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MMMMáááárrrr ttttoooonnnn--nnnnaaaappppiiii     llll iiiibbbbaaaassssáááággggooookkkk
Az idén is megrendeztük Pusztazámoron a Márton-napi családi
programot. A Budapesti Utcaszínház társulatának közönségtoborzójá-
val vette kezdetét a rendezvény. Az általuk bemutatott Lúdas Matyi
interaktív meseelõadás nagy élményt nyújtott a közönségnek.
Libasimogatással, libatereléssel folytatódott a program. Miután
kellemesen elfáradtak a gyerekek a szabadban, a tornateremben
lampiont készítettek az esti felvonuláshoz. Az iskola tanulói érdekes,
színvonalas mûsorral kedveskedtek a jelenlévõknek  a Márton-napi
libaságokról. 

A rendezvény teljes ideje alatt a közösségi színtérben a Naplemente
Nyugdíjasklub tagjai tollfosztóba várták az érdeklõdõket. A
hagyomány szerint fõtt kukoricával vendégelték meg a betérõket. A
résztvevõk uzsonnára friss, libazsíros kenyeret lilahagymával, teát és
forralt bort kaptak. A kisgyerekek körjátékokat játszottak. Tehát minden
korosztály számára volt megfelelõ elfoglaltság. Jó hangulatban, sok

vidámsággal telt az idei Márton-nap is. 
A rendezvény lebonyolításában segítettek az óvoda és iskola  pedagógusai és dolgozói,

a Naplemente Nyugdíjas klub tagsága, a zámori nagycsaládosok. Köszönet és hála
mindnyájuknak, hogy színesebbé, színvonalasabbá tették a programot munkájukkal.
Végezetül, de nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki a Pusztazámor Községért
Közalapítványnak, hiszen az õ támogatásukkal valósult meg a rendezvény.

Kiss Ágnes
szervezõ
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Falukarácsony 2009
Pusztazámor Község Önkormányzata és intézményei,

valamint a Pusztazámor Község Közalapítvány
szeretettel várja önt és kedves családját

december 20-án (vasárnap)
közös karácsonyi ünneplésre,

amely 15 órakor kezdõdik
az iskola tornatermében;

a mûsort követõen a felújított haranglábnál
folytatódik az ünnepség.

A karácsonyfa közös díszítéséhez szívesen fogadunk díszeket.

A szeretet nagy ünnepén,
Amikor minden csupa fény,
Amikor minden csupa pompa
És csillogó a karácsonyfa,
Mikor az angyal szárnya lebben
És békesség van szívekben,
Nagynak, kicsinynek gyönyörül,
Amikor gazdag és szegény örül,

A szeretet nagy ünnepén,
Mikor kiújul a remény,
Amikor testvér minden ember
És egy a másnak könnyes szemmel
Bocsátja meg sok vétkeit,
A dús a kolduson segít,
Mikor fehéren száll a béke árnya
Minden kunyhóra, minden palotára,

A szeretet nagy ünnepén,
Amikor annyi költemény
Hirdeti ékes mondatokban,
Hogy végre ismét karácsony van,
Mikor övéihez rohan
Mindenki meghatottan, boldogan,
Mikor mindenki egyetért,
Mindenki egyért, egy mindenkiért.
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Tizenévesek Vasárnapi Csoportja

Most igazán nagy szükség van az összefogásra,
a szeretetre, az egymásra figyelésre

Év végi beszélgetés Pátrovics Benedekkel, Pusztazámor polgármesterével

Községünkben november elején megalakult
a Tizenévesek Vasárnapi Csoportja. A fog-
lalkozásra a 12-18 éveseket várjuk. Mivel
nagyon kevés idõnk jut a tanulás mellett a
barátságok ápolására, beszélgetésekre, így
arra gondoltunk, hogy ezzel a kis eszmecse-

rével közelebb juthatunk egymáshoz. A ta-
lálkozások nem járnak kötöttségekkel,
pluszfeladatokkal, ez egyfajta vasárnapi ki-
kapcsolódás, játékos elbeszélgetés.

A beszélgetés témájául szolgál az élet,
az életvezetés, magunk és mások megis-

merése, a család, a szeretet. A beszélge-
tést Réder Ferenc és Réderné Éva vezeti.
A foglalkozások kéthetente zajlanak, a
mise után 10.30-tól 12.00-ig. Szeretettel
várunk minden érdeklõdõt.

Hurja Sarolta

– Polgármester Úr! Ha belelapoz az ember az újságba, bele-
hallgat-belenéz a rádió- és televíziós mûsorokba, mindenhol az
önkormányzatok sanyarú helyzetével, eladósodásával, alulfi-
nanszírozottságával találkozik. Mi a helyzet Pusztazámoron?

– Pusztazámoron a képviselõ-testület régóta igyekszik megfe-
lelni a jó magyar közmondásnak; addig takarózunk, ameddig a
takarónk ér. Mi mindig is ügyeltünk arra, hogy legyen megfelelõ
tartalékunk a nehezebb idõkre. Pusztazámor azon kevés telepü-
lés közé tartozik, amely hitel igénybevétele nélkül képes mûköd-
ni, mi több,  komoly tartalékkal rendelkezik. Nem titok persze,
hogy e kiegyensúlyozott mûködés alapja a Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt-vel kötött elõnyös szerzõdésünk, amelyet tavaly
novemberben újítottunk meg a második ütemre. A Pusztazámori
Regionális Hulladékkezelõ befogadása éves szinten mintegy 60
millió forintos bevételt jelent községünknek, mely összeg alap-
vetõen fedezi intézményeink mûködési költségét.

– Milyen konkrét fejlesztési célokat tûztek ki 2009-re?
– Ismert, hogy a 2000-ben aszfaltozott útjaink megértek a fel-

újításra. Az  állapotfelmérést követõen megkezdtük rendbetéte-
lüket. Tavaly az Erkel Ferenc utcát újítottuk fel, az idén pedig a
Móricz Zsigmond utcának a lakóingatlanok mellett elmenõ ún.
szervizútját. A Pusztazámor Községért Közalapítvánnyal közö-
sen, lakossági felajánlásokkal és összefogással felújítottuk a kõ-
keresztet és a haranglábat, valamint mindkét helyszínen parkot
alakítottunk ki. Ezúton is még egyszer köszönetet mondok mind-
azoknak, akik bármilyen formában és módon hozzájárultak a
két projekt megvalósításához.

– Az önkormányzat Merre tovább, Pusztazámor? címmel sike-
res ötletbörzét szervezett a település jövõjérõl, fejlõdésérõl, a le-
hetséges vállalkozási formákról. Az ott felvetett javaslatok közül
konkretizálódott-e valami?

– A fórumon felvetett ötletek megvalósításának feltétele, hogy
rendelkezzünk olyan területtel, ahol az ideköltözõ, illetve alakuló
vállalkozások letelepedhetnek. 2009 áprilisától él az új Helyi Épí-
tési Szabályzatunk, amelyben a volt Meggyes gazdasági, szolgál-
tató és kereskedelmi övezetként szerepel. A korábbi osztatlan kö-
zös tulajdonú terület tulajdonviszonyait rendeztük; a 26 hektár te-
rületbõl 7 hektár az önkormányzat, a többi magánszemélyek tu-
lajdonában van. Távlati fejlesztési céljaink között szerepel, hogy
teljeskörûen kiépítsük ennek a területnek az infrastruktúráját, mert
annak megléte esetén várhatóan nagyobb lesz a potenciális befek-
tetõk érdeklõdése. Ezúton is kérem községünk lakóit, vállalkozóit:
népszerûsítsék a lehetõséget és segítség elõ új vállalkozások lete-

lepedését, indulását. A szóban
forgó ötletbörzén felmerült ja-
vaslatok közül kettõben konk-
rét lépések is történtek. A Köz-
alapítvány és az önkormány-
zat közös gondozásában elin-
dítottuk a Zámor patak medré-
nek rendbetételével kapcsola-
tos programot; jelenleg enge-
délyeztetési stádiumban van-
nak a tervek. Ugyancsak folyik
a térfelügyeleti rendszer terve-
zése. Mindkét projektet pályázati forrásból szeretnénk finanszíroz-
ni; a pályázat benyújtásának feltétele, hogy jóváhagyott tervvel
rendelkezzünk.

– Úgy tudom, hogy elõbb-utóbb szeretnék rendezni a volt
kocsma épületének sorsát is.

