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A tartalomból

A 20. szüreti felvonulás…
(2. old.)

Márton-napi barkácsolás… 
(10. old.)

Rakonczay Gábor útban 
a Déli-sark felé 

(17. old.)

Szeretetteljes karácsonyt és békés, 
boldog új esztendőt kívánunk a Zámori Hírek 

minden kedves olvasójának!
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ADVENTI VÁSÁR
Sok szerete  el várjuk a kedves g erekeket, szülőket

2018. december 7-én pénteken
14 órai kezde  el!

Prog amok:
• meseelőadás 14 órai kezde  el
• kézműveskedés
• büfé

Mindeközben adventi kézműves vásár, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan
• a szülők által készíte   és felajánlo   alkotásokat (koszor kat, g er atar ókat, 

asztali és karácsonyfadíszeket, bár ilyen eg éb kézműves por ékát)
• g erekek által készíte   mézeskalácsokat lehet meg ásárolni!

Minden osztály és az óvodások saját ár sító asztallal készül!
Az Adventi vásár az iskola aulájában foly atódik december 10–14 közö  !

A prog amok ala   büfé üzemel a szmk szer ezésében!
A rendezvény ala   befoly  összeggel az iskola Gyer ekmosoly Alapít ányát

és a g er ekeket támogatják! Köszönjük!

A műsor áltozás jogát fenntar juk!
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Falukarácsony 2018

Ne a hóban, csillagokban, ne az ünnepi foszlós kalácson, ne a díszített 
fákon, hanem a szívekben legyen karácsony.

Szilágyi Domokos

Pusztazámor Községi Önkormányzat és intézményei,
valamint a Pusztazámor Községért Közalapítvány

tisztelettel és szeretettel vár mindenkit az iskola tornatermébe

2018. december 22-én, 15 órára 
a Falukarácsony ünnepségre.

Az ünnepi műsorban közreműködnek az óvodások és az iskolások.
Köszöntőt mond Pátrovics Benedek polgármester.
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A „Pusztazámorért emlékérem” 
kitüntetettje 2018-ban: Garainé Kiss Gabriella

Garainé Kiss Gabriella, a pusztazá-
mori tagiskola volt vezetője kapta 
a „Pusztazámorért emlékérmet”. 
A következő sorokban magáról 
az emlékéremről és a vonatkozó 
testületi döntésről olvashatnak, il-
letve Pusztazámor polgármesteré-
nek ünnepi beszédét is közreadjuk.

A képviselő-testület 1995. április 27. 
napján alapította a „Pusztazámorért 
emlékérem” elismerő címet. A cím 
erkölcsi elismerés. A cím adományo-
zásakor egy elismerő oklevelet és 
egy érmet ad át a képviselő-testület. 
Az érem: a „Pusztazámorért” feliratot 
és a pusztazámori címert, valamint 
a kitüntetett nevét és az évszámot tar-
talmazza. 

A „Pusztazámorért emlékérem” 
adományozható azoknak, akik egy-
egy jelentős cselekedetükkel, huza-
mosabb időn át végzett tevékenysé-
gükkel hozzájárultak Pusztazámor 
község fejlődéséhez, hírnevének 

öregbítéséhez, hagyományainak őrzé-
séhez, múltjának megismeréséhez.

Az önkormányzat az elmúlt évek-
ben rendre kitüntette azokat a sze-
mélyeket, akik kimagasló módon se-
gítették elő településünk fejlődését, 
ezért a Pusztazámorért emlékérem 
a település legmagasabb elismerését 
jelenti. 

Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 2018. szep-
tember 10-én tartott ülésén hozott 
határozata a következő:

A 92/2018. (IX. 10.) számú képvise-
lő-testületi határozat:

Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete által 
adományozandó elismerésekről szó-
ló a 10/1995. (IV. 27.) önkormányza-
ti rendelet 1–5. §-ai alapján Garainé 
Kiss Gabriella részére két évtizedes 
pedagógiai munkássága, példaértékű 
hivatástudata, valamint az Andreetti 
Károly Általános Iskola és Művészeti 

Iskola Pusztazámori Tagintézménye 
magas szakmai színvonalú működé-
se érdekében végzett kiemelkedően 
eredményes tagintézmény-vezetői 
munkájának elismeréseként „Puszta-
zámorért emlékérem” kitüntető címet 
adományoz. 

Nem lesznek változások az önkormányzati rendszerben 
– hangoztatta a Belügyminisztérium önkormányzati he-
lyettes államtitkára Hajdúszoboszlón, az országos jegy-
ző-közigazgatási konferencián.

Jövő ősszel önkormányzati választások lesznek, min-
denki választ polgármestert és képviselő-testületet – je-
lentette ki, megjegyezve, hogy marad a 2000 lakos alatti 
településeken a közös hivatal, a nagyobbaknál az önálló 
hivatal.

Miután erről „sok téves információ kering”, Dukai Mik-
lós a jegyzői konferencián nyomatékosan megerősítette: 
„határozott kormányzati álláspont, hogy nem lesznek 
az önkormányzati rendszerben változások”.

A helyettes államtitkár kitért arra is, hogy az idén 700 
milliárd forint forrás áll rendelkezésre a Belügyminisztéri-

um pályázati rendszerében az önkormányzatok működé-
si és feladatellátási költségeinek támogatására.

Dukai Miklós felhívta a jegyzők figyelmét arra, hogy 
a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos igényeket jog-
vesztő hatállyal október 15-ig lehet a szaktárcához be-
nyújtani.

Megemlítette azt is, hogy a jövő évi költségvetésben 11 
milliárd forint áll rendelkezésre a kiegészítő bérrendezési 
alapban, amely főleg a kistelepülési köztisztviselők tá-
mogatására használható fel, személyenként évi 800 ezer 
forint összegben.

Dukai Miklós emellett a kormányzat és az önkormány-
zatok közötti partneri viszony fontosságát hangsúlyozta.

MTI

Nem nyúlnak 
az önkormányzati rendszerhez
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Laudáció a Pusztazámorért 
emlékérem átadása alkalmából 

Kedves Hölgyeim és Uraim!
Kedves Gabika!

Nagy öröm és megtiszteltetés szá-
momra, hogy én mondhatom el a lau-
dációt Garainé Kiss Gabrielláról abból 
az alkalomból, hogy Pusztazámor 
Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2018-ban neki ítélte a Puszta-
zámorért emlékérmet.

Méltatást mondani egyszerre köny-
nyű és nehéz. Könnyű, mert gazdag 
az a szakmai életút, amit áttekinteni 
szándékozunk; éppen ebből fakadóan 
azonban nehéz is, mert szinte lehetet-
len a tevékenység minden lényeges 
momentumát felidézni. 

Szerencsésebbnek tűnik ezért a dí-
jazott személye felőli megközelítés: 
a széles látókörű és határozott elkép-
zelésekkel rendelkező, fáradhatatlan 
lendületű vezető, az érzékeny fejlesz-
tő és a kiváló tanító, az önzetlen és 
mélyen érző ember méltatása, amely 
szerepek mindegyikét kivételes embe-
ri minőség keretezi. 

Gabika tanítói pálya iránti elkö-
teleződése korán megmutatkozott: 
az Ungvári Dayka Gábor Középis-
kolában érettségizett. Tanulmányait 
a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző 
Főiskola általános iskolai tanító sza-
kán, valamint könyvtár szakkollégiu-
mában folytatta, ezzel párhuzamosan 
szerzett tanári és nevelői gyakorlatot 

a Sóskúti Általános Iskolában. A főis-
kola befejezése után alsó tagozatos 
osztálytanító lett a Pusztazámori Álta-
lános Iskolában, és újabb megméret-
tetésre szánta el magát, beiratkozott 
a Nyíregyházi Főiskolára, ahol ma-
gyar nyelv és irodalom szakos tanári 
diplomát szerzett. Eljött a 2010-es év, 
amikor az Andreetti Károly Általános 
Iskola és Művészeti Iskola Puszta-
zámori Tagintézményében tagintéz-
mény-vezető lett. És természetesen 
folytatta a tanulást is: közoktatási ve-
zető és pedagógus szakvizsgát tett.

Az azóta eltelt 8 év alatt minden 
erőfeszítésével azon dolgozott, hogy 
a pusztazámori tagiskolát rangosab-
bá, elismertebbé tegye. 

A munkatársaival szemben ezért 
új, a színvonal emelését célzó köve-
telményeket fogalmazott meg. Ösz-
tönözte és a realitás talaján el is várta 
az alapos és szeretettel teli felkészítő 
munkát, a szakmai felkészültség nö-
velését, a szülőkkel és az önkormány-
zattal való szoros együttműködést. 
Rendkívül magas színvonalon irányí-
totta a tanórai és a tanórán kívüli is-
kolai foglalkozásokat. Az igényesen 
megszervezett iskolai rendezvénye-
ire szívesen emlékeznek felnőttek és 
gyermekek egyaránt.

Tehetséggondozó munkája a kü-
lönféle egyéni és csapatversenyek 
tekintetében rendszeres és kiemel-

kedő volt, így a tagiskolai tanítók ál-
tal felkészített diákok számos előke-
lő helyezést értek el, és díjjal lettek 
gazdagabbak. A gyerekek életében 
a tanulásnak, az élményszerzésnek és 
a személyiség fejlesztésének csodála-
tos összhangját valósította meg tevé-
kenységével.

Elérte azt, amit kevesen mondhat-
nak magukénak: nevelője és egyben 
példaképe is lett a rá bízott gyere-
keknek. A pusztazámori iskola egy 
méltán megbecsült intézménnyé vált 
a szárnyai alatt, már messze földön 
jó híre van az itteni pedagógusoknak. 
Egy tartalmas és gazdag tanítói életpá-
lya induló éveinek lehettünk tanúi itt 
Pusztazámoron. 

Kedves Gabika!

Most, hogy reggelente egy új ajtó ki-
lincsére teszed a kezed, elmondha-
tom, hogy szerencsések mindazok, 
akiket tanítasz, és azok, akik kollégá-
juknak mondhatnak.

Méltatásod után már csak egy fel-
adatom maradt: köszönetet monda-
ni mindannyiunk nevében az eddigi 
munkádért, valamint sok sikert és még 
több erőt kívánni a jövőbeli céljaid-
hoz és feladataidhoz. 

Pátrovics Benedek 
polgármester

Nyomatékosan kérjük Önöket, hogy a téli időszakban 
ne parkoljanak az utcán, álljanak be inkább a kapubejá-
róikra, telkeikre, mert az FKF Zrt. munkatársai a hókotró 
és sószóró gépekkel nem tudják megtisztítani az úttestet 
az utcák nagy részét elfoglaló autók miatt.

Az utcán parkoló és a csúszásmentesítést akadályozó 
gépjárműveket kénytelenek leszünk lefényképezni, és 

a fényképeket közzétenni, amennyiben nem tudják miat-
tuk elkotorni a havat.

A fentiekből következik, hogy ne az önkormányza-
tot okolják, ha nincs elkotorva a hó, vagy nem teljes 
a csúszásmentesítés.

Pátrovics Benedek
polgármester

Kedves Lakók!
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Szépkorúak köszöntése községünkben

Már többéves hagyomány, hogy ön-
kormányzatunk vendégséggel és ün-
nepi műsorral köszönti településünk 
szépkorú lakóit. 

Pátrovics Benedek polgármester úr 
köszöntőjével vette kezdetét az idei 
ünnepség. Majd felkérte Garainé Kiss 
Gabriellát ünnepi beszédének elmon-
dására. A szép, tartalmas beszéd el-
hangzása után az Aradi–Varga humo-
rista páros műsora következett. 

Az est folyamán minden jelenlévő 
nagyon jól érezte magát. A svédasz-
talos vacsora, mint minden évben, 
az idén is Orosz Béla képviselő úr 
által hozott finom Eszterházy-torta 
elfogyasztásával ért véget. A vacso-

Garainé Kiss Gabriella ünnepi beszéde:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves 
Ünnepeltek, kedves Vendégek! 

A hagyományokhoz híven a Puszta-
zámor Községi Önkormányzat idén is 
fontosnak tartotta, hogy októberben 
összejöjjünk itt, a falu tornatermében 
a szépkorúak ünnepének alkalmából. 
Ez a nap szép és nagyon fontos ünnep: 
alkalmat ad megállni a hétköznapi ro-
hanásban, alkalmat ad érzéseink ki-
mondására, a köszönetre; és alkalmat 
ad a találkozásra is. Nagyon-nagyon 
örülök, hogy egy év elteltével ismét itt 
állhatok Önök előtt és köszönthetem 
az ezüsthajú, aranyszívű pusztazámo-
ri Szépkorúakat! Idén egy olyan mesét 
hoztam Önöknek, melyet nem olyan 
rég a tanítványaimnak olvastam. Ké-
rem, hallgassák meg!  

„Egyszer volt egy fösvény fiatalem-
ber, s annak az embernek volt egy 
fösvény felesége, és volt nekik egy 
öreg-öreg apjuk. Ez az öreg-öreg ap-
juk olyan öreg volt, hogy úgy reszke-
tett a keze, hogy amikor a levest ette, 
amíg a kanállal a tányértól a szájához 
vitte, mind kireszketett a kezéből, s 

az abroszt is mind teleöntözte vele. 
Mikor a tányérból ki akarta tölteni 
a kanálba a levest, a tányért is elejtet-
te, s eltörött. Ezért úgy megharagudott 
a fiatalasszony az apósára, hogy na-
gyon-nagyon. Rábírta a férjét, hogy 
az öreget csapják el a háztól, eresszék 
világgá, hogy ne csináljon annyi sze-
metet náluk. A fiatalember rá kellett 
szánja magát, mert az asszony annyit 
duruzsolt, hogy végül is meghajolt 
az akarata előtt. 

Elmentek a vásárba, és vettek két 
új pokrócot. Elhatározták, hogy a két 
pokrócot az öregnek a hátára teszik, 
és így indítják világgá. Akárhol eles-
teledik, az egyik pokrócot leteríti, és 
a másikkal takaródzik, s úgy aludjon. 

