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Farsangi mulatság Pusztazámoron

Immár több mint egy évtizede, hogy községünkben hagyo-
mányt teremtettünk a farsangi mulatsággal. Azóta minden év
farsang farkán, azaz farsang utolsó szombatján megrendez-
zük a jó hangulatú programot.

Az idén sem történt ez másként. Sok érdeklõdõt vonzott
az idei bál. Néhányan még maskarát is öltöttek a jobb han-
gulat érdekében. Ötletes és érdekes jelmezekben gyönyör-
ködhettek a résztvevõk. Szórakoztató játékokkal és tombola-
sorsolással gazdagítottuk a programot. Megválasztottuk a
Farsang Hercegét is, Oláh Tibor személyében. Jó hangulatú,
szórakoztató mulatságon vehettek részt az érdeklõdõk. 

A rendezvény a Pusztazámor Községért Közalapítvány jó-
voltából valósult meg, melyet ezennel nagyon köszönünk.

Kiss Ágnes
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Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
Dsida Jenõ: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
Imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
Itt e földön senki sem szerethet jobban!
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!

Halld meg jó Istenem legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!
(Válogatta: Fekete Zsuzsanna)

Programajánló
Május 15. 

Hõsök napja
(Hõsök tere)

Május 22.

Gyereknap
(Iskolaudvar)

Május 29.

Három falu két
keréken

(Pusztazámor–Sóskút–Tárnok)

Lomtalanítás
Értesítjük a tisztelt lakosságot,

hogy Pusztazámor községben
az ez évi lomtalanítás

idõpontja:

április 30.
(péntek)

Részletek a 12. oldalon 
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„Szeretettel köszöntöm Önöket
Hölgyeim és Uraim!

Talán kicsit szokatlan volt a tárogató
hangján hallani Himnuszunkat, ezért le-
gyen szabad pár mondatot szólnom ma-
gáról a hangszerrõl. A tárogató sajátosan
magyar hangszer, melynek elsõ írásos
megörökítése a XVI. századból szárma-
zik. A néphagyomány szerint II. Rákóczi
Ferenc kedvenc hangszere volt. A Rákó-
czi szabadságharc leverését követõen a
császáriak elkobozták és elégették a táro-
gatókat, mert a kuruc szellemiség életben
tartása miatt veszélyes eszköznek tartot-
ták. Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc után az osztrák elnyomók új-
ra össze akarták szedni az országban fel-
lelhetõ tárogatókat – ha megtalálták, ösz-
szetörték. Közel száz évvel késõbb Ráko-
si Mátyás is betiltatta a tárogató hangját.

Vizsgáljuk meg kicsit közelebbrõl, hogy
miért is lehetett e hangszer akkora tüske
sokak szemében? A történetírásokból tisz-
tán látszik, hogy nem egy egyszerû hang-
szerrõl van szó, sokkal inkább egy jelkép-
rõl. Mit jelképezhetett a tárogató?

Elsõsorban a magyarság valódi szellemi-
ségét. Mindazt az értéket, melyet ez a
nemzet sok-sok évszázad óta önmagában
hordoz. Ezek az értékek viszont csak a sza-
badságon keresztül tudtak valódi formá-

jukban megjelenni. Ez az a szabadság, me-
lyet történelmünk során oly sokszor kívánt
visszaszerezni magának e nép. Így válha-
tott a levert Rákóczi-szabadságharc után
veszélyessé, hiszen azt a szabadságvágyat
jelenítette meg, amiért Rákóczi küzdött.
Ugyanezért vált veszélyessé 140 évvel ké-
sõbb, hiszen pontosan ugyanazt a szabad-
ságvágyat jelenítette meg az 1848–49-es
szabadságharcot követõen is.

Egy nemzet szabadsága mindig a nem-
zetbõl, önmagából születik. Születése
után ugyanolyan törékeny és védtelen,
mint egy kisgyermek – sok minden meg-
fertõzheti. Fel kell nõnie, túljutnia a gyer-
mekbetegségeken, hogy egészséges és el-
lenálló lehessen. A felelõsség azonban itt
is a szülõké, vagyis a nemzeté – tehát
mindannyiunké. Nagyon fontos, hogy
szülõ és gyermek között bensõséges és
õszinte kapcsolat legyen. Így fogja tudni a
késõbbiekben a szabadság a nemzetet
erõsíteni és gyarapítani. Ezért kell mind-
annyiunknak pontosan érteni, hogy a
nemzet, mint fogalom pontosan mit is je-
lent. 

Nemzeti lobogónk, a piros-fehér-zöld
zászló a szemünk számára teszi láthatóvá
Magyarországot. A Himnusz és a Szózat a
fül számára teszi hallhatóvá hazánkat.
Amit így látunk és hallunk, az a szívünk-
ben egyesül és jön létre az az érzés, hogy
ez az én hazám, ez a mi hazánk. A nem-
zetet tehát mi magunk alkotjuk, akik Ma-
gyarországot hazájuknak tudják.

Nem szabad azonban elfelejtenünk azt,
hogy e lelkület tisztaságának megõrzése
nagyon nagy felelõsség mindannyiunk
számára. Önmagunk szabadságának el-
érése és megõrzése nem mehet mások
szabadságának a kárára. Így tud megje-

lenni a szabadság mellett a béke. Béke
nélkül nincs valódi és tartós szabadság. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az ünnep
megemlékezés is egyben. Megemléke-
zünk és tisztelettel fejet hajtunk mindazok
elõtt, akik áldozatot hoztak azért, hogy az
az eszme, amelyet az ünnep képvisel,
megvalósulhasson. A tisztelet és a becsü-
let két olyan érték, melyek a mai világban
különösen fontosak. Legfõképp azért,
mert sokak számára már csak üres sza-
vakká váltak. A becsület bizonyos tekin-
tetben önmagunk tiszteletét jelenti, a tisz-
telet pedig mások megbecsülését. Akiket
megbecsülök, azokat tisztelem. Azért tisz-
telem õket, mert olyan értékeket hordoz-
nak, melyeket fontosnak tartok, melyeket
önmagam is nagyra becsülök. Becsület és
tisztesség nélkül önmagunk is üressé vá-
lunk, hiszen nem tudunk olyan valódi ér-
téket mutatni önmagunk számára, mely-
hez tartjuk magunkat. Ha pedig nincs mi-
hez tartani magunkat, nyugodtan mond-
hatjuk, hogy elvesztünk. Lehet, hogy nem
vesszük azonnal észre, de az az eredmé-
nyen nem változtat. Fontos tudni azon-
ban, hogy soha nem késõ. Mindig van
honnan példát meríteni és mindig vissza
lehet jutni a valódi értékekhez. Ha be-
csüljük önmagunkat és legalább annyira
tiszteljük a másikat, mint önmagunkat,
akkor jó úton vagyunk.

Mitõl maradt és mitõl maradhatott min-
dig a nemzeté az ünnep? Mert mindig ké-
pes volt megmutatni a szabadságra való
törekvés tisztaságát, a tisztelet és a becsü-
let mindenekelõtt-valóságát. Mindazok,
akik Magyarország szabadságát és függet-
lenségét igaz módon igyekeztek kivívni,
ezt az eszmeiséget képviselték. 1848.
március 15-én is. Az õ emlékük elõtt tisz-
telgünk most.”

A tisztelet és becsület
mindenek elõtt való!

Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc 162. évfordulója
alkalmából ünnepi megemléke-
zést és koszorúzást tartottunk az
emlékmûnél. Ünnepi köszöntõt
mondott Kralovánszky Kristóf, a
Pusztazámor Községért Közala-
pítvány elnöke; beszédét teljes
terjedelemben közöljük. A község
fiataljainak egy csoportja ünnepi
mûsorral készült e neves napra. A
helyi önkormányzat és a civil
szervezetek elhelyezték az emlé-
kezés virágait az emlékmûnél.
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Tízéves a Naplemente
Nyugdíjas Klub

Jó 10 évvel ezelõtt Kiss Ágnes invitálására
összegyûlt több mint 30 idõs ember azzal a
szándékkal, hogy megalakítsák a pusztazá-
mori nyugdíjas klubot. Mára már bebizo-
nyosodott, nem rövid távú fellángolásról
volt szó. Az ott megjelentek többsége tudta,
vagy legalábbis érezte, hogy nem is olyan
régen még álmos, kis zsáktelepülés életében
gyökeres változások zajlanak. Ebbe a folya-
matba illeszkedett bele a nyugdíjas klub
megalakulása is. Igaz, túl kellett jutnunk a
kezdeti nehézségeken, megtalálni igazi he-
lyünket a falu közösségi életében.  Szeren-
csére ez hamar megtörtént, hiszen a telepü-
lés vezetése az elsõ perctõl kezdve segítõ
kezet nyújtott. Nem beleszólva a klub önál-
lóságába, partneri viszonyt alakított ki ve-
lünk. Folyamatosan tájékoztattak bennün-
ket, hol és hogyan tudnánk közremûködni a
falu életének jobbá tételében. Kezdettõl fog-
va igyekeztünk ennek megfelelni. Másik fõ
célunk volt, hogy olyan közösségi életet ala-
kítsunk ki a klubon belül, amely lehetõséget
biztosít a kikapcsolódásra, az egymásra fi-
gyelés megszervezésére, a hasznos és ered-
ményes közösségi munka megbecsülésére.

Hosszasan lehetne sorolni, hogy mi
minden történt az elmúlt tíz év alatt a
nyugdíjas klub életében. A sok-sok órányi
kétkezi munkát, a különbözõ rendezvé-
nyek megszervezését, de talán mindezek
elõtt a jó hangulatú klubélet megteremté-
sét említhetem. Jólesik visszagondolni ar-

ra, hogy hol is hagyta ott névjegyét a
klub. Nem szabad figyelmen kívül hagyni
azt, hogy rajtunk is nyomot hagyott az idõ
múlása. Más ma már a teljesítõképesség,
és más kell hogy legyen az elvárás is.
Mindezt figyelembe véve kell az elkövet-
kezõ tíz év klubéletét megszervezni.

Újra kell éleszteni a korábban jól mû-
ködõ ifjúsági tagozatot, természetesen fi-
gyelembe véve a megváltozott lehetõsé-
geket és körülményeket. Ezekrõl és még
sok-sok másról is szó esett azon a közös
vacsorán, melyet megalakulásunk 10. év-
fordulójára rendeztünk. Meghívtuk mind-
azokat, akik az elmúlt évek során segítet-

ték, támogatták a nyugdíjas klubot. Külön
meg kell említeni Kiss Ágnes közremûkö-
dését, aki a megalakulás óta a mai napig
figyelemmel kíséri a klub életét, olyannyi-
ra, hogy a vacsora megszervezésébõl és
lebonyolításából is oroszlánrészt vállalt.
Neki is köszönhetõ az iskolások alkalom-
hoz illõ aranyos mûsora, amely bizony a
mosoly mellett idõnként könnycseppet is
elõcsalt a szemünkbõl. Itt, az újság hasáb-
jain keresztül is köszönetet kívánunk
mondani Kiss Bernátnak, hogy önzetlenül
vállalta az est jó hangulatát még tovább
fokozó talpalávaló biztosítását.

Az évfordulói ünnepségen megemlé-
keztünk azokról a volt klubtagokról, aki-
ket az elmúlt évek során sajnos az utolsó
földi útjukra kísértünk. Tudjuk és megért-
jük, hogy ez az élet velejárója, de hiá-
nyoznak és emlékük mindig köztünk ma-
rad. A szerény kis ünnepség zárásaként,
hogy a hangulat még ünnepibb legyen, a
vacsorát követõ másnapon a klubtagok
közösen ellátogattak az érdi mûvelõdési
házban rendezett nótaestre.

Kosaras István
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Március 27-én sok család és gyerek látogatott el a helyi iskolá-
ba, a Húsvéti játszóházba. A kis nebulókat az udvaron állatsimo-
gató várta. Nagy élmény volt megsimogatni, dédelgetni a kis bá-
ránykát, kecskét és kis nyuszikat.  A program további része is az
udvaron folytatódott a játékos sportvetélkedõkkel. 

Miután kellemesen elfáradtak a gyerekek, birtokba vehették a
kézmûves technikákat kínáló asztalokat, amelyeken húsvéti
ajándékokat, asztaldíszeket, hímes tojásokat készíthettek. E ren-
dezvény fõszereplõi a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Pusztazámori Tarka-bárka Csoportjának tagjai voltak, akik a
kézmûveskedést és a sportjátékokat készítették elõ. Nagyon há-
lásak vagyunk munkájukért, hogy ilyen lelkesen, önzetlenül se-
gítik programjainkat.

Köszönetünket fejezzük ki a Pusztazámor Községért Közala-
pítványnak a résztvevõ családok nevében az anyagi támogatá-
sért.

Kiss Ágnes
szervezõ

Húsvéti játszóház

„Elõtted a küzdés, elõtted a pálya, 
az erõtlen csügged, az erõs megállja.
És tudod az erõ micsoda? Akarat, 
mely elõbb vagy utóbb, de borostyánt arat!”

Arany János

A közelmúltban ismét szép sikereket értek el kisdiákjaink. Ezeknek az
eredményeknek az értékét növeli, hogy komoly munka áll a sikerek
hátterében. Természetesen büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra is,
akik nem mérték össze másokkal tudásukat, de kitartó szorgalommal
vesznek részt a különféle mûvészeti órákon, sportfoglalkozásokon. 

Petky Domonkos 2. osztályos kis hegedûsünk arany minõsítést
szerzett az érdi Kamarazenei Fesztiválon. Bank Bálint ugyancsak
2. osztályos tanulónk az érdi területi prózamondó versenyen lett
ezüstérmes, maga mögé utasítva sok versenyzõtársát.

Az Andreetti-napok keretében több versenyt szerveztek, az al-
sós komplex tanulmányi versenyt pedig a tagiskola állította ösz-
sze és bonyolította le. Ezen a vetélkedõn a negyedikes Kovács
Anett és a másodikos Keresztes Hanna végzett elsõ helyen.
Gyõrfi Enikõ harmadikos kislány a képzeletbeli dobogó második
fokára állhatna fel szép teljesítményével. Gróh Janka úgy lett
harmadik a legkisebbek között, hogy azonos pontszámot ért el
az elsõ két helyezettel, de néhány perccel több idõt használt fel
a megoldásra.

A játékos természettudományos vetélkedõn ezüst minõsítést
szerzett a Petky Benedek, Bank Bálint, Gyõrfi Enikõ, Rakonczai
Diána, Mészáros Ildikó összetételû zámori csapat. Az autós
ügyességi versenyben pedig egy arany, két ezüst és két bronzér-
mes helyet értek el kis pilótáink.

Mészáros Ildikó

Iskolai hírek



Mert sokan vagyunk. Pedig családjaink lét-
száma ma még csak a 20-at közelíti, mégis
majd százan vagyunk. Mert köztünk sok a
gyerek: kicsik és nagyok egyaránt. Szá-
munkra õk a legfontosabbak. Értük
vagyunk.Vannak tagjaink, akik már nagy-
papák, nagymamák. Vannak, akik nemrég
váltak szülõkké. Együtt örülünk az elsõ, a
harmadik és akár a hatodik kisbabának is.

Ha szükség van rá, segítünk egymás-
nak. Jó szóval, tettekkel. Családdá válni,
családot fenntartani nem könnyû. A leg-
több ember messzirõl, sajnálkozó csodál-
kozással, meg nem értéssel szemléli a
több gyermeket vállaló párokat. Pedig ez
maga a csoda! Mi természetesnek vesz-
szük, hogy ha találkozunk, rögtön gyerek-
zsivaj tölti meg a lakást vagy az udvart. 

