy mese folyamot. Október
18-ig naponta mondtuk, hallgattuk, olvas-
tuk, játszottuk, éltük a mesét. A projektet
két különleges program zárta. A délelőtt
folyamán mesevetélkedőn kellett kiállni-
uk a hét próbát a négy évfolyamból szer-
vezett vegyes életkorú csapatoknak.
Tanulóink elméleti és ügyességi feladatok
megoldásával adtak számot a mesék vilá-
gában szerzett tudásukról, rátermettsé-
gükről.

Délután pedig Csernik Szende erdélyi
mesemondó, láb-bábművész mesélt ízes,

szép erdélyi kiejtéssel, s játszott hozzá
lábbábokkal. A gyermekkor vége sajnos
magával hozza azt is, hogy elszakadunk a
mesék világától. Szende előadása a gye-
rekeket és felnőtteket egyaránt elvarázsol-
ta. A jelenlévők közül – kortól függetlenül
– senki sem érezte, hogy kinőtt volna a
mesékből. Reméljük, hogy többekben
kedvet ébresztett ahhoz, hogy esti mesét
olvasó szülőként vagy könyvet bújó gye-
rekként rendszeresen kezükbe vegyék az
ősöktől kapott, mesebeli kincsekkel teli
tarisznyát.

Köszönet a Pest Megyei Könyvtárnak a
mesés délutánért.

Itt a vége fuss el véle, holnapra is légy
vendége!

Mészáros Ildikó

Minden napra egy mese

Karrierépítő oldal   
Ötletközvetítő és saját maguk megmutatására lehetőséget adó
portál indult a magyar felsőoktatásban tanulóknak és friss dip-
lomásoknak. Az egyik oldalon a vállalatok állnak, amelyek
problémákat vetnek fel, a másik oldalon pedig a fiatalok, akik
egy jó megoldással felhívhatják magukra a figyelmet.

A UNIVERSIDE (www.universide.hu) a hazai felsőoktatásban
tanulókat és friss diplomásokat tömörítő portál azért jött létre,
hogy közelebb hozza a fiatalokat és a vállalatokat. Célja, hogy
megteremtse annak a lehetőségét, hogy az igazi tehetségek
már a tanulmányaik alatt megmutathassák magukat a munkaa-
dói oldal számára.

A diákoknak már a tanulmányaik ideje alatt tudatosan fog-
lalkozniuk kell azzal, hogy mire kikerülnek a felsőoktatásból,

fel tudjanak mutatni valami olyan pluszt a vállalati szféra felé,
ami megkülönbözteti őket a több tízezer hasonló helyzetben
lévő frissdiplomástól.

Az universide.hu használata nem csak közvetlenül, hanem
közvetetten is elősegíti a karrierépítést már a tanulmányok
ideje alatt. Mivel a hallgatók több területen, valós vállalati
problémákkal kapcsolatban adhatnak be megoldási javasla-
tokat, ezáltal olyan gyakorlatra tehetnek szert, ami előnyt
jelent az álláskeresés során vagy egy állásinterjún. Nem mel-
lesleg a hatékony és kitartó szereplés jól mutat az önéletrajz-
ban is. 

MTI



Január
30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva Titusz Simon

Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ

Veronika Bódog Lóránt Gusztáv Antal Piroska Sára

Fábián Ágnes Artúr Zelma Timót Pál Vanda

Angelika Károly Adél Martina Marcella Ignác Karolina

H K Sz Cs P Sz V

Február
27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 1 2

Angelika Károly Adél Martina Marcella Ignác Karolina

Balázs Ráhel Ágota Dorottya Tódor Aranka Alex

Elvira Bertold Lívia Ella Bálint Kolos Julianna

Donát Bernadett Zsuzsanna Álmos Eleonóra Gerzson Alfréd

Mátyás Géza Edina Ákos Elemér Albin Lujza

H K Sz Cs P Sz V

Május
28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Valéria Péter Katalin A Munka ünnepe Zsigmond Tímea Mónika

Györgyi Ivett Gizella Mihály Gergely Ármin Ferenc

Pongrác Imola Bonifác Zsófia János Paszkál Erik

Ivó Bernát Konstantin Júlia Dezsõ Eszter, Eliza Orbán

Fülöp Hella Emil Magdolna Janka, Zsanett Angéla Tünde

H K Sz Cs P Sz V

Július
30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Pál Annamária Ottó Kornél, Soma Ulrik Emese Csaba

Apollónia Ellák Lukrécia Amália Nóra Izabella Jenõ

Örs Henrik Valter Endre Frigyes Emília Illés

Dániel Magdolna Lenke Kinga Kristóf Anna, Anikó Olga

Szabolcs Márta, Flóra Judit Oszkár Boglárka Lehel Hermina

H K Sz Cs P Sz V

Szeptember
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

Egyed, Egon Rebeka Hilda Rozália Viktor Zakariás Regina

Mária Ádám Nikolett Teodóra Mária Kornél Szeréna

Enikõ Edit Zsófia Diána Szabolcs Friderika Máté, Mirella

Móric Tekla Gellért Kende Jusztina Adalbert Vencel

Mihály Jeromos Malvin Petra Helga Ferenc Aurél

H K Sz Cs P Sz V

Október
29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Mihály Jeromos Malvin Petra Helga Ferenc Aurél