Mikor hazaértek, hát sem a férfi, 
sem az asszony nem tudta rávenni 
magát, hogy az öreget útnak eressze. 
Volt nekik egy olyan hatesztendős for-
ma fiuk. Azt mondja neki az apja: 

– Fiam, itt van ez a két pokróc, 
ügyesen össze vannak fogva. Mi el-
megyünk a mezőre dolgozni, s mikor 
te gondolod, hogy már kinn vagyunk 
a mezőn, akkor a pokrócot tedd nagy-
apádnak a hátára, fogd meg a kezét, s 
vezesd ki az utcára. Mondd meg neki, 

hogy le is út, fel is út, menjen világgá, 
többet hozzánk ne jöjjön vissza. 

Így is tett a gyerek. Mikor az apjáék 
elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, 
és csak az egyik pokrócot vette elő. Azt 
rátette a nagyapjának a vállára, s kive-
zette az utcára, s ezt mondta neki: 

– Nagyapám, maga menjen akár le s 
akár fel, de többet ide nálunk haza ne 
jöjjön, mert magának itt nincs helye. 

Az öreg sírt, s a pokróccal a hátán 
megindult egyfelé. 

Este hazajött az ember és az asz-
szony a mezőről, s látják, hogy a pok-
róc ott van, néznek szerte, az öreg 
meg nincs ott. Elészólítják a fiút: 

– Mi van nagyapáddal? 
– Hát úgy tettem, ahogy maguk 

mondták. 
– Hogy? 
– Rátettem a pokrócot a hátára, 

s megmutattam az utat neki, hogy 
menjen világgá, s többet ne jöjjön 
haza, mert nincs reá szükségünk. 

– Hát akkor ez a pokróc, ami itt van, 
miért nem tetted ezt is reá? 

Akkor egy kicsit állott a fiú, s azt 
mondja: 

– Tudja, miért nem tettem, édes-
apám? Eszembe jutott, hogy mikor 
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rát követően táncparketté alakult át 
a tornaterem egy része, ahol vidáman 
ropták Szekeres Lajos zenéjére a ven-
dégek s vendéglátók egyaránt. 

Hagyomány, hogy minden évben 
a polgármester virággal köszönti köz-
ségünk legidősebb lakóját. Csóli Vin-
céné Tera mama az idén töltötte be 
a 99. életévét, jó egészséget, további 
szép éveket kívánunk számára, hogy 
a következő évben a 100. születés-
napján köszönthessük.   

Az ünnepséggel önkormányzatunk 
a település lakói nevében köszönte 
meg az ünnepelteknek a példamu-
tatást, az emberi értékeket, melyeket 
belénk csepegtettek. Kívánjuk min-
den érintettnek, hogy jó egészségben, 
békességben éljék napjaikat, és jövő-
re újra szeretettel várunk mindenkit 
a szépkorúak köszöntésén!

Kiss Ágnes

majd maguk is úgy megöregszenek, 
mint ahogy ő van, s utat kell adjak 
maguknak, akkor én ne kelljen hogy 
vegyek pokrócot, ezzel a pokróccal 
maga is menjen el. 

S akkor összenézett az ember 
az asszonnyal, elszégyellték magu-
kat, és sírni kezdtek. Hamar kihozta 
az ember a lovat az istállóból, s rá-
ült, s a kilencedik falu végén utolérte 
az öreget. Bocsánatot kért tőle, felül-
tette a lóra, s úgy vezette kötőféknél 
fogva, amíg hazaértek. Hogy haza-
értek, mindig az asztalhoz ültették, 
s a gyereket is úgy tanították s úgy 
nevelték, hogy tisztelje az öregeket. 
Többet nem bánták, ha eltörött a tá-
nyér, vagy kiömlött a leves, vagy mi 
lesz, mi nem lesz, jó szemmel nézték 
az öreget. 

Tisztességesen éltek, s máig is él-
nek, ha meg nem haltak.” 

Erre a gyönyörű mesére egy látszó-
lag prózai mondatot idéznék: nekünk, 
fiatalabbaknak az a dolgunk, hogy 
megtanuljuk mi magunk, és megtanít-
suk a gyermekeinknek a tiszteletet. 

Megtanítsuk nekik, hogy minden 
életszakasznak megvan a maga szép-
sége és nehézsége. Megmutassuk, ho-

gyan kell lehetővé tenni az időseknek 
az öregkorhoz méltó életet, hogyan kell 
támaszt nyújtani nekik a pihenés évei-
ben. 

Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, 
hogy ők is örömteli életet élhessenek. 

Érezzék, hogy nem hagyjuk maguk-
ra őket, hogy fontos részei életünknek. 

Ez a mi dolgunk, de mindenekelőtt 
meg kell köszönnünk az előttünk járó 
korosztálynak, Önöknek mindazt, 
amit kaptunk. 

Ebben a teremben ülő szépkorúak 
is hordozzák generációkon keresztül 
azokat a tapasztalatokat, hagyomá-
nyokat, melyek oly fontosak az élet-
ben! Önök azok, akik végigélve egy 
életet, az idős kor bölcsességével már 
helyre tudják tenni a dolgokat és tud-
ják mi a jó, amit tovább kell adni, és 
mi a rossz, amit el kell kerülni az utá-
nuk jövő generációknak. 

Kedves Mindnyájuknak köszönjük 
a példamutatást, az emberi értéket, 
az életbölcsességet, a tapasztalatai-
kat, melyeket átadtak nekünk. 

„Amíg fiatal vagy, Sosem gondolsz 
arra,

Hogy eljön az ősz is, 
S elszállnak a darvak. 

Amíg fiatal vagy, 
Nincsen sosem gondod, 
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell, 
Azon sok emberre, 
Akik annyit tettek, 
S jártak a kedvedbe.
Legalább e napon, 
Jussanak eszedbe, Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve. 
Szüleid, akik az Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák. 
Tanítóid, kiktől 
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel 
Tiszteleted rójad. Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja: 
Hogy amennyit most adsz 
Annyit kapsz, majd vissza!”

Azzal a kívánsággal zárom ünnepi 
beszédem, hogy ez az útravaló jusson 
el minden fiatal szívébe. 

Kívánom azt is, hogy a Jó Isten tart-
sa meg Önöket jó egészségben, szere-
tetben, örömökben még nagyon-na-
gyon sokáig! 
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Születések 2017. január 1-jétől

Név Édesanya neve Születési dátum

Friedsam Hanna Bodor Judit 2017. 01. 05.   
Dienes István Hula Krisztina 2017. 02. 25.   
Ágoston Norina Pálai Ivett 2017. 03. 29.   
Tóth Dominik Ferenc Kenéz Klaudia Mónika 2017. 06. 04.   
Pácser István Horváth Edina Éva 2017. 06. 10.   
Zsakó Adelina Csóli Erika Marianna 2017. 06. 27.   
Kresz Noel Fodor Nóra 2017. 08. 04.   
Szádovszki Elza Róza Molnár Zsuzsa Brigitta 2017. 08. 06.   
Szeifert Zsófia Dénes Rita 2017. 08. 12.   
Lukács Kornél Andor Mészáros Grácia Fatime 2017. 08. 20.   
Tóth Olívia Varga Zsuzsanna 2017. 08. 29.   
Szabó Zente Ágoston Barbara  2017. 11. 03.   
Hederics-Bőjti Luca Panni  Bőjti Alexandra         2017. 12. 20.   
Hamrák Júlia Varga Boglárka 2018. 03. 05.   
Kovács József István Polgár Barbara 2018. 03. 16.   
Ondi Martin Szendi Anikó 2018. 05. 08.   
Faller Balázs László  Hirmann Alexandra 2018. 08. 10.   
Boldizsár Korinna Panna  Rózsa Barbara Ágnes  2018. 08. 10.   
Sipos Szofi  Szabó Ágnes  2018. 09. 02.  

Elhunytak 2017. január 1-jétől

   Név Születési név Születés éve Elhalálozás dátuma

Fuzik Ferencné  Fuksz Erzsébet 1933    2018. 03. 05.    
Bárkányi Béla  1954    2018. 08. 22.    
Földi Erzsébet   Földi Erzsébet    1919 2017. 11. 08.    
Meszaros Margareta Formanek Margareta 1925 2017. 02. 04.    
Bachoffer Ferenc   1935 2017. 09. 15.    
Józsa Mária    Józsa Mária 1939 2017. 05. 21.    
Győrfi András     1957 2018. 01. 01.    
Miklósi István  1940 2018. 05. 26.    
Konrád Emil    1955 2017. 11. 15.    
 Ágoston Jánosné  Nagy Mária   1954   2017. 05. 25.    
Ágoston János    1953    2017. 04. 02.    
Makai Csaba   1973    2017. 03. 08.    
Földi Attiláné Dörner Éva  1939    2017. 08. 08.    
Kabai Stefan  1946 2018. 02. 03.    
Ermakova Aleksandra Aljabjeva Aleksandra 1937 2018. 05. 01.    
Balázs Illés    1937 2018. 06. 01.    
Madari András  1937 2018. 01. 25.    
Madari Andrásné Herenkovics Mária  1942  2018. 05. 27.    
Willinger Gyula László  1951 2017. 10. 15.    
Tóth József  1957 2017. 03. 12.    
Halmainé Meszleny Katalin Mária  Meszleny Katalin Mária  1946 2017. 07. 27.    
Faragó Mihály  1942 2018. 10. 17.
Csányi László Péter  1951 2018. 10. 08.

Anyakönyvi hírek
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Egy különleges kalóz a zámori könyvtárban

A pusztazámori könyvtár hívta vendégül Vig Balázs me-
seírót, hogy tartson egy rendhagyó órát a gyerekeknek 
az általa írt Puszirablók című könyvének bemutatásával. 
Az iskola 4. osztályos diákjai kitörő lelkesedéssel fogadták 
a fiatal szerzőt. Az apropó az Országos Könyvtári Napok 
volt. A könyv először 2014-ben jelent meg és azóta is 
népszerű a fiatalok körében. Az író szerint ennek az lehet 
az oka, hogy habár a Puszirablók egy hercegnős mese, 
vannak benne kalózok, így a fiúk sem teszik le. Emellett 
olyan burkolt tartalmak is megbújnak benne, amelyek mi-
att a felnőttek szintén kedvelik. A könyv főszereplője egy 
különleges kalózkapitány, aki nem aranyat akar magának, 
helyette puszikat igyekszik begyűjteni. Ezek különböző 
fontosságúak és tömegűek lehetnek. Az előadás interaktív 
módon zajlott, Vig Balázs kalózként még egy diákot is el-
rabolt, aki aztán sikeresen felülkerekedett rajta. Reméljük, 
hogy kedvet csinált a gyerekeknek az olvasáshoz is. Köny-
vei a könyvtárban megtalálhatók és kikölcsönözhetők. Vá-
runk mindenkit szeretettel!

K. Á.

A reggeli Napindító műsorát élőben 
sugározta a Dankó rádió a helyi 
Naplemente Nyugdíjasklubból, ok-
tóber 4-én reggel 7 óra után. 

Már kora reggel megérkeztek hoz-
zánk a Dankó rádió munkatársai: 
Klement Zoltán műsorvezető, Tóth 

Tamás hangmérnök.  Na-
gyon kedves emberekkel 
ismerkedtünk meg. A mű-
sorvezető a klub életéről, 
megalakulásáról érdek-
lődött. Időközben a klub 
tagjai is megérkeztek, majd 
polgármesterünk és az is-
kola megbízott vezetője is 
belátogatott hozzánk. Sok 
mindenről, a falunkról, 
az iskolánkról folyt a be-
szélgetés. Az információk 
mellett régi magyar sláge-
rek, örökzöldek, kedvelt 
nóták és operett számok 
hangzottak el. 

Nagyon örömteli hangu-
lat uralkodott a klubban. A klubtár-
saim nagyon büszkék voltak, hogy 
részesei lehettek egy élő műsornak 
a rádióban. 

Kiss Ágnes
klubelnök

A Naplemente Nyugdíjasklub vendége volt 
a Dankó rádió

Köszöntjük 
klubtagjainkat

„Élni való minden élet, Csak ma-
gadnak hű maradj. Veszteség nem 
érhet téged, Hogyha az lész, ami 
vagy.”

 Goethe

Szeretettel köszöntjük a Naplemente 
Nyugdíjasklub kerek évfordulós ünne-
peltjeit. Kívánunk számukra jó egész-
séget, nyugodt, békés nyugdíjas éveket 
szeretteik körében.

KLEMENT ZOLTÁN MŰSORVEZETŐ
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Képviselő-testületi határozatok

Készült a Pusztazámor Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

2018. szeptember 10-i ülésén hozott 
határozatokból

81/2018. (IX. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. 
szeptember 12-i kezdettel meghirdeti 
a településfejlesztési koncepció, valamint 
a településrendezési eszközök felülvizs-
gálatát és módosítását.  

A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert az erről szóló hirdet-
mény, és a lakossági fórumra vonatkozó 
meghívó tartalmának meghatározására és 
közzétételére.  

A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy a döntésről a Partnerségi 
Egyeztetés Szabályairól szóló 8/2017. (VI. 
28.) önkormányzati rendeletnek megfele-
lően értesítse a partnereket.

Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző   

82/2018. (IX. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a kötelezően ellá-
tandó önkormányzati feladat, a gyerme-
kétkeztetés megfelelő színvonalú ellá-
tása érdekében a következő döntéseket 
hozza. 

