
XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. OKTÓBER

A tartalomból

Szent István ünnepén
(5. old.)

Fesztiválprogram
Pusztazámoron

8. old.)

A zene összeköt,
közösséggé alakít

(11. old.)

INGYENES

PUSZTAZÁMOR
KÖZÉLETI FÓRUMA

Szent István-napi programok (4–6. o.)



2009/5 ZÁMORI HÍREK / 2

Szent István-napi programok
Pusztazámoron

(Képes beszámolónk a 4–7. oldalon)



2009/53 / ZÁMORI HÍREK

Tartalom
Karácsonyi ének

a börtönben 3

Nagyjainkról, nagyjainktól 3

Szent István-napi programok
Pusztazámoron 4

Szent István ünnepén 5

Az erõ, ami akkor e helyre
költözött, itt van ma is… 6

Anyakönyvi hírek 7

Tanévnyitó suli-buli 7

Fesztiválprogram
Pusztazámoron 8

Pusztazámor a Budakeszin
rendezett fesztiválon 9

Szófoszlány 9

Az elmúlás kifejezése
nyelvünkben 10

Gondolatok… 11

A zene összeköt,
közösséggé alakít 11

Az imperializmus
és hozadéka 12

Tudja-e? 13

„Õsszel érik babám
a fekete szõlõ…” 14

ZÁMORI HÍREK. Pusztazámor község közéleti, információs lapja. MEGJELENIK minden páros hónap 2. hetében. LAPZÁRTA: megjelenés elõtt két héttel. HELYI

SZERKESZTÕ: Kiss Ágnes mûvelõdésszervezõ (Pusztazámori Tagiskola, könyvtár; tel: 06 70  311-7530). ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEKÖTÕ: Hilbertné Tóth Henriett
(e-mail: titkarag@pusztazamor.hu; tel.: 06 23 347-421). KIADJA Pusztazámor Község Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi
Kft. 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/D; telefon/fax: 06 1 239-0146; e-mail: titkarsag@kornetas.hu . A KIADÁSÉRT FELEL: Pusztay Sándor ügyvezetõ igazgató.
KIADÓI SZERKESZTÕ: Kiss Zoltán. TÖRDELÕSZERKESZTÕ: Árvai István. SZERKESZTÕSÉGI TITKÁR, HIRDETÉSFELVÉTEL: Lukács Györgyi • NYOMDAI MUNKÁK:
Reprográf Nyomdaipari Kft. • FELELÕS VEZETÕ: Nyitrai Zoltán ügyvezetõ igazgató • SZERKESZTÕSÉG: 1138 Budapest, Népfürdõ u. 15/A Telefon/fax: 239-
0146, e-mail: kornetas@chello.hu • A szerkesztõség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti
mondanivaló meghagyásával rövidítse. A hirdetésfelvételi lehetõségrõl érdeklõdjön a titkarsag@kornetas.hu e-mail címen.

2009. október 23.
Nemzeti ünnepünk  tiszteletére és  mártírjainkra emlékezve idézzük a nagyszerû és
méltatlanul feledett fiatal költõ-forradalmár – a diktatúra börtönében hét évet ült, majd
1956-ban hõsi halált halt – Gérecz Attila rabsága idején, a márianosztrai fegyházban
írt  megrázó versét. (K. T.)

Gérecz Attila:

Karácsonyi ének a börtönben
Szürke falakon túl, messze, gyertyák gyúlnak,
Ünnepi harangok imára kondulnak.
Komor szájunk szélén keserû vonások

– Hallod, Názáreti?
Súlyosak a láncok.

Lüktetõ városok élete csendesül,
Millió gyûlölet könnyekké szelidül.
Kiégett szívünkön már nem csordul bánat.

– Hallod, Názáreti?
Megtörték a vágyak.

Kacagó kicsinyek ámuló szemekkel,
Derûs emberpárok zsolozsmás lélekkel.
Hajlott hátunk bûnös alázatra görnyed.

– Hallod, Názáreti?
Vedd el életünket!

Fia képe elõtt leboruló asszony,
Drága vonásain torzul a fájdalom.
Könnybefúlt hangjában mély kínok zihálnak.

– Hallod, Názáreti?
Segítsd az anyánkat!

Nedves zárkák alján összeroskadt árnyak.
Fásult, néma vággyal szent csodára várnak.
Vasrácsokon átal halvány fényre néznek.

– Hallod, Názáreti?
Peregnek az évek...

Tágult pupillákon tébolyult kín lángja.
Négy zokogva készül a mártírhalálra.
Torkához kap, s felsír álmában a gyermek:

– Hallod, Názáreti?
„Apámat ne engedd!”

Megtiport országon dühöng szilaj átok.
Neved, rohadt dühvel ócsárló pofájok
Káromolva töri csendjét a szent éjnek.

– Hallod, Názáreti?
Megbocsátunk... – Érted!

Túl a szitok zaján felcsendül az ének.
Zúg, dagad, hömpölyög, felujjong a lélek.
Megrendül a börtön, recsegnek a zárak,
Rab torkok harsogják szerte a világnak:
Dicsõség Istennek, békesség a népnek

– Hallod, Názáreti?
Hozzád száll az ének.

(Márianosztra, 1955. dec.) 

Nagyjainkról, nagyjainktól
„A Hazaszeretet (...) egy nemzetben az, ami a testben az egészség! Attól naggyá nõ,
anélkül elsorvad. Hazaszeretet nélkül nincs Nemzet, csak horda. A nagy nemzeteket
az tette naggyá. A hazaszeretetet nem lehet magyarázni, mint nem lehet az egészséget,
ami nélkül meghal a test. Mibelõlünk, magyarokból – hát nem veszitek észre?! – hogy
évtizedek óta próbálják azt kilopni, és vele egyetlen erõnket, a lelkünk önérzetét!
Egyforma nemzeti kincsünk a vagyonunk, az eszünk, a becsületünk és az idõnk! Ezeket
a kincseinket lopjuk mi meg mindennapi, apró hazaárulással!”

Jászai Mari
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Szent István-napi
programok

Pusztazámoron
Augusztus 20-án államalapító Szent István királyunk ünnepén
községünk ünnepi programja a kõkereszt helyreállítás utáni újra-
szentelésével kezdõdött, majd szabadtéri, ünnepi szentmise ke-
retében az új kenyér szentelésére került sor. Innen a résztvevõk
átvonultak a helyreállított haranglábhoz, ahol a harangláb és az
újonnan kialakított park felszentelésével zárult az ünnepség. 
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Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Ünneplõk!
Önkormányzatunk képviselõ-testületének határozata értelmé-
ben hagyománnyá kívánjuk tenni augusztus 20-a megünneplé-
sét, hogy visszaemlékezzünk államalapító nagy királyunkra,
megszenteljük és megszegjük az új kenyeret. Így tett az a har-
mincöt - negyven nemzedék is, amely leélte az életét ebben a
hazában Szent István halála óta. Évente, így nyár vége felé, meg-
emlékeztek a nagy királyról. Az a néhány nemzedék, aki elhall-
gatta, az is tudott róla, emlékezett rá. Ha akart, sem szabadult az
elsõ törvényhozó szent király emlékétõl.