A csoportgyûléseket sokszor a játszóté-
ren tartjuk, és rögtön megtelik gyerekek-
kel a park.

Vagy nézzük a sportnapokat. Minden
szerdán délután a tornateremben szalad-
gálnak a kisebb-nagyobb gyerekek –
Csuta Berci tanítgatja õket bukfencezni,
kötélen lógni. Labdáznak, tornáznak,
teremhokiznak. Kislányok és kisfiúk
együtt, közösen.

Az anyukák tornáznak egy külön terem-
ben. Itt a tavasz, kell a mozgás. Egy vagy akár
sok gyerekkel is lehet csinos egy anyuka.
Nem is egy!  Egyre több! Utána az apukáké
a fõszerep. Este övék a tornaterem. Együtt fo-
ciznak kamasz fiúk, fiatal felnõttek és apu-
kák. Idõnként már egy-egy nagylány is részt
vesz a szerdai futballmérkõzéseken este fél
héttõl 8 óráig. És ha itt a jó idõ, a mûfüves pá-
lyán, friss levegõn rúgják a bõrt.

A Nagycsaládosok Országos Egyesüle-
tének Pusztazámori Tarka-bárka Csoport-
ja azokból a családokból áll, akiknek fon-

tos, hogy egymást
segítõ közösséggé
váljanak. Akiknek
fontos, hogy az itt
élõ gyerekek szere-
tõ, odafigyelõ lég-
körben nõjenek fel.
Akik figyelnek egy-
másra és segítenek
ott, ahol kell. Akik-
nek fontos, hogy
aktívan részt ve-
gyenek a faluban
szervezett progra-
mokon. Akik ha
kell, palacsintát
sütnek (majd 700
darabot gyermek-
napon), vagy segí-
tenek a kézmûves játszóházakon, legyen
az advent vagy húsvét idején.

Szeretném megköszönni annak a né-
hány tagcsaládnak a segítségét, akikre
mindig számíthattunk: Kenéz Enikõ és Ke-
néz Klaudia, Csutáné Pataki Gabriella és
Csuta Albert, Téglás Robi és Téglásné
Melinda, Gyõrfi Tünde, Abonyi Beáta,
Márvány Judit és Gáspár Pál Szilveszter,
Krómer József, Solymosi Dániel, Brindzik
Mariann, Ágostonné Piroska, Kajzer
Antalné és Kajzer Aranka,Tamásné Mara
és Tamás Zsófi, és folytathatnám a sort, de
õk voltak a legtöbb rendezvényen segítsé-
günkre. 

Szeretném megköszönni mindenkinek
a csapatért végzett munkáját! Amit te-
szünk, azt nem önzetlenül tesszük. Cé-
lunk van vele. Hasznunk van belõle.

Mert így a gyerekeink egy olyan közös-
ségben nõhetnek fel, ahol érték a gyer-
mek. Mert ügyesednek, okosodnak, ki-

egyensúlyozottá válnak. Mert biztosak le-
hetnek benne, hogy nincsenek egyedül.
Hiszen vannak szüleik, testvéreik és bará-
taik. Mert olyan programokon vehetünk
részt, ahová a NOE nélkül nem juthat-
nánk el. 

Voltunk kedvezményes jegyekkel cir-
kuszban, gyermek és felnõtt színházi elõ-
adásokon, a Margitszigeti családi napon,
a Sportarénában lovas programon és Rú-
zsa Magdi-koncerten is.

Idén a Csillebérci gyermektáborba me-
gyünk családi napra. Itt találkozhatunk
az ország minden pontjáról ide érkezõ
családokkal, utazunk a gyermekvasúttal,
strandolunk, kirándulunk. Kipróbáljuk
majd a kaland-parkot, ahol – már most
tudom –, gyermekeink ügyesebbek lesz-
nek nálunk! Az apák napján – június 6-
án – az édesapáké lesz a fõszerep. Ekkor
az egész nap a közös játékról szól majd –
apukával.

Ahol szükség van ránk, ott leszünk. Ha
szeretnétek csatlakozni hozzánk, szer-
dán, a sportnapokon megtaláltok minket.
Várunk benneteket!

Rózsavölgyi Erika
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Sok kicsi sokra megy!
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Kis karatékák
elsõ sikere

Március 13-án rendez-
ték meg a IX. Sárvár
Kupa Ippon Shobu Ka-
rate Országos Bajnok-
ságot. Fontos esemény
volt ez négy puszta-
zámori kisdiáknak,
akik karatetudásukat
elsõ ízben mérhették
össze az ország külön-
bözõ részeibõl érke-
zett versenyzõkkel. 

A korosztályos baj-
nokság mind a né-
gyüknek sikert ho-
zott: Bank Bálint há-
rom aranyérmet,
Szakács Bence egy
ezüstérmet szerzett
(õk Sóskútról járnak
a pusztazámori iskolába), Gróh Janka két arany-,  Kenéz Mart-
ina két ezüstéremmel tért haza. Ezzel a megmérettetéssel   átes-
tek a tûzkeresztségen, így az áprilisi Diákolimpián már nem lesz
ismeretlen számukra a nagy sportcsarnok, a közönség jelenléte
és a  versenydrukk. 

Köszönet illeti
edzõjüket, Schvarcz
Pétert, aki nemcsak
szakedzõként, ha-
nem kiváló pedagó-
gusként is azon dol-
gozik, hogy a
karatékák a tõlük
telhetõ legjobb tel-
jesítményt nyújtsák,
és jó kedvvel, kitar-
tóan sportoljanak.

Köszönet
az egy százalékért!

A Pusztazámori Tagiskola Gyermekmosoly Alapítványa azzal a
céllal jött létre, hogy kompenzálja a kistelepülési létbõl adódó
hátrányokat, amelyekkel az iskoláskorú gyermekek küzdhetnek,
és amelyek egész késõbbi életüket is meghatározhatják. Az ala-
pítvány a rendelkezésre álló forrásokat kirándulások, kézmûves
foglalkozások, különbözõ gyermekprogramok szervezésére, és
az eszközpark bõvítésére, eszközköltségre használja fel. 

A Gyermekmosoly Alapítvány ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik a 2008-as adózási évben alapítványunk célkitû-
zéseinek támogatására az alapítvány számára ajánlották fel adó-
juk 1 % - át. A befolyt összeg az idén: 131 188 Ft.

Köszönjük, hogy segítenek céljaink elérésében, kérjük önö-
ket, hogy a jövõben is támogassák a Gyermekmosoly Alapít-
ványt!  Segítségüket az alapítvány és a gyermekek nevében kö-
szönjük!

GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY
2039 Pusztazámor, Petõfi Sándor utca 27.

Adószám: 18685286-1-13

Tisztelt Hölgyem – Uram!
Amennyiben egyetért

a Pusztazámor Községért Közalapítvány
tevékenységével és támogatni kívánja céljainkat,
így településünk további fejlesztését és szépítését,

kérjük támogasson minket
adója egy százalékának felajánlásával.

Az 1%-ról adóbevallásában rendelkezhet, akkor is,
ha adóbevallását az Ön munkáltatója készíti el.

Pusztazámor Községért Közalapítvány
adószáma:

18700547-1-13
Köszönjük megtisztelõ támogatását!

egyszázalék
Pusztazámor községben a személyi jövedelemadót fizetõ
állampolgárok az alábbi civil szervezeteket támogathatják
adójuk 1%-ával:

Gyermekmosoly Alapítvány 18685286-1-13

Zámori Kör Közhasznú Egyesület 18685860-1-13

Naplemente Nyugdíjas Klub 18690620-1-13

Pusztazámor Községért Közalapítvány 18700547-1-13 
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Napjainkban minden település törekszik arra, hogy az ott lakók
minél inkább magukénak érezzék falujukat, városukat. Ennek –
egyebek mellett – fontos eleme az elérhetõ infrastruktúra, igény-
be vehetõ szolgáltatások és a biztonság. A közterületen találha-
tó értékek, a magántulajdon, valamint az emberi biztonság vé-
delmének legmodernebb formáját jelentik a közbiztonsági térfi-
gyelõ rendszerek.