1./ Az önkormányzat fenntartásában 
lévő óvoda létszámkeretét egy négy órás 
részmunkaidős álláshellyel megemeli. 
Az álláshely az alábbi feltételekkel tölt-
hető be:

a.) Az álláshely első ütemben 2018. 
október 1.–december 31. közötti idő-
tartamban tölthető be abban az eset-
ben, ha a szeptember hónap étkez-
tetési feladatai megszervezésének és 
lebonyolításának tapasztalatai ennek 
szükségességét alátámasztják. Az ál-
láshely év végéig történő betöltését 
a fenntartó képviseletében a polgár-
mester engedélyezi. 

b.) Az álláshelyhez tartozó munka-
köri leírást úgy kell meghatározni, 
hogy a kisegítő ne csak az iskolai 
étkeztetés megoldását segítse, ha-
nem az óvodát is. Azaz munkaköre 
a konyha és az ebédlő területén kí-
vül, az óvodások étkeztetésével kap-
csolatos feladatokban történő segít-
ségnyújtásra is terjedjen ki.

c.) Amennyiben a polgármester enge-
délyezi az álláshely év végéig törté-
nő betöltését, akkor a tapasztalatok 
alapján legkésőbb november 30-ig 
be kell nyújtani a képviselő-testület 
felé a javaslatot az alkalmazás 2019. 
június végéig tartó meghosszabbítá-
sára, vagy az álláshely megszünteté-
sére. 

2./ A képviselő-testület a tartalékkeret 
terhére engedélyezi a két turnusban tör-
ténő étkeztetéshez szükséges valamennyi 
eszköz, berendezési és felszerelési tárgy 
beszerzését.

3./ A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a szükséges intézkedé-
sek megtételére, továbbá utasítja az óvo-
da megbízott vezetőjét és a jegyzőt azok 
előkészítésére.

Határidő: az 1. pontban meghatározot-
takra, az ott részletezettek szerint, 

a 2. pontban meghatározottakra 
szükség szerint 

Felelős: polgármester, megbízott 
óvodavezető, jegyző 

83/2018. (IX. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Pusztazámor ivó-
víz-szolgáltató és szennyvízelvezető rend-
szereinek 2019–2033. évre vonatkozó 
Gördülő fejlesztési terve jóváhagyására 
irányuló előterjesztést megtárgyalta és 

úgy határozott, hogy jelen előterjesztés 
mellékletében szereplő Gördülő fejlesz-
tési terv beruházási, valamint felújítási és 
pótlási terveit elfogadja azzal, hogy köte-
lezettségvállalás csak a tárgyévi költség-
vetés elfogadásával történik. 

A képviselő-testület a Gördülő fejlesz-
tési tervvel kapcsolatos feladatok elvég-
zésével az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-t 
hatalmazza meg

Mellékletek: Pusztazámor ivóvíz-szol-
gáltatási és szennyvízelvezető rendsze-
re Gördülő fejlesztési terv – beruházási 
terv, valamint felújítási és pótlási terve – 
a 2019–2033. évek közötti időszakra

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

84/2018. (IX. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Zaj-
kás Gábor gyermekorvosnak a rendelési 
idő 2018. október 1-től történő módosí-
tására irányuló tájékoztatását és úgy dönt, 
hogy tudomásul veszi a rendelési idő vál-
tozását, a rendelési idő pontos betartása 
mellett. Rendelési idők: kedd 8–9, péntek 
8–9, egészséges rendelés kedd 9–10.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

85/2018. (IX.10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló 10/1995. (IV. 27.) ön-
kormányzati rendelet

9–10. §-a alapján döntsön úgy, 
hogy Községi Ösztöndíjat állapít meg 
a 2017/2018-as eredményeire tekintettel

Marti Dalma Lia pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Marti Szonja Szofi pusztazámori lakos 
részére 10.000 Ft összegben

Horváth Bence pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Horváth Péter pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Pálok-Ney Ágost pusztazámori lakos 
részére 10.000 Ft összegben
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Takács Hunor pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Garai Nikolett pusztazámori lakos ré-
szére 10.000 Ft összegben

Balogh-Molnár Sára pusztazámori la-
kos részére 10.000 Ft összegben

11. §-a alapján döntsön úgy, hogy Köz-
ségi Ösztöndíjat állapít meg a 2017/2018-
as eredményeire tekintettel

Lizicska Béla pusztazámori lakos részé-
re 4.000 Ft/hó összegben

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

86/2018. (IX. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára Pátrovics Benedek polgármes-
ter részére a 2018. II. negyedévében vég-
zett munkáját elismerve és jónak értékelve 
kéthavi illetményének megfelelő összegű 
jutalmat állapít meg. Utasítja a jegyzőt, 
hogy gondoskodjon a kifizetésről a 2018. 
évi költségvetésben erre elkülönített keret 
terhére. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

87/2018. (IX. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Segítő szívvel, jó szán-
dékkal Közhasznú Alapítvány (Képviseli: 
Katona Lajosné, 1157 Budapest, Nyírpa-
lota út 5. fszt. 2., adószám: 18283396-1-
42) által a Semmelweis Egyetem SOTE II. 
számú Gyermekklinika (1094 Budapest, 
Tűzoltó u. 7-9.) számára átadni kívánt 1 
db aneszteziológiai kocsi beszerzésének 
támogatására vonatkozó kérelme alapján 
úgy dönt, hogy a cél teljesülése érdeké-
ben 100.000 Ft, az az Egyszázezer forint  
támogatást állapít meg az Alapítvány szá-
mára.

A képviselő-testület utasítja a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2018. évi költségvetés civil 
szervezetek támogatása céljából elkülöní-
tett kerete, illetve a tartalékalap terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a szükséges megállapo-
dások aláírására, és a szükséges intézke-
dések megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

88/2018. (IX. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázat 2018/2019. 
évi fordulójához csatlakozik. Az ösztön-
díjpályázat keretében a következőkben 
meghatározott pályázatok támogathatók:

1.) Az „A” típusú, azaz a már hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezők részére két ta-
nulmányi félévre megállapítandó 10 havi 
ösztöndíj esetében minden sikeresen pá-
lyázó pályázata támogatható.

2.) A „B” típusú, azaz a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánók részére 3 
tanulmányi félévre megállapítandó össze-
sen 3×10 havi ösztöndíj esetében minden 
sikeresen pályázó pályázata támogatható. 

A támogatás havi összege mindkét pá-
lyázat esetében 4.000 Ft/fő. 

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert a csatlakozási nyilatkozat benyújtásá-
ra, a pályázat lebonyolítására és a döntési 
javaslat előterjesztésére. 

Határidő: az ösztöndíjpályázat
 ütemterve szerint

Felelős: polgármester, jegyző

89/2018. (IX. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy 
Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 
(2038 Sóskút, Fő u. 3.) a Pusztazámor 
Községi Önkormányzat és a Sóskúti Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület közötti érvényes 
együttműködési megállapodásban rögzí-
tett feladatok ellátására 300.000 Ft, azaz 
Háromszázezer forint támogatást nyújt.

A képviselő-testület utasítja a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon 
a kifizetésről a 2018. évi költségvetés civil 
szervezetek támogatása céljából elkülöní-
tett kerete, illetve a tartalékalap terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a szükséges megállapo-
dások aláírására és a szükséges intézke-
dések megtételére.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

 dr. Újházi Miklós  Pátrovics Benedek 
 jegyző  polgármester

Készült a Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 

2018. szeptember 10-i zárt ülésén 
hozott határozatokból

90/2018. (IX. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy Garai Zsolt 
kérelmére Garai Rebeka Mirtill (született: 
Budapest, 2005. 01. 30.) iskolai és egyéb 
komplex fejlesztési helyszínekre való uta-
zásának támogatására a 2018/2019-as 
tanévre, 2018. szeptember hónaptól 2019. 
június hónapig, azaz 10 havi időtartamra 
havi 30.000 Ft támogatást nyújt. 

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

91/2018. (IX. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Buzora Péter (2039 
Pusztazámor, Kossuth L. u. 23.) adóssal 
szembeni 1.064.877 Ft és járulékai ösz-
szegű követelését a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 
10. pontja és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) és (3) 
bekezdése alapján behajthatatlan köve-
telésnek minősíti, és rendelkezik annak 
törléséről. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedé-
seket.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző

92/2018. (IX.10.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által adományozandó 
elismerésekről szóló a 10/1995. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet 1–5. §-ai alapján 
Garainé Kiss Gabriella részére két évtize-
des pedagógiai munkássága, példaértékű 
hivatástudata, valamint az Andreetti Ká-
roly Általános Iskola és Művészeti Iskola 
Pusztazámori Tagintézménye magas szak-
mai színvonalú működése érdekében vég-
zett kiemelkedően eredményes tagintéz-
mény-vezetői munkájának elismeréseként 
„Pusztazámorért emlékérem” kitüntető 
címet adományoz. 

Határidő:  szükség szerint 
Felelős: polgármester, jegyző

 dr. Újházi Miklós  Pátrovics Benedek 
 jegyző  polgármester
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Szeptember 30-án, szombaton dél-
után igazán szép időben került sor 
a hagyományos szüreti felvonulásra 
Pusztazámoron. Huszadik alkalom-
mal rendeztük meg a környék tele-
pülései által is jól ismert és szeretett 
programot. 

A Koroda-kertben gyülekezett 
a falu apraja-nagyja, hogy az idén 
is részt vegyen a már hagyományos 
szüreti mulatságon. Érkeztek is szép 
számmal a nagy gonddal kidíszített 
lovas fogatok, csettegők, traktor és 
egyéb érdekes járművek. Mikor ösz-
szegyűlt a népes tömeg, Dominik 
kisbíró szellemes, humoros nyitóver-
sét és Pátrovics Benedek polgármes-
ter köszöntőjét követően a szereplők 
főpróbájukkal alapozták meg a jó 
hangulatot. Igazi élmény volt az út 
a megállókig, melyet jókedvvel, dalol-
va tettek meg a felvonulók. 

A 20. szüreti felvonuláson is nagy volt 
a vigalom, eső nélkül ünnepelt a sokadalom
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Az idei évben négy állomás látta 
vendégül a résztvevőket, érdeklő-
dőket. Mindegyik megállóban mo-
solyogva, minden földi jóval várták 
a gyerekeket, a vendégeket. Megállva 
a kisbíró kihirdette a szüreti progra-
mot és a bált, nótáztak a vendégek 
és szűnni nem akaró energiával járták 
a táncot az iskolások, a csőszlányok, 
továbbá szüreti műsorral kedvesked-
tek az első osztályosok. 

A rendezvényre a határon túlról, 
Kárpátaljáról is érkeztek résztvevők. 
A magyar lakta Császlóc község nép-
dalköre látogatott el hozzánk, hogy 
műsorukkal színesítsék a szüreti fel-
vonulást. Mint minden évben, a Nap-
lemente Nyugdíjasklub tagjai is részt 
vesznek az eseményen. A régi nép-

szokást elevenítik fel, maskarába búj-
va. 

Köszönjük szépen a szüret Bírójá-
nak és Bírónéjának, Gáspár Pál Szil-
veszternek és nejének, Juditnak a köz-
reműködést, a fellépőknek a műsort, 
a Sóskúti Ifjúsági Fúvószenekarnak 
a zenélést, valamint az iskolások fel-
készítésében résztvevő Patóné Hradil 
Adrienn és Dallos Márta tanító nénik-
nek a munkájukat, a megállóhelyek 
vendéglátóinak, hogy vendégül láttak 
bennünket, Mizsei János polgárőrnek 
és a Tárnoki Rendőrőrs rendőreinek, 
akik biztosították számunkra a bal-
esetmentes felvonulást, és mindenki-
nek, aki valamilyen formában hozzá-
járult a rendezvény sikeréhez.

Kiss Ágnes
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Az idén is megrendeztük községünk-
ben a Szent Mihály-napi Zámori Pikni-
ket.  A Magyar Televízió Zrt. országos 
akciót indított Itthon vagy! Magyar-
ország, szeretlek! címmel 2011-ben. 
A kezdeményezés országos szintű ki-
terjesztésének érdekében a kormány 
pályázatot hirdetett önkormányza-
tok, oktatási és kulturális intézmé-
nyek bevonására, hogy lehetőséget 
adjon a településeknek programok 
szervezésére. Ezen rendezvényeket 
napközbeni programok, szombaton 
Szent Mihály-napi szüreti mulatság, 
illetve vasárnap este országosan ösz-
szehangolt máglyagyújtás színesítette. 
A költségek fedezésére lakosságszám 
alapján pályázhattak az érdeklődő te-
lepülések. Sajnos két-három évig volt 
mód pályázni erre a programra, aztán 
megszűnt a lehetőség. 

Községünkben azonban azóta is ha-
gyománnyá vált ez a rendezvénysoro-
zat. A program a község lakosai közötti 
kapcsolat- és közösségteremtés egyik 
nagyon jó példája. Zámori Piknik nevet 
adtuk ennek a rendezvénynek közsé-
günkben. A Koroda-kertben bonyolít-
juk le. A falunk ékessége ez a gyönyörű 
zöldterület, ahol is szívesen töltik sza-
badidejüket akár a gyerekek, akár a fel-
nőttek. Szalonnasütéssel egybe kötött 
máglyagyújtás a program fő attrakciója. 
Az idén is sokan eljöttek a már hagyo-
mánnyá vált rendezvényünkre. Köszön-
jük a község önkormányzatának, hogy 
átvállalták e program költségeit is, és így 
megvalósíthatjuk évről évre.

Kiss Ágnes 
szervező

Zámori Piknik 
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Őszi kirándulás az óvodásokkal

„Itt van az ősz, itt van újra…”
Szerettük volna megismerni az ős-

múltban élő emberek világát, ezért 
egy őszi napon ellátogattunk külön-
busszal Százhalombattára a régészeti 
parkba. 

Az óvodásokat szeretettel várták 
a bejárat kapujában a park dolgozói. 
Az idegenvezető néni szavait idézve:  
„a nagymamáinknak a nagymamáinak 
a nagymamáinak a nagymamái…”, 
azaz az őskorban élő emberek életé-
ről, mindennapjairól kaptunk ízelítőt.