Hogyan is lett ünneppé ez a mai nap? Szent László uralkodá-
sa alatt, 1083-ban a VII. Gergely pápa által kijelölt augusztus 20-
ai napon avatták szentté István királyt. László király 1090-ben el-
rendelte, hogy „Szent István napja, mint szent ünnep megtartas-
son”. A II. András által kiadott Aranybulla, amely a magyar al-
kotmányosság alapjait lerakta, a székesfehérvári törvénynapok-
ról emígy szól: „Rendeljük, hogy évenként a szent király ünne-
pét, hacsak némi súlyos foglalkozás vagy betegség által nem
akadályoztatunk, Székesfehérvárott tartozunk megülni.” Mária
Terézia rendeletben nemzeti ünneppé nyilvánította augusztus
20-át, illetve a Szent Jobb évente hatszori közszemlére tételét.

Augusztus 20. mint nemzeti ünnep a Horthy-korszakban vált
a magyarság egyetemes ünnepévé. Az ünnepet egy teljes hétre
terjesztették ki, színes rendezvényekkel tarkítva azt. Amikor új
szelek söpörtek végig az országon, a Rákosi-diktatúra idején az
új kenyér ünnepévé, majd az új – szovjet mintájú – alkotmány
ünnepévé tették. A Kádár-rendszerben is megmaradt az ünnep,
gyakorlatilag ugyanolyan tartalommal, mint a Rákosi-rezsimben.

A rendszerváltozás utáni elsõ parlament a három nemzeti ün-
nepünk közül augusztus 20-át tette hivatalos állami ünneppé.
Talán azért, mert ennek vannak a legrégebbi, legmélyebb törté-
nelmi gyökerei. Ez áll legközelebb a magyar szokásrendhez, a
magyar szellemhez. Lehet, hogy sejtették, hogy az új demokrá-
ciában ez osztja meg legkevésbé nemzetünket. 

De milyen is volt közelebbrõl az a király, aki ezer év múlva is
példát tud adni? Ismerhetjük törvényeit, könyvek százai mutatják
be életét és a kort, amelyben élt. Én azt ajánlom, hogy fiához, Im-
re herceghez írt intelmeire fordítsuk figyelmünket, amikor a szent
király jellemét, uralkodásának lényegét akarjuk megragadni.

Nézzük mit írt István a fõemberek és vitézek tiszteletérõl: „senkit
se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Katonáskodjanak,
ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gõg, gyûlölség
nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben,
hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi
sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gõg és
a gyûlölet. Ha békeszeretõ leszel, királynak és király fiának mon-
danak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gõgösen, gyûlöl-
ködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és fõemberek fölött, a vi-
tézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és má-
sokra száll királyságod. Ettõl óvakodva az erényed szabta mérték-
kel, irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a ki-
rályi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy
uralkodásod minden tekintetben békés legyen.”

Tisztelt Jelenlévõk!
Ezek a szavak olyan emberi nagyságról, bölcsességrõl és elõ-
relátásról tanúskodnak, ami ámulatba ejt bennünket 2009-
ben is! Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról a király a kö-
vetkezõ módon szól: „...fiam: ha becsületet akarsz szerezni

királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban aka-
rod tartani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fi-
am, ítéletet érdemlõ ügy kerül eléd vagy valamely fõbenjáró
bûn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erõs-
ködjél”.

Az igazi nagyság így beszél. És István igazi nagyság volt. A ke-
gyességrõl és irgalmasságról, valamint a többi erényrõl a követ-
kezõket mondja: „Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság
díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt
istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a ki-
rály névre, zsarnoknak kell nevezni. ....Légy irgalmas minden
erõszakot szenvedõhöz, õrizd szívedben mindig az isteni intést:
irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Légy türelmes mindenek-
hez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem fér-
nek a hatalomhoz. ...Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl
senkit se büntess, vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase har-
colj az igazság ellen."

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az István kori Magyarországból a mai Magyarországba érkez-
tünk. Mindkét helyszín ellentmondásoktól terhes, de sajnos a tá-
voli múltbeli történéseket lassan jobban értjük, mint ami a közel-
múltban történt velünk, vagy ami ma történik körülöttünk. Egyet
biztosan tudunk, egyet biztosan érzünk: a mai állapotok változá-
sért kiáltanak! Bármi keveset tehetünk is a jelen viszonyok meg-
változtatására, tegyük meg! Ha mást nem tehetünk, mutassunk
jó példát. Hagyjuk a gyûlölködést, és tegyük a dolgunkat, de
úgy, hogy azért a rosszat mindig néven nevezzük.

Igyekszünk Istvánról, szent királyunkról példát venni. Tud-
juk, hogy még az árnyékába se léphetünk, de már az is fel-
emelõ érzés, ha az árnyéka néha ránk vetül. Adjon az Isten
nekünk hitet és békességet. Egy nyugodtabb, rendezettebb jö-
võbe vetett hitet. Hitet ahhoz, hogy meg tudjuk teremteni ma-
gunknak és utódainknak a jólétet és a békességet. Hitet ab-
ban, hogy a határainkon innen és túl élõ magyar egymásra ta-
lál. Adjon Szent István emléke reményt a békére, adjon re-
ményt a nemzeti büszkeség visszaszerzésére, hiszen van mire
büszkének lennünk. Adjon alázatot is, hogy értsük, és értel-
mezni tudjuk mindazt, ami velünk történik. Adjon kitartást és
erõt a változtatáshoz. És adjon türelmet, hogy ne ellenségként
tekintsünk mindazokra, akik a dolgokat másként látják, más-
ként értékelik.

Szent István ünnepén
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Az augusztus 20-ra való emlékezés után engedjék meg, hogy
tanúi lehessünk községünk arculatának szépítését szolgáló két új
park birtokba adásának, és a felújított kereszt, valamint a ha-
rangláb újraszentelésének. 

Szeretném ez alkalomból köszönetemet kifejezni a két park
létesítéséhez szükséges anyagiak biztosításáért Kralovánszky
Kristóf úrnak, Pusztazámor Községért Közalapítvány Kuratóriu-
ma elnökének, valamint az alapítvány két kurátorának: Dobos
Ferenc, valamint Gyõrfi Miklós uraknak, és természetesen a kép-
viselõ-testület minden tagjának, akik egyöntetûen támogatták
ezen parkok kialakítását, amellyel gazdagodott, szépült
Pusztazámor. Továbbá szeretném megköszönni Kralovánszky
úrnak, aki magánemberként finanszírozta a kereszt felújítását,
és Sövényi Jenõ úrnak, aki a harangláb felújítását magánember-
ként kezdeményezte és finanszírozta; Sövényi úr szintén
pusztazámori lakos. 

Nagyon kevesen élnek már azok közül, akik emlékezhetnek a
községi kereszt és a harangláb létesítésének történetére, ezért
néhány mondatban ismertetném annak eredetét. A községi ke-
reszt Szent Imre tiszteletére állíttatott 1913-ban, közadakozás-
ból. Eredetileg a mostani harangláb helyén állott, 1930-ig, ami-
kor szintén Szent Imre tiszteletére, halálának 900. évfordulójára
építették fel a most felújított haranglábat, ekkor helyezték a mos-
tani helyére, 1930-ban. A harangláb kisablakában Szent Imre
szobra látható, mely Budapestrõl származik. A korabeli felszen-
telést dr. Grieger Miklós bicskei apát plébános a környék papsá-
gának és a falu lakosságának jelenlétében végezte.