Brúnó Amália Koppány Dénes Gedeon Brigitta Miksa

Kálmán, Ede Helén Teréz Gál Hedvig Lukács Nándor

Vendel Orsolya Elõd Nemzeti ünnep, GyöngyiSalamon Blanka Dömötör

Szabina Simon Nárcisz Alfonz Farkas Mindenszentek, Tóbiás

H K Sz Cs P Sz V

Zámori hí



Április
31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

Árpád Hugó Áron Buda Izidor Vince Bíborka

Herman Dénes Erhard Zsolt Leó Gyula Ida

Tibor Tas Csongor Rudolf Andrea, Kristóf Emma Húsvét, Tivadar

Húsvét, Konrád Csilla Béla György Márk Ervin Zita

Valéria Péter Katalin A Munka ünnepe Zsigmond Tímea Mónika

H K Sz Cs P Sz V

Augusztus
28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Szabolcs Márta, Flóra Judit Oszkár Boglárka Lehel Hermina

Domonkos Krisztina Berta Ibolya László Emõd Lõrinc

Zsuzsanna Klára Ipoly Marcell Mária Ábrahám Jácint

Ilona Huba Állami ünnep, István Sámuel Menyhért Bence Bertalan

Lajos, Patrícia Izsó Gáspár Ágoston Beatrix Rózsa Erika

H K Sz Cs P Sz V

November
27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Szabina Simon Nárcisz Alfonz Farkas Mindenszentek, Marianna Tóbiás

Gyõzõ Károly Imre Lénárd Rezsõ Zsombor Tivadar

Réka Márton Jónás Szilvia Alíz Albert Ödön

Gergõ Jenõ Erzsébet, Zsóka Jolán Olivér Cecília Kelemen

Emma Katalin Virág Virgil Stefánia Taksony András

H K Sz Cs P Sz V

December
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Elza Melinda Ferenc, Olívia Borbála, Barbara Vilma Miklós Ambrus

Mária Natália Judit Árpád Gabriella Luca Szilárda

Valér Etelka Lázár Auguszta Viola Teofil Tamás

Zénó Viktória Ádám,Éva Karácsony, Eugénia Karácsony, István János Kamilla

Tamás, Tamara Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva Titusz

H K Sz Cs P Sz V

Június
26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

Fülöp Hella Emil Magdolna Janka Angéla Tünde

Kármen Klotild Bulcsú Ferdinánd Norbert Róbert Pünkösd, Medárd

Pünkösd, Félix Margit Barnabás Villõ Antal Vazul Jolán

Jusztin Laura Levente Gyárfás Rafael Alajos Paulina

Zoltán Iván Vilmos János László Levente Péter, Pál

Pál Annamária Ottó Kornél, Soma Ulrik Emese Csaba

H K Sz Cs P Sz V

Március
24 25 26 27 28 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Mátyás Géza Edina Ákos Elemér Albin Lujza

Kornélia Kázmér Adorján Leonóra Tamás Zoltán Franciska

Ildikó Szilárd Gergely Krisztián Matild Nemzeti ünnep, Kristóf Henrietta

Gertrúd Sándor József Klaudia Benedek Beáta Emõke

Gábor Irén Emánuel Hajnalka Gedeon Auguszta Zalán

Árpád Hugó Áron Buda Izidor Vince Bíborka

H K Sz Cs P Sz V

írek 2014
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A Zámori Hírek kiadói szerkesztője felhí-
vott telefonon: „Panni néni! Lenne-e ked-
ved egy karácsonyi cikk megírásához?”–
kezdte a beszélgetést, de már mondta is
az elképzeléseit: „Úgy gondoltam, hogy a
falu régi karácsonyi szokásait kellene
közreadni. Hogy ünnepeltek, mi volt az
ünnepi ebéd, milyen egyéb szokások vol-
tak akkoriban. Különösen jó volna olyan
eseményt  lejegyezni az ünnep kapcsán,
ami  az illető személy számára örökké
emlékezetes maradt.” Megállapodtunk,
hogy november 30-ig elküldöm a cikket.
Így is történt. Kezdjük csak szaporán!

Mozgó karácsonyfa

Hát persze, akkor mindjárt az én saját
esetemet mondom el először: 1944 kará-
csonya előtti, már erősen sötétedő dél-
után  a házunk közelében észrevettem
egy „mozgó” fenyőfát. Persze, mint kide-
rült, a fa egy ember hátán dülöngélt; gyö-
kerével az ég felé mutatott, a csúcsa meg
a sáros utat súrolta. Tizenegy éves voltam
ekkor;  jó hangosan, szinte kiabálva,
kicsit a fa alá hajolva kérdeztem: hova tet-
szik vinni ezt a karácsonyfát?  A válasz
szintén hangosan érkezett: Páliékhoz.
Szent Isten, azok mi vagyunk! Még a
lélegzetem is elakadt; megálltam. Ő
továbbment, és én akkor megtudtam,
hogy a karácsonyfát nem a Jézuska
hozza, hanem Pali bácsi!

Következzék a pusztazámori régi kará-
csonyi ünnepek kiderítése. Első telefonhí-
vásom Tera mamának szólt. Az ered-
mény: Pannikám,  bármikor jöhetsz
beszélgetni, várlak!