Megnézhettük a régen élő emberek 
öltözetét, „házaikat”, sőt ezen belül 
a konyhájukat is kipróbálhattuk. Meg-
mutatták, hogy gödörbe állva hogyan 

őröltek köveken az emberek.  A gyer-
mekek számára igen érdekes volt, 
hogy a mai kenyérhez nem hasonlít-
ható „lángoskenyérkét” miként sütik 
a kemencében.

Ebben az időben a férfiak vadászatra 
jártak, és többnyire medve volt a zsák-
mányuk. Szívesen készítettek fegyvere-
ket, ékszereket fémből.  Az óvodások 
is kipróbálhatták ezeket az eszközöket, 
technikákat. Rézlemezre, amelyen előre 
megrajzolt medve körvonala volt látha-
tó, ponctű és bunkó segítségével készít-
hettek egy képet. Gyönyörű munkák 
születtek, és a kész alkotásokat, emlék-
be, haza is hozhattuk az óvodába.

Egy játékos vadászaton is részt ve-
hettek a gyermekek a régészeti park-
ban. Nagy élményt nyújtott az ösvény, 
melyen csukott szemmel kellett egy-
más után végighaladni, még az óvó 
néniknek is.

A borús reggeli időt a délelőtt folya-
mán felváltotta a ragyogó, egyre mele-
gebb napsütés. A gyermekek mindent 
nagy érdeklődéssel fogadtak, figye-
lemmel hallgatták az elmondottakat. 
Nagyon élvezték az itt töltött időt és 
a közös játékokat. 

Sajnos eljött az idő, mikor elbú-
csúztunk az idegenvezető nénitől és 
a busszal visszaindultunk Pusztazá-
morra. Tele élményekkel és kicsit fá-
radtan értünk vissza az óvodába.

Pataki Péterné és Pálok Anita



17 / ZÁMORI HÍREK 2018/5–6

„Állati napok” kiállítás Érden

November 7-én, szép napsütéses 
időben meglátogattuk a nagy-kö-
zépsős csoporttal a  hüllők, kisemlő-
sök és rovarok témájú, „Állati napok” 
című kiállítást az érdi Szepes Gyula 
Művelődési Központban. Menetrend 
szerinti járattal indultunk el Puszta-
zámorról; a gyerekek a buszon szé-
pen és fegyelmezetten viselkedtek, 
még a buszsofőr bácsi is megdicsérte 
őket!

A kiállításon a kicsik találkozhattak 
különféle pókokkal, kígyókkal, sás-
kákkal, százlábúakkal, csótányokkal, 
tengeri malacokkal, gyíkokkal, kamé-
leonokkal, teknősbékákkal, sőt lehe-
tőség volt megsimogatni egy siklót és 
egy nyulat is, amit a gyerekek nagyon 
élveztek.

A kiállításon meséltek nekünk az ál-
latok életéről is, arról, hogy hol élnek 
és mivel táplálkoznak.  A kiállítás el-
nyerte a gyerekek tetszését és nagyon 
jól érezték magukat.

Ebédidőre sok élménnyel és tudás-
sal gazdagodva tértünk vissza az óvo-
dába.

Újháziné Demeter Katalin 
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Márton-napi barkácsolás az oviban

A pusztazámori ovisok és szüleik 
nagy örömére idén novemberben 
Márton-napi barkácsolós nyílt napot 
tartottak a Pusztazámori Napköziott-
honos Óvoda dolgozói, ahol nekünk 
szülőknek is lehetőségünk nyílt be-
pillantani az ovis mindennapokba és 
együtt dolgozni gyermekeinkkel. 

Gazdag kézműves programmal vár-
tak minket a kis asztaloknál: papírból 

hajtott díszes lámpások, dekorgumi-
ból, kanálból és színes papírból ké-
szült bájos libák kerültek ki a dolgos 
kezek alól. Egy kis szülői segítséggel 
elkészültek a lámpások is, amivel 
az ovisok is csatlakozhattak az isko-
lások Márton-napi lámpás felvonulá-
sához. 

Meglepetéssel is készültek az óvó 
nénik, dadusok: pogácsával, lila hagy-

más zsíros kenyérrel és teával ven-
dégeltek meg minket a napsütéses 
udvaron.  Jó volt látni, ahogy a szü-
lők-gyerekek összhangban együtt te-
vékenykedtek, és csak remélni tudjuk, 
hogy ehhez hasonló közös ovis prog-
ramnak a részesei lehetünk a jövőben 
is.

Pálok-Ney Katalin 
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Pusztazámor történelmi személyiségei

Településünk számos történelmi 
névvel, személyiséggel büszkélked-
het Barcza György diplomatától, 
nagykövettől kezdve Kmoskó Mihály 
orientalista, klasszika-filológus, val-
lástörténészig. A Zámori Kör Egye-
sület kiadásában 2011-ben megjelent 
Pusztazámor Krónikája című kötet 
segítségével idézzük fel neves eleink 
életét, működését.

Korláth Mihály

A Bényei Korláth család 1202-től is-
mert nagybirtokos család. Imre király 
híve, vitéze Korláth Benedek vajda. 
A királynéval Aragóniából érkezett 
udvarhölgyek közül házasodott (Tota). 
A család előnevei (Bényei, Alsókalos-
sai) Gömör megyei birtokaira utalnak 
(Bénye, Alsó-Kálosa). E megyén kívül 
hatalmas birtokkal rendelkeztek Nyit-
ra, Komárom, Pest, Bereg, Zaránd, 
Nógrád, Heves, Sáros megyékben 
is. 1552-ben Korláth István hősi ha-
lált halt Losonczy István mellett, mi-
kor a Temesvárt feladó és elvonuló 
magyarokat a törökök felkoncolták. 
A család legkimagaslóbb alakja volt 
kétségkívül Korláth Mihály, Ferdinánd 
király feltétlen híve, kinek hűségére és 
vitézségére bízta 1556-ban Huszt vára 
megvédését Szapolyai János özvegye, 
Izabella hadvezérével szemben. A kö-
rülzárt várat Korláth Mihály az ő cse-
kély számú őrségével hősiesen véd-
te, azonban a kiéheztetett maroknyi 
csapat megmentéséhez hiába kérte 
és várta Ferdinánd király segítségét. 
Az nem érkezett meg, és a vár feladá-
sára kényszerült. Ferdinánd azonban 
betartotta Huszt kapitánynak tett ígé-
retét és hűséges szolgálatainak jutal-
mául királyi adományként megkapta 
Beregszász mezővárost és Pusztazá-
mort. A község északi határát jelzi 
az a feszület, melyre az 1806-as év-
szám van vésve és Korláth-keresztként 
ismert a faluban.

Mentler Mihály

Mentler Mihály nagyszombati pol-
gármesternek köszönheti a község 
az országban egyedülálló zámorhegyi 
remetetemplom felépítését 1752-ben, 
mely a település legmagasabb pont-
ján, 196 méter magasan áll. Gazda-
ságát mint felvilágosult földbirtokos 
vezette, fejlesztette és gyarapította. 
Ő indította el a falu benépesítését né-
met, szlovák és magyar telepesekkel. 
A község az ő birtoklása idején szé-
pen fejlődött, lélekszáma megemel-
kedett, így sokat köszönhet az utókor 
Mentler Mihálynak. Munkásságának 
és természetszeretetének, a különle-
ges fák, növények iránti érdeklődésé-
nek köszönhetően arborétum jellegű 
kert született, melyet kúriájától északra 
telepített. A Mentler család jó ízlését 
mutatja a Zámori-pataktól délre fekvő 
kúria épülete. A héttengelyes, L alakú 
ház belső helyiségei boltozottak, ará-
nyos kosáríves tornácú verandája egy 
kis szökőkutat ölel át közepén bronz 
turulmadárral, és lépcsőjénél két kő-
oroszlán érdemel figyelmet. Pincéjé-
ben kaloda volt, amelyet befalaztak. 
A második világháború alatt ide vitték 
a kastély értékeit (többek között az ér-

tékes porcelánokat), melyek a front 
alatt szétszóródtak. Szép gesztenyefa-
sor kötötte össze az 1890-ben, klasz-
szicista stílusban épült új kastéllyal.

Barcza Károly

Nagyalásonyi Barcza Károly 1798-ban 
Mentler Jozefával kötött házassága ré-
vén kerül Pusztazámorra. A települést 
a Barcza család tovább fejleszti. 1870-
ben iskola létesül, melynek a Barcza 
család a fenntartója, hasonlóképpen 
támogatják a Knupfer András által 
alapított helyi római katolikus plébá-
niatemplom működését. A Zámoron 
letelepedett első Barcza unokája, 
Barcza Károly (1858–1919) kultúrmér-
nök igen tehetséges műszaki érzékkel 
megáldva már ötödéves egyetemista 
korában egy kettős szélkereket szer-
kesztett és a budai Ganz gyárban 
be is mutatta Mechwart Andrásnak. 
1888-ban leleményes találmánya ré-
vén, felhasználva a Zámori-patak 2,5 
méteres esését, hidraulikus kosok se-
gítségével gazdasági vízvezetéket ho-
zott létre, mellyel kielégítette a kastély 
és major ivóvízszükségletét, a vetés-
területek öntözését, 80 szarvasmarha 

A BARCZA-KASTÉLY LÉGIFELVÉTELEN
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itatását, a tavak és a fürdő táplálá-
sát, valamint a veteményeskert és 40 
holdnyi rét öntözését. A gazdaság egy 
szép külső homlokzatú, két emelet 
magas gőzmalommal is rendelkezett. 
1892–1897 között a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezetének vezérigazga-
tója, 1895-ben a Hitelbank igazgatója, 
a Földművelési, Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium kötelékébe tartozó kul-
túrmérnöki ügyosztály kerületi mér-
nöke, majd az Országos Kultúrmér-
nöki Hivatal főmérnöke volt. Emellett 
számos vállalat, részvénytársaság és 
szövetkezet igazgatóságában látott el 
vezető tisztséget.

1887-ben feleségül vette Zalabéri 
Horváth Irmát (1863–1944), kinek 
ükapja báró Dévay Pál (1735–1800) 
tábornok, aki 5 éven keresztül harcolt 
a napóleoni háborúkban és mindvé-
gig kitűnt nagyszerű katonai szaktu-
dásával, bátor, hősies vitézségével. 
1890-ben a Barcza család új kastélyt 
építtetett a Zámori-patak északi olda-
lán eklektikus klasszicizáló stílusban. 
A régi Mentler-kúria és az új kastély 
között kialakított kertet tovább szépí-
tették és kis tavat klasszicista stílusú 
kerti fürdőházzal, halastavat és a dísz-
kert szögletében kis sarokbástyát épí-
tettek.

Barcza Károly 1912 karácsonyának 
kegyeletes hangulatában elhatározta 
élettörténete leírását és a következő 
szép gondolatokat hagyta fiainak örö-
kül: 

„Talán nem lesz érdektelen Nek-
tek, sőt talán utódaitoknak a lemúlt 
világba visszapillantani, mert ezen 
félszázad alatt óriásit haladt a világ, 
a kocsin utazástól a légbevaló re-
pülésig, a faggyúgyertyától a villa-
mos világításig stb. Másrészt – és ez 
a fontosabb – néhány consequenciát 
mégis lehet levonni életemből, mert 
hálásan elismerem is a Sorsnak, hogy 
boldogulásomban sok szerencsével 
működtem, mégis arra mindig mun-
kásságom nyújtott alapot, amelyet 
sok tanulással és iparkodással bír-
tam csak elsajátítani. Boldogságom-
ban elősegített a tiszta becsületen 
felül a feltétlen igazmondás is. Hála 
Istennek soha senki sem kételkedett 
szavamban, mert megszokták tőlem, 
hogy még a részletekben sem tértem 
el soha az igazságtól. Ez volt a leg-
könnyebb, mert az igazmondónak 
sohasem kell gondolkodni a történ-
teken. Harmadik tulajdonságom volt 
alkalmazkodási képességem és főleg 
nyugodt viselkedésem minden nehéz 
helyzetben. Higyjétek el kedves Fia-
im, mentül nehezebb viszonyok közé 
jut az ember, annál higgadtabban 
kell a megoldást keresni, mert aki fel-
hevült és ideges lesz, rendesen túllő 
a célon és maga ront a dolgon. Tűrni 
kell az életben sokat mindaddig, míg 
egyéni becsületünk csak megenge-
di. Nem öndicséret, hanem tanács-
ként kívántam ezeket hangsúlyozni 
jövőtök érdekében. Neveléstekben 

édes jó Anyátok törekvése volt, hogy 
Nálatok a jó modor, magasabb gon-
dolkodás, minden szép iránti érzék 
fejlődjön, míg nekem jutott a feladat 
jellemetekre hatni, komoly tanulás-
ra, munkásságra utalni benneteket 
és lehetőleg olyan pályára irányítani 
működésteket, amelyen életkedvvel 
találhatjátok fel boldogulástokat. Is-
ten segélje törekvésteket! 

Szerető atyátok: Barcza Károly”

Pusztazámoron 1944. december 23-
tól 1945. március 24-ig a Vörös Had-
sereg katonái vonultak át és raboltak 
több menetben. Erről hitelesen ta-
núskodik naplószerűen írt könyvében 
Barcza Károlyné, sz. Alicija Liebhardt 
(1909–1973), a lengyel „Litka grófnő”, 
aki a malenkij robotra szánt és elhur-
colt 15 zámori férfi sorsát mentette 
meg és hozta vissza Vértesacsáról. Er-
ről az Alexandra Orme (ál)néven írt, 
Comes the Comrade! című könyvé-
ben számol be.

A Barcza házaspár négy fia kö-
zül ketten diplomaták lettek; Károly 
máltai követ, György pedig számos 
külföldi állomáshelyen dolgozott és 
munkássága külön figyelmet érdemel. 
Imre földbirtokosként vezette a gaz-
daságot. A Barczákra ma is tisztelettel 
emlékeznek Zámoron. Az első világ-
háború után házhelyeket osztottak 
az uradalomban dolgozó napszámo-
sok és cselédek részére, így folytató-
dott a falu egészséges fejlődése.