Szent István napján további bensõséges ünneplést kívánok
minden kedves pusztazámori lakosnak!

Köszönöm, hogy meghallgattak!
Pátrovics Benedek, Pusztazámor község polgármesterének ün-

nepi köszöntõje. Elhangzott 2009. augusztus 20-án.

Az erõ, ami akkor e helyre költözött,
itt van ma is…

Szeretettel köszöntöm Önöket Hölgyeim és Uraim! Nagy örö-
mömre szolgál, hogy itt állhatok ma. A falu két olyan pontját ad-
juk át önöknek, melyek megújultak, visszanyerték méltó formá-
jukat és erejüket.

Meg kell emlékezünk azokról is, akik e keresztet és a harang-
lábat megalkották, és akik az elmúlt évtizedekben, századokban
gondozták. Az õ szeretetük nélkül ma nem gyönyörködhetnénk
ezekben a csodákban. Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ma itt lehetünk, és e
két parkot önöknek adhatjuk.

Volt egy nagyon fontos céljuk és szándékuk mindazoknak,
akik e keresztet állították: emlékeztetni az ott járókat arra az ál-
dozatra, amelyet Jézus Krisztus hozott az emberekért, mindany-
nyiunkért. Errõl emlékeztünk idén húsvétkor is, mikor a park a
most látható formájában elkészült.

Közel 100 évvel ezelõtt, amikor e kereszt ide került, eleink
úgy gondolták, fontos, hogy e helyen nyerjen kifejezést hitük. Il-
lendõ tiszteletben tartanunk ezt a gondolatot, ezt az akaratot.
Többek között e tisztelet vezérelt bennünket, a Pusztazámor
Községért Közalapítványt abban, hogy a helyreállítást elvégez-
zük. Sok-sok évvel, évtizeddel ezelõtt, aki ezeken az utakon el-
indult Pusztazámorról a földekre dolgozni, vagy átment a szom-
szédos településekre, vagy csak erre vitt az útja, e kereszt min-
dig emlékeztette hitére és egyik legfontosabb feladatára: hogy e
hitét szeretetben megõrizze és ennek segítségével saját szerete-
tét gyarapítsa. Megvalósításához pedig itt erõt meríthetett. Az
erõ, ami akkor e helyre költözött, itt van ma is, itt van most is.
Békét, nyugalmat és harmóniát áraszt. Fontos volt, hogy e béke
itt ismét láthatóvá is váljon, és ne csak érzésként jelenjen meg
bennünk.

Magyarország békéjére, a haza szeretetére és az
igaz kereszténység megõrzésére tette fel életét
Szent István királyunk is. Ma, nemzeti ünnepün-
kön, az õ ünnepén, adózzunk hát emlékének egy
tisztelettel és megbecsüléssel teli pillanattal. Az
igazi béke a szeretetbõl fakad. A feltétel és önzés
nélküli szeretetbõl. Ha ez az önzetlenség valóban
meg tud valósulni, akkor válhat a béke szeretete a
szeretet békéjévé.

Legyen szabad végezetül Jézus Krisztus szavait
idéznem Szent János Evangéliumának segítségével:
„S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben
küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom
nektek.”

Hirdessék hát e parkok ezt a békét.
Kralovánszky Kristóf

a Pusztazámor Községért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke

Elhangzott 2009. augusztus 20-án, Pusztazámoron,
a Kereszt-park felszentelésekor.
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Tanévnyitó
suli-buli

A harmadik tanévet kezdtük el a sóskúti Andreetti Általános és Mûvészeti Iskola tagin-
tézményeként. Több ünnepséget és egyéb programot közösen tartunk a gesztor iskolá-
val. Nem mindennapi élmény tanulóinknak egy – létszámunkhoz képest – nagy közös-
ségben ünnepelni. Vannak azonban olyan alkalmak, melyeken „szûk családi körben”
maradunk. Ebben az esetben a személyes kapcsolatok válnak hangsúlyossá. Ezen al-
kalmak egyike a Tanévnyitó suli-buli. 

Szándékunk, hogy a hivatalos évnyitó ünnepélyt megelõzõen kötetlenebb formában
ismerkedjenek a zámori kisdiákok egymással és nevelõikkel. Ilyenkor – több más alka-
lomhoz hasonlóan – szeretettel várjuk a kísérõ szülõket és testvéreket is. Törekvésünk,
hogy intézményünk ne csak méretei miatt legyen családias. 

2009. augusztus végén már második alkalommal rendeztük meg a suli-bulit. Néhány
verssel köszöntötték egymást és az iskolakezdést a gyerekek, majd kézmûves foglalko-
záson és ügyességi versenyben mutathatták meg rátermettségüket. Elfoglaltsága miatt
csak késõbb tudott csatlakozni hozzánk igazgatónk, Kuzselné Schóber Ágnes. Addigra
a gyerekek kezdeti szorongása elmúlt és önfeledten vettek részt a játékokban. Végül a
Pusztazámor Községért Közalapítvány és a kísérõ szülõk jóvoltából kis vendégséggel
zárult a mozgalmas délután. 

Szeretnénk hagyományt teremteni  ebbõl a nem hagyományos évnyitóból. Azt azon-
ban nem ígérhetjük, hogy máskor is egy különleges díjátadóval kezdõdik majd minden
Tanévnyitó suli-buli. Egykori tanítványuk, a jelenleg tizedikes Gyimesi Balázs a karate
kiválósága. Sportolói karrierje tornatermünkbõl indult s meg sem állt az Európa-bajno-
ki címig. Békési Géza alpolgármester és Kraloványszky Kristóf, a Közalapítvány
kuratóriumának elnöke elismerõ szavakkal méltatta, és egy laptoppal jutalmazta az if-
jú bajnokot. Gratulálunk Balázsnak és edzõjének, Schwarcz Péternek. A
szenszei(mester) hétfõn és szerdán 14 órától várja tornatermünkben azokat a kezdõket,
akik szeretnék Gyimesi Balázs példáját követni.

Egyéb iskolai sikerek
A IV. Budaörsi Kistérségi Fesztivál keretében meghirdetett körzeti szavalóversenyen a
harmadikos Kelemen Kolett 2. helyezést ért el. Ugyanebbõl az alkalomból rajzversenyt
is kiírtak, melyen Bank Bálint másodikos tanulónk 3. lett. 

Mészáros Ildikó
igazgatóhelyettes, tagiskola-vezetõ

Anyakönyvi
hírek

(2008. szeptembertõl napjainkig)

Házasságot kötöttek:
Koperda Hedvig és Balog István

(2008. 10.)
Rakonczai Gábor és Pálos Viktória

(2009. 6.)
Holinszki Ágnes és Garai Ákos Gábor

(2009. 8.)
Gratulálunk az ifjú párnak!

Születtek:
Pártos Damján György (2008.07.)  

Figura Evelin (2008.09.)  
Garbacz Dominik (2008.09.)

Szonda Sára Natasa (2008.09.)  
Andrásfalvy Angéla Mária (2008.10.)  

Csuta Johanna (2008.12.)
Téglás Noel Nimród (2008.12.)  
Csóli Ramóna Helga (2008.12.)  