– Valóban van ilyen szándék. Legelõször azt kell eldönteni a
falunak, a testületnek, hogy milyen jellegû, funkciójú legyen az
épület. Korszerû iskolánk a késõ délutáni-esti idõszakban szinte
üresen áll, kihasználatlan. Mivel az épületet mindenképpen üze-
meltetni, fûteni kell, ide célszerû telepíteni a szabadidõs progra-
mokat, a civil szervezetek foglalkozásait. Ennek tükrében kell
körbejárni a kocsmaépülettel kapcsolatos lehetõségeket. Az ön-
kormányzat nem szeretne újabb épületfenntartási költséget a
nyakába venni. Ugyanakkor az is tény, hogy nem akadálymen-
tesített a postánk, illetve hogy nem megoldott a körzeti megbí-
zott lakhatása – mely beosztás reményeink szerint hamarosan is-
mét be lesz töltve. Úgy gondolom, hogy a lakosság véleményé-
nek kikérése után kell meghoznia a testületnek a döntést az épü-
let további hasznosításáról.

– Polgármester Úr. Hamarosan itt a karácsony, majd a 2010-es
esztendõ. Mit „üzen” így, az újságon keresztül az év utolsó nap-
jaiban a pusztazámoriaknak?

– Mindannyiunk elõtt ismert, hogy – részben a világgazdasági
válság miatt – milyen nehéz helyzetben van az ország, vannak a
vállalkozások, az önkormányzatok és nem utolsósorban a csalá-
dok. Ha valamikor, most igazán nagy szükség van a közösségi,
családi kapcsolatok erõsítésére, az összefogásra, a szeretetre, az
egymásra figyelésre. Békés, szeretetteljes karácsonyt és sikeres új
esztendõt kívánok a képviselõ-testület és a magam nevében köz-
ségünk minden kedves lakójának.

Kiss Zoltán
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Ügyeljünk
a biztonságra!

A Polgárõrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy – a korai sö-
tétedésre is tekintettel – zárják a kapukat, ajtókat, fokozottan
ügyeljenek a biztonságra, mert az utóbbi idõben besurranók
tûntek fel a faluban. 

A Polgárõrség elérhetõsége:
06 70 219 8311
(éjjel-nappal hívható).

Közérdekû információk
Pusztazámor Közsgé Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.
Telefon: 06 23 347 421
E-mail: titkarsag@pusztazamor.hu

Andreetti Károly Általános Mûvészeti Iskola
és Könyvtár Pusztazámori Tagintézménye  
2039 Pusztazámor, Petõfi Sándor u. 27. 
Telefon: (06-23) 347-451
E-mail: zamoriskola@invitel.hu, zamortanito@invitel.hu,
zigazgato@invitel.hu

Könyvtár
2039 Pusztazámor, Petõfi Sándor u. 27. 
Telefon: (06-23) 347-177
E-mail: zamorkonyvtar@invitel.hu
Könyvtáros: Kiss Ágnes szabadidõ-szervezõ

Napköziotthonos Óvoda  
2039 Pusztazámor, Petõfi Sándor u. 27. 
Telefon: (06-23) 347-582
E-mail: zamorovoda@invitel.hu

Családsegítõ, családgondozó  
Pusztazámori Általános Iskola 
Telefon: 06-30-352-2884, Dani Csilla
Rendelési idõ: Kedden 8-tól 12, Csütörtökön 12.10-tõl 16 óráig.

Gyermekjóléti Szolgálat, családgondozó  
Pusztazámori Általános Iskola 
Telefon: 06-20-569-9306
E-mail: jeanbess@freemail.hu, Besze Janka
Rendelési idõ: Hétfõn 8-tól 10 óráig, Szerdán 13-tól 16 óráig.

Gyermekorvos  
2039 Pusztazámor, Kossuth Lajos u. 1. 
Pusztazámori Egészségház 
Telefon: (06-23) 347-171, dr. Zajkás Gábor
Rendelési idõ: Hétfõn és szerdán 11-tõl 12 óráig.

Védõnõ  
Pusztazámori Egészségház 
2039 Pusztazámor, Kossuth Lajos u. 1. 
Telefon: 06-30-471-4823, Czifra Gyöngyi
Rendelési idõ: Szerdán 8-tól 10 óráig terhes-tanácsadás,
Szerdán 10-tõl 13 óráig csecsemõ-tanácsadás. Az elsõ
alkalommal érkezõ kismamák számára telefonos egyeztetés
szükséges. 

Háziorvosok  
2039 Pusztazámor, Kossuth Lajos u. 1. 
Pusztazámori Egészségház 
Telefon: (06-23) 347-171,
Dr. Andrásfalvy András Ders
Rendelési idõ: hétfõn 8-tól 9, szerdán 11.30-tól 12.30,
csütörtökön 12.30-tól 13.30, pénteken 8-tól 9 óráig.
Dr. Bezerédi János
Rendelési idõ: hétfõn 15.15-tõl 16.15, kedden 7.30-tól 8.30,
csütörtökön 7.30-tól 8.30, pénteken 15.15-tõl 16.15-ig.

Gyógyszertár  
2039 Pusztazámor, Kossuth Lajos u. 1. 
Pusztazámori Egészségház 
Telefon: (06-23) 347-171 
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 12.20-tól 14 óráig.

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelõ Központ
Telefonszám: (06 23) 560 502

Polgárõrség
Telefonszám: 06 70 219 83 11 (éjjel-nappal hívható)

Adóbehajtás:
keményít az önkormányzat
Az év vége a polgármesteri hivatalnál a számvetés és a
következõ évi tervezés idõszaka. A hivatal, illetve a tele-
pülés mûködtetésével kapcsolatos aktuális kérdésekrõl
kértünk tájékoztatást az önkormányzat jegyzõjétõl, dr.
Kosztyi Emmától.

Dr. Kosztyi Emma kérdésünkre elmondta, hogy sajnos évek óta
vannak olyan lakosok Pusztazámoron, akik nem, vagy csak jelen-
tõs késéssel teljesítik adófizetési kötelezettségeiket. Megítélése sze-
rint ez nincs direkt összefüggésben a gazdasági válsággal. A hátra-
lékosok között vannak olyanok is, akik harmadik éve tartoznak az
adóval, például a gépjármû után fizetendõ teljesítményadóval
(közkeletû nevén súlyadóval). Számadatokkal kifejezve: mintegy
4-5 millió forintos adóhátralékot tartanak nyilván az önkormány-
zatnál. Az önkormányzat jegyzõje elmondta: a jövõben a
pusztazámori önkormányzat is keményít az adóbehajtási módsze-
reken: a többi önkormányzathoz hasonlóan bírósági végrehajtó út-
ján fogják behajtatni a renitens nem fizetõk tartozásait.

Dr. Kosztyi Emma elmondta: komoly összegeket fizetett ki az
önkormányzat az eldugult szennyvízcsatorna-szakaszok tisztítá-
sára. A lefolyóba került különbözõ tárgy, ruhanemû több eset-
ben tönkretette az átemelõ-szivattyút, melynek javítása komoly
anyagi teherrel járt. Fontos, hogy a csapadékvíz-elvezetõ csator-
nába csak csapadékvíz, a szennyvízcsatornába pedig csak
szennyvíz kerüljön (a szennyvízbe vezetett esõvíz felborítja a
szennyvíztisztítás biológiai folyamatát).

A jegyzõ kéri a lakosokat, hogy fokozottan ügyeljenek a há-
zuk elõtti területek, árkok tisztántartására, valamint a különbözõ
mûtárgyak (buszmegállók, köztéri, közparki padok stb.) meg-
óvására. Az önkormányzat jegyzõje szerint számos vitás ügy
nem kerülne a hivatalba, ha a szomszédok, utcabeliek megpró-
bálnák azt jó szóval, megértéssel elrendezni.

Dr. Kosztyi Emma végezetül elmondta: 2010-ben két nagy fel-
adat elõtt áll a polgármesteri hivatal kollektívája. Ezek: a tavaszi
országgyûlési képviselõi és az õszi helyhatósági választások tör-
vényes és szakszerû lebonyolítása.

K. Z.
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A Zámori Hírek 2008. júniusi és 2009. februári számában be-
számoltunk a Pusztazámori Civil Kezdeményezés (PCK) szag-
hatás-vizsgálati programjáról és ennek kapcsán szerzett isme-
retekrõl, következtetésekrõl. A Fõvárosi Közterület-fenntartó
Zrt. (FKF) 2009. augusztus 3-án kelt, „Együttmûködés a
Pusztazámori Civil Kezdeményezéssel” tárgyú levelében
munkánkat elismerte, értékelte és javaslatunk alapján további
intézkedéseiket jelezte.