A KASTÉLYPARK A KERTI TÓVAL ÉS A FÜRDŐHÁZZAL
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Barcza György

Dr. Barcza György 1888. július 
2-án Pusztazámoron született. 
Középiskoláit a budapesti piaris-
táknál végezte és a pesti, majd 
a bécsi egyetem jogtudományi 
karán fejezte be tanulmányait. 
1910-ben a külügyminisztérium-
ba került, ahol letette a diploma-
tavizsgát. 1912-ben megházaso-
dott. Felesége: báró Jeszenszky 
Alexa. 

Diplomáciai pályafutását 1912-
ben Athénben kezdte, majd 
Koppenhágában, Stockholmban 
és 1920 után Bécsben szolgált.  
Fontos beosztásban tevékenyke-
dő, bizalmas küldetéseket végre-
hajtó diplomata. Művelt, széles 
látókörű, liberális gondolkodású, 
sok nyelven beszélő ember volt. 
1924–1927 között a külügymi-
nisztérium politikai osztályának 
vezetője. 1927–1938 között rend-
kívüli követ, meghatalmazott 
miniszter a vatikáni Szentszék 
mellett. 1938-tól 1941-ig a londo-
ni követség vezetője. 1941-ben, 
amikor Magyarország belépett 
a háborúba, nyugdíjazását kér-
te. 1943 elején a Kállay-kormány 
meghatalmazásával Svájcba uta-
zott, ahol megalakította a Követek Ta-
nácsát, mely Magyarország 1944. már-
cius 19-én történt német megszállása 
után a nyugati hatalmak felé képviselte 
Magyarország érdekeit és szorgalmaz-
ta a háborúból való kilépést. A kiugrá-
si kísérletről szóló titkos tárgyalásokat 
az angol küldöttséggel a pusztazámo-
ri Barcza kastélyban folytatták. Nem 
rajta múlott, hogy missziója nem járt 
sikerrel. 1951-ben családjával együtt 
Ausztráliába emigrált, ahol az „Auszt-
ráliai Bevándorlók Egyesült Tanácsának 
–, a sydney-i magyar r. kat. egyházi kö-
zösségnek és az Ausztrál–Magyar Tár-
saságnak elnöke volt. 1961. április 20-
án Sydney-ben hunyt el, a rookwoodi 
temető magyar részében helyezték 
örök nyugalomra. Leszármazottai szét-
szórva a világban élnek.

A méltósággal távozó emigráns ma-
gyart Sydney a „független Magyaror-
szág követeként” búcsúztatta. Két év-
vel halála előtt maga Barcza György 
szerényen, mégis a rá jellemző tanító 
távlatossággal tekintett vissza életút-

jára és egyben megadta az utó-
kornak is a követendő irányt: 
„Hivatásomból kifolyólag 24 
éves korom óta külföldön élek, 
bejárva Európa déli és északi 
országait. Az első világháború 
Görögországban talált, az első 
kommunizmus Dániában, Svéd-
országban. Rómából szemlél-
tem aggódva a háború felé hajló 
ingát és a »Blitz« Londonban 
zúdult a fejemre. De mindig és 
mindenhol megvolt a kapcsola-
tom Magyarországgal, munkám 
a magyar érdeket szolgálta.”

1994-ben megjelent Em-
lékirataiban így fogalmazza 
meg hitvallását: „A diplomata 
legelső kötelessége az igazsá-
got jelenteni még akkor is, sőt 
főleg akkor, ha az nem kelle-
mes, ha az kedvezőtlen, mert 
a kormány minél előbb értesül 
valamely készülő bonyoda-
lomról vagy veszélyről, annál 
könnyebb számára idejében 
a szükséges elhárító intézkedé-
seket megtenni.”

„Én és a társaim a szabad, füg-
getlen, alkotmányos és európai 
értelemben vett demokratikus 
Magyarország ügyét szolgáltuk. 
Semmiféle idegen uralmat vagy 

elnyomást nem szolgáltunk, a néme-
tét éppoly kevéssé kívántuk szolgálni, 
mint bármely másét, így az oroszét 
sem. Magyarok voltunk, azok is akar-
tunk maradni…”

2000 novemberében a Károli Gás-
pár Református Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karán végzett Nemzetközi 
Kapcsolatok Specializáció hallgatói, 
társulva a Budapesti Közgazdaságtu-
dományi és Államigazgatási Egyetem 
és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
hallgatói csoportjával elhatározták, 
hogy önszervező módon létrehoznak 
egy olyan munkaközösséget, amely 
szellemisége révén képes úgy hatni, 
hogy ezáltal a nagyobb közösség, 
a nemzet épülését szolgálhassa. Így 
született a Nemzetközi Kapcsolatok 
Barcza György Köre, mely a kiváló 
magyar diplomata szellemi örökségét 
ápolja pártatlan és független néző-
pontból, a mindenkori nemzeti érde-
kek figyelembevételével. Példaképük 
a barczai eszmény, miszerint „… 
a magyar szorgalom, tehetség, tudás 

DR. BARCZA GYÖRGY

A DIPLOMATA ÖNÉLETÍRÁSÁNAK CÍMLAPJA
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azok a nemzetközi értékek, melyek-
kel rokonszenvet, elismerést szerez-
hetünk magunknak külföldön”.

Gróf Széchenyi Emil

Gróf Széchenyi Emil (szül. 1865-ben) 
több éven át főispánja volt Sopron vár-
megyének és Sopron városának. 1920-
ban a Magyar Tudományos Akadémia 
igazgatósági taggá, 1922-ben a Ma-
gyar Vöröskereszt-egyesület elnöké-
vé választotta. IV. Károly koronázása 
idején főpohárnok-mester volt. Íme 
egy érdekes epizód ebből az időből: 
18-fogásos ebéd 6 személyre terítve, 
melyen részt vettek: a király, a király-
né, a hercegprímás, a kalocsai érsek, 
a miniszterelnök és a pápai nuncius. 
A teríték arany tányérokból, arany 
evőeszközökből és arany serlegekből 
állt. Gróf Széchenyi Emil arany korsó-
ból tölti a bort. Az ebédhez azonban 
senki sem nyúlt. A király int, és a fi-
nom ételeket a legnagyobb hadikór-
házba vitette a sebesült katonáknak. 
Gr. Széchenyi Emil lánya, gr. Széche-
nyi Henriette (1900. február 22.–1969. 
november 6.) 1925-ben nagyalásonyi 
Barcza Imre birtokos felesége lett, aki 
1926-ban kőfeszületet állíttatott a köz-
ségben fia születésének és felesége 
teljes felgyógyulásának emlékére. Gr. 
Széchenyi Emil 1932-ben Pusztazá-
moron halt meg, amikor vendégségbe 
ment meglátogatni a lányát. Nagycen-
ken temették el.

Kmoskó Mihály

Berniczei Kmoskó Mihály a hittudo-
mányok doktora, Esztergom főegy-
házmegyei áldozópap, pápai kama-
rás, a Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetem hittudomány dé-
kánja, orientalista, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Szent István 
Akadémia tagja 1876. augusztus 29-
én a Nyitra megyei Illaván született. 
Egyéniségéről sok szép emlék maradt 
fenn. Édesapja pedagógus volt, édes-
anyja hat gyermeket nevelt fel: 3 fiút 
és 3 leányt. Mihály volt a legidősebb, 
öccsei: István és György. István Vácon 
lakott családjával, György állatorvos 
lett. A három leányt Máriának, Erzsé-
betnek és Margitnak hívták.

Középiskoláit Trencsénben vé-
gezte, s a papi hivatást választotta. 
Teológiai tanulmányait a bécsi egye-
temen kezdte 1893-ban. 1898-ban 
pappá szentelték, s 1899-ben avatták 
ugyanitt a hittudományok doktorá-
vá. Mivel a keleti nyelvek érdekelték, 
ösztöndíjjal 1899–1900-ban Beirut-
ban és Palesztinában, 1900–1902-
ben pedig Londonban és Párizsban 
folytatott biblikus tanulmányokat. 
1902-ben Pozsonyba nevezik ki, 
majd innen a budapesti papnevelő 
intézetbe kerül. 1909-ben a buda-
pesti egyetem Hittudományi Kara 
megbízza az Ószövetség és Héber 
Nyelv Tanszék vezetésével. 1914-ben 
a Keleti Nyelvek Tanszékének veze-
tője lesz érdeklődési körének meg-
felelően. Az első világháború alatt 
1916-ban a magyar egyházi és poli-
tikai körök megbízásából Kis-Ázsiá-
ba és Palesztinába utazik. 1918-ban 
a Hittudományi Kar dékánja lett és 
1923-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjainak sorába 
választják.

Pusztazámoron 1922-től volt plé-
bános. Ezt a kis falut nagyon sze-
rette, híveit támogatta. Plébániai 
fizetését soha nem vette fel, az hí-
veinek adta. Néhai Békési Imréné 
Terike néni, a falu igazi helytörténé-
sze büszkén mesélte, hogy nála volt 
elsőáldozó. Községünk tiszteletre-
méltó lokálpatriótája, Pádár Vilma 
hasonló büszkeséggel emlékeztet 
arra, hogy Bedő Vilma nagyanyját és 
Altmann Ferenc nagyapját Kmoskó 

Mihály lelkész eskette meg 1929-
ben utolsó esketési szertartásaként 
Pusztazámoron.

Az ő idejében, 1924-ben renovál-
ták a település templomát, melyet 
Barcza Imrével közösen szerveztek 
meg. A sok értékes dolog, amit temp-
lomnak vett, elveszett a háború alatt. 
Karácsonykor a falu minden iskolás 
gyermekét megajándékozta.

Pusztazámorról járt be az egyetem-
re heti 3-4 alkalommal előadást tar-
tani. Szép könyvtára volt sok régi és 
értékes könyvvel. Volt köztük bőrre 
nyomtatott is. A gyűjteményt az egye-
temre hagyományozta. 1923-tól ha-
láláig a bölcsészettudományi karon 
a sémi filológia tanszéket vezette. 
Sok nyelven beszélt és publikált. Így 
például arab, szír, török, görög, hin-
di, perzsa, latin, olasz, angol, német, 
francia, spanyol nyelven. A Vatikán-
ban is elismert bibliatudósként tartot-
ták számon.

Szakterületén belül főképpen ószö-
vetségi szentírástudománnyal, éki-
rodalommal, őskeresztény szír és 
középkori arab irodalommal foglal-
kozott. Az orientalisztika területén 
elsősorban a szírológiában és su-
merológiában szerzett nemzetközi 
hírnevet. A Kr. e. 5000 évvel ezelőtt 
élt sumer nép iskoláiban a gyere-
kek az írást megtanulták. A nebulók 

DR. KMOSKÓ MIHÁLY

A TUDÓS 1913-BAN MEGJELENT, 
A SUMÍREK CÍMŰ MUNKÁJA
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szigorú nádpálcabüntetést kaptak 
a késésért, a nem teljesen elkészí-
tett házi feladatért, gyűrött ruháért, 
ügyetlenségért, beszélgetésért, vagy 
ha valaki nem sumerül szólalt meg. 
A keserves iskolai éveknek azonban 
megvolt a jutalma, amit egy sumer 
találós kérdés így fejezett ki: Mi az, 
ahová vakon megyünk be, és tágra 
nyitott szemekkel jövünk ki onnan? 
Hát az iskola, ahol tudatlan gyerek-
ből okos ember válik.

Dr. Kmoskó Mihály tudományos 
munkásságának jelentős műve Ham-
murabi törvénykönyve, melyet ő for-
dított le először magyarra és 1911-
ben Kolozsvárott jelent meg. Hóman 
Bálint bírta rá Kmoskót, hogy készít-
se el honfoglalás előtti magyarságra 
vonatkozó muszlim források modern 
fordítását. A munkát el is végezte, de 
halála megakadályozta a mű megjele-
nését.

Tudományos munkássága három 
nagy területre irányult. Először főleg 
biblikus tárgyú témákkal foglalkozott. 
Példaképpen néhány tanulmányá-
nak címe: A zsidók politikai története 
a hellenizmus kezdetén, A sémi né-
pek ősvallása, A Genezis őstörténe-
tének forráskritikai elemzése katolikus 
szempontból, A bábeli nyelvzavar, 
Hol feküdt a paradicsom?

Az orientalisztika területén Kmoskó 
a szírológiában szerzett nemzetkö-
zi hírnevet, az őskeresztény szír iro-
dalom feldolgozásában jeleskedett. 
Számos szír iratot tett közzé latin for-
dítással. A magyar vonatkozású mo-
hamedán források tanulmányozására 
is vállalkozott.

Kmoskó kézirati hagyatéka 2180 
kézzel írott oldalt tartalmaz, ami 
ugyanennyi nyomtatott oldalt ten-
ne ki. Ebből 1610 oldal nyomdakész 
állapotban van, 570 pedig vázlatos 
formában. A kézirati hagyaték három 
monográfiát tartalmaz: 1. Szír források 
Gog és Magog népeiről; 2. Mohame-
dán írók a steppe népeiről; 3. Gardi-
zi’s Abhandlung über die Stamme der 
Türken. (A Balassi Kiadó gondozásá-
ban megkezdődött a könyvek kiadá-
sa.)

„Kmoskó Mihály a húszas években 
– nemzetközi összehasonlításban is 
máig egyedülálló – nagy terjedelmű 
szöveggyűjteményben dolgozta fel 
a honfoglalás előtti magyar történet 
és az ehhez szervesen kapcsolódó 
eurázsiai sztyeppe-történet moha-
medán és szír forrásait. Noha azóta 
az őstörténészek új generációi nőttek 
fel, Kmoskó Mihály munkája napjain-
kig alapvető forrás a korszak kutatói 
és a magyarság múltja iránt érdeklődő 
közönség számára” – szól a méltatás 
a Balassi Kiadó könyvlapján.