Laczi Levente (2008.12.)
Csóli Máté (2009.02.)

Jarács István (2009.02.)
Pataki Boldizsár (2009.05.)  
Molnár Milán (2009.05.)  
Nyitray Hunor (2009.05.)
Kovács Nóra (2009.07.)

Gyarmati Dóra (2009.07.)
Bozó Demirel (2009.07.)
Tóth Bernadett (2009.08.)

Gratulálunk!

Elhunytak:
Varga Andrásné sz. Tóth Borbála

(2008.08.)
Lizicska Andrásné sz. Gere Mária

(2008.10.)
Bedõ Imre (2008.11.)

Jeszenszky Béla Tibor (2008.11.)
Kériné Nagy Erzsébet Matild

(2008.12.)
Szohátzky Tiborné sz. Lizicska Mária

(2009.01.)
Petró Jánosné sz. Takács Olga

(2009.02.)
Hornyák József (2009.02.)
Szekeres Lajos (2009.03.)

Varga Ferencné sz. Csóli Katalin
(2009.05.)

Benedek Lászlóné sz. Mester Mária
(2009.06.)

Ágh Mihályné sz. Kosaras Mária
Magdolna (2009.08.)

Kubecska Rezsõ (2009.09.)
Õszinte részvétünk az elhunytak

hozzátartozóinak!

Garai-Holinszki Ágnes
anyakönyvvezetõ

Köszönet az óvodás
gyermekek szüleinek!

Az elmúlt nevelési év
során az óvodai szülõi
munkaközösség sok
munkával sok pénzt
gyûjtött az óvodás
gyermekek fejlõdésé-
nek javára. Köszönjük
szépen az új fejlesztõ
játékokat, udvari pa-
dokat és a kellemes él-
ményt nyújtó kirándu-
lást! Ugyancsak kö-
szönjük Schnedarek
Rékának az óvoda de-
korációját.
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Fesztiválprogram Pusztazámoron
A IV. Budaörsi Kistérségi Fesztivál programjait településünk is
gazdagította. Szeptember 20-án a pusztazámori Szabadidõ és
Rendezvényparkba, majd az Öreg Tölgy Kastélyfogadóba invi-
táltuk a gyerekeket, illetve a zenekedvelõ felnõtteket. A gyereke-
ket kézmûves foglalkozásokra, arcfestésre, hennafestésre és me-
seelõadásra várták a szervezõk, míg a felnõtteket Sándor Dezsõ
és zenekara koncertjére és Gabonyi Eszter elõadására. A mûsor-
ban Bizet, Kálmán Imre, Lehár Ferenc operettrészletei mellett is-
mert mai musicaldallamok is felcsendültek.

K. Á.

dr. Maróti Gyöngyvér ügyvéd

ügyvédi aliroda 2038 Sóskút, Fõ út 47.

ingatlan- és társasági jogi ügyek,

családjog, öröklési jog,

peres és peren kívüli képviselet

Ügyfélfogadás
elõzetes bejelentkezés alapján

a (20)510-6261-es telefonszámon.



Babar Zoltán

Szófoszlány
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Pusztazámor a Budakeszin
rendezett fesztiválon

Szeptember 25-én a IV. Budaörsi Kistérségi Fesztiválon, melynek aznap Budakeszi
adott otthont, Pusztazámor is képviseltette magát. A nagyszabású rendezvényt Tagai
István, Budakeszi város polgármestere nyitotta meg az Erkel Ferenc Mûvelõdési Köz-
pontban. 

„A kistérség lakosságának kulturális sokszínûsége tárgyaikban, alkotásaikban” címû
kiállításon a Zámori Kör Közhasznú Egyesület a pusztazámori Falunapon bemutatott
tablóival vett részt, melyet kiegészített Pusztazámor történelmének rövid leírásával, a
község aktuális térképének, nevezetes épületeinek és hagyományos rendezvényeinek
fényképes megjelenítésével. A településünket bemutató színes tárlat osztatlan sikert és
elismerést váltott ki a házigazdák és a környezõ települések megjelent képviselõi részé-
rõl.

A rendezvényen magyar és nemzetiségi táncokkal, népdalokkal szerepeltek Budaörs,
Biatorbágy, Budakeszi, Páty és Törökbálint tánccsoportjai, kórusai és zenekarai.

F. Zs.

Mindenem az írásé volt,
Amikor lapult rajtam az égbolt,
A kedvem nem apadt sosem,
Velem volt minden jó érzésem.

Írtam, a gondolatok csak szálltak,
Nem gondoltam semmi másra,
A világ forgatagára.

Nem voltam tán szerelmes sem,
Nem hagyott el a jó kedvem,
Az ihlet megszállt, de nem tétován,
Határ nem volt; – mondtam, jól gondold át.

A tollam mereven áll
Sokszor bambán és tétován,
De nem szól csak ír és ír,
Elragadó a tinta, a papír, egy-két szófoszlány.

Nem tudom milyen lelkületû lesz írásom,
Szerelmes embernek, vagy magányosnak kívánom?
Én sem tudom, csak írom a szöveget
A tollam szüli a szebbnél szebb rímeket.

Látni vélem a végét, érzem,
Nem írok Én a végtelennek
Elraktároztam tudásom javát
Olvass a sorok között, ne tétovázz.

Helyi hírek, információk, apróhirdetés www.pusztazamor.hu
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„Soha ne feledd, miképpen idegen nyel-
veket tudni szép, a hazait pedig lehet-
ségig mívelni kötelesség.”

(Kölcsey Ferenc: Parainesis)

A fenti mottó sajnálatos módon kimaradt
legutóbbi számunkból helyszûke miatt,
miként az alábbi rövid eszmefuttatás is az
európai nyelvek tanulásának nehézségei-
rõl a demokratikus átalakulás elõtti évti-
zedekben. Most felidézzük.

Manapság az idegen nyelvek ismerete
alapvetõ követelmény az élet bármelyik
területén. A világ nyitottá vált, az idegen
nyelvi környezet az otthonunkba jön az
internet, az idegen nyelvû filmek és az
óriási választékban kapható nyelvköny-
vek által. Bizony a hatvanas-hetvenes
években a nyelvtudás megszerzése ko-
moly nehézségekkel járt; a külföldi utazá-
sokat korlátozták, itthon pedig szigorúan
tilos volt a követségek könyvtáraiba vagy
kulturális intézeteibe menni azért, hogy
anyanyelvi környezetben foglalkozhas-
sunk az iskolában tanult idegen nyelvvel.

Most pedig folytatjuk a fent megkezdett
gondolatot, hiszen már Kodály Zoltán is
megírta: „Az idegen nyelvekrõl nem
mondhatunk le. Sõt arra kell töreked-
nünk, hogy legalább egyet minden mû-
velt magyar tökéletesen tudjon. De hasz-
náljuk fel idegennyelv-tudásunkat arra,
hogy vele magyar nyelvtudásunk nyerjen,
ne veszítsen. Az idegen nyelvvel párhu-
zamosan tanuljuk újra a magyart. Vegyük
számba minden zenei eltérését, s mennél
jobban elsajátítjuk az idegen nyelv kiejté-
sét, annál tudatosabbá tehetjük a ma-
gyart. Akkor nem rontjuk vele magyar-
nyelv-tudásunkat, hanem megerõsítjük.
Régi igazság, hogy anyanyelvét is jobban
tudja, aki még egy nyelven tud.”