Kíváncsiak voltunk a konkrétabb intézkedésekre is, ezért errõl
tájékoztatást kértünk a hulladéklerakó fõmérnökétõl, aki átadta
a „Hulladéksors” címû hulladékgazdálkodási szakmai folyóirat-
ban megjelent, Tölgyesi Balázs, az FKF Zrt. stratégiai és üzletfej-
lesztési vezérigazgató-helyettese által ismertetett biogáz-
programot, amelyet a községünk számára fontos koncepció mi-
att idézünk:

„FKF Zrt.: biogáz-hasznosítás Pusztazámoron

Hasznosítaná a Magyarország legnagyobb települési szilárdhul-
ladék-lerakójában keletkezõ biogázt a Fõvárosi Közterület-fenn-
tartó (FKF) Zrt., amely március végén hirdetett közbeszerzési pá-
lyázatot a fejlesztés megvalósítását végzõ szakcég kiválasztása
céljából. Tölgyesi Balázs, az FKF Zrt. stratégiai és üzletfejleszté-
si vezérigazgató-helyettese elmondta: a 2000-ben megnyitott, a
Budapesten keletkezõ települési szilárd hulladék mintegy 45
százalékát ártalmatlanító pusztazámori lerakó elsõ üteme 2011-
re megtelik, ami ideális feltételeket kínál a keletkezõ biogáz
hasznosítására. Az évi 350-400 ezer tonna hulladékot befogadó
létesítményben most is összegyûjtik a depóniagáz egy részét,
amelyet fáklyázással ártalmatlanítanak. Ugyanakkor a fejlesztés
keretében a rendszert egyszerre tökéletesítenék és bõvítenék,
energiatermelésre fogva be a magas – legalább 60 százalék –
metántartalmú gázkeveréket.

Az összességében mintegy 2 milliárd forint értékû beruházás
elsõ ütemében a lerakón már most is mûködõ 57 alsó elszívású
biogázkutat felsõ elszívásúvá alakítanák át, ideiglenesen két
újabb gázfáklyát is a helyszínre telepítve. Ezt követõen pedig
2011 végére 52 teljesen új felsõ elszívású gázkutat fúrnak a hul-
ladéktestbe. Az elõzetes számítások szerint az ily módon kiter-
melt biogáz mennyisége el fogja érni az 1500-2000 köbmé-
ter/órát, amelynek hasznosítására összesen 4 darab, egyenként
1415 kilowatt villamos áram teljesítményû biogázmotort állíta-
nak üzembe. Az összességében 5,66 megawatt teljesítményû lé-
tesítmény a maga nemében a legnagyobb biogázerõmû lesz Ma-
gyarországon.

A tervek szerint az elsõ két gázmotor 2011-ben, a második ket-
tõ pedig 2013-ban áll majd mûködésbe, amelyek üzemeltetését
az FKF Zrt. várhatóan egy az áramtermelésben és kereskedelem-
ben jártas szakcég bevonásával, azzal közös leányvállalatot ala-
kítva végzi majd.

Reményeink szerint a beruházás egyszerre teszi környezetkí-
mélõbbé és gazdaságosabbá a pusztazámori lerakó üzemelteté-
sét, egyfajta járulékos haszonként pedig a létesítmény szaghatá-
sa is drasztikusan csökkenni fog az üvegházhatású biogáz össze-
gyûjtésének és hasznosításának köszönhetõen – tette hozzá Töl-
gyesi Balázs.”

A lerakóban elõrehaladott állapotban láttuk azt a nagyszabá-
sú munkát, amely a depóniagáz gyûjtését fogja rekonstruálni a

mûködõ és új fúrással kiképzett kutakkal, felsõ gázelszívással,
kútcsoportonkénti egyedi mérési és folyadék leválasztási lehe-
tõséggel. Az új biogáz- és folyadékgyûjtõ vezetékhálózathoz a
2011 után belépõ második ütem depóniagázai is csatlakoztat-
hatók. E gyûjtõhálózathoz két új fáklya épül, amely illeszkedik
a várható biogáz mennyiségéhez, illetve a tervezett gázmoto-
ros áramfejlesztõk egységkapacitásához. Az új biogázgyûjtõ,
-égetõ rendszer várhatóan 2010-ben és 2011. elején mûködés-
be léphet.

A szaghatás vizsgálatával a megismert szakcéget az FKF Zrt.
megbízta. Megtudtuk, hogy jelenleg mûszeres mérési lehetõség
nem ismert, de az olfaktometriás ellenõrzõ vizsgálatok finomítá-
sával a cég foglalkozik. Reméljük, hogy ennek segítségével lehet
olyan szaghatást elõidézõ levegõ–depónia-biogáz koncentráció-
fokozatokat megállapítani, amelyek mind a dolgozók, mind a
környezõ lakosság számára az egységes környezethasználati en-
gedélyben foglaltaknak megfelelnek és ezt az éves
monitoringjelentések is igazolni fogják.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az FKF Zrt. az elsõ üte-
mû lerakó üzemeltetési tapasztalatai (beleértve a PCK szagvizs-
gálatait is) és a képzõdõ depónia-biogáz gazdasági eredményt
hozó felhasználási lehetõsége alapján a gázgyûjtõ rendszer
olyan nagyszabású átalakítását határozta el és kezdte meg,
amely lényegesen javítani fogja a lerakó és környezetében ész-
lelhetõ szaghatásokat. Ezzel a szaghatások lényeges csökkenése
várható Pusztazámoron is.

Károvits Tamás és Tóth András

Bíztató visszajelzések
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250 éve született Kazinczy Ferenc

„Ó, véled gondolok most, tollas jobbkezemmel
S egyre jobban értelek, Kazinczy, régi mester.”

(Radnóti Miklós)

A nyelvújítóként ismert Kazinczy Ferenc 1759 októberében szü-
letett Érsemlyénben (Érsemjén írásmód is használatos). Ezért
2009 – a magyar nyelv éve, amelyrõl programokkal, pályázatok-
kal, kiállításokkal, a szép szavak versenyével emlékeznek meg
szerte a világon a magyar nyelvet beszélõ emberek.

A nevezetes évforduló alkalmából érdemes röviden áttekinteni
életútját, munkásságát. Sárospatakon, Késmárkon folytatta tanulmá-
nyait, majd Kassán, Eperjesen jogi gyakorlatokat végzett és eközben
már irodalmi próbálkozásai is megjelentek. 1794-ben belépett a re-
formátorok Martinovics által alapított titkos társaságába. Elfogják és
2387 napot tölt Buda, Brünn, Kufstein, Munkács börtöneiben. A fog-
ság sem törte meg és a tömlöcben is szorgalmasan dolgozott. Sok-
szor volt gyertya, írószer nélkül; ilyenkor tûvel karcolta mondatait
vagy saját vérét használta tintának. Az erõszak, az elnyomó hatalom
bilincsben tarthatta ugyan, de Kazinczy lelkierejével, találékonyságá-
val erkölcsileg fölébe kerekedett ennek a hatalomnak. 

1801 májusában szabadult Munkács várbörtönébõl. Fogságá-
nak napjairól tilos volt beszélni, ezért csak 1828-ban adta át
„Fogságom naplóját” Toldy Ferencnek azzal a kéréssel, hogy ha-

lála után adja majd át gyermekeinek.
Házassága Török Sophie-val meg-
nyugvást hozott számára. A húsz évvel
fiatalabb, szegény, de mûvelt gróflány
életének és gondjainak hû társa lett.
Széphalom lett számára a béke szigete,
ahol bebizonyította, hogy nemcsak az ékes
magyar nyelv, hanem a kertmûvészet mestere
is. Természetszeretete, tájszemlélete rendkívül figyelemreméltó. 

Abban az idõben a latin és német nyelv volt a hivatalos nyelv.
Kazinczy azon fáradozott, a magyar nyelv megújításával alkal-
mas legyen a modern irodalom és tudomány befogadására. Az
anyanyelv iskolai oktatásának bevezetése csak 1805-ben vált
valósággá. A nyelvújítási harc 1821-re lezárult, az újítás gyõzött.
Rengeteget dolgozott, mégis súlyos anyagi gondok közepette
kellett nevelnie hét gyermekét. Az igazi erkölcsi elismerést az
1830-ban elnyert akadémiai tagság jelentette. Sajnos, a mester a
felvidéki kolerajárvány áldozata lett 1831 augusztusában.

Kazinczy értünk élt. A nyelv tiszta logikája szellemében alko-
tott, frissített mondatokat köszönhetünk neki. Kazinczy öt év
alatt kétszáz iskolát építtetett. Nem bezárt, hanem nyitott. Mert
hitt a jövõben. Legyen példakép valamennyiünk számára!