A második telefonbeszélgetésem
Annuska óvó nénivel – róla azt kell tudni,
hogy a falu dolgaiban eligazítóm és segí-
tőm – folyt, aki az idősebb szomszédait
kérte meg, meséljék el nekem a régmúlt
ünnepi szokásait.

„A karácsony mindig nagy ünnep volt!” 

Tera mamához vasárnap délelőtt mentem;
az asztalon szép sorrendbe rakott fényké-
pekkel várt. (Bizony, ő készült a beszélge-
tésre!)

A kupac tetején fekvő 100 éves (1914-
ből) esküvői kép az ő szüleit ábrázolja. A
fiatal menyasszony (Tera mama édesany-
ja) és az I. világháborúba induló katona-
ruhás vőlegény (az édesapja) alig látható

arcvonásokkal – szép „emberpár”, mond-
hatták, akik ismerték őket.

– Én 1919-ben születtem – kezdi. –
Csak arra emlékszem, hogy nagy sze-
génységben éltünk. Talán 2-3 éves vol-
tam, mikor  édesapám a fogságból haza-
jött, sajnos betegen.  A karácsony mindig
nagy ünnep volt! Hosszan készülődtünk,
minden évben egyformán. Négy héttel
előtte minden reggel 6 órára az anyák a
gyerekekkel (a férfiak dolgoztak) „roráté-
ra” (adventi hajnali misére) mentek a
templomba (fel a Remeteségbe); sokszor
még lámpás is kellett, ha nagy sár volt. Az
iskolában a hittan órán tanultuk  a „betle-
hemes”  verseket vagy mondókákat
(látod, már nem is emlékszem a versre;
még szép, hát 85 évvel ezelőtt volt).

A roráté befejeződött, és december 24-
én éjféli mise volt. A templom mindig tele
volt, még ma is sokan mennek. Ezen a
napon sóban-vízben főtt bab volt a böjti
étkezés (nem is volt berántva!), és utána
mákos guba.

Szigorúan betartottuk a böjtölést, pedig
az előző napokban már a mákos és diós
kalácsot kisütötték. Az éjféli mise után az
öregek kocsonyát, a gyerekek kalácsot
ettek.

A karácsonyfa?! Hát, egyszerűen meg-
oldottuk. Az erdőből szabad volt fenyőá-
gat vágni; a vödörbe földet tettünk és
abba szurkáltuk az ágakat. Nálunk min-
dig volt mézes szívecske és csillag a fára
akasztva, mert anyám már akkor is tudott
ilyet sütni, hiszen öt család méhecskénk
volt.  (Apám méhészkedett!)

Karácsony este előtt még a betleheme-
sek jöttek (csak a Szűzanya volt lány meg
egy-két angyalka). Egy marék aszalt gyü-
mölcsöt, kockacukrot, diót kaptak a házi-
aktól. Ezt a betlehemes játékot másnap
délelőtt a templomban az oltár előtt újra
eljátszották.

Ajándékozásra nem is emlékszem;
nekem még babám se volt soha gyerek-
koromban!

A karácsonyi ebéd: húsleves, főtt hús,
amihez mindig volt paradicsommártás

vagy birsalmaszósz. Utána egy tapsi
kalács. A napokkal korábban levágott
disznóból töltött káposztát is főztek az
ünnepekben. (Minden szegény ember
vágott disznót!) Különleges eseményre
nem emlékszem, mindig egyformán csi-
náltunk mindent az ünnepekre.

Közös kemencében sült a kalács

Bedő Julianna  (Gere Ferencné) kedvesen
fogad; a fiával és családjával lakik együtt.
Most, délelőtt, egyedül van itthon. A saját
szobájába tessékel; itt nyugodtan beszél-
gethetünk. Közben tisztáztuk, hogy a ’30-
as évek elején születtünk, így azonnal a II.
világháború utáni időre való emlékezés
került a beszélgetés középpontjába.  

– Családi ünnep volt a karácsony min-
dig; anyai nagymamámnál zajlott minden
ünneplés, a nagy család részvételével. Mi
hatan voltunk testvérek. Zámor határában,
„Ödön-pusztán” (ma tehenészet van a
helyén)  laktunk, akkor is az állattenyész-
tés volt ott a legfontosabb dolog. Etyekre
jártunk iskolába. Szigorú rend volt, mert
minden reggel fél nyolcra templomba
mentünk reggeli misére. Arra emlékszem,
hogy a közös kemencében sütötték a
kalácsot (olyan nagy volt, hogy 4-5
kenyér is elfért benne). A karácsonyi
ünnepre a kisiskolások betlehemeztek
minden évben. A betlehemes játékot
megköszönve diót és „filléreket” adtunk
nekik.

A családi ünneplés azzal kezdődött,
hogy Apu öntött egy pohár bort  és
Anyánknak kínálta. Csak ezután kezdőd-
hetett a nagyon mérsékelt „iszogatás”.
Arra emlékszem, hogy apai nagymamám
is mindig itt volt az egész családdal
együtt. Ő titokban már előre kóstolt az
ünnepi borból, de a lelkünkre kötötte,
hogy „apátoknak nehogy eláruljátok!”.
Apu bizony nem töltött sok időt a társa-
sággal, mert a munkában nem volt ünnep,
hiszen az állatokat karácsonykor is kellett
etetni, ellátni. Ő szigorú, mindent időben
megcsináló ember volt, minden nap fél
kettőkor már felkelt!