Törekedjünk arra, hogy fölöslegesen ne
használjunk idegen szavakat magyar
nyelvû szövegben, mert ez csak a tudo-
mányosság látszata. Ilyen mondat példá-
ul, amit nemrégen olvastam: „A teória és
az evidencia terén interdiszciplinárisan
elvégezték a munka oroszlánrészét.”
Amilyen zagyva e mondatszörny, ugyan-
olyan lehet összefércelõjének gondolko-
dása is.

Nem csupán magunkkal szembeni igé-
nyességbõl érdemes magyarul beszél-
nünk a valóságot feltáró írásainkban, ha-
nem fõképpen azért, mert magyarul jut-
hatunk legmélyebbre a valóság titkait ku-
tatván. Ugyanis a magyar nyelv utolérhe-

tetlen a gondolatok árnyalásában, érzék-
letes kifejezésében. Ez annak köszönhetõ,
hogy nyelvünk tiszta képi nyelv, ami az
ógörögrõl, latinról már nem mondható el,
a mai európai nyelvekrõl pedig már ne is
beszéljünk. 

Az olaszban állítólag aligha van 40-60
helyváltoztatást jelentõ igénél több. A ma-
gyarban viszont 1150-et gyûjtött össze
Czakó Gábor a Zámori Hírekben is közzé-
tett Nyelvlecke címû költemény serkenté-
sére. Könnyû belátni, hogy a gondolatait
közölni, átadni igyekvõ ember számára ez
felmérhetetlen, mi több, gyaníthatóan bár-
kivel szembeni behozhatatlan elõnyt je-
lent. Ezek az arányok másban is megmu-
tatkoznak. Például a németek 7 ezer nép-
dalt találtak hazájukban, míg mi többet
200 ezernél. Tehát nagyon is komolyan
kell vennünk azt, amit Czakó Gábor ír :
„Számos nyelvnek nincs annyi szava,
ahány mesénk, adománk és népdalunk
van nekünk. A magyar észjárás nyelvi: an-
nál mélyebben tudunk gondolkodni, mi-
nél inkább otthon vagyunk nyelvünkben.”

Mint ismeretes, a legrégibb magyar
nyelvû írásos nyelvemlékünk a Halotti
beszéd, mely a Pray-kódex 154/a lapján
maradt fenn; több mint 800 éves. A 32 so-
ros búcsúztatóban 190 szó található. Az
ima latin betûs leírásakor valószínûleg

nagy gondot jelentett, hogy míg a rovás-
ábécé tanúsága szerint a magyarban 47
hangzóra volt külön betû -jel-, addig a la-
tin nyelv ábécéjében mindössze 24 a
hangzók/betûk száma. Idézzük fel a Ha-
lotti beszéd ma is érthetõ, élõ kezdõ sora-
it: „Látjátok feleim szemetekkel, mik va-
gyunk, õsi por és hamu vagyunk. Meny-
nyei malasztban teremtette õsünket, Ádá-
mot az Isten, adta neki valaha házául a
paradicsomot, de mentette õt a paradi-
csom gyümölcseitõl…” Elmondhatjuk,
hogy a magyar nyelv lényegét tekintve
ezer éve keveset változott. Lényeges tulaj-
donságai – ragozás, képzés, illeszkedés,
többes szám jele stb. – megvoltak.

Érzékletes, képekben kifejezõdõ beszé-
dünk egészséges humort is hordoz még
akkor is, ha komoly, netán gyászos dolog-
ról szólunk. Ez a képek befogadó termé-
szetébõl következik, hiszen tágas szemha-
tárukba a derû is, a tragédia is belefér. For-
rás megjelölése nélkül keringett a világhá-
lón az alábbi gyûjteménynek kb. a negye-
de. A többit Czakó Gábor szedegette ösz-
sze. Íme egy kis válogatás – nem kegyelet-
sértõ módon –, hogy ki hogy hal meg:
A tûzoltó elég gyorsan.
Az aratóért eljön a kaszás.
Az enyveskezût elragadja a halál.
A boszorkányt elvitte az ördög.

Halottak napja elõtt

Az elmúlás kifejezése nyelvünkben
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A házmester beadta a kulcsot.
A hordárt a sírba vitte a munka.
A kezdõnek bevégeztetett.
A sajtkukac örök nyugalomra tért.
A molnárt fölõrölte az élete.
A filmesnek megjelent a vége fölirat.
A bankár megkezdte a törlesztést.
A takács élete fonala elszakadt.
A kisgyermekbõl angyalka lett.
A pék megette kenyere javát.
A favágóra nem dõl többé a fa.
A matematikus napjai megszámláltatnak.
A talált gyerek megtér õseihez.
A hangász végleg elcsöndesedett.
Dolóresznek kampec.
Keplernek lehullt a csillaga.
Az íjászt eltalálta az Isten nyila.
A boltos lehúzta a rolót.
A kripli bekrepált.
A szûcs itt hagyta az irháját.
A pilóta sírba szállt.
A szakajtókészítõ alól kirántották a gyé-
kényt.
A rémfilm-rendezõ szörnyethalt.
A fakereskedõ elment Földvárra deszkát
árulni.
A katona kidõlt a sorból.
A suszter földobta a bakancsot.
A fogorvos otthagyta a fogát.
Az órásnak ütött az utolsó órája.
A vasutasnak elment a vonata.
A prímásnak elszakadt a húrja.
A pénztáros elszámolt az élettel.
A falánk letette a kanalat.

A trombitásból kifogyott a szufla.
A koldus jobblétre szenderült.
A birkózót maga alá gyûrte a halál.
A kártyás bemondja az unalmast.
A boldogtalan megboldogult.
A vegetáriánus fûbe harapott.
A virágárus alulról szagolja az ibolyát.
A kovács elpatkol.
A papnak harangoztak.
A szívtelennek megállt a szíve.
A színésznek legördült a függöny.
A muzsikusnak elhúzták a nótáját.
A kisembert eltették láb alól.
Az izgága meglelte örök nyugodalmát.
Az idõjósnak befellegzett.
A világosító itt hagyta az árnyékvilágot.
A táncos földobta a talpát.
A bûnös elkárhozott.
A szent üdvözült.
A huszár fölült Szent Mihály lovára.
A focista utolsót rúgott.
A vándor utolsó útjára tért.
A hitetlen meglátogatja Szent Pétert.

Amint látja a kedves olvasó, hihetetle-
nül gazdag a mi nyelvünk kifejezõ képes-
sége. Milyen érdekes például, hogy nyel-
vünkben az állat megdöglik, kimúlik, el-
hull, elpusztul stb. Egyetlen kivétel van ez
alól: az emberen kívül csak a méhecske
hal meg a magyar nyelvben.

(Az összeállításhoz forrásként Czakó
Gábor, Kiss Dénes, Varga Csaba, Hernádi
Sándor és Grétsy László mûvei szolgáltak.)

Fekete Zsuzsanna

Babar Zoltán

Gondolatok…
Az emberi hangulat, akár a szél
süvít, kering, jön majd elvész.
Vörös az Ég alja, ha jön a szél,
vörösen izzik minden, ami ég.