Fekete Zsuzsanna

Iskolánk büszkeségei
Alig halkult el az elsõ csengõ-
szó, mely szeptember 1-jén is-
kolába hívta tanítványainkat s
már lassan a félévet zárjuk.
Örömmel osztom meg a
Zámori Hírek olvasóival, hogy
az eltelt idõszak alatt a
Pusztazámori Tagiskola tanu-
lói a tanulás mellett számos
rendezvény, verseny résztve-
või voltak, melyek mind nagy
sikerrel zárultak.

Már szeptember elején tanu-
lóink munkáikkal beneveztek
a Budaörsi Kistérségi Fesztivál
rajzversenyére, ahol Bank Bá-
lint 2. osztályos tanuló (lent)
részesült kiemelt elismerés-
ben. Szeptember 19-én a Sós-
kúti Polgárok Házában meg-
rendezett vers- és prózamondó
versenyen a 3. osztályos Kele-

men Kolett került a legjobbak
közé, ami azért is dicséretes,
hiszen felsõ tagozatos tanulók-
kal együtt versengve a 2. he-
lyezést érte el. Színvonalas
elõadásáért kapott elismerést
Kovács Barbara és Bank Bálint
(2. o.), valamint Kovács Anett
(4.o.) kisdiákunk is.

Iskolánk mind a négy osztá-
lya képviseltette magát a szep-
tember 26-i szüreti felvonulá-
son, melyen hangulatos szüre-
telõ játékkal mutattuk be a né-
pi hagyományokat. A külön-
bözõ helyszíneken zajló pro-
dukciók nagy sikert arattak.

A szüretelõ játék sikerén fel-
buzdulva a novemberi Már-
ton-napon is mûsorral készül-
tek a gyerekek. Itt mutatkoztak
be elõször a nagyközönség
elõtt az 1. osztályosok, akik a
Márton-napi libát idézték meg
verseikkel, énekükkel. A 2.
osztályosok népi rigmusokkal,
énekes játékokkal, a 3. osztá-
lyosok a Márton-napi hagyo-
mányokról tartott rövid elõ-
adásukkal, a 4. osztályosok
pedig Lámpás dallal készültek
a rendezvényre.

November utolsó szombat-
ján az adventi barkácsdélelõtt
is sok-sok kisgyereket vonzott
iskolánkba, még napok múlva
is büszkén meséltek az elké-
szült alkotásokról.

Az elmúlt hetekben több ta-
nulónk öregbítette iskolánk hír-
nevét értékes versenyeredmé-
nyeivel. A sóskúti iskolában az
Egészséghónap keretén belül
zajló KRESZ-versenyen több
mint 40 alsó tagozatos tanuló
közül a mi iskolánk tanulója, a
2. osztályos Szakács Bence (fent)
lett a gyõztes, aki 1. helyezett-
ként egy értékes kerékpár gazdá-
ja lett. Kiemelt elismerésben ré-
szesült a 2. osztályba járó Ká-
rolyi Bendegúz és Bank Bálint is,
akik közlekedéssel kapcsolatos
ajándékkal térhettek haza. 

Novemberben más terüle-
ten is kiemelkedõ sikereket ér-
tek el tanítványaink: a sóskúti
iskolában az angol szépkiejté-
si versenyen a 4. osztályosok
taroltak: Madari Martina 1. he-
lyezett, míg Kovács Anett 3.
helyezett lett.

December 1-jén a sóskúti is-
kolában 5 tanulónk vett részt a

vers- és prózamondó verseny
döntõjén. Mindnyájan reme-
kül szerepeltek, bronz minõsí-
tést kapott Madari Martina
(4.o.), ezüst minõsítést érde-
melt Cservenyi Balázs és Ke-
resztes Hanna 2. osztályos ta-
nuló, arany minõsítéssel térhe-
tett haza Kelemen Kolett 3.
osztályos diákunk, Bank Bálint
(2.o) pedig Lázár Ervin egyik
prózájának színvonalas elõ-
adásával megérdemelten ve-
hette át a legmagasabb elisme-
rést, a gyémánt minõsítést.

Reméljük, a sikeres évkez-
dés a továbbiakban is folytató-
dik. Úgy gondolom, méltán
vagyunk büszkék iskolánk kis-
diákjaira!

Garainé Kiss Gabriella 
tanító
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Az idõseket ünnepeltük
Megérkezett az október, az a hónap, amikor az idõsek világnap-
ját ünnepeljük. Ebbõl az alkalomból Pusztazámor Község Ön-
kormányzata és Pusztazámor Községért Közalapítvány idén is
méltón köszöntötte a község idõsebb polgárait. Több mint száz
szép kort megélt nyugdíjas jött el az ünneplõbe öltözött tornate-
rembe, az õket köszöntõ ünnepségre. Oláh Gábor önkormány-
zati képviselõ és Kralovánszky Kristóf, a Pusztazámor Községért
Közalapítvány elnöke köszöntötte a vendégeket. A megható ün-
nepi gondolatok után községünk polgármestere vette át a szót,
megköszönve Benkõ Imréné Évikének az Egészségház asszisz-
tensnõjének több mint három évtizedes, községünk lakossága
érdekében végzett fáradságos, áldozatos munkáját.  Átnyújtotta
az önkormányzat ajándékát, Csóli Csaba üvegcsiszoló mester
erre az alkalomra készült alkotását.

Ezt követõen Nádas György parodista és Kiss Éva Evelin szín-
mûvésznõ színvonalas szórakoztató mûsorát láthatták az érdek-
lõdõk. A mûsor befejeztével vacsorára láttuk vendégül a megje-

lenteket. Polgármester úr felszeletelte a Pusztazámor címerét áb-
rázoló ünnepi tortát. Az est további részében Kiss Bernát falu-
gondnok muzsikájára mulathattak a vendégek.

A nyilvánosságon keresztül szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal segítették,
hogy ismét megrendezhettük a már hagyományos idõsek napi

programot: Bárkányi
Lászlónénak, Fehér Ve-
ronikának, Hornyák
Róbertnének, Kiss Ber-
nátnak, Kovalik János-
nénak, Orosz Bélának,
Pataki Jánosnak,
Pátrovics Benedeknek,
Pusztazámor Községért
Közalapítvány elnöké-
nek és kurátorainak,
Szendi Jánosnénak.

Az idõsek világnapja
alkalmából kívánunk
minden pusztazámori
nyugdíjasnak gondtalan,
szép éveket, szeretetben,
egészségben hasznosan
eltöltött idõs kort.

Kiss Ágnes szervezõ
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Szeptember 20-án Pusztazámoron
Spányi Antal megyéspüspök a bérmálás
szentségét szolgáltatta ki a falu remete-
ségi templomában. A bérmálást követõ-
en püspök úr megszentelte az újonnan
épült keresztutat, valamint a remeteségi
harangot és a felújított kápolnát A
Szentlélek kiáradását kérve 11 falubeli
fiatal nyerte el az egyházban nagykorú-
ságát. 

Püspök úr szentbeszédében szeretettel-
jes szavakkal buzdította a frissen bérmál-
takat és a pusztazámori hívõk seregét. El-
mondta, hogy ez az ünnep annyira fon-
tos, hogy saját bérmálásának évfordulóját
minden évben megünnepli. A közösségi
ima erejérõl szólva kiemelte, hogy a nagy
paphiány miatt a hívek imáit kérte papo-
kért és papi hivatásokért. Akik felhívására
vállalták, hogy naponta egy rövid imát el-
mondanak a papokért, meghallgatást
nyertek, hiszen a kispapnak jelentkezõk
száma azóta ötszörösére nõtt. Hangsú-
lyozta továbbá a hit gyakorlásának fon-
tosságát, buzdított arra, hogy bátorítsák,
hívják és segítsék egymást a frissen nagy-

korúvá váltak a vasárnap szentmise-láto-
gatásban is. Felhívta továbbá a figyelmet
a helyi segítõ szervezet, a caritas munká-
jának fontosságára, a közösségben szük-
séget szenvedõk támogatására. 

Buzdító szavai nyomán a frissen bér-
máltak számára kétheti gyakorisággal
imacsoport szervezõdött, melynek tagjai
a szentmisét követõen Réder Ferenc és
Éva vezetésével tartanak összejövetelt.

A bérmálásra készülve a Békési család,
Tóth Tihamér, Bachoffer Ferenc vezetésé-
vel a képviselõ-testület és a hívek áldoza-
tos munkája nyomán, valamint a
Pusztazámorról származó Pádár Vilma
nagylelkû segítségének eredményekép-
pen megújult a fûthetõ imaház. A felújítás
költségeibõl jelentõs részt vállalt a
Pusztazámor Községért Közalapítvány.
Az épület új szigetelést, burkolatot, vala-
mint megújult nyílászárókat kapott. A
szorgalmas kezeknek még a külsõ felújí-
tást is sikerült megvalósítaniuk. A Jóisten
áldását kívánjuk és kérjük áldozatos mun-
kájukért mindnyájuk számára.