A háborús élmények igen élénken
élnek bennem – sajnos rossz történések-
kel (bujkáló nővéreimmel stb.). Vannak
gyerekkori gyönyörű, vidám, gondtalan
játékokról szóló emlékeim is. Például a
háború utáni kukoricafosztásról, amelyen
sok gyerekkel együtt vettem részt. Erről és
a lakásunkról manapság álmodni szok-
tam. Igen összetartó család a miénk, talán

Régmúlt karácsonyok Zámoron
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anyai nagyapám, Kovács András példája
nyomán, aki nagyszerű, ráadásul szép
ember is volt.

(Utóirat tőlem: Julika néni beszélgeté-
sünk alatt többször is hangsúlyozta: „Kis-
lány koromban követelődző voltam, az
iskoláig üvöltöttem, hogy pénzt adjanak
szalámira és zsömlére. Isten tudja, miért
kívántam éppen ezt.” – P. A.)

Rongybaba és „cifra bohóc”

Békési Gézával és feleségével, Ilikével ter-
ven felüli beszélgetésre került sor Jucika
ajánlására, mivel ők a pusztából nemigen
jutottak el rendszeresen a templomba;
nem úgy, mint Géza „bácsi” és felesége.

Géza az udvaron, Ilike a mosógép mel-
lett. Hát ha már itt vagyok,  egy rövidebb
időre feltartom őket. Elmondom, hogy mi
célból toppantam be, szabadkozom
kicsit, de látom, hogy segíteni akarnak. 

Ilike el is kezdi. – Engem a Jézuska
hozott 1940-ben, december 24-én szület-
tem.  (Mi ez, ha nem „örökké emlékeze-
tes” esemény! Nincsenek véletlenek! – P.
A.) Nemcsak nekem emlékezetes, hanem
az összes testvéremnek is. Nekik a szen-
testét az istállóban kellett tölteniük, várva
egy kiscsikó születését, mert ezzel terel-
ték el őket az én születésem miatt.

A karácsonyi ünnep családias volt min-
dig; böjtöltünk, szenteste bableves ké -

szült, sóban-vízben főzve. Náluk mindig
egy kis ostyára méz, fokhagyma és alma-
szelet került, amit a leves után „bekap-
tunk”. Fontos esemény volt még a kosár-
ka dió bekészítése az asztalra. Ebből min-
denkinek egy szemet kellett megtörni,  és
a dió belseje mutatta a gyerekek jövő évi
egészségét. Ha szép volt mind a négy
gerezd, akkor nem lesz baj, de ha rossz
volt belül, akkor bizony betegeskedés
várható.

A karácsonyfa díszítése a háború után
bizony gondot jelentett; egy-két évig
alma, dió került a fenyőfára, de később
már – a szaloncukrot helyettesítendő –
kockacukor díszelgett az ágakon. Géza
még emlékszik, hogy kukoricalisztből
sütöttek süteményt, „prószát”, és ha vala-
ki jött, eldugták, mert pillanatok alatt elfo-
gyott volna. Éjféli misére a család minden
tagja mindig elmegy. Zámoron mindig
tele van a templom a falu lakosaival. Ez
egy megmaradt szép hagyomány! 

Géza „bácsi” betlehemes élményei
közül egy kedves jelenet: – Nem tudom,
ki mondta a szöveget, király vagy pásztor
kezdi mesélni: főtt kolbászunk mind elfo-
gyott, fényes csizmánk is megrogyott.
Csóli Miska bácsi közbeszólt: „Tán a
kutyák vitték el?!”  Erre kitört a nevetés…

Ajándékozás: Ilike rongybabát kapott, a
nővérei varrták.  Géza „megtalálta a cifra
bohócot” édesanyja varrógépének fiókjá-
ban, és csodálkozott, hogy a Jézuska is
olyat hozott neki. 

A közelmúlt karácsonyi készülődései –
faállítás, ajándékok készítése, csomagolás
– nagyon eltérnek a gyerekkorban átélt
helyzetektől.  Géza viszi a szót: – Na,
gyerekek, megyünk autóval Pestre, mert
így megnézhetjük, hogy „merre jár a
Jézuska a csomagokkal”. Ilike hozzáteszi:
– Így aztán mindenre volt időm a szentes-
tén.

„Nagymamám meséinek örültem 

a legjobban”

Annuska, Reiner Sándorné a telefonban
már előre elmondta, hogy az ő apukája
ügyesen szerkesztett minden évben hasz-
nálatos karácsonyfát. Egy söprűnyél volt
végig kifúrogatva, még talpa is volt desz-
kából, és a fenyőágakat a lyukakba bele-
szurkálták. 

Ő 1949-ben született, így kisgyerekként
a II. világháború utáni nagyon szegényes
ünnepekre emlékszik. 