Használatuk által egy-egy kijelölt közterület folyamatos meg-
figyelés és képrögzítés alá helyezhetõ. Ez mind a megelõzés,
mind a felderítés szempontjából óriási lehetõséggel bír, hiszen a
rendszer egyrészt visszatartja a bûnelkövetésre és garázdaságra
hajlamos egyéneket a bûncselekmény elkövetésétõl, másrészt
segít az elkövetõk azonosításában és elfogásában. Az érintett te-
rületeken egyértelmûen mérhetõvé vált a közbiztonság javulása. 

A térfigyelõ rendszerek felépítése

Az elsõ lépés az infrastruktúra, azaz a megfelelõ minõségû infor-
matikai hálózat kiépítése. A hálózat minõségét a megbízhatósá-
ga, átviteli sebessége, könnyû fejleszthetõsége jelenti elsõsor-
ban. Az alkalmazott technológia sokféle lehet, az optikai, réz-
alapú, vezeték nélküli megoldások, illetve ezek kombinációja is
lehetséges; ezek rugalmasan megválaszthatók a helyi adottságok
figyelembevételével. Fontos, hogy a hálózat kiválasztásánál tö-
rekedjünk a legkevesebb földmunkával és környezeti változta-
tással járó megoldásra. Ezért esett a választás Pusztazámoron az
ipari vezeték nélküli adatátviteli megoldásra. 

Fontos megjegyezni, hogy óriási különbség van az otthoni/iro-
dai és az ipari vezeték nélküli hálózatok között. Az ipari techno-
lógia több nagyságrenddel megbízhatóbb, hatékonyabb és tartó-
sabb, mint az irodai/otthoni feladatokra gyártott társai. Számos
magyarországi település elkövette azt a hibát, hogy irodai/ottho-
ni vezeték nélküli eszközök segítségével építette fel térfigyelõ
rendszerét. Ezeknél jellemzõen a rendszer 80-85 százaléka fo-
lyamatosan üzemképtelen, a képek továbbítását nem végzi el. E
rendszereknél az egyedüli megoldás az ipari technológiára való
átállás. Vagyis nem csupán arról van szó, hogy az irodai/otthoni
környezetben használt technológia nem megbízható, hanem ki-
fejezetten alkalmatlan térfigyelõ rendszerek esetében.

A közterületek helyi adottságait (közmûhálózat, domborzat,
beépítettség) figyelembe véve különbözõ átviteli megoldásokkal
(rézkábel, optikai kábel, rádiós átvitel, számítástechnikai háló-
zat) jutnak el a telepített térfigyelõ kamerák képei a térfigyelõ
központba. A központi egység már korunk követelményeinek
megfelelõen a digitális technika elõnyeit használja fel. A kame-
rák képeit a térfigyelõ központban található videószerverek, di-
gitális rögzítõk tárolják. A térfigyelõ központban lehetõség nyílik
– egy adott terület grafikus térképérõl kiválasztva – a megfigyel-
ni kívánt terület kamerája képét elemezni, illetve szükség szerint
nyomtatóra, dvd-re archíválni. 

Döntés a beruházásról

A Pusztazámorra telepítendõ rendszert és az alkalmazott tech-
nológiát két lépcsõben választotta ki a képviselõ-testület. Elõször
elkészültek a tervek, melyek a pontos mûszaki követelményeket
tartalmazták. Ezek rögzítették, hogy milyen kamerák, milyen

szoftverek, milyen
vezeték nélküli
eszközök szüksége-
sek a lehetõ leghaté-
konyabb rendszer
üzemeltetéséhez.
Ezt követõen három
különbözõ cégtõl ka-
pott árajánlat alapján a legalacsonyabb árat adó cég lett kivá-
lasztva.

A döntés a képviselõ-testületi ülésen megjelent képviselõk
és a polgármester úr egyhangú, igenlõ szavazatával történt. A
rendszer megvalósítására két ütemben kerül majd sor. A má-
sodik ütem megvalósítása nagyban függ majd az elsõ ütem
során szerzett tapasztalatoktól és eredményektõl. Az elsõ
ütem megvalósítási költsége hozzávetõleg 19 millió forint
+áfa lesz. 

Többen jelezték már elõzetesen, hogy amennyiben megépül
egy ilyen rendszer, azt anyagilag is támogatni szeretnék, hiszen
maga a rendszer a falu biztonságát, vagyis a mi biztonságunkat
szolgálja. A támogatás  a Pusztazámor Községért Közalapítvány
erre a célra elkülönített bankszámláján keresztül lehetséges,
melynek számlaszáma: 10700268-47482409-52100008. A
megjegyzés rovatban kérjük tüntessék fel: „Térfigyelõ”. A támo-
gatásokat ezúton is köszönjük.

Szigorúak a biztonsági elõírások

Nagyon fontos tudni, hogy a térfigyelõ rendszer által rögzített
képeket igen szigorú elõírások szerint lehet csak megtekinteni.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rendszer átadását követõen
kizárólag a rendõrségnek, vagy a közterület-felügyeletnek van
jogosultsága a képek megtekintésére. További garanciát jelent,
hogy abba a szobába, ahol a rendszer központja lesz, önállóan
kizárólag a megtekintésre és karbantartásra jogosultak léphetnek
be, vagyis fizikailag sem tud más hozzáférni az adatokhoz. Érde-
kességként érdemes megjegyezni, hogy sem a képviselõ-testület
tagjai, sem a polgármester, sem a jegyzõ nem rendelkezik az
önálló belépéshez szükséges jogosítványokkal.

Hatékony kiegészítõ eszköz

Úgy érezzük, hogy e rendszer megvalósításával ismét egy újabb
mérföldkõhöz érkezik Pusztazámor. Biztosak vagyunk benne,
hogy a kialakítandó rendszer hatékonyan fog hozzájárulni biz-
tonságérzetünk és a közbiztonság növekedéséhez.

Nagyon fontos azonban tudni, hogy a térfigyelõ rendszer nem
varázsszer, csupán hatékony kiegészítõ eszköz. Ez azt jelenti,
hogy továbbra is fontos zárni az ajtókat, a gépkocsikat, és szük-
séges figyelni magunkra és egymásra. A falu igyekszik minden
tõle telhetõt megtenni azért, hogy az itt lakók biztonságban le-
hessenek, ám elvárja minden itt lakótól, hogy õk is minden tõ-
lük elvárhatót megtegyenek a saját biztonságukért. Még egysze-
rûbben ez azt jelenti, hogy pont ugyanannyi jogunk van bizton-
ságot kérni, mint amennyi kötelességünk van a saját biztonsá-
gunk tõlünk telhetõ, jogszerû megteremtéséhez.

Pusztazámor Községért Közalapítvány kuratóriuma

Tájékoztató a Pusztazámoron kiépítendõ
térfigyelõ rendszerrõl
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A 2009. január 1-jétõl hatályos, a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló, 164/2008. (XII. 20.) FVM-
rendelet elõírásaival jelentõsen megváltoztak a kutyatartás-
hoz és a kötelezõ veszettség elleni védõoltáshoz kapcsolódó
szabályok!

Az eddigiektõl eltérõen az ebek nyilvántartását már nem a
területileg illetékes jegyzõ végzi, hanem minden egyes kutya-
tartó az általa szabadon választott állatorvosnak köteles min-
den változást bejelenteni (ha új eb került a tulajdonába, ha az
állat elpusztult vagy elkóborolt, illetve ha új tulajdonoshoz
került). 