Dr. Andrásfalvy Ágnes

Tizenegy pusztazámori
fiatal nyerte el az

egyházban nagykorúságát

Pusztazámor
és a Fõpásztor
Meghatározó élmény volt ez év au-
gusztus 20-án a Pusztazámori Egy-
házközösség számára Spányi Antal
püspök atyával való találkozás.
Egyrészt azért, mert régen járt püs-
pök Zámoron, de még régebben
bérmált községünkben. Furcsa volt,
hogy legutóbb Sóskútra kellett át-
menniük bérmálkozni a fiataloknak
annak ellenére, hogy ebben a kö-
zösségben kell megállniuk a helyü-
ket, ide tartoznak. Másrészt a büsz-
keség miatt, hiszen oly sok minden
szépült-épült az utóbbi idõben a hí-
vek ötletébõl, anyagi, fizikai áldo-
zatából.

Püspök atya a Remeteségbe érke-
zett, mindent megcsodált, megné-
zett. A bérmálkozó fiatalokhoz való
közvetlensége, szavai utat mutattak
számunkra. Együtt készültünk jötté-
re. Mindenki próbálta kivenni részét
az ünnepbõl és mindannyian pró-
báltunk mutatni valamit. A négy
egyházközösség közös kórusa éne-
kelt a szentmisén. A már rég elké-
szült keresztút és az újonnan felújí-
tott plébánia megáldásánál kiemelte
püspök atya az összefogás erejét
azokban a nehézségekben, melyek
az egyéni erõinket meghaladják.
Örömmel fogadta a beszámolót a
felújításról, végignézte a Remeteség
összes helyiségét, az összes rajzot a
keresztúti állomásokon, megállt az
útszéli keresztnél. 

A közös vacsoránál köszönetet mon-
dott Pátrovics Benedeknek, községünk
polgármesterének és Kralovánszky
Kristófnak, a Pusztazámor Községért
Közalapítvány elnökének, hiszen tá-
mogatásuk meghatározó volt a felújí-
tásokban, mivel az Egyházközösség le-
hetõségei önmagukban nem lettek vol-
na elégségesek mindehhez.

Köszönet és hála mindazoknak, akik
áldoztak idõt és pénzt, még talán erõn
felül is. Az összetartozás és közössé-
günk szeretete legyen a hála feléjük e
sorokon túl. Sarkalljon mindenkit ez a
példa családban, hitben, a falu, a
nemzet közösségében nagylelkûségre,
másokért hozott áldozatra.

Köszönettel az Egyházközösség, az
adakozó szeretet példaképének, Szent
Erzsébetnek ünnepén:

K. Z.
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Karácsonyi készülõdés
az óvodában

November 27-én szombaton délelõtt sok
család és gyerek látogatott el hozzánk az
adventi játszóházba. Szebbnél szebb ad-
venti koszorúk, asztaldíszek, kopogtatók
készültek a nagycsaládos anyukák közre-
mûködésével. A gyerekek gipszbõl öntött
karácsonyfa-díszeket is színezhettek. Na-
gyon tartalmas, vidám délelõttöt tölthet-
tek el az idelátogató kedves vendégek.

Kiss Ágnes
szervezõ

„Nemes, szép élethez nem kellenek
nagy cselekedetek,
csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

Pázmány Péter

Az ünnepi készülõdés ideje elérkezett az
óvodába is. Hagyományainkhoz híven
minden évben egy délelõtt meghívjuk a
szülõket is, akik szívesen jönnek a kará-
csonyi elõkészületekben segíteni. Még né-
hány apuka is eljön; az õ feladatuk pl. a
drótokból csillagokat, holdat hajlítani, fel-
helyezni a borostyánból font füzéreket a
csoportszobánkban. Az anyukák szívesen
vágnak, festenek díszeket a fenyõfánkra,
színes tésztából, kartonokból, gyöngyök-
bõl készítik a karácsonyi képeket. 

Természetesen az ünnepi felkészülést a
gyerekekkel is folyamatosan végezzük.
Festünk, ragasztunk, nyomdázunk – ké-
szítjük az ünnepi ajándékot a szülõknek,
gyakoroljuk a verseket, mondókákat, da-
los népi játékot: a pásztorjátékot, karácso-
nyi zenét hallgatunk, és mi is énekeljük
kedvenc ünnepi énekeinket.

A legkisebbektõl (3 év) a legnagyobb
gyermekünkig (6 év) mindenki talál olyan
elfoglaltságot, ami felkelti érdeklõdését és
kedvvel végezhet. Sok-sok verset „aján-
lunk” nekik, és õk választhatnak, melyiket

szeretnénk megtanulni. Amit kiválaszta-
nak, azt gyakoroljuk, és így örömmel sa-
játíthatják el, hiszen tetszik nekik. A ki-
csik és nagyok is szívesen gyúrják, szag-
gatják, sütik és díszítik az illatos mézeska-
lácsot, persze a finomságot szívesen kós-
tolgatják is.

Az adventi idõszakban elõtérbe kerül a
család. Gyermekeink szeretettel mesél-
nek az odahaza történt ünnepekrõl, ese-
ményekrõl, vagy arról, hogy milyen játé-
kokat játszanak a testvéreikkel, szüleik-
kel.

Meséink is az ünnepekrõl szólnak,
ilyentájt meséljük el a Holle anyó címû
mesét, amelyben a szolgálólány addig
ütögeti anyó dunyháját, míg a földön le
nem esik a hó. Ilyenkor mondjuk el és
dramatizáljuk a Didergõ király, A kisma-
lac és a farkasok, a Visszajött a répa címû
meséket, és a gesztenyegyerek, Kipp-
kopp karácsonyi történeteit is hallhatják
kicsinyeink. Érzelmileg felkészülten,
egészséges izgalommal várjuk együtt a
karácsonyt!

Egy kedves verssel és egy és mondóká-
val kívánunk mindenkinek áldott kará-
csonyt és boldog új esztendõt.

Szoloszkáné Lepnyák Alíz
óvodavezetõ

„Adjon Isten minden jót
ez új esztendõben,

Vegye el mind a nem jót,
ez új esztendõben.

Mitõl félünk mentsen meg,
Amit kérünk legyen meg,

ez új esztendõben.”

Nemes Nagy Ágnes

Kukuca
Van egy kalács : kukuca,
Friss kalácsból kalácsforma.
Azt mondják, ha jó leszek,
Meg is kapom karácsonyra.

Azt mondják, hogy madárforma,
azért kapom karácsonyra,
Azt mondják, hogy szárnya van,
csõre van és lába van,
frissen szabad kézbe vennem,
karácsonykor meleg madár
ülhet majd a tenyeremben.

Szeme helyén bors van.
Adják ide gyorsan!

Adventi barkácsdélelõtt
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Antal Andrea:

Néhány gondolat a karácsonyról
– egy karácsonyimádótól

Mikor eme sorok íródnak advent elsõ va-
sárnapja van, a kék gyertya vasárnapja,
ha az adventi misztériumot tekintjük. Hi-
szen az elsõ vasárnap a kék gyertyáé, a
második a pirosé, a harmadik a fehéré és
a negyedik a liláé. És hogy miért? Mert ad-
vent angyalaihoz kapcsolódnak a hagyo-
mány szerint. 

Négy héttel karácsony elõtt valami na-
gyon fontos dolog történik: egy angyal,
kék köpönyegbe öltözve, leszáll az égbõl,
hogy közelebb húzódjon az emberekhez.
A legtöbb ember ezt észre sem veszi, túl-
ságosan el van foglalva mással. De azok,
akik jól figyelnek, meghallhatják a hang-
ját. „Figyeljetek! Isten nagy örömöt készít
nektek. Isten fia eljön a Földre, hogy új
erõt adjon az embereknek, hogy fényt és
szeretetet hozzon minden ember szívébe.
Készüljetek a fogadására”. Ma van a nap-
ja, hogy az angyal elõször szól, s keresni
kezdi azokat, akik meg tudják és meg
akarják hallgatni õt. 

A második vasárnapon piros palástba
öltözött angyal száll le a mennybõl, ke-
zében egy aranyserleget hoz. Az angyal
szeretné megtölteni az aranyserlegét,
hogy tele vigye vissza a mennybe. De
mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándé-
kot? Törékeny, finom szövésû ez a ser-
leg, a nap sugaraiból készült. Nem tehet
bele kemény, nehéz dolgokat. Az angyal
végigmegy a világ összes házán, és vala-
mit keres. Mit keres? Tiszta szeretetet
minden ember szívében. És ezt teszi
majd bele a serlegébe, és viszi majd
vissza a mennybe. És ott mindazok, akik
a mennyben élnek, az angyalok, és akik
meghaltak, fogják ezt a szeretetet, és
fényt készítenek belõle a csillagoknak.
Ezért olyan jó felnézni a hunyorgó, ra-
gyogó csillagokra.