– Szenteste napján mindig böjt volt,
mákos tésztát ettünk. Éjféli misére a fel-
nőttek mentek. Az ünnepi ebéd: húsle-
ves és az előző napokban vágott disznó-
toros, később torta és sütemény is volt.
A mindig ugyanúgy elkészített „egybe-
sült tarja” dinsztelt káposztával azt
jelentette, hogy egyben marad az egész
család (ez szilveszteri vacsora volt). A
bejglisütést is a nagymama csinálta,
hatalmas munkabírása volt, férfiakat is
megszégyenítő dolgokat végzett (pl. az
esőmosta domboldalra visszahordta a
földet, de ha a szükség úgy hozta, a
disznót is levágta).

Majdnem elfelejtem, hogy az ünnep-
napi misére kosárban vittük az ételt meg-
szentelni. Még mostanában is hallottam,
hogy ma is él ez a szokás. Ajándékozás
gyerekkoromban nemigen volt; egy alvó-
babát hozott a Jézuska, de anyai nagy-
mamám meséinek örültem a legjobban.
Szilágyi iskolaigazgató úrtól könyvet
kaptam és játékot, mert nagyon szerettem
olvasni. A mai karácsonyok átalakultak,
jobban költekezünk, veszünk halat vagy
mást is a gyerekek kedvéért.

*
Beszélgetőpartnereimnél a legtöbbször
elhangzott megállapítás a következő volt:
„a karácsony családi ünnep”. Ezért én is
minden pusztazámori családnak áldott,
boldog karácsonyi ünnepeket kívánok,
őszinte tisztelettel:

Páli Anna ( Panni néni)

RODÉ (SZENTE) KLÁRA FELVÉTELE
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Algéria homokos sivatagában egy francia katonai akadémián
végzett harcedzett katonatiszt egy nap nem volt képes a célke-
resztben látható ellenségére lőni. Számára az ellenség eddig
olyan volt és úgy gondolkodott, mint ő maga: fegyverrel a kéz-
ben, a homokdűne mögül az ellenséget legyőzni, és persze túl-
élni. Ez a pillanat azonban más volt. Az ellenség kezében nem
volt fegyver, és a dűne sem takarta. Charles (a francia katona-
tiszt) valami olyasmivel találkozott, amivel eddig nem. Valami-
vel, amit többnek érzett; bármi, amit a világból ismerhetett. Az
ellenséges katona leborult, majd felállt, majd újra leborult. Char-
les tudta, mit csinál a célbavett ellenség: imádkozik. Végigfutott
benne a gondolat: milyen erő lehet az, ami által egy ember még
a haláltól sem fél? Nem mintha ő félt volna a haláltól, ám más
az, amikor valaki mindent megtesz azért, hogy túléljen és har-
coljon, és megint más, hogy valaki kiszolgáltatja magát az ellen-
ségnek. A francia katonát ma Charles de Foucauld-ként, a híres
tuareg-, földrajz-, nyelvkutatóként és szent életet élő emberként
ismerjük. 

Mi hatott erre az erős és képzett katonára ennyire?  A kér-
désre a választ a csendes, ugyanakkor veszedelmes sivatagban
találjuk. A homoktenger végeláthatalannak tűnő, félelmetes,
mégis végtelenül nyugodt, csendes világ. Charles ebben a
világban értette meg, hogy nem válhat minden hatalom birto-
kosává, hiszen a világ, mely körbeveszi sokkal több, mint az
ember élete. Ám rájött valami másra is. Ez az óriási erő, melyet
megtapasztalt, benne is jelen van. Innen kezdve olyan kitartás-
ra és életerőre tett szert, mint senki más, akit ismerhetett. Évti-
zedekkel később Charles eszmeiségének egy követője könyvet
írt arról, hogy ez a sivatag ott van bennünk, így anélkül, hogy
fizikailag el kellene érjük azt, megtapasztalhatjuk a kiszolgál-
tatottságot és végtelenséget. A mai világ nem sivatag: a televí-
zió a háttérben szól, mert a csöndben kellemetlenül érezzük
magunkat, az okostelefont nézzük, ha várni kell valahol, mert
így legalább múlik az idő. Félünk, de ezt a mai ember nem
érzékeli, nem akar vele szembesülni.

Mégis vannak helyzetek/helyek, amikor/ahol nem mene-
külhetünk a csend sivataga elől. Van, aki a kórházban szem-
besül vele, de van, aki a munkája, hivatása által. Egy idős,
háborút megjárt katona mesélte, hogy ő megtalálta ezt a siva-
tagot. Egy előretolt állásban őrt állva az első pár napon azon
gondolkodott, mi lehet otthon, vagy mi lesz a reggeli. Később
kezdte észrevenni, hogy milyen gazdag a természet, mely
körbeveszi. Aztán egy nap úgy tekintett fel az égre, hogy nem
fényes pontokat látott az égbolton, hanem csillagokat, boly-
gókkal teli életet elképzelhetetlen lehetőségekkel. Az idős
veteránban elcsendesült a belső hangzavar és kezdett feltá-
rulni a valóság. 