Az állattartó továbbra is köteles minden 3 hónapos kort elért
kutyát veszettség ellen beoltatni. Az egy éven aluli kutyáknál ezt
a védõoltást 6 hónapon belül, ezt követõen pedig évente (365
napon belül!) meg kell ismételni. A védõoltással egy idõben to-
vábbra is kötelezõ elõírás a széles hatású, bélféreg-ellenes tab-
letta beadása is. Fontos újdonság, hogy azt az ebet, amelyik nem
rendelkezik érvényes veszettség elleni oltással, az új jogszabály
szerint veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni, tar-
tójával szemben pedig azonnali hatósági eljárást kezdeményez-
hetnek (egyúttal elrendelik az állat 14 napos hatósági megfigye-
lését és kötelezõ mikrochipes megjelölését is). Érdemes tudni,
hogy az ilyenkor kötelezõen kiszabandó büntetésnek az össze-
ge 75 ezertõl 225 000 Ft-ig (!) terjedhet, ami messze meghalad-
ja azt, amennyibe a védõoltások egy kutya egész élete során ke-
rülnek.

A védõoltás beadására bármely magán állatorvos jogosult,
az év bármely szakában. Az úgynevezett „összevezetéses ol-
tások” a legtöbb településen komoly közegészségügyi, állat-
egészségügyi és közbiztonsági veszélyük miatt megszûntek,
így a választott állatorvosi rendelõben, vagy otthon (a kutya
tartási helyén) adható be az oltás. Mi, állatorvosok, idõsza-
kos és állandó kedvezményekkel próbálunk ebben segíteni.
Érdemes kihasználni az állatorvosnál tett látogatást arra is,
hogy tájékozódjunk a kutyánk egészségi állapota felõl, felte-
gyük kérdéseinket, és ne csak a jogszabály által elõírt mini-
mumot, a veszettség elleni oltás és a féreghajtó beadását tel-
jesítsük.

A rendelet 2010. január 1-jétõl a kutyák veszettség elleni vé-
dõoltásának igazolására egy új, (a Magyar Állatorvosi Kamara
által kiadott) egyedi sorszámmal rendelkezõ oltási könyvet ír
elõ. Kivételt képez ez alól a nemzetközi állatútlevél, amely –
szintén regisztrált közokiratként – teljes mértékben helyettesíti
a régi és az új egészségügyi könyveket. Az új oltási könyvet
nem kell külön kérelmezni, az állatorvosok az aktuális veszett-
ség elleni oltást már az új könyvben igazolják. Érdemes azért
megõrizni a korábbi oltási könyvet is, az oltási elõzmények mi-
att. Az oltási könyv és a beleírt veszettség elleni oltás igazolá-
sa kizárólag akkor érvényes, ha a személyi adatok maradékta-
lanul ki vannak töltve, és az oltás megtörténtét a kiállító állat-
orvos kamarai bélyegzõjével is igazolja, illetve az új
hologramos matrica is be van ragasztva (a dátum és a matrica
beragasztása tehát nem elegendõ). Oltási könyvbe bejegyzést
csak állatorvos tehet.

Lényeges tudnivaló, hogy a kutyatartó az oltási könyvet vagy
a nemzetközi állatútlevelet köteles megõrizni, és azt az állat-
egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni. Új és egyértelmû
elõírás, hogy a közterületen a kutyát felügyelõ személynek az ol-
tási könyvet magánál kell tartania. 

Egyre több település önkormányzata ismeri fel a kutyák egye-
di, michrochipes megjelölésének fontosságát is, bár ez még nem
mindenhol kötelezõ. A „chipezés” során egy apró
mikrokapszulát ültetünk a kutya bõre alá, ami különösen jó szol-
gálatot tehet, ha kedvencünk néha elcsavarog otthonról. 

Egy pillanatra se felejtsük el, hogy a jogkövetõ magatartáson
túl, a kutyák veszettség elleni kötelezõ védõoltása alapvetõen az
ember egészségvédelmét szolgálja! A veszettség veszélyes, gyó-
gyíthatatlan és halállal végzõdõ fertõzõ betegség, aminek meg-
elõzése mindannyiunk érdeke. 

Dr. Fekete Balázs 
magánállatorvos

Tárnok Rákóczi u. 85.
Nyitva tartás: H–P 9–10.30, 16–19,

Sz 9–11, V 18–19 óráig
Tel.: 06-20-438-0141,

mobil: 06-20-981-6474

Fontos tudnivalók a veszettség
elleni védõoltás új szabályairól

Az ebek veszettség elleni kötelezõ oltása az alábbi idõpontok-
ban lesz Pusztazámoron:

Buszforduló: április 16. péntek 14-tõl 15.30 óráig.
Volt Marci kocsma udvara: április 17. szombat, 9-tõl 11 óráig.
Pótoltás a buszfordulónál lesz: április 23. péntek, 14-tõl

15.30 óra között.
Az oltást végzõ orvos: dr. Fekete Balázs.
Az ebek veszettség elleni védõoltása 3 hónapos kortól kötelezõ.
A veszettség elleni oltás díja: 3500 Ft/db, amely összeget kér-

jük, szíveskedjenek magukkal hozni, s a helyszínen befizetni.

Kötelezõen elõírt belsõ parazita elleni kezeléshez gyógyszer
az oltó állatorvosnál kapható. A gyógyszer adagja 10 testsúly-
kilogrammonként 1 tabletta. A tabletta ára: 300 Ft/db.

Új oltási könyv (ha cserére szorul): 500 Ft.
Ha az eb rendelkezik útlevéllel, kérjük a tulajdonost, hogy

az oltásra azt is hozza magával.

Pusztazámor, 2010. március 29.
dr. Kosztyi Emma sk.

jegyzõ
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A kutyák közegészségügyi szempontból
legjelentõsebb galandférgei

A kutyák/rókák vékonybelében számos
galandféregfaj élõsködhet. Közegészség-
ügyi, élelmiszer-higiéniai és állat-egész-
ségügyi szempontból az alábbi fajoknak
van jelentõsége:
• Kutya háromtagú galandférge

(Echinococcus granulosus)
• Róka öttagú galandférge (Echinococcus

multilocularis)
• Kutya uborkamagszerû galandférge
(Dipylidium caninum)

Kutya háromtagú

galandférge

A kutya/róka vékonybelében több hóna-
pig élõsködõ férgek nem okoznak tünete-
ket és nem láthatóak a bélsárban, miköz-
ben a fertõzött állatok nagyszámú, mikro-
szkopikus méretû petével szennyezik a
környezetüket.

Fejlõdéséhez egy másik emlõsfaj (közti-
gazda) szükséges, amely lehet ló, szarvas-
marha, juh, sertés, vaddisznó, õz, szar-
vas, illetve az ember is. A köztigazdák a
petékkel szennyezett táplálékokkal
és/vagy ivóvízzel szájon át fertõzõdnek.
Az ezekbõl kikerülõ lárvák leggyakrab-
ban a májban akadnak meg és indulnak
fejlõdésnek, de továbbfejlõdhetnek a tü-
dõben vagy más szervekben is.

A ragadozók fertõzõdését okozó ún.
hólyagféreg néhány hónap alatt fejlõdik
ki. Nem okoz tüneteket, csak húsvizsgá-
latkor állapítják meg. A bántalom a vadon
élõ kérõdzõkben nagyon ritka, a vaddisz-
nóállományban gyakoribb. A fertõzött
májat vagy más szervet meg kell semmisí-
teni, mert ha ezeket a kutya/róka elfo-
gyasztja, úgy néhány hét alatt a vékony-
belûekben akár több ezer galandféreg is
kifejlõdhet, amely további veszélyt jelent
az ott élõ emberek és más köztigazdák ré-
szére.