A kedvem vidámabb, mikor nem fúj
arcom halványabb, a szél elvonult
kiderülök, az élet oly vidám
kacaj hallatszik az éj derekán.

Hangulatom változó korban él
nem megy sehová, ha stresszben lép,
üvöltök, halkan magamba nézek
az indulatok gyeplõk közt, így
mennek az évek.

A vidámság, igen másabb a
szomorútól
kifejezni kilehet, csak egy kicsit
burkolt,
mivel minden, mindenkinek mást
jelent,
ezért nem vesztem tudatom a
képzelet felett.

Történjen bármi, nem kell kivárni,
az jön, ami jön, jó vagy rossz,
Én ezt is köszönöm.

A zenekar elsõ ízben 2008. október 12-én szerepelt a Kastély Tó-
színpadán, ahol a fergeteges Cigányzenei Fesztivál keretében szó-
rakoztatták a közönséget. A koncert létrejöttében nagy szerepe
volt Pusztazámor Község Önkormányzatának és a Pusztazámor
Községért Közalapítványnak; az önkormányzat és a civil szervezet
ezzel jelentõsen hozzájárult a Budaörsi Kistérségi Fesztivál szín-
vonalának emeléséhez. 

A szeptemberi pusztazámori hangverseny ez évi koncertsoroza-
tuk 6. állomása volt. Találó címmel („Mi rejlik a vonóban?”) járták
be a kistérséget, egyre nagyobb sikerrel. A zenészeket elsõsorban a
közös iskola, a zene, az együttmuzsikálás szeretete köti össze. Az
elõadáson válogatást hallottunk a sokszínû, különbözõ irányzatú,

nemzetközi és
magyar vonatko-
zású zeneszá-
mokból, amelyek
valamennyi kor-
osztályhoz szól-
tak.  Fellépésüket
egy kezdõ  éne-
kesnõ, Gabonyi
Eszter kiváló
énekhanggal tet-
te színesebbé. 

A mûvészeknek sikerült a nagyérdemût egy csodálatos idõuta-
záson keresztül a zene sokszínû világába elrepíteni. Egy hallga-
tó szerint a csodálatos környezet – köszönhetõen Krajcsovics Já-
nosnak – és a professzionális muzsika egyszerûen könnyeket
csalt a szemébe.

A zenei bravúrt Tárnokon a szüreti felvonuláson megismétel-
ték. A közönség soraiból elhangzottak szerint nem kevés gyakor-
lás és lélek kellett a Pacsirta magas szintû eljátszásához.

A koncertsorozat  Biatorbágyon folytatódott, ahol a koncert vé-
gén a zenekar „elhúzta” a polgármesterek nótáját. Erre a zenei
programra a Budaörsi Játékszín szervezésében került sor, a Buda-
örsi Kistérségi Fesztivál keretében. A színház direktora szerint tör-
ténelmi pillanat részesei voltak a résztvevõk; katartikus élmény
volt látni, hogy a polgármesterek a zenekarral együtt énekeltek,
majd hallgatták, énekelték egymás nótáját, kedvenc népdalát.

Úgy gondolom, a csodálatos élményekért a legnagyobb kö-
szönet és hála illeti Sándor Dezsõt és zenekarát. A koncertsoro-
zaton ismét bebizonyosodott, hogy a zene nem ismer határokat,
s összeköt, közösséggé alakít a mûvészek közvetítésével, akik
egyben nemcsak a zene, hanem a szórakoztatás mûvészei is.

A felejthetetlen pillanatokat valamennyien felidézhetjük, ha meg-
vásároljuk a zenekar elsõ CD-jét, amely karácsonyra kerül a boltok-
ba, Mi rejlik a vonóban? címmel.

Dr. Kosztyi Emma

A zene összeköt, közösséggé alakít
Sándor Dezsõ és zenekara koncertsorozatáról
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„Tán összevetett kezekkel várakoztok,
Hogy majd helyettünk fog dolgozni a sors?”

Katona József: Bánk Bán

Folytatva az elõzõ számban megjelent
cikkemben leírt gondolatokat: áttekintve
a körülöttünk zajló folyamatokat, el-
mondható, hogy a válság ellentételezésé-
re az uniós országok többségében újabb
kedvezményekkel preferálták a különö-
sen munkaigényes szolgáltatásokat. Pont
fordítva, mint nálunk! Így például a fran-
cia vendéglátásban, vagy azon belül az
ételforgalomban nyár elejétõl 5 és fél szá-
zalékos  az áfa, míg nálunk a „szakértõ és
válságkezelõ” kormány 25%-ra emelte.
Eredmény: a Smith Travel Research (STR)
adatai szerint 40 európai város legfonto-
sabb szállodai mutatóit összegzõ jelentés
szerint a szállodai teljesítmények alapján
Európa sereghajtói vagyunk, de  ez egyéb
gazdasági mutatókban is így van.

Míg Kanada nem enged 14%-nál
több külföldi banktulajdont, ad-
dig Magyarországon a ban-
kok 90%-a van külföldi
tulajdonban. Ennek
tragikus következ-
ményét most ép-
pen családok
tömegének ki-
lakoltatása
jelenti, a gaz-
daságból el-
vitt hatalmas
hasznon kívül.
„Ugyanakkor a
magyar állam pedig, amely a Magyar
Nemzeti Bank  jogilag százszázalékos
tulajdonosa, soha semmikor nem kérhet
tételes érdemi elszámolást az MNB-tõl a
saját tulajdonáról, mert ezt a magyar ál-
lam megtiltotta, feles törvénynyel, önma-
gának.” Azonban a bank gazdálkodási hi-
ányát a költségvetés a mi adóinkból fede-
zi! Nem érdekes ez? Vagy tudjuk-e, hogy
a bankok mennyi adót fizetnek? Míg ná-
lunk nevetséges módon etikai kódexszel
akarják szabályozni a bankok tevékeny-
ségét, addig minden jogállamban szigorú
törvényekkel teszik ezt! 

Lássuk mit is mondott a bankokról a
Kossuth Lajos: „Azon nézetben vagyok,
hogy – amíg befolyásom lesz Magyaror-
szág ügyeibe –, a bankoknak nem akarom
azon hatalmat adni kezébe, hogy õ sza-
bályozza Magyarország pénzügyeit: õt
csak eszközül, s mintegy tisztviselõül aka-
rom használni bizonyos határok között.

Ez okból nem õ bocsátja ki a pénzt, ha-
nem csak kezeli bizonyos jutalomért.”
Kossuth úgy látta, hogy ha a pénzterem-
tést és a hitelrendszert egy társadalom a
saját kezébe veszi, akkor kívülrõl, gazda-
sági eszközökkel nem kényszeríthetõ
térdre! A Pesti Hírlapban rendszeresen
közzétette az addig titkosan kezelt pénz-
ügyi adatokat, és azt az elvet követte,
hogy a pénz a társadalomé, a pénz fede-
zetét a közbizalom és a társadalom telje-
sítménye adja, semmi más. A nemzetközi
pénzhatalmat pedig ki kell iktatni egy
nemzet pénzügyeibõl. Most hogy is van
ez nálunk?