A természettel még szoros kapcsolatban lévő őseink a de -
cembert – mint sötétbe burkolózó hónapot – misztikus rítusok-
kal és ünnepekkel töltötték meg. Jézus születését ünneplik a
keresztények: „(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden
embert megvilágosít.” (Jn 1,9) Református és evangélikus
keresztények Karácsonykor úrvacsorára, katolikusok az éjféli
misére mennek, sőt ezen a napon sok vallását nem gyakorló is
részt vesz az istentiszteleteken. A zsidók e hónapban ünneplik
a Hanukát, a fény ünnepét. A mai ember keresi a tél misztiku-
mának rítusait valamiben, amit a modern kor nem ad meg. 

Kevesen találják meg. A sivatagot átélni nem lehet egy turis-
tabusz ablakán keresztül; abban el kell mélyedni. Erre szolgál
az Advent. A néhány hét, mely megelőzi karácsonyt, éppen az

a sivatag, mely lehetőséget ad. Mindenki, aki sportol, tudja,
hogy edzeni, bár fájdalmas lehet, mégis jó. Az edzés utáni jó
közérzet és a hónapok, esetleg évek után kifejlődött izomzat,
ügyesség vagy éppen gyorsaság új dimenziókat nyit meg az
ember előtt. A bukfencet alig végrehajtani tudó szaltózik, a
néhány kilóval a sarokban súlyt emelő több tucatnyi kilókat
emel társai elismerő tekintete között. Sokan azért nem jutnak
el idáig, mert nem vállalják a sivatagot. Vannak, akik csak egy
részét. Futók, akik zenét hallgatnak futás közben, akik a meleg
tornatermet választják a hűvös levegő helyett, mind menüből
válogatnak, nem szembenéznek a valóság teljességével. Így
eljöhet az idő számukra, amikor vagy megteszik, vagy az élet
szembesíti őket majd velük.

Advent időszaka a lelket erősíti. Ha valaki nem merül el a küz-
delemben, melyre hív, nem tudja befogadni a Karácsonyt sem tel-
jességében. A francia katonatiszt és ellensége ugyanazt a valósá-
got kezdték szemlélni, és mivel nem hessegették el, alapvetően
formálta át életüket. December tehát szimbóluma egy felismerés-
nek és egy nehéz, de egész életünket átformáló elhatározásnak.

Markovics Milán Mór 
főhadnagy, tábori lelkész

(A Honvéd Altiszti Folyóirat 2013/6. száma nyomán)

December, életünk sivataga

A KATONA MAGÁNYA
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Személyesen ismertem Koroda Miklóst,
akit családunkban Miklós bácsinak szólí-
tottuk. (Felsőkubini Koroda Miklós író,
publicista, a Köztársaság segédszerkesz-
tője, antológiaszerkesztő, 1909–1978).
Sajnos már jó néhány éve nem él közöt-
tünk. Azon írók közé tartozott, akiről
halála után nem sokat beszéltek, nem
emlékeztek meg. Hogy mi volt ennek az
oka?  Ki tudja…

Budapesti születése ellenére a vidéket,
a földet, a parasztembereket nagyon sze-
rette. Mint a Rádió főmunkatársa nagy-
részt a falvak változásairól tudósított.
Tapasztalatait regényeiben, köztük a
Karacs Kristóf látóhegyi festőről szóló
regényciklusában kamatoztatta (Látóhe-
gyi asszonyok, 1959; A Holt-Szamos két
partja, 1962; Pataki tengerészek, 1966;
Az istennő ölében, 1969). 

Édesapja (felsőkubini Koroda Pál költő,
író, publicista, történész –1858–1933) és

Reviczky Gyula, akit édesapja barátjának
tudhatott, közösen buzdították az írói
pályára. 

Kezdésképpen Koroda Miklós Reviczky
életének történetét írta meg.

A XIV., XV. és XVI. századi történe-
lem különösképpen foglalkoztatta.
Kutatta a felvilágosodás korát is, véle-
ményét különböző publikációkban
tette közzé.

Sajátos hangú, az akkori kornak megfe-
lelő, ízes nyelvezetű regényeiben, neve-
zetesen a Bolondok tornya (1974) és a
Gyönyörök kertje (1978) című műveiben
a történelmi eseményeket képzeletével
gazdagítva jelenítette meg.

A könyvekben a középkori budai Várban
lakók kalandjai elevenednek meg, különös
tekintettel a több száz éves, Úri utcai lakó-
toronyra, amely izgalmas otthona és sze-
relmes alkotóhelye volt az akkori kézmű-
veseknek, festőknek, íródeákoknak.

A Torony története című regényfolya-
mának (melyből a fentebb említett két mű
készült csak el) ihletője saját otthona volt;
a ház legfelső emeletén  élt haláláig har-
madik feleségével. A rejtőzködő torony-
ban vendégként jómagam is élvezhettem
annak nem mindennapi, csigalépcsős,
zegzugos hangulatát. Csodálhattam a
tetők fölött a Mátyás-templom tornyától
egészen a Gellért hegyig terjedő páratlan
kilátást.

Nem sikerült házasság, csalódások kí -
sérték sorsát, melyet nemes borok és
szemrevaló hölgyek társaságával próbált
kiegyensúlyozni. Nagykanállal szerette
az életet; ahogy mondani szokták, mind-
két végéről égette a gyertyát.