Ember

hólyagférgessége

A fertõzõdés a petékkel szennyezett élel-
miszer, víz elfogyasztásával, ritkán a pe-
ték belélegzésével következik be. A máj-
ban (az esetek 70%-ában), a tüdõben és
egyéb szervekben indulnak fejlõdésnek

a petékbõl kikelõ lárvák. A hazai lakos-
ság körében évente 10–20 esetet állapí-
tanak meg. A hólyagféregnek nevezett
kifejlett lárva legtöbbször nem okoz tü-
netet, ezek kialakulása attól függ, hogy a
máj vagy egyéb szervek milyen mérték-
ben károsodnak. Az ember hólyagférges-
sége mûtéti és hosszú ideig tartó gyógy-
szeres kezeléssel hatékonyan megszün-
tethetõ.

Védekezés

A házi vágások/vadászatok során megma-
radt nyesedéket, belsõséget nyers állapot-
ban a kutyáknak nem szabad adni! A köz-
fogyasztásra kerülõ állati testek minden
esetben a hatósági állatorvos által végzett
húsvizsgálaton esnek át, aki intézkedik a
fertõzött szervek megsemmisítésérõl. Fel-
hívja a tulajdonos figyelmét a környezet-
ben élõ kutyák/macskák hatékony féreg-
telenítésére és tájékoztatja az érintett sze-
mélyeket a bántalom közegészségügyi
veszélyeirõl.
• A kutyákat évente legalább kétszer, ha-

tékony szerrel féregteleníteni kell!
• Féregtelenítés utáni napokban az álla-

tok bélsarát meg kell semmisíteni!

Róka öttagú

galandférge

Leginkább a róka vékonybelében élõskö-
dik, de elõfordulhat nyestkutyában,
aranysakálban, kutyában és macskában
is, melyekben nem okoz tüneteket. A fer-
tõzött állatok bélsarában nem lehet észre-
venni ezeket a parányi férgeket. Hazánk-
ban elõször 2002-ben állapították meg a
rókák fertõzöttségét. A kutyák, ill. a macs-
kák fertõzöttségét eddig még itthon nem
állapították meg.

E galandféregnek a fejlõdéséhez is egy
másik emlõsfaj (köztigazda) szükséges,
ami leggyakrabban rágcsáló (pl. mezei és
vízi pocok), de lehet a kutya, a macska és
az ember is. Fertõzõdés a peték lenyelé-
sével, ritkán belélegzésével történik. A
fertõzõképes lárva az esetek 98–100%-
ában a májban fejlõdik. A rosszindulatú
daganatokhoz hasonlóan képes növeked-
ni és áttétet képezni, emiatt a májat és
más szerveket súlyosan károsítja.

Ember fertõzöttsége

A galandféreg lárvája igen lassan, éveken
keresztül a májban fejlõdik, miközben tü-
neteket nem okoz. A súlyosan károsodott
ember életét az idõben végzett májátülte-
tés és hosszú ideig tartó gyógyszeres ke-
zelés mentheti meg. Sajnos már hazánk-
ban (Gyõr–Moson–Sopron megyében) is
megállapítottak ember e galandféregfaj
lárvája okozta fertõzöttségét, akinél sú-
lyos fokú májkárosodás alakult ki.

Védekezés

Azok az emberek vannak leginkább ki-
téve e galandféregfaj okozta veszélynek,
akik a rókák által látogatott területeken
tartózkodnak. A Fõvárosi és Pest Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
illetékességi területén a vadászatra jogo-
sultak folyamatos tájékoztatásban része-
sülnek (higiénés szabályok szigorú be-
tartása a rókahullák boncolásakor, nyú-
zásakor; vadászebek szakszerû féregte-
lenítése, ill. rendszeres rágcsálóirtás a
vadászházak, takarmánytárolók környé-
kén).

A kirándulók, erdõjáró emberek, ill. a
rókák által látogatott települések lakóinak
felvilágosítása fontos része a megelõzés-
nek, mivel a rókák ürüléke bárhol tartal-
mazhatja e galandféreg petéit.

• A kutyákat évente legalább kétszer
hatékony szerrel féregteleníteni kell!

• Az erdei eredetû gyümölcsöket, gom-
bákat csak gondosan mosott állapot-
ban szabad fogyasztani!

• A természetben fellelhetõ vizek (pa-
tak, tó) nem alkalmasak a higiénikus
kézmosásra, illetve fogyasztásra!

Kutya uborkamagszerû

galandférge

A kutya/róka, a macska és esetenként az
ember vékonybelében élõsködik a 40–80
cm hosszúságot is elérõ galandféregfaj. A
fertõzõ lárvák ízeltlábúakban, leggyak-
rabban bolhákban fejlõdnek ki, miután a
bolhalárvák megeszik a ragadozók bélsa-
rával ürülõ petéket. A lárvát tartalmazó
bolhát a kutya/macska szétrágja, ekkor
fertõzõdik.
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A kutya szõrérõl a lárvák az ember ke-
zére és innét a szájába kerülve okoznak
fertõzést. Hatékony féregellenes szerrel
megszüntethetõ az emberek és állatok
fertõzöttsége.

Védekezés

• A kutyák/macskák rendszere és haté-
kony féregtelenítése.
• Az ember környezetében élõ társálla-

tokon végzett rendszeres bolhairtás
fontos.

• A gyerekek figyelmét fel kell hívni a hi-
giénikus kézmosás jelentõségére!

Összefoglalás

Az említett galandférgek okozta fertõ-
zöttséget emberben szerencsére ritkán
állapítják meg, de szükséges a lakosság
széles körû rendszeres tájékoztatása. Mi-

vel e bántalom elsõsorban a gyermekek-
re jelent veszélyt – hiszen a felnõttek ál-
talában tisztában vannak az állatokkal
való helyes bánásmód higiéniai szabá-
lyaival –, fontos, hogy a biztonságos kör-
nyezetük megteremtéséhez a velük élõ
felnõttek megfelelõ ismeretekkel rendel-
kezzenek. A felnõtteknek példaértékû
szerepük van, hiszen a gyerekek tõlük
tanulhatják meg az állatokkal/emberek-
kel kapcsolatos felelõsségteljes gondol-
kodásmódot, amit egy állattartó sem nél-
külözhet.

Ennek része, hogy a társul választott ál-
latokat, és azok környezetét megóvjuk az
emberre is veszélyes kórokozóktól. Ennek
a tájékoztató anyagnak nem az a célja,
hogy elrettentsen kedvenceinktõl, sokkal
inkább az, hogy megfelelõ információval
lássa el az állattartó lakosságot és ezzel
segítse az állatokkal történõ biztonságos
együttélést.

Az emberre is veszélyes galandféregfa-
jok elleni eredményes küzdelem érdeké-

ben mindig tartsuk és tartassuk emléke-
zetben a következõket:
• Az emberrel szoros kapcsolatban élõ

társállatok rendszeres és szakszerû fé-
regtelenítése nélkülözhetetlen!

• Kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
hogy sem a vadon élõ, sem a háziállat-
ok ne szennyezhessék ürülékükkel a
gyerekek által használt területeket (pl.
játszóterek, iskola/óvodaud
varok)!

• Az erdõben szedett gyümölcsöket,
gombákat elfogyasztás elõtt mindig
alaposan mossuk, ill. süssük/fõzzük
meg!

• Az étkezések elõtti higiénikus kézmo-
sás nagyon fontos (erre, valamint köz-
vetlen fogyasztásra az erdei patak vize
nem alkalmas, mivel különféle kóroko-
zókat tartalmazhat)!

• Az erdei rágcsálókat igyekezzünk távol
tartani otthonainktól és háziállataink-
tól!

Dr. Farkasné dr. Gyurcsó Adrienn

Lomtalanítás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Pusztazámor községben

az ez évi lomtalanítás idõpontja:

április 30. (péntek)
A szállítás reggel 7 órakor veszi kezdetét.

Kérjük, hogy veszélyes hulladékot (akkumulátor, elem),
építési hulladékot (sittet), valamint olyan szemetet,

amely a normál szemétszállítás során
a tartályokba helyezve elszállítható,

ne tegyenek ki a lomtalanítási akció ideje alatt.