„Összességében el mondhatjuk, 
hogy Kmoskó kézirati hagyatéka pá-
ratlan értéket képvisel, hiszen ennyi 
anyagot senki nem gyűjtött össze s 
nem próbálkozott meg kritikai feldol-
gozásával. Több mint fél évszázaddal 
a szerző, Kmoskó Mihály halála után 
kiadásra került művei időtállónak, 
magyar viszonylatban páratlannak és 
követők nélkülinek bizonyult.” (MTA – 
Balogh László)

Mindenképpen figyelemre méltó, 
hogy jelenleg is folyik Kmoskó Mihály 
tudományos munkásságának kutatá-
sa az arab és sémi nyelvtudósok ál-
tal. 2017-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia támogatásával megjelent 
Ormos István egyetemi tanár, arabista 
és sémi filológus könyve, „Egy élet-
út állomásai” címmel. A kötet hite-
les források alapján rendkívül alapos 
részletességgel és tudományos pon-
tossággal tárja fel falunk első katoli-
kus papjának szerteágazó nyelvészeti, 

egyháztörténeti, az ószövetségi szent-
írástudományi és a keleti (szír, török, 
arab) nyelvek vizsgálata terén kifejtett 
kutató tevékenységét.

Dr. Kmoskó Mihályt 1931. ápri-
lis 8-án érte a halál Pusztazámoron. 
A Fiumei úti temetőben a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjaként dí-
szsírhelyet kapott volna, de kívánsá-
gára ebben a kis faluban temették el. 
Sírkeresztje egyszerű sóskúti mészkő-
ből készült, márvány betéttel, körbe 
a beton lábazat kövekkel, kavicsokkal 
van kirakva; rajta kb. 30 cm magas ko-
vácsoltvas kerítés, ma is szép állapot-
ban van. A sírt hűséges zámori hívei 
ápolják és gondozzák. 

A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osz-
tálya 2002. október 21-i ülésén hozott 
határozatában Dr. Kmoskó Mihályt ut-
canévadásra javasolta.

A falu jeles történelmi személyisé-
geinek emlékét méltón őrzik a község 
utcanevei.

Forrás: Pusztazámor Krónikája. 
Helyismereti kézikönyv (Összeállította 
és szerkesztette: dr. Fekete Zsuzsanna) 

Zámori Kör Egyesület, 2011

KMOSKÓ MIHÁLYT AZ ISZLÁM 
SZAKÉRTŐJEKÉNT TARTOTTÁK SZÁMON

ORMOS ISTVÁN KÖNYVET ÍRT 
A TUDÓS PAPRÓL
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Rakonczay Gábor útban a Déli-sark felé

Az óceánt és Grönlandot már le-
győzte, de Rakonczay Gábor nem 
tud lenyugodni, most útra kelt 
az Antarktiszra. Arra készül, hogy 
első magyarként, a szárazföld partjá-
ról indulva, gyalogosan elérje a Dé-
li-sarkpontot.

„Világraszóló sportsikert ért el egy zá-
mori fiatalember, Rakonczay Gábor és 
társa, Pálos Andrea. A soproni egye-
temen tanuló fiatalok maguk tervezte 
és készítette evezős hajójukkal 51 nap 
alatt átszelték az Atlanti-óceánt. Nem 
mindennapi vállalkozásukról a pusz-
tazámori Halmai Vendégházban tar-
tottak nagy sikerű élménybeszámo-
lót” – adta hírül 2007 októberében 
lapunk, a Zámori Hírek.

Ám ez az út csak a kezdet volt, vitor-
lás hajókkal és kenuval megtett expe-
dícióit felsorolni is nehéz. Rakonczay 
2008-ban hatalmas, mindmáig ér-
vényes Guinness-rekordot állított fel, 
amikor kicsivel több mint ötvenegy 
nap alatt átevezte az Atlanti-óceánt, 
5200 kilométert megtéve. (Expedíci-
óiról pontos áttekintést kap az olvasó 
az extrém sportoló hivatalos webolda-
lán, a rakonczay.com-on.) 

Legújabb vállalkozásáról Kiss B. 
László (magyargang.org) kérdezte 
a sportolót. A Magyar Hang újságíró-
jának írásából idézünk: 

„Mint kiderült, csak szimpla beme-
legítés volt Rakonczay Gábornak Grön-
land átszelése. Az óceán átevezéséről 
és átvitorlázásáról ismert extrém spor-
toló szeptemberben 29 nap alatt 650 ki-
lométert tett meg a »zöld« sziget jégme-
zőin. Gyakran tizennégy órát csúszkált 
sítalpakon, mindössze hat óra alvással. 

Legújabb és előreláthatólag eddig 
legnagyobb kalandjának november 
19-én vágott neki. Rakonczay vala-
mikor a fejébe vette, hogy első ma-
gyarként akarja elérni a szárazföld, 
vagyis az Antarktisz partjáról a Dé-
li-sarkpontot. A magyar zászlót még 
2005-ben egy nemzetközi expedí-
ció magyar tagjai, Kovalcsikné Bátori 

Krisztina és Ács Zoltán már kitűzték 
a sarkponton, ám ők nem a partról 
indultak, csupán az utolsó szélességi 
fokot, azaz körülbelül 111 kilométert 
tették meg síelve. A kontinens széléről 
még egyetlen magyarnak sem sikerült 
eljutnia a sarkpontra.

Az Antarktiszon ilyenkor »nyár« 
van, de a hőmérséklet nem magasabb 
mínusz 25–35 Celsius-foknál. Ra-
konczay Grönland átszelése után ok-
tóberben magaslati edzőtáborban volt 
Ausztriában, hogy aztán november 
11-én elutazzon Chilébe, ahonnan 
negyedmagával ment tovább, hogy 
nekivágjon a nagy kalandnak a Dé-
li-sarkra. A tervek szerint ötven na-
pig átlagosan napi 25 kilométert tesz 
majd meg, emelkedőn, és jó eséllyel 
szembeszélben, kezdetben a nyolc-

vankilós szánt húzva maga mögött, 
ezen lesz az élelme is.

– Ha minden úgy alakul, ahogy 
tervezzük és szeretnénk, akkor janu-
ár 3-án érünk el a Déli-sarkponthoz 
– mondta Rakonczay. – Úgy tervez-
zük a társaimmal, hogy egyórás gya-
loglás után tíz perces pihenőket tar-
tunk, mindezt napi tizenkét–tizenhat 

órán át. A csapat GPS-jeladót is visz 
magával, így bárki nyomon követheti 
majd, hogy merre járunk. A Déli-sark 
Expedíció a sportról, a kitartásról, 
a küzdelemről, a gyerekkori álom-
ról szól, arról, ahogy az ember nap-
ról napra feszegeti, sőt olykor kitolja 
a saját határait. Az expedíciók egy 
önismereti tréninggel is felérnek, igaz, 
szélsőséges formában. Az ember na-
gyon messze van a civilizációtól, érin-
tetlen, ingerszegény környezetben, és 
csak rajta múlik, hogy eléri-e a cél-
ját. A szélsőséges időjárás sem segít 
ebben, és azzal is meg kell küzdeni, 
hogy teljesen elveszítheti az ember 
a tájékozódási képességét, hiszen oly-
kor a horizont sem látható.

Gábor beszélt a hóvakságról (ami 
a szaruhártya és az érhártya napégé-
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séhez hasonló, gyakori tünetei közé 
tartozik a fájdalom, az erős könnye-
zés, a szemhéj rángása, a világosság 
okozta kellemetlen érzés – a szerk.), 
és arról, hogy mennyire nehéz még 
átöltözni is a mínuszokban, nemhogy 
tisztálkodni. A ruhaváltás nagyjából 
annyiból áll majd, hogy a hidegtől 
függően kicseréli a kabátját egy mele-
gebbre vagy könnyebbre. Bárhogy is 
alakul a túra, világjárónk biztos ben-
ne, hogy nem ez lesz az utolsó.”

Honnan a sportoló eltökéltsége, a fo-
lyamatos kihívások keresése? Ő maga 

erről így beszélt: „1981-ben születtem 
egy hétgyermekes család legidőseb-
bikeként, így az otthoni családi élet 
nekem mindig is egy színes és moz-
galmas világot jelentett. Tanulmánya-
im miatt, összesen kilenc különböző 
közösségbe jártam, ami mellett továb-
bi öt sportközösség életében vettem 
részt, így viszonylag korán megismer-
tem igen ellentétes gondolkodásmódo-
kat, és azok már rövid távon jelentkező 
következményeit az egyes életutakra. 

A szüleimtől kora gyermekkorom-
ban meglehetősen kemény, majd 

a középiskolától teljesen szabad ne-
velést kaptam. A Kisképző (Képző-és 
Iparművészeti Szakközép iskola) volt 
a vízválasztó, szüleim ekkortól sosem 
irányítottak és sosem próbálták meg 
rám erőltetni gondolkodásmódjukat 
és életfelfogásukat. Ez a fajta szabad-
ság egy olyan céltudatos gyereknek, 
mint amilyen én voltam, igencsak 
felgyorsította és megnövelte annak 
a lehetőségét, hogy arra irányítsam 
az életem, amerre akartam. Ezt to-
vább erősítették a felsőoktatási művé-
szeti tanulmányok, ahol ideális eset-
ben a tanárok azon dolgoznak, hogy 
előhozzák a fiatalokban levő teljesen 
egyedi világot. 

Mindemellett, magát a gyerekkort 
meglehetősen nehezen viseltem, mert 
nem tudtam attól a sok, számomra ak-
kor teljesen értelmetlen kötelezettség-
től elvonatkoztatni, amit fiatal korban 
többé-kevésbé mindannyian kapunk. 
Hiába mondták, hogy addig örülj, míg 
fiatal vagy – én tudtam, hogy az iga-
zi szabadság a felnőttkoromban fog 
elérkezni. Már akkor is úgy láttam, 
sokan félreértelmezik a helyzetet, és 
nem a felnőttkori felelősség köti meg 
az ember kezét, hanem épp a felelős-
ség felvállalásával jön meg a totális 
szabadság. 

A művészeti tanulmányaim mel-
lett mindig is aktívan sportoltam, és 
bizony a versenyszerű sport korán 
megtanította nekem, hogy ha teszek 
magamért vagy a helyzetemért, ak-
kor annak mindig van eredménye. 
Mindig annyit tudunk kivenni az élet-
ből, amennyit mi magunk bele is te-
szünk…”

*

November 24-én, szombaton megtör-
tént, amire Rakonczay Gábor hóna-
pok óta várt: a magyar extrémsporto-
ló gyenge havazásban és mély hóban 
megtette az első kilométereket az An-
tarktiszon. Rakonczay előbb a le-
gendás Messner-starthelyig gyalogolt 
társaival, onnan pedig nekiindultak 
a több mint 900 kilométeres útnak, 
amely az előttünk álló, körülbelül öt-
ven napban vár rájuk.

Összeállította: K. Z.
Fotók: vjm.hu, RTL Klub, 

mozgasvilag.hu, rakonczay.com
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A két Koroda

„A második világháború háború alatt Tolbuchin marsall 
főhadiszállása volt a Koroda-ház, melyben ma a Polgár-
mesteri Hivatal működik. Innen irányították a Budapes-
tet ostromló csapatokat. A kúriának szép parkja volt ős-
honos fákkal” – olvasható a Pusztazámor Krónikája című 
kötetben. A család nevét ma településünk szabadidőpar-
kja viseli (Koroda-kert). De kik is voltak ők, a névadók, 
az apa, Koroda Pál és a fiú, Koroda Miklós?

Koroda Pál (1858–1933)

A felsőkubini Koroda nemzetség a feudális évszázadokban 
Árva vármegye földbirtokos urai közé tartozott. Hajdani 
időkben törökökkel viaskodó várkapitányok, majd Corpus 
Jurisról disputáló tudós táblabírák, időnként alispánok és 
protonótáriusoknak mondott főjegyzők akadtak nemze-
dékeikben. Az 1849 utáni elsivárult évtizedre az egykori 
birtok java részét már elherdálták a sírva vigadó dáridók, 
a tarokkcsaták meg a nemzeti-nemesi hazárdjáték, a birto-
kokat és kúriákat elemésztő ferbli. Aki közülük a kiegyezés 
idejére cseperedett férfivá, annak tisztes fizetésű hivatalnok-
ká kellett művelnie magát. Ez volt a megszokott dzsentriút. 
Az 1858-ban született Koroda Pálnak (Kisendréd, 1858. 
márc. 7. – Bp., 1933, aug. 13.), akinek apjaura még várme-
gyei főügyész volt, ugyanúgy polgári megélhetést kellett 
keresnie, mint unokabátyjának, Reviczky Gyulának, a báró 
Reviczky-család elismert, de mégis törvénytelenül született 
fiának. Reviczky hamar nevezetes, de rövid életén át nyo-
morgó újságíró és híres költő lett, akit 34 éves korában vitt el 
a tüdőbaj. Három évvel ifjabb unokaöccse és jó barátja, Ko-
roda Pál úgyszintén költő, sőt egy ideig sikeres drámaíróként 
jelent meg, de nem az irodalomból akart megélni. Elszegő-
dött a Magyar Királyi Postához, amelynél sokáig tanácsosi 
címmel és rangban, majd postaigazgatói méltóságban volt 
tekintélyes köztisztviselő 75 éves korában bekövetkező halá-
láig. Az irodalmi életben azonban fontos közéleti férfiú volt. 
A Petőfi Társaság vezetőségéhez tartozott, Reviczky halála 
után ő gyűjtötte össze példaszerű kiadványba az azonnal 
klasszikusnak értékelt rokon összes költeményét. 

Ez a kitűnő és élni tudó Koroda Pál ötvenéves korában 
szánta el magát a nősülésre. Egy hasonlóképpen előkelő és 
hasonlóképpen elszegényedett családnak, a Buttykayak-
nak 20 esztendős Erzsébet nevű leányát vette feleségül. 
Buttykayék soraiban tábornokok is akadtak, muzsikusok is, 
sőt volt egy országszerte népszerű operettszubrett is: Buty-
tykay Emmi.