A szingapúri kormányzat a külföldi tõke
jelenléte feltételéül szabta a foglalkozta-
tottak bérének évi 5%-os infláció feletti
emelését és saját értelmiség alkalmazását
vezetõ állásokba! Törõdtek itt valaha
ilyen kérdésekkel szociálisan érzékeny fe-

lelõseink? A külke-
reske-

delmet ma a Magyarországon telepedett,
külföldi tulajdonú nagyvállalkozások bo-
nyolítják. 768 vállalat adóparadicsomnak
használja hazánkat. A Pénzügyminisztéri-
ummal kötött külön megállapodás szerint
– emlékezetem szerint 2008-ig – átlago-
san évi 3%-os adót fizettek. Brüsszel nyo-
mására ezt 8%-ra emelték. Csodálkozunk
ezek után, hogy a hazai gazdaságpolitika
csupán abból áll: a nyugdíjastól kezdve a
családtámogatáson, egészségügyön, okta-
táson stb. keresztül egészen a hazai vál-
lalkozó túladóztatásáig beszedje a költ-
ségvetésbõl hiányzó egyre nagyobb ös-
szegeket. Ugyanakkor a társadalmi szer-
zõdés által kötelezõen az államra háruló
feladatokat – oktatás, egészségügy, köz-

biztonság, közlekedés stb. – az adófizetõ
kárára leépíti! Míg a köztudomásúan szi-
gorú svéd adórendszer a családoknál ke-
letkezõ jövedelmek 70%-át hagyja a
családnál, addig a magyar csak a felét, az-
az 50%-át.  Egyelõre!

A magyar vállalkozónak, ha jogkövetõ
magatartást tanúsít és minden kötelezett-
ségét teljesíti, nem marad jövedelme.
Ezért van a feketegazdaságban folyamato-
san, mert különben tönkremenne. Mi még
emlékszünk, hogy a szocializmusban –
alig 55-60 éve – egyszer már szüleink,
nagyszüleink tulajdonát, házát, földjét,
vállalkozását kártalanítás nélkül államosí-
tották. Ezért a „szerencsésebbek” saját,
egyszer már kifizetett lakásukban élhették
le életüket, mint bérlõk. Emiatt a mi gene-
rációnk a nulláról indult, majd egy élet
munkájával és lemondásával összehoztuk
„óriás” vagyonunkat: egy lakást vagy há-
zat. A fent vázolt jövedelmi helyzetünk
miatt most sokan ismét elveszthetik ezt.
Sõt a mostani terv annyira humánus, hogy
a gyerekeinkre hagyhatjuk a kamatos ka-

mattal megterhelt ingatlanunkat, hogy
õk már eleve kamatrabszolgaként
kezdjék életüket, és ez a generáció
is a nulláról, sõt adósággal indul-
jon. A kossuthi elvek követése
esetén ez nem fordulhatna elõ!

Mivel nekünk a szocializ-
musban kötelezõ volt tudomá-
nyos szocializmust, marxiz-

must tanulni, ezért tudjuk, hogy a
mostani gazdaságot – amit húsz év alatt ki-
alakítottak – akkor a mélységesen elítélt
imperializmusnak, vagyis monopolkapita-
lizmusnak hívták, és aki ennek híve volt, az
ellenségnek számított. Most pont fordítva
van! „A monopolkapitalizmus vagy imperi-
alizmus a kapitalizmus legfelsõbb, s egy-
szersmind utolsó foka, amelynek fõ jelleg-
zetessége, hogy a szabad versenyt a mono-
póliumok uralma váltja fel. Az imperializ-
mus mögötti hajtóerõ gazdasági természe-
tû, célja az olcsó munkaerõ és nyersanyag-
források kizsákmányolása és az új piacok
megnyitása. Egyre inkább a gazdaságon kí-
vüli tényezõk jutnak szerephez, ideértve a
nacionalizmust, a fajüldözést és a nemzet-
közi hatalomvágyat.” Ma az imperializmust
globalizmusnak becézik! Aki gondolkozik
e meghatározáson és összehasonlítja azt
mindennapi történéseinkkel, annak nem
szükséges kommentár, hiszen ez magáért
beszél!

John Perkins a legmagasabb pénzügyi
körökben dolgozó ember volt az USA-

Olvasóink írták!

Az imperializmus és hozadéka
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ban, aki lelkiismeret-furdalásból megírta
az „Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai”
címû önvallomását (2006-ban jelent meg
az USA-ban) a saját munkájáról, illetve
arról, hogy mit vártak tõle elöljárói! Lás-
suk egy tanulságos részletét e könyvnek,
mely kísértetiesen hasonlatos helyzetrõl
beszél, mint amibe a mi országunk is ke-
rült „rendszerváltásnak” beállított törté-
nései folyamán! 

Kérdés John Perkinshez :
– Hogyan értékeli azt a lépést, hogy a

Harmadik Világ egyes országainak adós-
ságát elengedik? 

– Nagyon támogatnám, hogy engedjék
el ezeket az adósságokat – melyeket, ne
felejtsük, az országok lakosságának bele-
egyezése nélkül vettek föl. A G8 orszá-
gok (az Egyesült Államok, az Egyesült Ki-
rályság, Kanada, Franciaország, Német-
ország, Olaszország, Japán és Oroszor-
szág) a Világbankkal és az IMF-fel együtt
újra csak kizsákmányolja ezeket az or-
szágokat, és ezt az „adósságok elengedé-
sének” nevezik. Ragaszkodnak a
,,feltételeikhez”, melyeket olyan jól
hangzó kifejezésekbe csomagolnak,
mint „hatékony kormányzás”, „szilárd
gazdaság”, „a kereskedelem liberalizáci-
ója”. Ha az országok belemennek ezek-
be a feltételekbe, privatizálniuk kell az
egészségügyet, az oktatást, az áram- és
vízszolgáltatást és más közszolgáltatáso-
kat – más szóval el  kell adniuk õket a
korporatokráciának (gazdasági bérgyil-
kos). Arra kényszerülnek, hogy csökkent-
sék a hazai ipart védõ támogatásokat és
kereskedelmi korlátozásokat, miközben
el kell fogadniuk, hogy az Egyesült Álla-
mok és más G8 országok továbbra is tá-
mogatják egyes üzletágaikat, és kereske-
delmi korlátokat emelhetnek az iparukat
fenyegetõ importtal szemben.(…) Ennek
csak úgy lehet véget vetni, ha elegen kö-
veteljük, hogy nagyon nagy vállalataink,
bankjaink és kormányunk hagyjanak fel
a világ nagy részének kizsákmányolásá-
val, és ha ragaszkodunk ahhoz, hogy a
világhoz együttérzõen közeledjünk –
ahogy ezt Alapító Atyáink gondolták, mi-
kor az alábbiakat írták: „Magától értetõ-
dõnek tartjuk azt az igazságot, hogy min-
den ember egyenlõnek teremtetett, és Te-
remtõjük elidegeníthetetlen jogokkal ru-
házta fel õket, így az élet, a szabadság és
a boldogság keresésének jogával [...] és
ha bármikor egy kormány ezen alapel-
vek ellen cselekedne,  az emberek joga,
hogy megváltoztassák vagy eltöröljék, és
új kormányt hozzanak létre, olyan elvek-
re alapozva és hatalmát olyan módon
megszervezve, ami biztonságukat és bol-
dogságukat a leginkább elõsegíteni lát-
szik.”