Kérjük továbbá, hogy olyan helyre legyenek a lomok kikészítve,
amely a szállítást végzõ jármûvekkel jól megközelíthetõ.

Pusztazámor, 2010. április 9.
Pátrovics Benedek

polgármester
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MÁRCIUS
A Kikelet havában, március idusának
Nemzeti megújhodás ünnepe után, 21-én
a tavaszi napéjegyenlõség következik. Ezt
követi egyik legszebb Mária-ünnepünk:
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
(március 25.). A szeplõtelen fogantatás, a
megtestesülés hírül adása az angyali
üdvözlet által. Egyik legrégibb egyházi
ünnepünk, melyet elõször a 692. évi III.
konstantinápolyi zsinat foglalt írásba.
Mária erénye a hit és az engedelmesség.
Nyitott volt az isteni kegyelemre,
befogadta azt. Erre a bûntelen, kegyelmi
állapota tette képessé. Az ünnep ihlette az
Üdvözlégy és az Úrangyala imádságot.
Máig élõ hagyomány, hogy „aki
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján
elmond ezer Üdvözlégy imádságot,
annak teljesül jóravaló kívánsága.”

„Gyümölcsoltó indítja meg a mezõt a
növekedésre” – bizonygatták dédapáink.
A régi öregek hittek abban, hogy március
25-én ajánlatos oltani, szemezni a
gyümölcsfákat. Egy XVI. századi csízió
szerint „az ember ilyenkor Szûz Máriával
olt”. A „Testfogadó Boldogasszonykor”
szemzett idõs fákról szívesen oltottak,
hogy áldás legyen a fiatal csemetéken.
Ekkor jó tisztogatni a gyümölcsfákat,
metszeni a szõlõt, mert hamarabb és
gazdagon terem.

Ilyenkor a gazdasszonyok szerte az
országban rendezgették a konyhakerti
ágyásokat, ha az idõjárás megengedte. A
déli úrangyala-harangszó idején a
legtöbb gazda megrázogatta a
gyümölcsfáit, hogy bõven teremjenek. A
hívõk az ünnepen szemzett rózsafára
akasztották az olvasójukat, a gyümölcsfák
törzsét átkötötték piros szalaggal,
megjelölték kereszttel, hogy áldás legyen
rajtuk. Sok méhész pici ágacskákat tûzött
a kaptár röplyukához, hogy a méhek jól
mézeljenek. A falvakban tárt istállóajtóval
várták a fecskéket. A családok hívogatták
Isten madarait, hogy náluk fészkeljenek. 

ÁPRILIS

Mire a helyi újság megjelenik, már túl is
leszünk a húsvéti ünnepeken. Az ehhez
kapcsolódó egyházi és népi
hagyományok közismertek. Jézus Krisztus
szenvedéstörténetét a hívõk körmeneten,
passió-játékokban elevenítik fel az
evangéliumok írását követve. Jézus

kínszenvedése és halála formailag a
jeruzsálemi Fõtanács által hozott
elmarasztaló ítélet következménye volt.
Mi is volt ennek elõzménye? Jézus
tanításának és csodáinak híre eljutott az
ország minden részébe: a vakok láttak, a
bénák jártak, a szegényeknek Isten
országa igazságait, a szeretet vallását
hirdette. A fõpapokból és írástudókból
álló Fõtanács – a vallási és politikai
hatalom birtokosa – napról-napra
fokozódó nyugtalansággal szemlélte az
eseményeket. Aggályaik részben vallási,
nagyobbrészt azonban politikai
természetûek voltak. Lázár
feltámasztásának hírére rendkívüli ülést
tartottak: „Mit tegyünk? Ez az ember
nagyon sok csodát tesz. Ha tovább tûrjük,
mindannyian hinni fognak benne, aztán
jönnek a rómaiak, és elpusztítják
szentélyünket és népünket is.” (Jn 11, 47-
48). Kajafás, aki abban az évben fõpap
volt ingerülten kiáltotta: „Nem fogjátok
fel, hogy jobb, ha egy ember hal meg a
népért, mintsem az egész nép
elpusztuljon” (Jn 11, 49-50). „Ettõl a
naptól kezdve eltökélt szándékuk volt,
hogy megölik õt” (Jn 11, 53).

Mivel az ország római megszállás alatt
állt, a hozott halálos ítéletet a római
hatóságoknak kellett jóváhagyniuk és
végrehajtaniuk. Pontius Pilatus, Judea
helytartója e szavakkal fordult a zsidókhoz:
„Én nem találom semmiben bûnösnek” (Jn
18. 33-38). A nép azonban a gyilkosság
miatt halálra ítélt Barabás helyett Jézus
keresztre feszítését követelte. A
megostorozott és töviskoronával kigúnyolt

Jézusról a fõpapok végsõ érvként személyre
szóló fenyegetéssel éltek: „Ha ezt
elbocsátod, nem vagy a császár barátja!
Mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene
szegül a császárnak!” (Jn 19, 12). Erre a
prokurátor megijedt, tovább nem
kockáztatott Jézusért. Már csak arra volt
gondja, hogy mentse a látszatot. „Vizet
hozatott és tüntetõen kezet mosott a nép
szeme láttára: Ennek az igaz embernek vére
ontásában én ártatlan vagyok!” – mondta.
Erre a tömeg zúgta: „Az õ vére mirajtunk és
a mi gyermekeinken!” (Mt 27, 24-25).

Az ókorban alkalmazott sokféle
kivégzési mód között kétségtelenül a
keresztrefeszítés volt a legkegyetlenebb,
mondhatni legbestiálisabb: óriási fizikai
fájdalmat okozott, de mivel nem sértette
meg az életfontosságú szerveket,
hosszúra nyújtotta az áldozat szenvedését
és haláltusáját. A keresztút 14 stációját
követõen a Golgota hegyén
megfeszítették õt. A halál beállta után
Arimateai József elkérte Pilátustól Jézus
holttestét; tiszta lenvászonba takarta (a
torinói lepel) és „eltemette egy sziklába
vájt sírboltba, s a sír bejárata elé követ
hengerített” (Mk  15, 42-46).
Harmadnapon Mária Magdala ment
elsõként a sírhoz és látva, hogy a követ
elmozdították, elfutott Péterhez és
Jánoshoz. Mindhárman látták, hogy csak
a halotti lepel van a sírban. Krisztus
feltámadott, ahogy megjövendölte. „És
elváltozék elõttük, és az õ orcája ragyog
vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lõn,
mint a fényesség” (Mt 17, 2). Tehát a fény
a kulcsa a feltámadásnak: oda távozott,
ahonnan jött a Fény Fia. Ma már
természettudományos vizsgálatok is
alátámasztották e kozmikus jelenséget. A
Torinói halotti lepel csodája, mely Jézus
képmását és sebeit híven tükrözi, kézzel
fogható anyagi bizonyítéka a krisztusi
erõnek, egyetlen reménységünknek, mely
megváltoztathatja sorsunkat, és ezzel
együtt az egész világot. A Feltámadás
csodája megmutatja, hogy a Gonosz és a
halál egyaránt legyõzhetõ.

A húsvéti népszokások körébõl egy
különleges eseményre hívom fel a
figyelmet: Szegeden a Móra Ferenc
Múzeumban Hímes tojások kiállítása
látható. Több száz festett és patkolt, viasz-
és karcolásos technikával készített,
gombostûfejekkel mintázott, dróttal
díszített, faragott, szalmával,
magocskákkal, csipkékkel ékesített tojást
mutatnak be.

Jeles napjainkról
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Volt egyszer három pillangó: egy sárga,
egy piros meg egy fehér. Vígan játszadoz-
tak a verõfényes mezõn, virágról virágra
szálldostak, táncoltak, repdestek jókedv-
ükben.