Koroda Pál jogi tanulmányokat folytatott a pozsonyi 
jogakadémián (1875–77) és a budapesti egyetememen 
(1877–79); 1881-ben az államtudományok doktorává avat-
ták. Költészetében a kor jellemző kiábrándultsága és érzel-
mes pesszimizmusa tükröződik. 1895-ben sajtó alá rendez-
te Reviczky Gyula összes költeményeit. A Petőfi Társaság 
tagjává választotta. Számos korabeli lap és folyóirat mun-

katársa volt. Színpadi művei közül vígjátékaiban fellelhető 
társadalmi mondanivaló is. Művei közül néhány: A túlvilág 
komédiája (drámai költemény, Bp., 1876); Költői elbeszé-
lések (Bp., 1877); Alkibiadesz (dráma, Bp., 1884); A pö-
rös jószág (Bp., 1884); A szép Sára története (Bp., 1886); 
Az ostrom (vígjáték, Bp., 1891); Az udvarló (Bp., 1893); Líra 
(versek, Bp., 1898); Wesselényi (dráma, Bp., 1907).

Koroda Pál: A természet

Ha szép tavaszi napnak reggelén
Erdőt-mezőt bebolyongunk kedvesünkkel,
Beh édes hinnünk azt, hogy a derűs ég
A mi szivünknek örömét mutatja,
A mi vágyunkat suttogják a lombok,
Hogy a nap csak szerelmünkért sugárzik
És a madár is csak nekünk dalol!

Ha őszi napnak csöndes alkonyán
Szorult kebellel állunk a berekben,
Beh édes hinnünk azt, hogy a rokonszenv
Tevé sápadttá a természetet,
Hogy a sárgulva hulló levelek
Reményeinknek hű jelképei
S a szélben a mi sóhajunk beszél.

Dehogy gondoljuk, hányszor volt az ég
Vidám mosolya fájdalmunkra gúny,
S hányszor zajogott kedvünk, míg a föld
Fehér halotti fátyolát viselte...

(Nyugat, 1929. 6. szám.)

Koroda Pál: Irodalmi körforgás

Ismertem Arany Jánost életének amaz időszakában, mikor 
akárcsak Vörösmarty daliája, csendlakta honába kerülve 
ifjúkori napjaira reménytelenül tekintett vissza, eltüntek 
előle: ifjúkor, szerelem, a harcok, a győzedelem...

Sokat követtek el avégből, hogy Arany János ekkor ne 
érezze magát győzedelmesnek. Ellenáramlat keletkezett, 
melyről Reviczky Gyula így szól: „Tudákos legények, nagy-
szájú vitézek költőnek se tartnak – s nem tréfa – lenéznek. 
Rímfaragó voltál, még annál is rosszabb, nem írtál te más-
nak, csak professzoroknak, Csaba, Bolond Istók és a Tol-
di-hármas: szenvedélyhiányos diákolvasmány az.”

Reviczky megbotránkozása nem túloz, Aranyellenes 
áramlat indult. Török Árpád pamfletet írt A nagyidai cigá-
nyok-ról. Erre én az Üstökös-ben epigrammal replikáztam, 
mely így végződött: „Mert Török Árpád a kritikára, Tatár 
meg a lantra oly romlást hoza, mint honra török s a tatár.” 
(Rettenetes alexandrinusaival akkor Tatár Péter képviselte 
a ponyvairodalmat.)
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Arany János Tölgyek alatt-i pihenőjét irígyelve névtelen 
verset küldtek neki, intik, hogy „ne írjon, de másszon a töl-
gyek alatt”, mert „hiú vén poéta versétől már fű-fa szalad.” 
Magányában a sértékeny költő az ilyesmit is komolyan vet-
te és hosszú versben válaszolt. A legfőbb rekordot mégis 
valami Hollósi érte el, ki röpiratában arról értekezett, hogy 
az akkor sem ismert Marikovszky Gábor a hún mondakör-
nek igaz époszírója, nem pedig „a gatyás Arany Jankó”.

Ilyesmik eshettek meg, mikor Arany Jánosnak dicsősé-
ge delelőjén kellett volna lennie. De ekkor már lehunytak 
a baráti szemek, melyek egykor művészi gonddal csüggtek 
a lantos újjain. Petőfi csak álmaiban jelent meg, Tompáról 
csak sír-verset írhatott. Nem évődhetett tréfásan Szemere 
Miklóssal, szétrebbent az a baráti kör, mely Aranyt vidítot-
ta. Többször is elmondhatta, hogy „minden társasága egy 
magányos lámpa”.

Csendlakta honával: az Akadémia palotájával is zavarok 
voltak. Panaszolja, hogy mint a molnárt a malomból kire-
kesztették őt és időbe került, míg Eötvös jóvoltából „bérlak 
gyanánt” elfoglalhatta a titkári lakást.

Ily körülmények árnyékolják e korszakbeli verseit, 
az Őszikék-et, melyek a költő híveit mélységesen szomo-
rítják. Emleget ő humor nélküli puszta nyomorúságot. Azt 
mondja, ő Senki Pál, fájó gép, mely pipál, majd „a hosszú 
dráma, melyben színre lépék, a nagy játékrendből ki lesz 
hagyva végkép”. Ilyesmik közepett azt, ki a költővel érez, 
megenyhíti az ily fájó sóhajtás is: „A lantot, a lantot szo-
rítsd kebeledre, ha jő a halál”.

Mennyire elzárkózott Arany János, nyilvánvaló abból, 
hogy a Kisfaludy-társaságnak még arra az ülésére sem 
ment el, mikor Szász Károly a Tetemrehívást mutatta be. 
A remek balladát remek előadásban. Sem azelőtt, sem az-
után hasonló hatást nem láttam, színpadon sem. Elragadta-
tás emelte a jelenlevőket.

Azokra, kik ez időben legtöbbet érintkeztek Arany János-
sal, jellemző a Szépirodalmi Figyelőben lezajlott érdektelen 
„pörös ügy”, mikor a Gyulai Pál és Szász Károly közti vitában 
az egyik fél a szerkesztőt, magát Arany Jánost úgy aposztro-
fálta, hogy az esetben, ha nem nyilvánítaná önvéleményét, 
e mulasztás által a jellemtelenség vádját vonná maga után. 
És Arany János kényszerült ötvenkét nyomtatott oldalt leirni 
olyasmikről, amik ötvenkét sort sem érdemeltek volna.

Ingerelték Arany Jánost, mintha a legifjabb írók mindany-
nyian ellene lázadtak volna. Közvetlenül a költőtől tudom 
a következő esetet:

Egyik akadémikus elhozta neki Kiss József kötetét ily 
kommentárral: „Ez itt kérkedik, hogy a mai kornak ő ír 
balladákat, az ő balladái mellett a te balladáid elavultak.” 
Arany János fogta a kötetet, az ablakhoz vitte és felütötte 
a falusi mezőn levő Krisztusképről szóló verset: „Boldog 
is vagy itten, kiszenvedett Isten, a lét zajából ide nem hat, 
csak dal és illat...” Elolvasta végig a verset; a könyvet aztán 
e szókkal adta vissza: „De hisz ez nagyon szép költemény!”

Több sikerrel jártak el, mikor Arany Jánost rábírták, hogy 
a kozmopolita költészetről verset írjon.

Mielőtt e versre áttérnék, előhozom, hogy ez időtájt A 
túlvilág komődiája cimű drámai költeményt írtam és Aranyt 
Pozsonyból írt levélben felkértem: engedje meg, hogy mű-
vemet neki ajánljam.

Levelemre a következő választ kaptam:
Tisztelt Uram!
Megbocsát nekem, ha mint tört kedélyű, beteg 
ember, ki amellett prózai teendőkkel elhalmozva 
alig foglalkozom valaha költői dolgokkal, csak rö-
viden válaszolok becses soraira. Ha kegyed úgy 
véli, hogy nevem odafüggesztése művének bár-
mily csekély előnyére válik: teheti bízvást. A kül-
dött mutatványból úgy látom, hogy a munka sokat 
igér; azonban ily tárgyaknál az egész compositio 
határoz leginkább; s az ilyenekre áll az, hogy lehet 
az ember Dante, Goethe, vagy legalább Madách, 
de mediocribus esse poetis Non di, non homines, 
non concessere columnae. Látom a skepsist a köz-
löttekből, de a feloldást nem, azt az egésznek kell 
meghoznia, s remélem, meg is hozza, mert anélkül 
nincs harmónia, nincs költészet.

Fogadja üdvözletemet!
Budapest, 1876 január 10.

szíves tisztelője
Arany János.

Művem megjelenése után Budapesten, az Akadémia pa-
lotájában felkerestem Arany Jánost. Jóságos hitvese nyitott 
ajtót nekem. Szemben ültem a költővel. Mindjárt azt hoz-
tam szóba, amit ő jobb része aranyálmának mond: a Csa-
ba-trilógiát, ami koncepciójában oly hatalmas, hogy ahhoz 
fogható nincs. Arany János szeme felragyogott.

Egyszerre a költészet birodalmában voltunk. Arany be-
szélt a trilógia kész énekeiről, terveiről. Hunoknak germá-
nokkal való örök harcáról, a magyar honfoglalás jóslatáról.

És aztán sikerült Arany Jánost meggyőznöm arról, hogy 
éppen a legifjabb nemzedék valóságos költői lelkesülnek 
érette igazában, értik meg őt legtisztábban. Erre Arany 
elmondta, hogyan igyekeztek őt a legújabb nemzedéktől 
elriasztani. Voltakép ő csak fiának, Arany Lászlónak mű-
veit ismeri. Amit A délibábok hőséről, A húnok harcáról 
beszélt, abból láttam, hogy e művek kidolgozásában Arany 
Jánosnak is része lehetett.

A Kozmopolita költészet című vers magyarázatául emlí-
tette, hogyan feketítették előtte az új költőket, kiket Titán 
Laciknak csúfoltak. Reáfogták ez új költőkre, hogy megvetik 
a magyar fajt, a magyar nemzetet, holott ezek magyar őse-
ikkel büszkélkedtek. Reájuk fogták, hogy kivágynak a rest 
nyugat felé, holott ők kelet felől várták a fényt, reájuk fogták, 
hogy máris veszendőnek látják a hazát, holott énekük így 
szólt: „hol most kelettől nyugatig testvérietlen nép lakik, egy 
nyelvet értsenek csupán: szép nyelvedet magyar hazám!”

Én már ekkor elmondtam Aranynak prózában, amit utóbb 
Reviczky Gyula Arany versére válaszul versbe foglalt:

Népével van összeforrva
A nagy eszmék dalnoka.
Mind tükör volt, egymagából
Tünt nekem fel nép s haza!
Egy egész nép ilyen ének
S akkor leghatalmasabb,
Hogyha, bár forrása egy csak,
Mindenütt süt, mint a nap.
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Reviczky Gyula illetékes volt arra, hogy a megtévesztett 
Aranyt ő világosítsa fel. Fejtegetve, hogy Arany János bal-
ladái a világirodalom legtökéletesebb alkotásai, egyenként 
is méltatta e remekműveket, az Ágnes asszonyt német 
fordításban is közöltette. Essayt is írt Arany Jánosról, mint 
humoristáról kifejtette azt is, hogy Arany János, a költészet 
legnagyobb művésze, nem lejjebbíthető a népiesek közé. 
Kivált az akkori népieskedőket, Petőfi gyönge utánzóit 
Reviczky nagyon lesajnálta. Paraszt betyároknak mondja 
őket, kik a költészet templomát meggyalázzák s így fakad 
ki: És vesszetek az örök éjbe rossz dalotokkal egy napon. 
Ők azonban nem vesztek el, hanem a közromlás jeléül fe-
lülkerekedtek.

Arany Jánosnak a kozmopolita költészethez való viszo-
nyát megvilágítottam. A már lezajlott viták után megkaptuk 
Riedl Frigyestől Arany János hűséges életrajzát, műveinek 
találó ismertetését, Babits Mihálytól Arany Jánosnak, e túl-
érzékeny fájvirágnak igaz pszichológiáját. És mégis, még 
most is elsóhajthatjuk, amit Dantéról mondott Arany János, 
hogy időbe kerül, míg költészete, mint földi álom, e világba 
téved, míg a hitlen ember imádni tanulja a köd oszlopában 
rejlő istenséget.

Koroda Miklós (1909–1978)

Aligha lehet elképzelni nagyobb kü-
lönbséget, mint a harmincas-negy-
venes évek daliás Koroda Miklósa 
és a hetvenes években élete végső 
évtizedét áttántorgó Koroda Mik-
lós között volt. Aki nemzedéktársai 
közül elég közelről ismerte, az igaz 
barátokra jellemző szeretetet érez-
te iránta, és az évtizedek múlásával 
egyre bánatosabb részvéttel vette 
tudomásul csalódásait, érdemtelen 
sikertelenségeit, méltatlan sérelmeit, majd halmozódó be-
tegségeit. Ifjan, az irodalmi és szerelmi sikerek forgatagában, 
az üldözöttek halált megvető tömeges mentésének derűs, de 

idegfeszítő mámorában délceg termetű, dús hajú, rendkívül 
szép férfi volt. A francia és a magyar felvilágosodás – Voltai-
re és Bessenyei filozófiai és erkölcsi örökségének – hirdetője 
és népszerűsítője. Előbb Reviczky Gyuláról, majd Bacsányi 
Jánosról szóló életrajzregénye olvasói és kritikai körökben 
egyaránt könyvsiker. Választékosan szép stílusban, izgal-
mas fordulatossággal, óriási kultúrtörténeti ismeretanyaggal, 
kor- és lélekábrázolásban egyaránt szemléletesen felépített 
művek ezek. Húsz-harminc évvel később ugyanez a férfi 
kihullott hajjal, barázdált arccal, betegségektől csontvázra 
fogyva, meggörnyedt testtel, imbolygó járással, végül már 
mindig görcsös botra támaszkodva azt is példázza, hogy 
végső vigaszt már csak a mértéktelen alkoholban talál. Te-
metésén az akkori idők egyik igen magas rangú állami és 
pártfőembere, akinek az életét egykor saját élete kockázta-
tásával mentette meg, halkan ezt kérdezte a körülötte állók-
tól: „Vajon a nőkön és a baktériumokon kívül nem mi tettük 
tönkre ennek a mindenkinél derekabb embernek az életét?” 
A kérdésre ő se válaszolt, senki se válaszolt, hiszen Koroda 
Miklós életútja az egész magyar értelmiségi nemzedék torz 
képe volt. Az is jellemző, hogy alig több mint tíz évvel halá-
la után elfeledettként gondolunk vissza rá, akinek a század 
klasszikus magyar írói között volna a helye. Bőséges életrajz 
helyett hadd következzék legalább szabatosra szűkített írói 
arcképe.