Mi, a budai Várban lakók úgy éltünk,
mint egy kis faluban, jól ismertük egy-
mást. Az író apósom boros „pincéjének”
rendszeres látogatója volt az Úri utca
közelében. Úgyis mint földije, hiszen
sokszor emlegette a Koroda birtokot mint
apósom pusztazámori szőlőjének szom-
szédját. Éveken át kóstolta és élvezte az
ismerős tőkékről fakadt bort.

A kora esti órákban útja a Tóth Árpád
sétányon keresztül, üres „lámpásával”,
demizsonjával a kezében, elmaradhatat-
lan pipájával a szája sarkában egyenesen
a pincébe vezetett. Megitta az áldomást,
anekdotázott egy kicsit, majd a demi-
zsont megtöltve hazatért a Toronyba,
éjszakai írásaihoz.

A ma napig szeretettel őrzöm regé-
nyét, a Bolondok tornyát, melyben a
Szente család összes tagját megszólítva
dedikált. Engem kedvesen a „kisdámá-
ból kismamává nemesedett Kalárisnak”
nevezett, utalva az akkor született kislá-
nyomra.

Emlékét örökké megőrzöm,  ugyanúgy,
mint a társaságát élvező családom tagjai-
nak emlékét is, akik már nem olvashatják
ezeket a sorokat.

Rodé (Szente) Klára

Alkotások a Toronyból
Emlékeim Koroda Miklósról

KORODA PÁL ÉS KORODA MIKLÓS SÍREMLÉKE

A NEMZETI SÍRKERTBEN (FIUMEI ÚTI TEMETŐ

47/1-1-22.)

KORODA MIKLÓS

Hírek, információk községünkről a 
www.pusztazamor.hu honlapon olvashatók.
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A jókedvhez ugyanannyi energia kell,
mint a rosszkedvhez, 

hát legyünk inkább vidámak

Az év végéhez közeledve beszéljünk az
ünnepi ételek elkészítéséhez használt
fűszerek, gyümölcsök és magok hasznos
tulajdonságairól. 

Az ánizs, más néven bécsi kömény
gyógyhatású illóolajokat tartalmaz,
melyek gyomorerősítő hatásúak, enyhítik
a köhögést és – kismamák, figyelem –
segítik a tejelválasztást.  A kimerítő ünne-
pi étkezések után javaslom, rágjanak el
néhány szem ánizst, ezzel csökken a telt-
ség- és puffadásérzésük.

Gyomrunkat illetően az ánizshoz hason-
ló a szegfűszeg, de ezen felül fontos tulaj-
donsága még a fertőtlenítő és fájdalomcsil-
lapító hatása is. A fahéj szintén jó szolgála-
tot tesz nagy evésekkor, hiszen serkenti a
gyomornedvek elválasztását és így meg-

gyorsítja az emésztést. De egy jó fahéjas tea
segíthet a meghűléses betegségeknél jelent-
kező alvási nehézségek esetén, a fahéj illó-
olajat pedig bedörzsölésre használhatjuk
fejfájáskor. A gyömbért, mellyel pl. a skan-
dinávok és az angolok ízesítik karácsonyi
kekszeiket, már ősidők óta széles körben
alkalmazzák gyógyításra. A friss gyömbér
fejti ki a legjobb és leggyorsabb hatást, így
rosszullét, utazási betegség esetén egy friss
vagy kandírozott szeletet elfogyasztva
hamarosan enyhülnek panaszaink. A meg-
hűlés, köhögés tüneteinek kezelésére
igyunk gyömbérteát mézzel vagy gyömbér-
szirupot tetszőleges teába keverve. Ha
rendszeresen fogyasztjuk a gyömbért, nagy
eséllyel megelőzhetjük a szívinfarktust. De
külsőleg is alkalmazhatjuk izom- és ízületi
fájdalmaink enyhítésére borogatás, bedör-
zsölés vagy fürdő formában.

Tudták, hogy az aszalt gyümölcsök,
különösen a sárgabarack, a szilva, a dato-
lya és a füge igen gazdag káliumban, gyü-
mölcscukorban és rostokban? Ezeknek
köszönhető, hogy nagyon hatásosak

székrekedés esetén. Fogyókúránál is jók
az édesség utáni vágy, illetve az éhség
csökkentésére.

Hitték volna, hogy az elmaradhatatlan
bejgli mák- és diótölteléke is nagyon
egészséges? A dió és a mogyoró – ásvá-
nyianyag- és vitamintartalmuk mellett –
telítetlen zsírsavakban gazdag, melyek
fokozzák a zsíranyagcserét és támogatják
az idegműködést. Úgynevezett jó kolesz-
terint tartalmaznak, így védenek a szívin-
farktus és szélütés ellen. A mák igen gaz-
dag B vitaminokban és ásványi anyagok-
ban, elsősorban káliumban, kalciumban,
vasban, magnéziumban és foszforban.
Olaja egyenértékű az olívaolajjal. Lassítja
az öregedési folyamatokat. Segíti a csont-
szövet épülését, normalizálja a vér
koleszterinszintjét, növeli a szellemi tel-
jesítőképességet, alkalmazásával meg-
előzhető a trombózis és embólia.

Ugye milyen egészségesek ünnepi éte-
leink? De sajnos ez is csak akkor igaz, ha
mértékletesek vagyunk! 

Sz. J.