Károvits Tamás

Egyre több helyen hallok olyan kijelenté-
seket történelmünkrõl, melyek teljesen
megalapozatlanok, és e sokszor hangoz-
tatott tévedések, esetenként tudatosan ter-
jesztett valótlanságok ma már szinte köz-
helyként hangzanak. Mindenki tényként
mondja és fogadja el e kijelentéseket.
Történelemoktatásunk hibája, hogy mind
a mai napig nem korrigálta  a – vélemé-
nyem szerint a mindenkori aktuális meg-
szállók érdekeit szolgáló – történelemha-
misítást. Éppen ezért (terveim szerint
cikksorozatban) próbálom cáfolni a ha-
mis állításokat, illetve közreadni a valós
tényeket.

Pusztazámoron a gyönyörûen rendbe
hozott kereszt augusztus 20-i felszente-
lésén – amiért köszönet és tisztelet illeti
a megvalósítókat – körülbelül a követke-
zõket hallottuk az Atyától. Mióta Szent
István királyunk feleségnek hozta a ba-
jor Gizellát, azóta nem mondhatjuk ma-
gunkat magyaroknak. Egyrészt a ma-
gyarság nem István és Gizella házassá-
gából származik. De ezen túlmenõen:
II. András király és Merániai Gertrúd lá-
nya, a késõbbi Szent Erzsébet négyéves
korában került menyasszonyként Wart-
burgba, ahol 1221-ben, 14 évesen lett
IV. Lajos türingiai tartománygróf felesé-
ge. Akkor õk, már nem németek? IV. Bé-
la király és Laszkarisz Mária legidõsebb
lánya, a késõbbi Szent Kinga 1239-ben
lett Szemérmes Boleszláv krakkói feje-
delem felesége. Akkor õk már nem bol-
gárok? I. (Nagy) Lajos király és Boszniai
Erzsébet harmadik leánya, a késõbbi
Szent Hedvig 1384-ben, tízévesen len-
gyel uralkodóvá koronázták. 1386-ban
férjhez adták Jagelló litván nagyfejede-
lemhez. Akkortól õk már nem litvánok?
István unokája Skóciai Árpád-házi Szent
Margit magyar származású skót király-
né, aki III. Malcolm feleségeként nagy
befolyást gyakorolt a koraközépkori
Skócia egészére! Stb.stb. Majd a keresz-
ténység felvételéhez jutva folytatom a
történetet!

TUDJA-E? A Kárpát-medence területén
találtak egy 40 ezer éves nyelvbedugós
furulyát, amit csak a magyarok használ-
nak. A bajoti Jankovich-barlangban talált,
székely–magyar rovásírásos pálcavég az
i.e. 18-22 ezer évekbõl származik.
18 ezer éves a „Gravetti” nyílhegy, õseink
találmánya, ami végigkísérte történel-
münket. A tatárlakai amulett, agyagtáblák

az i. e. 7500-8200 évekbõl származnak,
és székely–magyar rovásírás van rajtuk.
(A fõniciai abc csak 1500-2000 évvel ké-
sõbb jelent meg és alakította a görög kul-
túrát.) Himnuszunkban azt olvassuk: „ál-
talad nyert szép hazát Bendegúznak vé-
re” – meg is akarták változtatni, már nem
egyszer. Bendegúz Attila hun király apja
volt, aki Uldin király fiaként Oktár és
Ruga testvérével kormányozta a Kárpát-
medencébe visszatért hunokat. 

TUDJA-E, tudjuk-e, kik is azok a hunok?
Az elmúlt másfél évtizedben az oroszor-
szági, közép-ázsiai és távol-keleti új tudo-
mányos eredmények új megvilágításba
helyezik a hunok történelmét, államszer-
vezetét, sõt a magyar õstörténet egyes
kérdéseit is. Mára a tudományos kutatók
számára kiderült: gyökeresen át kell érté-
kelni a nomádokról kialakított negatív ké-
pet, hiszen egy páratlan, önálló civilizáci-
ót teremtettek meg az eurázsiai kontinen-
sen. Miért is fontosak a hunok? Nemcsak
nekünk, magyaroknak fontosak, hiszen
történeti hagyományunk hozzájuk kötõ-
dik, hanem a világtörténelmi események
miatt is kell velük foglalkozni. Ma már
tudjuk, hogy a hunok alkották meg az
ókorban a világ legnagyobb kiterjedésû
és leghosszabban fennálló birodalmát,
amely túltett a perzsákon, Nagy Sándoron
és a rómaiakon is. Vajon miért nem tanu-
lunk róla? A hunok jól szervezett államot
alapítottak a mai Észak-Kína területén,
majd sajátos államszervezetüket vándor-
lásaik során magukkal hozták „Európá-
ba”, ahol az õket követõ pusztai népek is
a hun civilizációs örökséget folytatták. A
hunok birodalma nagyjából két és félezer
évig fennmaradt, és a hun civilizáció örö-
kösének ma is számos nép vallja magát
Ázsiában, de Európában is. A hun biroda-
lom Közép-Ázsia sztyeppéitõl a mai Né-
metországig, a Dunától a Balti-tengerig
terjedt.

Károvits Tamás

Olvasóink írták!

Tudja-e?
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„Õsszel érik babám a fekete szõlõ…”
A jól ismert nóta szeptember 26-án szom-
baton délután a Pusztazámori Általános
Iskola elõtt hangzott fel. Azt jelezvén ez-
zel, hogy szüreti felvonulásra gyülekez-
nek a pusztazámoriak. Az „idõjárás-fele-
lõs” meghallgatta kérésünket és igazán ki-
váló, nyári meleggel örvendeztetett meg
bennünket. Elsõ pillantásra látható volt,
hogy az elõzõ évekhez képest jóval na-
gyobb lesz a résztvevõk száma. 

A felvonulás 15 órakor kezdõdött. A köz-
ség több utcáján végigvonulva hirdette a Kis-
bíró, hogy a szüret befejezõdött és minden-

kinek ma este a szüreti bálban a helye. Köz-
hírré tette az erre a napra írt hirdetményt. Út-
juk során kíváncsi tömeg fogadta a színpom-
pás felvonulást. A menet több helyen meg-
állt, táncosok, a maskarába öltözött nyugdí-
jasok és az iskolások szórakoztatták az ösz-
szesereglett közönséget. A falunapi borver-
seny aranyérmes borával, frissen sült pogá-
csával kínálták a közönséget a felvonulók. 

Este a szüreti bálban a Rozbora zenekar
biztosította a jó hangulatot, melynek tagjai
a menetet is végigkísérték és a zenei alá-

festést adták az énekléshez. Az erre az al-
kalomra alakult néptánccsoport Felsõ-Ti-
sza-vidéki táncot adott elõ nagy sikerrel. A
Bíró és Bíróné táncával elkezdõdött a szü-
reti bál, ami hajnalig tartott, jó hangulat-
ban. Az idei mulatság felülmúlt minden
eddigit, amire nagyon büszkék vagyunk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki valamilyen formában
hozzájárult a nap sikeréhez. 

Kiss Ágnes
mûvelõdésszervezõ
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„Õsszel érik babám
a fekete szõlõ…”