Advent harmadik vasárnapján egy fehé-
ren ragyogó angyal jön le a Földre. Jobb
kezében egy fénysugarat tart, amelynek
csodálatos ereje van. Odamegy minden-
kihez, akinek tiszta szeretet lakozik a szí-
vében, és megérinti a fénysugarával. Azu-
tán ez a fény ragyogni kezd az emberek
szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz,
egész testükhöz. Így, még aki a legszegé-
nyebb, legszerencsétlenebb az emberek
között, az is átalakul, s hasonlítani kezd
az angyalokhoz, feltéve, hogy tiszta sze-
retet lakozik a szívükben. De ezt nem lát-
hatja minden ember. Csak az angyalok

látják, s azok, akiknek szintén ott van a
szemében ez a fény. És csak ha ott van a
szemükben ez a fény, akkor mehetünk el
a karácsonyi gyermekhez és láthatjuk
meg õt.

A karácsony elõtti utolsó vasárnapon
egy nagy, halványlila lepelbe öltözött an-
gyal jelenik meg az égbolton, és járja be
az egész Földet. Kezében lantot tart, azt
pengeti, s közben szépen énekel hozzá.
De ahhoz, hogy meghallhassuk, szívünk
tiszta kell hogy legyen, s jól kell figyel-
nünk. A Béke nagyszerû dalát énekli,
mely a karácsonyi gyermekrõl és Isten bi-
rodalmáról szól, mely eljõ majd a Föl-
dön. Sok kis angyal kíséri a nagy angyalt,
együtt énekelnek és örvendeznek a
mennyben. Daluktól valamennyi mag,
mely a földben szunnyad, felébred, s ma-
ga a Föld is figyel. 

Tartják még, más hagyományok szerint,
hogy a „szabályos” adventi koszorú fe-
nyõbõl készül, rajta három viola és egy
rózsaszín gyertya van. Talán nem is a szí-
nek a fontosak, hanem maga az advent
idõszaka, a koszorú – amit jelöl – a ké-
szülõdés, a várakozás…

Ilyenkor oly sok minden kavarog kará-
csony kapcsán az ember fejében az ün-
neprõl. Fõleg az olyan ember fejében, aki
imádja a karácsonyt. Hiszen elkezdõdött
a lázas karácsonyi készülõdés, már érez-
zük a sok különleges illatot, jellegzetes
ízeket; sülnek a mézeskalács figurák, illa-
tos-fûszeres forralt borok, karácsonyi te-
ák, puncsok készülnek. 

Nagyvárosi utcákon járva, lépten - nyo-
mon karácsonyi vásárokba botlunk; a sü-
lõ gesztenye illata csábít minket egy kis
nassolásra, esténként pedig az ünnepi
díszbe öltöztetett utcákban gyönyörköd-
hetünk. De ha ki sem mozdulunk kedves
kis falunkból, Pusztazámorról, akkor is
szívet-lelket gyönyörködtetõ, esténként
végigsétálni az utcákon és a kivilágított
fákban, házakban, épületekben gyönyör-
ködni. 

Visszatérve a kavargó gondolatokhoz,
az ember töri a fejét, ha eddig nem tette,
hogy szeretteit mivel lepje meg, aminek
tényleg örülnének; a háziasszonyok
gondja, hogy mi is legyen az ünnepi me-
nü, milyen dekorációt kapjon idén az ott-
honuk, milyen színben pompázzon a fa,
esetleg hogyan legyen kivilágítva a ház
kívül és még sorolhatnánk.

A gyerekes családoknál az is megoldan-
dó feladat, hogy magát a karácsony misz-
tériumát hogyan adják át gyermekeiknek.
Hiszen a gyerekkorban alapozzuk meg –
kortól függõen – egy gyerekben, hogyan
viszonyuljon az ünnepekhez, magához a
karácsonyhoz, és ettõl függ igazán, hogy
mit visz majd magával az ÉLET-be. 

Hiszen ha megtanítjuk a gyerekeket
ünnepelni, ünneplõbe öltöztetni a lelkü-
ket – ami ebben az elanyagiasodott vi-
lágban talán a legfontosabb és ami szin-
te semmibe nem kerül –, akkor szárnya-
kat is adunk neki az élethez. Hiszen az
ünnephez való viszonya egy embernek
kifejezi érzelmi intelligenciáját, megha-
tározza értékrendjét, mely segítségével a
nehéz helyzeteket is helyén tudja kezel-
ni és egészségesen értékelni. Nyilván
nem véletlen, hogy a közmondás is így
szól: „Két dolgot adjon az ember a gye-
rekeinek útravalóul: gyökereket és szár-
nyakat.”

Gyökerek és szárnyak adásához is talán
az egyik legjobb idõszak az advent és ka-
rácsony idõszaka, amit most élünk…

Történetesen, amikor úgymond eb-
ben a nehéz gazdasági helyzetben van
az egész világ, talán most a legalkalma-
sabb végiggondolni, hogy mi is az igazi
érték, mivel érdemes meglepni szerette-
inket, mire is kell megtanítani a gyere-
keket. Lehet, hogy egy élményt ajándé-
kozni maradandóbb, mint valami tár-
gyat. Vagy egy személyesen készített
ajándéknak sokkal jobban örül az aján-
dékozott, mert tudja, hogy akitõl kapta,
minden szeretetét az ajándékba csem-
pészte. 

Eme sorok írója pedig abban reményke-
dik, hogy talán a kevésbé karácsonymáni-
ás olvasónak is sikerült közelebb hozni az
ünnepeket, és okozott pár kellemes per-
cet a ráhangolódás idõszakában ennek az
írásnak az olvasása.  

Búcsúzóul Ady Endre néhány gondolatá-
val kívánnék nagyon boldog karácsonyi
ünnepeket és békés új esztendõt!

„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek…”
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Készülõdjünk karácsonyra tiszta,
szép beszéddel

Az adventi várakozás idején készülõdünk
legszentebb ünnepünkre. Jézus születésé-
nek hírnökeként tartjuk számon a betle-
hemi csillagot, ami a csillagászati tudo-
mány mai állása szerint a Jupiter és a Sza-
turnusz együttállása lehetett. A rendkívül
ritka jelenség a Halak csillagképben kö-
vetkezett be, mégpedig – a mai naptárunk
szerint – Krisztus elõtt 7-ben. A Pártus Bi-
rodalomból Jézushoz a galileai Betlehem-
be érkezõ „látogatók” – a napkeleti böl-
csek, mágus királyok – pontosan tudták a
születés helyét e csillagok együttállása is-
meretében, hiszen legalább 6-8 héttel ha-
marabb kellett elindulniuk, hogy tevehá-
ton és lóháton odaérjenek.

Milyen érdekes, hogy míg Máté evangé-
liuma a bölcsekrõl beszél, Lukács viszont
a pásztorokról szól, akik megkapták a hírt,
angyali kinyilatkoztatásban. A híradás a
kor legokosabbjaihoz és a kor legegysze-
rûbbjeihez szólt. Jött a végtelen csillag-
övön át, kettõs megváltóerõvel, a világfel-
ismerés és a világszeretet sugallatával;
hogy ugyanazt az Istent kell felragyogtat-
nunk az agyunkból, mint a szívünkbõl. 

Tény, hogy a Kárpát-medencében az el-
sõ négy században már ünnepelték a kará-
csonyt. December 21-én, a téli napfordu-
lókor a fiatalság az új kerecseny-sólymokat
vadászatra eresztette, amiket a mágusok
megáldottak. A solymárok ünnepét népi

nyelven karasunnak nevezték. A Jézus hit
jelenlétét a Kárpát-medencében a mellke-
resztek sokasága, a keresztény szimbólu-
mok, sírfeliratok régészetileg igazolják. Ka-
rácsony napján a születést, a világosságot
is ünnepeljük, miként a napfordulót, ami-
kortól hosszabbodnak a napok. A keresz-
tény képeken az áldás – a termékenyülés –
megtörténtét angyal vagy galamb, szárnyas
lény jelenti. A vezérlõ fényes csillag és a
szárnyas lény együttese nyomán jön létre a
karácsony teljes jelentése. Magyarorszá-
gon Kerecseny, Kerecsend, Karácsond ne-
vû település egyaránt megtalálható. Eze-
ken az ösvényeken juthatunk el a kará-
csony jelentésének nyelvi eredetéig. 