Koroda Pál és Buttykay Erzsébet gyermeke volt Koroda 
Miklós. A szülők mindketten olyan igazi liberális szellemű-
ek voltak és maradtak, hogy türelmesen vették tudomásul 
a legszűkebb családon belüli nézetkülönbségeket. Erzsi 
néni öregkorában sem ivott meg egyetlen pohárka bort 
sem, de ha fiának éppen nem volt felesége, akkor ő vásá-
rolta be napi bor- és pálinkaszükségletét. Életében egyet-
len szál cigarettát sem szívott volna el, de amikor Mik-
lós otthon élt, asztalán mindig ott várta a különlegességi 
trafikban vásárolt pipadohány. És amikor a fiú számára új 
feleség akadt, az anyós magyarázta meg neki, melyik pipa-
fajtát milyen tisztítóeszközzel és hogyan kell rendben tar-
tani. Ebben a műveltséget és liberalizmust árasztó otthon-
ban növekedett férfivá Koroda Miklós. A gimnáziumi latin 
mellett azonnal olaszul is meg kellett tanulnia, mert apja 
szerint „úgyis alig van különbség a régi és az új itáliai nyelv 
között”. És ha már megérti Dantét meg Boccacciót, akkor 
hamarosan értse meg Balzacot és Maupassant-t is. Koro-
da Miklós idővel nem is tudott számot adni, hogy kisfiú 
korától hogyan is tanulta meg a latin szellemű nyelveket. 
Németül viszont alig-alig értett, noha a nemesi-polgári vi-
lágban általában ez volt az első idegen nyelv, de a Koroda 
nemzetség már a kuruc idők óta nem szerette a labancokat 
meg a „sógor”-nak nevezett osztrákokat.

Amikor az önképzőköri években apja felismeri, hogy so-
kat olvasó fiának nemcsak szép stílusa, de saját magával 
szemben is szigorú stílusigénye van, baráti körben ki is fejti 
aggodalmát: „Ha egy sihederfiúnak máris érett stílusa és 
művészi igénye van, ez a jövőjére nézve veszedelmesebb, 
mint ha kártyás vagy iszákos. Az ilyen ember eljegyzi ma-
gát a szegénységgel.” Az ismert író fontosabbnak tartja 
a család életbiztonsága szempontjából, hogy jól fizetett 
postaigazgató. Szeretné, ha fia is „gyakorlati ember”-ré fej-
lődnék. Ezért kell Koroda Miklósnak érettségi után a Köz-
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gazdasági Egyetemre járni, 
ott is a mezőgazdasági szak-
ra. Az apa úgy képzeli, hogy 
fia majd művelt, magas ran-
gú tisztviselő lesz a Földmű-
velésügyi Minisztériumban. 
De az apa már túl idős, és 
a fiú hozzá képest túl fiatal 
ahhoz, hogy ez a vágy betel-
jesedjék. Koroda Pál 1933-
ban, 75 éves korában meg-
hal. Koroda Miklós ekkor 
már túl van az egyetem utol-
só évén is, csak a szigorlatok 
lennének hátra a diplomáig. 
Az írói tervekkel merőben másféle útra készülő fiú azonnal 
hátat fordít közgazdaságtannak, növénytannak, az állatte-
nyésztés tudnivalóinak, és beáll újságírónak. Származása 
révén elsősorban a jobboldali lapok várják. De az egyházi 
irányítású „Új Nemzedék”-nél és „Nemzeti Újság”-nál a fi-
atal munkatársak java része titkos baloldali. Az ő révükön 
Koroda összebarátkozik a polgári baloldal (Pesti Napló, Új-
ság, Magyar Nemzet), majd a szociáldemokrata sajtó mun-
katársaival. Hamar fölfedezi, hogy saját szellemi öröksége: 
a felvilágosodás, a reformkor liberalizmusa, Kossuth de-
mokráciája. Ezt a felismerést erősíti, hogy apja halála után 
jut annyi készpénzöröksége, hogy egy bőséges, több hó-
napos itáliai utat tehessen. Ott kettős élmény várja: az el-
ragadtatás Firenze reneszánsz emlékeitől és a visszariadás 
Mussolini rendszerének minden megnyilvánulásától. Ha-
zatérve újságíróként tárcákban, riportokban, útiképekben, 
novellaszerű kis történetekben lelkesít az európai kultúra 
hagyományaira és mindenfajta önkényuralom ellen. Ha-
marosan elismert, sőt sikeres újságíró, de szükségszerűen 
átkerül baloldalibb lapokhoz (Kis Újság, Esti Kurír). Bele-
merül az irodalmi élet kavargásába. Kedvelt újságíró, ked-
velt alak fiatal értelmiségi körökben, asszonyok kedveltje. 
Nagy szerelmi kavargások közepette megnősül, majd ha-
marosan elválik, újabb kavargások közt újra megnősül.

Második felesége – Anikó – nemcsak gyönyörűszép asz-
szony, de kitűnő társ is az életben, rendben tartja a zilált 
életformára hajlamos férjet, gondosan legépeli kéziratait, 
később hős lelkű társ a veszélybe jutottak mentésében, 
rejtegetésében. És olyan békés otthont teremt, amelyben 
a férj igen nagy műgonddal felépítheti első regényét, „A 
világ csak hangulat”-ot, amelyben Reviczky életrajza kö-
rül széles és szemléletes körképét adja a kiegyezés utáni 
két évtized magyar irodalmi életének. A könyv 1939-ben 
– a szerző 30-adik életévében – jelenik meg. Olvasók és 
kritikusok lelkesen fogadják, a székesfővárostól megkapja 
érte a Ferenc József-irodalmi díjat, egész élete egyetlen hi-
vatalos irodalmi díját. 

Addigra már teméntelen forrásmű elolvasásával felké-
szült a következő, még sokkal munkaigényesebb műre. Ez 
a „Megvilágosodott már...” című regény, amely Bacsányi 
János életrajza, de úgy, hogy a romantikusan mozgalmas 
cselekményáradatban a magyar felvilágosodás és a Mar-
tinovics-mozgalom dokumentumanyagát is felöleli. Ki-
emelkedő teljesítménye történelmi regényirodalmunknak, 

példaszerűen szép próza-
nyelvezettel. Ez az egyetlen 
könyve, amely több kiadást 
is megért, de a kritika igen 
szófukar volt iránta. Jobbról 
kommunista szelleműnek 
tekintették, balról visszavá-
gyódásnak a feudális múlt-
ba. Később ez a merőben 
alaptalan vád a nemesség 
eszményítéséről hangzott 
el megbélyegző hangsúly-
lyal egyebek között, amikor 
egy merőben mondvacsinált 
fegyelmi ítélettel kizárták 

a Magyar Dolgozók Pártjából. De ez már az ötvenes évek 
elején történt, a koncepciós perek sötét „fénykorában”. 
Azok a vezető kommunisták, akiket a fasiszta rémnapok 
idején otthonában rejtegetett, egy szót sem mertek szólni 
az érdekében. Ámbár mindent megtettek, hogy kizártan 
a pártból, ne veszítse el a kenyéradó foglalkozásokat. Ak-
kor lett újságíróból a Rádió munkatársa, sőt fontos csoport-
vezetője. 

Ezt megelőzően azonban volt a háború, olykor Korodát 
is elvitték katonának, azután jött a német megszállás, Sztó-
jay Döme, majd Szálasi Ferenc népirtó hónapjai. Korodáék 
kétszobás lakásában olykor 27 üldözött – zsidó, kommu-
nista, katonaszökevény – rejtőzködött. A házaspár bra-
vúrosan védte őket, de még lelküket is erősítette. Később 
legendás történeteket mesélgettek arról, hogy Miklós és 
Anikó szeszes itallal, anekdotákkal, derűvel a szorongások 
közepette óvta a rémült emberek lelkierejét.

A háború után azonban csalódás csalódást követett. 
És nem sokkal azután, hogy érthetetlenül kizárták abból 
a pártból, amelyet romantikus tévedéssel annyira szeretett, 
kiderült, hogy Anikó halálos beteg, és a biztos vég tudatá-
ban öngyilkos lett. Koroda élete ettől kezdve szomorúság, 
váltakozó betegség, egy szerencsétlen harmadik házasság 
egy iszákos asszonnyal, aki a boroktól, pálinkáktól eddig se 
tartózkodó férfit magával rántja az alkoholizmus pokolköre-
ibe. 1956 is úgy zavarja meg, mint sok értelmiségit. Maga se 
tudja, melyik oldalon áll. A novemberi tragédia után barátai-
nak egyik részét kivégzik vagy hosszú rabságra kárhoztatják, 
a barátok másik része miniszter vagy magas pártfunkcioná-
rius lesz. Egy ízben Korodát is elvitték a kistarcsai internáló 
táborba, de ennek hírére vezető kommunista írók és állam-
férfiak személyesen siettek kiszabadítani. A Rádióhoz azon-
ban már nem kerülhetett vissza, mégis megélhetett, a Nép-
szavánál lett cikkíró munkatárs. Máig se gyűjtötték össze 
azokat a kis remekműveket – tárcákat, kis riportokat, apró 
novellákat –, amelyek szemléletes körképét örökítik meg 
a hatvanas-hetvenes évek hazai „kisvalóságának”. 

És mindeközben, mintha menekülne saját maga elől, 
éjszakánként ott ült írógépénél, és szinte birkózva a mon-
datokkal, választékosan szép bekezdésekben építette föl 
regényeit. Előbb a Karacs Kristóf kalandjairól szóló ironi-
kus regénynégyest („A látóhegyi asszonyok” és folytatá-
sai) a nehezen épülő és építendő szocializmus apróbb és 
nagyobb furcsaságairól. Majd a végső látomást a hajdani 
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magyar évszázadok kulturális, művészi, szerelmi és kony-
hai szokásairól. Ebből két kötet készült el: a „Bolondok 
tornya” és a „Gyönyörök kertje”. A magyar stílusművészet 
egyik legmagasabb orma ez a bravúros játék a szavakkal 
és mondatokkal. A kritika szinte egyöntetű riadt elutasítás-
sal fogadta. Az irodalmi ínyencek lelkes örömmel olvasták. 
Végleges értékelése máig sem alakult ki, mint ahogy Ko-
roda Miklós se került soha megillető helyére irodalomtör-
ténetünkben. A testileg-lelkileg agyongyötört, hetvenedik 
életévéhez közeledő férfi a sokféle fájdalom mellett egy-
szeriben újabb, elviselhetetlennek tűnő fájdalmakat érzett. 
Az orvosok lumbágóra gyanakodtak, termofort rakattak 
a derekára. Ennek a termofornak a melegében, díványán 
elnyúlva halt meg. A boncolás kiderítette, hogy gyomor-
rákja volt.

Atyai rokona, Reviczky írta, hogy a magyar író, magyar 
költő csak haláláig szerencsétlen, utána azonnal elismerik, 
méltányolják, dicsőítik. Hát ez Koroda Miklósnál mindmá-
ig nem következett be.

Források:
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC07165/08421.

htm
http://epa.oszk.hu/00000/00022/00463/14409.htm
http://elvonultan.hupont.hu/89/a-xixszazad-koltoi-

nek-gyonyoru-versei#ixzz4RyU123Oi
A magyar irodalom arcképcsarnoka http://mek.oszk.

hu/01100/01149/html/koroda.htm

SIMA SÜTI 
Cukrászműhely

Minőségi kézműves cukrászati termékek 
készítésével foglakozunk.

• egyedi dísz- és formator-
ták

• cupcake-ek

• piték
• teasütemények
• sós aprósütemények

• bejgli (cukormentesen is)
• pozsonyi kifli és mákos 

patkó
• mézeskalács (natúr és 

díszített)

• zserbó
• gyümölcskenyér
• habkarika

Karácsonyi termékkínálatunk:

Egyes termékeink cukor-, fehérliszt-, tej- és tojásmentes 
változatban is kérhetők!

Folyamatosan bővülő választékunk megtalálható a Facebookon.

Karácsonyi előrendelést felveszünk!
Rendelés leadása e-mailben.

Elérhetőségeink: Cím: Sóskút, Fő utca 34. 
E-mail: simasuti2018@gmail.com | www.facebook.com/Sima-Süti 

Nyitás 2018. december 3-án

Almavásár!!!
a Sóskút Fruct Kft.-nél

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

Gála, Idared, Golden, Jonagold
150–200 Ft-ig/kg

Hétfőtől–péntekig 8–16 óráig

Vásárlás a hűtőházban.
Érdeklődni lehet: 06 23 348-041

Sóskút Fruct Kft.
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FORD MOTORCRAFT ÉVES 
SZERVIZ 5 ÉVNÉL IDŐSEBB FORD 
HASZONGÉPJÁRMŰVEKRE.

39 900 Ft
A Ford Motorcraft  szerviz éves karbantartásra és a garanciaidőn túli 5 évesnél idősebb Ford Transit, Transit Connect és Transit Custom modellekre vonatkozik, 
kivéve a Transit 4×4 modelleket. A tájékoztatás nem teljes körű. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az ár bruttó fogyasztói ár. További részletek a ford.hu-n. 
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