Rakonczay világ 
körüli útra indult

A magyar óceánátkelő rekor-
der világ körüli útra indult
kétárbocos hajójával. A pusz-
tazámori kötődéssel rendelke-
ző sportoló ígéri, ezúttal nem
lesz olyan zűrös útja, mint
legutóbb.

– Ismét hosszabb időre kihajózok – adta hírül honlapján
Rakonczay Gábor. A tavaly az egykezes óceánátkelés világre-
kordját meglepően simán megdöntő kenus célja „szóló földke-
rülés teljesítése a klasszikus déli útvonalon, a Jóreménység
foka, a Leeuwin-fok és a Horn-fok kerülésével, 3 megállással.
Egy 44 lábas Colvic típusú kétárbocossal.”

Az utat honlapján (rakonczay.com) lehet majd nyomon
követni. Rakonczay saját bevallása szerint megpróbált min-
dent elkövetni, hogy semmilyen szinten ne legyen olyan
problémás ez az út, mint a legutóbbi, amikor több napra
eltűnt az Atlanti-óceánon. Az aktuális helyzetpontját
naponta frissíti majd, a kikötésekkor pedig fotókat és videót
is fel fog tölteni weboldalára.

A földkerülés első szakasza 6500 tengeri mérföldes lesz
(12 000 km). Rakonczay Benalmádenából indult el, és Fok-
várost veszi célba először. Tervei szerint 50 napot lesz a
vízen Dél-Afrikáig, ezért előre is boldog karácsonyt és sike-
rekben gazdag új évet kíván mindenkinek.

MNO

Természetes szerek, módszerek 
– karácsony táján
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Az ózonillatú, fenséges téli erdő különös
látomásokat kelt életre, mikor minden por-
cikáját belepi a puha, vakító hó. A fehér
színpadon játszók, kisebb nagyobb esély-
lyel, rendületlenül keresik a létfenntartás-
hoz kitaposott ösvényeket, folytonosan
megújulva, az élet körforgásához igazodva.

A valóságos látomások erdejében, a szik-
rázó napsütésben gyémántként ragyognak
a lágyan egységbe kapaszkodó kristályos
hópelyhek. A faóriások és törpék az ele-
gáns mulatság résztvevői, talpig fehérben
tündökölnek. Az évszakonkénti változás
divatját követők mint az erdő őrei a magas-
ba nyúlnak, míg a többiek földig hajló zöld
alsószoknyával dicsekszenek.

A fagyos téllel dacoló, tündöklő napsu-
gár néhol könnyekre fakasztja, megbontja

a hófehér palástokat. A látvány páratlan
lelki nyugalmat áraszt, megérintve a mél-
tóságos elmúlás gondolatával.

Az erdő közeli, város felé vezető úton, a
lakóházakat elérve zajos, latyakos az élet.

A sietős gyalogosok észre sem veszik az
apró, csoszogó, hajlott hátú idős nénit.
Riadt tekintetét a sáros földre szegezve,
időnként meg-megáll, biztatja bizonyta-
lan lábait.

A buszmegálló felé igyekszik, reméli,
hogy a síkos járdán baj nélkül célhoz ér.
Az utat majd mindennap megteszi, a föl -
dig lógó gyűrött bevásárlószatyorral és az
elmaradhatatlan, pici kopott retiküllel a
karján.

Nem néz fel, csak oldalra. Derékszögbe
hajlott teste megakadályozza, hogy a

magasba tekintsen, mint mások, hogy a
faágakra tapadó hóban és a kékes napsü-
tésben gyönyörködhessen.

Hazatérve előveszi a kicsi fenyőágat a
szatyorból és a Mária-szobrocska mellé, a
csipkés asztal közepére teszi. Idén a sza-
loncukor elmarad, helyette fehér vattapa-
macsokkal díszíti. 

Mint minden ünnep előtt, most is gyer-
tyát gyújt. Szemben leül. Gyapjútakarós
hintaszéke támláját meggörbült háta
éppen csak érinti. Innen nem is látja a
fenyőágat.

Az imbolygó gyertyafény furcsa, meg-
nyúlt árnyakkal öltözteti a csupasz falat.
Mintha karácsonyfát is rajzolna… 

Lassan hintázva gondolatai elkalandoz-
nak. Egészséges fiatal korának emlékeit
idézik, a boldog, közös családi karácso-
nyok örömeit, vidám hangulatát. A jóleső
melegben lassan ringatózva, behunyt
szemmel álmodik tovább…

Rodé (Szente) Klára

A decemberi tél üzenete

Karácsonyi hittel, fájdalmat cipelve
Roskadok le gyermeki jászolidhoz.
Imádkozom, Áldjon meg az Ég!
Utamat befújta már a zúzmarás tél,
Mint bánatos király érkeztem hozzád,
Ajándékképpen hoztam a tiszta hitemet,
Cserépkályhám melegét,
S a szememből csorgó könnyeimnek
Igazgyöngyeit.

(Alsóörs, 2010)

Decsiné Kiss Márta:

Jászolodnál

TÉLI ERDŐ. KISS ATTILA (VESZPRÉM) ALKOTÁSA. 
(A MŰVÉSZ KÉPEI MEGTEKINTHETŐK A WWW.KEPAFALON.HU PORTÁLON)

FOTÓ: ARCHÍV