Vallástörténeti érdekesség,
hogy Jézus születésének ün-

nepét csak a IV. század
második felében tette

december 24/25-re a
keresztény egyház,
mégpedig azért,

mert az akkori ró-
mai naptárban ek-
kor volt a téli nap-
forduló idõpontja,
amikor is a Fény
Fia, a Világ Világos-

sága megszületett a
galileai Betlehem-
ben. 

„A karácsonyi
bölcsõ a szeretet

szimbóluma, ezt a leg-
vadabb ateistának se

kéne tagadnia. A szereteté, ami a csalá-
dot, az emberiséget összetartja a megpró-
báltatásokban is. Mert különben mi van a
külvilágban? Intrika, viszály, gyûlölet!
Nem a külsõségek jelentik a karácsonyt.
A giccses kellékek: habcsók, szaloncukor,
üveggömb, papírangyal, kerámia kisded,
csillámporos glória inkább elfedik a lé-
nyeget.” (Jókai Anna)

„Mert szülessék meg bár ezerszer is
Krisztus Betlehemben, és nem Tebenned,
örökre elvesztél.” (Angelus Silesius) Ez
alapigazság.

Az adventi várakozásban gondoljunk
arra, hogy legszebb ünnepünket próbáljuk
széppé tenni tiszta, árnyalt, választékos
beszédünkkel! Hagyjuk el az érdes, fara-
gatlan, parlagias kifejezéseket, a goromba,
sértõ, szitkozódó, becsmérlõ, trágár, durva
szavakat! Legyen káromkodásmentes az
ünnep, és ha lehet, ne csak az, hanem a
rákövetkezõ munkás hétköznapok is! Kö-
szöntsük egymást illendõen! Érdekes, az
osztrákok nem szégyellik a Grüss Gott!
köszöntést még idegennek sem. Mi pedig
elfelejtettük, vagy óvakodva mondjuk,
hogy: Isten hozott és Isten áldjon. Ehelyett
az amerikai hellózás megy üdvözléskor és
búcsúzáskor egyaránt; jóllehet az angol
vagy amerikai búcsúzáskor good bye-t
vagy bye-bye-t (báj-bájt) mond.

„Az ország nyelve által munkálkodik; a
harang is csak addig harang, amíg a nyel-
vét el nem veszti.” (Jókai Anna)

Összeállította:
Fekete Zsuzsanna



2009/613 / FÓRUM

A szociális párbeszéd,
a civil kontroll helyzetérõl

Amint látjuk, egyre több civil szervezet
alakul, egyre több a megmozdulás, mert
rádöbbentek az emberek, hogy valami
nem stimmel a közérdek képviseletében.
Tapasztaljuk, hogy eltelt 20 év, elõtte 45,
és gazdaságunk, életünk egyre válságo-
sabb helyzetbe kerül. Az országot egy
párt vezette, majd pártok irányították, me-
lyek tagjai jelenleg is csak a lakosság 1%-
át teszik ki, mégis õk döntenek sorsunk-
ról, mondván: õket választottuk! Az ered-
mény: vagyonvesztés , eladósodás, nö-
vekvõ társadalmi különbségek, korrupció,
a társadalom állapotának gyors leromlá-
sa, rend, törvényesség, biztonság hiánya,
a befizetett adók ellenében az állam köte-
lezõ feladatainak nem vagy egyre csökke-
nõ teljesítése. Gyakorlatilag bármi megte-
hetõ következmények és felelõsségre vo-
nás nélkül! 

Mi elfogadjuk, hogy a közjó képvisele-
te helyett a pártpolitika rátelepedjen a
közérdekre. Azt gondoljuk, hogy pártér-
dekek szerint kell élnünk, véleményt al-
kotnunk. Az elõbb felsorolt cáfolhatatlan
bizonyítékok alapján megállapíthatjuk: ez
a társadalmi és gazdasági modell végképp
kimúlóban van! Itt az ideje elvetni a foci-
pályán használatos drukkergondolkodást:
vagyis a csapatomnak szurkolok minden-
áron, hibáikat kritikátlanul elnézem és
megbocsátom! Hallgatom a vitát a rádió-
ban: az egyik azt mondja, a te csapatka-
pitányod lop, csal stb. Jön a lesöprõ vá-
lasz: a tied is. Jól megmondták egymás-
nak, és megnyugszanak. Normális, erköl-
csös és a közjót tiszteletben tartó társada-
lom esetén meg kellene egyezniök, ha ez
így van, akkor ezeknek az embereknek
válogatás nélkül a bíróság elõtt a helyük!
Végre rá kellene jönnünk, nincs jobbol-
dali, meg baloldali, csak nemzeti van,
ahogy ezt minden uniós ország cseleke-
deteiben tapasztaljuk! 

Nézzünk a sikeres út gyökeresen más
gondolkodási modelljeit:

Bécs polgármesterének véleménye: „Az
osztrák fõváros szociáldemokrata vezeté-
se nem engedi ki a kezébõl a közmûvek
irányítását, a megtérülésnél fontosabb a
bécsiek elégedettsége.” Lám, lám, nem a
nemzeti vagyon eladása és a haszon elkó-
tyavetyélése történik a lakosság terhére,
ahogy nálunk!

A bécsi gazdasági kamara szekcióigaz-
gatója ittjártakor kifejtette: 

„A kamarák hozzájárulása nélkül egyet-
len új bevásárlóközpont sem épülhet." 

Üzletnyitási engedélyt vásárlóerõ-fel-
mérés alapján adnak ki. Tehát hatósági jo-
gai vannak a vállalkozók szervezeteinek!
Nem a jegyzõ adja ki az engedélyt, ami
száz éve a hazai jogyakorlatban sem léte-
zett!

A bécsi bevásárlóutca menedzs-
ment-igazgatója így beszél: „Aki eladja
piacait, az eladja hasznát is!”

A mi gazdasági és társadalmi model-
lünk sem, ahogy mi civilek sem akarjuk
tudni, milyen jelentõsége van Európában
a kamaráknak, amelyek a civil foglalko-
zások önrendelkezési jogát garantálják.
Sõt elhittük, milyen jó, ha nem kötelezõ a
tagság! A kamara biztosítja, hogy a foglal-
kozásokon belül rend legyen mind anya-
gilag, mind erkölcsileg, mind szellemileg.
Nincs is körbetartozás! Mi vagyunk kör-
nyezetünkben az egyetlen ország, ahol
ilyen értelmû törvény és kötelezõ kamarai
tagság sincs. Nem érdekes ez? 

Az Országgyûlés Európai Integrációs
Bizottságának állásfoglalása 1998-ban:
„Európai integráció nincs erõs érdekkép-
viselet nélkül.'' Ennek ellenére nincs ér-
dekképviseleti törvényünk a rendszervál-
tás 19. évében. 

2001-ben Michael Lake, az Európai
Bizottság magyarországi delegációjának
vezetõje nyilatkozta: az egyik terület,
ahol nem elégedett az elért eredmények-
kel, éppen a szociális párbeszéd helyze-
te. Ezért 2003. április hónapban a Fog-
lalkozáspolitikai és Munkaügyi Miniszté-
rium dán elõcsatlakozási szakértõkkel
(2004-ben csatlakoztunk) háromnapos
tréninget tartott érdekképviseletek részé-
re „Az autonóm társadalmi párbeszéd
erõsítése” címmel. Rendszerük 1910-óta
mûködik! A kereskedelmi, szállítási és
szolgáltatóipari szervezetükbe 10 600
tagvállalat, 90 ágazati és munkáltatói
szervezet, 302 000 ezer munkavállaló
tartozik. Náluk az ágazatban tevékeny-
kedõ munkavállalónak és munkaadónak
is kötelezõ a tagság a maga által válasz-
tott érdekvédelmi szervezetbe, mivel be-
fizetett tagdíjuk fedezi elsõsorban a mû-
ködési költségeket. Akár egy ember
problémáinak megoldását is komoly fi-
zetett jogi apparátus intézi. Nálunk pol-
gári pert indíthat a munkavállaló vagy
munkaadó, teljesen magára hagyva.
Lásd: ki nem fizetett építkezések, szán-
dékos csõd stb.! 

A dán szakértõk kifejtették: „Alapkér-
dés egy demokratikus társadalom mûkö-

désében a rendszeres szociális párbe-
széd a munkaadók, munkavállalók és a
mindenkori kormány között. Döntõ
szempont a munkahelyi közérzet, a kör-
nyezet és az oktatás minõsége! Csak
hosszú távú kurzusokon (kormányokon)
átívelõ megállapodások köthetõk, me-
lyek nem változtathatók meg, bármelyik
párt is van hatalmon. (Nálunk értekezle-
teket hívnak össze e helyett, jogi követ-
kezmény nélkül, a látszatdemokrácia il-
lúziójának fenntartása miatt!) Új kérdé-
seket csak a gazdasági partnerek megál-
lapodásai alapján lehet újra felvetni. Te-
hát nem az aktuális kormány, nem a par-
lament veti fel a változtatás lehetõségét,
hanem az érdekképviseletek. Ágazati bi-
zottságok tárgyalnak a kormánnyal,
amelynek tagjai szuverén szervezetek
képviselõi. (Figyelem, nem egy ember,
hanem több!!!)

Nem a kormány dönti el, melyik szer-
vezet legyen egy-egy terület reprezentatív
képviselõje, mint nálunk, hanem maguk a
szervezetek. A politika gyakorlatilag min-
denhol mint végrehajtó szerepel! Az or-
szágba betelepülõ vállalatoknak szigorú-
an a dán rendszer szerint kell tevékeny-
kedniük, minden vonatkozásban! Nem
azt csinál a multi, amit akar, mert minden
dolgozó szervezett! Hogy is van ez ná-
lunk? Most jön a lényeg: Mindezt a hiva-
tásos érdekegyeztetésrõl szóló törvényük
garantálja!”

A dánok úgy ítélték meg a helyzetet,
hogy kérik a kormánymegbízott megje-
lenését, mivel ez az intézményrendszer
nálunk nem mûködik. Ma sem! Így meg-
alakultak az ágazati bizottságok a mi
„demokratúránkra” jellemzõ trükkökkel.
A vezetésbe csupa megbízható alkalma-
zottat delegáltak, kiszorítva a valódi kis-
vállalkozói akarattal rendelkezõ munka-
adót. Hallott már valaki ezek létérõl?
Pedig mûködniük kellene? Akkor bizony
a közérdek döntése alárendelõdne a po-
litika érdekeinek; és ez az igazi civil
kontroll vagy demokrácia – amit nép-
képviseletnek hívhatunk –, és nem az
1%-os pártdiktatúra! Ezt a modellt kell
kikövetelnünk, ha nem akarunk Európa
indiánjaivá válni, gyarmati sorban ma-
radni és tovább hallgatni a hazugságo-
kat! 

Segítségül Babits Mihály figyelmezteté-
sét hívom: „Mert semmi vagy, ha nem
vagy ellenállás…”

Károvits Tamás
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Emlékezzünk
december ötödikére!

Babar Zoltán:

Utolsó hónap
Eljött, újra itt a december
Megint egy év újra eltelt,
Tettünk, alkottunk nagyon sokat
Szemrehányás nem érheti a falunkat!

Lettek gyönyörû parkjaink,
Szemet gyönyörködtetõ rabjaink
Felszentelve a harangláb
Megszentelve a kereszt már.

Lettek cserjék s szép növények
Büszkén nézzük mindig õket.
Gyepek nõnek dicsekednek,
Mindenkinek szépelkednek.

Itt vannak az ünnepek sorba
Elõször a Mikulás tér vissza,
Követi õt a szép karácsony
A szilveszterrel az évet zárom.

Az emberek szorgosan készülnek
Mindenhol a fények épülnek
Ragyog minden Zámori utca
Aki nem látja, ezt mind nem is tudja!

Eljött, újra itt a december,
Megint egy év újra eltelt.
Fenyõfa is beöltözik
Karácsonyfának mutatkozik.

Ajándékok készülõben 
Szeretet ünnep jellegében.

Ki ülsz az égben a vihar felett, 
Én istenem hallgass meg engemet.

Hozzád megy szívem, itt szavam dadog,
Hazámért reszketek, magyar vagyok.

A népekkel ha haragod vagyon, 
A magyarra ne haragudj nagyon.

Ne haragudj rá, bûnét ne keresd,
Bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd.

Szeresd, vigyázz rá istenem atyám, 
El ne vesszen veszejtõ éjszakán.

Távol népekhez híre el nem ér,
Hogy olyan jó, mint egy falat kenyér,

Hogy nem szokott senkit se bántani,
Lassú dallal szeretne szántani.

Édes istenem, te tudod magad, 
A bárány nála nem ártatlanabb.

Te tudod ezt a fajtát, mily becses,
Milyen takaros, mily kellemetes.

Te látod életét minden tanyán,
Te hallod hogy beszél: édes anyám.

Te tudod a barna kenyér ízét, 
Te tudod a Tisza sárga vizét.

Te tudod hogy itt milyen szívesen
Hempereg a csikó a füvesen.

Tudod a nyáj kolompját, ha megyen,
Édes szõllõinket tudod a hegyen

S keserû könnyeink tudod Uram,
Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan,

S hogy víg esztendõt várunk mindenér 
Hisszük hogy lesz még szõllõ lágy kenyér.

0h keljetek a magyart védeni 
Ti istennek fényes cselédei:

Uradnak mondd el arany arcú Nap, 
Mondd el szerelmes délibábodat

Dicsérjed a Balatont tiszta Hold,
Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.

Csillagok, értünk könyörögjetek: 
Kis házak ablakába reszketeg

Szerteszét este mennyi mécs ragyog...
Könyörögjetek értünk csillagok. 

Bíró Lajos könyvébõl!

Eme gyönyörû karácsonyi verssel
kívánunk áldott karácsonyt és egy

sorsfordító  magyar újesztendõt
minden pusztazámorinak !

Pusztazámor. 2009, Álom Hava

Közreadja: Károvits Tamás

2004. december 5-én, éppen 5 évvel ez-
elõtt az „anyaország” lakossága – hazug
propaganda hatására – elkövette azt a
megbocsáthatatlan bûnt, hogy magyar ta-
gadott meg magyart. 

Gondoljuk el, hogy Szelmenc község már
1332-ben létezett a régi okmányok tanúsága
szerint. A színmagyar falut trianoni szellem-
ben, s ha lehet még nagyobb aljassággal a
második világháború után vágták ketté és
nevezték el Kis- és Nagyszelmencnek. Ak-
kor Csehszlovákiához és a Szovjetunióhoz
csatolták a csonkolt két fél falut. Súlyos vé-
teknek számított még átpillantani is a rokon
vagy szomszéd házára, nemhogy átbeszélni.
Majd a Szovjetunió és Csehszlovákia meg-
szûnése után Szlovákiához és Ukrajnához
tartozik a magyar falu. Európa közepén átvá-
gott kertek, udvarok, szétszaggatott családok
egyetlen településen belül. Idõs asszony
mondta el: arra ébredt egy napon, hogy a
kútjához nem mehetett vízért, mert az már a
másik országhoz tartozott. Ki lehet ilyet talál-
ni? Tisztességes ember el sem hisz ilyesmit,
ezt a gyalázatot Európa közepén! 

S ez a gonosz gyakorlat ma is folytató-
dik. 2003-ban néma kiáltásként felépítet-
tek a szögesdrótos határ mindkét oldalán
két fél székely kaput. Átjárni anyához,
apához, testvérhez, rokonhoz hivatalosan

ma is csak drágán kiváltható útlevéllel,
nyolcvan-száz kilométeres kerülõvel le-
het, holott a valóságban alig egy-kétszáz
méter köztük a távolság! Esküvõre, ke-
resztelõre, temetésre a testvér, a rokon
hozzátartozó sem mehet át. Látják ezt Eu-
rópa álszent nagyjai, államférfiai? Ez Eu-
rópa képén a gyalázat szégyenfoltja!

De Szelmenccel a „Magyar Ország Há-
za” sem törõdik. 2004. december 5-e fel-
tette mindnyájunknak a kérdést: Van-e
egyetlen olyan országa a világnak, ahol
egy kormány saját nemzete érdekei ellen
dolgozik? A szelmenciek mindkét oldalon
megérdemlik, hogy rendkívüli kárpótlást
kapjanak. Járna nekik a különleges útle-
vél, kettõs állampolgárság. A testi-lelki
nyomorgatásban ezerszer rászolgáltak er-
re. A berlini fal is ledõlt, de éppen Európa
közepén ott csúfoskodik a szégyen! Még
meddig?

Meddig kell még Délvidékrõl, Kárpátal-
járól a hazalátogató magyaroknak drága
pénzért kiváltott útlevéllel, vízummal ide-
jönni? A szomszédos országok (Horvátor-
szág, Szerbia, Románia) törvényhozó tes-
tületei a legtermészetesebb módon meg-
adták külföldön élõ testvéreiknek a kettõs
állampolgárságot. 

2009. december 5. F. Zs.

Imádság