De hirtelen beborult az ég. Közeledett a
vihar.

– Repüljünk haza! – mondta a sárga pil-
langó, ijedten pergette a szárnyát.

– Minél gyorsabban! – mondta a piros
is, a fehér is, és elindultak gyors szárnya-
lással.

Éppen jókor értek haza, mert a zápor
már megeredt s egyre vizesebb lett a szár-
nyuk.

De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s
az esõ mind jobban és jobban szakadt.

– Menjünk a sárga tulipánhoz!- mondta
a sárga pillangó, – az majd bebocsát.

És a szakadó esõben elvergõdtek a tuli-
pánhoz, könyörögni kezdtek neki:

– Sárga tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd
húzódjunk meg az esõ elõl!

De a tulipán így felelt:
– A sárgának szívesen kinyitom, de a pi-

rosnak és a fehérnek nem.
Erre a sárga így felelt a szívtelen tuli-

pánnak:

– Ha testvéreimet nem bocsátod be, in-
kább én is kint maradok!

A tulipán csak ingatta a fejét, de a kely-
hét nem nyitotta ki. Az pedig mind sûrûb-
ben szakadt.

– Menjünk a fehér tulipánhoz! – mond-
ta a fehér pillangó.

Ázva- fázva elvergõdtek a tulipánhoz, s
szépen kérlelni kezdték:

– Kis tuli, nyisd ki a kelyhed, hadd hú-
zódjunk meg az esõ elõl!

De a tulipán így felelt:
– A fehéret örömest befogadom, de a

sárgát és a pirosat nem.
Erre a fehér pillangó így felelt:
– Ha testvérkéimet nem fogadod be, in-

kább én is kint maradok. Inkább ázzunk
együtt, mintsem hogy elhagyjuk egymást.

A szívtelen tulipán csak ingatta a fejét,
s kelyhét nem nyitotta ki. Az esõ pedig
már zuhogott. A pillangók szárnya már
teljesen átázott.

– Menjünk a piros tulipánhoz! – mond-
ta a piros pillangó. A szakadó esõben el-
vergõdtek a piros tulipánhoz, és könyö-
rögni kezdtek neki: – Kis tuli nyisd ki a
kelyhed, hadd húzódjunk meg az esõ
elõl!

De a szívtelen tulipán így felelt.
– A pirosat szívesen beengedem, de a

fehéret és sárgát nem.
– Ha testvéreimet nem bocsátod be, in-

kább én is kint maradok! – mondta a pi-
ros pillangó is.

Tovább vergõdtek hárman csurom vize-
sen a szakadó esõben. Hímporuk már el-
ázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk ösz-
sze- összetapadt, még a lelkük is átázott.
Csetlettek- botlottak fûszálról- fûszálra és
egy-egy lapulevél alatt húzták meg magu-
kat. De a szél oda is besüvöltött és becsa-
pott az esõ.

Süss fel nap, süss fel nap,
Szárogasd meg szárnyamat,
Nyisd ki a virágokat! – könyörgött a há-

rom didergõ pillangó. A nap meghallotta
a sûrû felhõk mögül a pillangók esdeklõ
beszédét, és annyira megilletõdött, hogy
a felhõket elûzte, meleg fényt árasztott a
mezõre, s a pillangók szárnyát egy- kettõ-
re megszárította.

S a három pillangó újra táncolt, repde-
sett vígan, míg csak le nem nyugodott a
nap.

Válogatta:
Kiss Ágnes

Tavaszi mese kicsiknek

Jékely Zoltán: A három pillangó

A kiállítás szenzációjának ígérkezik a
Móra-tojás, amelyet Kiss Péter tojásfaragó
készített. Egy hatalmas, áttört mintázatú
strucctojásra formázta a mûvész Móra
Ferenc arcképét. E különleges remeklést
az író, tudós, múzemigazgató egyik

régészeti felfedezése ihlette. Móra Ferenc
egy Szeged környéki, kiszombori ásatás
során avar korból (VI–VII. század)
származó, festett tojáshéjdarabokat talált.
A töredékeken lévõ minták nyomán
festették meg a napjainkban alkotó
tojásfestõ mûvészek több változatban is,
hogy szerintük hogyan nézhetett ki az
egykori õsi hímes tojás. Alkotásaik
Szaturnusz-gyûrûként övezik a Móra
Ferencet ábrázoló óriás tojást.

A Szelek havában április 9-án
ünnepelhetjük még a Meggyfavirágzást,
amennyiben nem lesz nagyon szeszélyes
ez a hónap.

MÁJUS

„Õrizd szép hírünket ellenségtõl,
oltalmazz bennünket árvizektõl” –
fohászkodtak a Duna menti falvak lakói
Nepomuki Szent Jánoshoz (máj. 16.), a
folyók, a hidak, a vízimalmok, a hajósok,
a halászok, a fuvarosok védõszentjéhez,
akit sokan csak Jánoskának neveztek. A
búcsúsok János-litániát imádkoztak,

amikor átkelten a folyón. A hívõk a vízen
és hídon járók védelmezõjének
közbenjárását kérték árvíz, jégverés
pusztítása ellen. A szent oltalmába
ajánlották magukat a pest-budai
dereglyések, hídvámosok, vízimolnárok. 

„Orbán söpri a termést a faggyal”
–jegyezték meg dédanyáink Szent Orbán-
emléknapján (máj. 25.). Sokan tartottak
tõle, hogy a fagyosszent „lecsípi a kukoricát
is”. Mivel Orbán pápát (230-ban halt meg)
kezében kehellyel, késõbb szõlõfürttel
ábrázolták, patrónusuknak választották a
szõlõtermesztõk, kádárok, kocsmárosok. A
szent tisztelete a középkor végén jutott el
hazánkba. Mivel a késõi fagyok sokszor
veszélyeztették a virágzó szõlõt, dédapáink
szobrot, kápolnát emeltettek a hegyen a
szent emlékére, képét ráfestették, ráfaragták
a hordókra, így kérték közbenjárását a
bõséges termésért. Sokan úgy gondolták,
„amikor Orbán a kemence hátán ül, a
bekecset nem szabad levetni”. Mások
szerint õ „löki le a macskát a kályháról”, s
az ünnep után melegszik az idõ.

Összeállította:
Fekete Zsuzsanna



Itt (volt) a farsang, állt a bál
Magyarországon a farsang ünnepének kialakulása a középkorra
tehetõ. Az emberek a farsanggal ünnepelték meg a tél befejezõ-
dését. Egy õsi hiedelem hívta életre a hozzá kapcsolódó zajos
mulatságokat, mely szerint vigalommal, alakoskodással, boszor-
kánybábu elégetésével lehet elûzni a gonosz szellemeket, me-
lyek hitük szerint a Nap legyengülése miatt kelnek életre. A far-
sang ideje vízkereszt napjától (január 6.) hamvazószerdáig tart.

Ha a zajos vigalmon múlik a tél befejezõdése, akkor az idei is-
kolai karnevál résztvevõi mindent megtettek a tavasz idecsaloga-
tásáért, és jelmezes alakoskodókban sem volt hiány. Egyik legsike-
resebb farsangi rendezvényünkként gondolunk vissza az idei Do-

rottya-napon megtartott jelmezbálra. A remek hangulat megterem-
tését nem másra, mint az Alma együttesre bíztuk; a gyerekek kö-
rében országosan kedvelt zenekar híre a szomszédos ovikba, isko-
lákba is eljutott. Tornatermünk zsúfolásig megtelt a koncert kezde-
téig. Minden korosztály képviseltette magát a nézõtéren, s életkor-
tól függetlenül mindenkit magával ragadott az együttes elõadása.

A további jókedvrõl a tanító nénik gondoskodtak. Rövid jele-
netükben azt igyekeztek érzékeltetni, milyen kamaszokká ser-
dülnek majd kis tanítványaik. 

Végre elérkezett a pillanat, amikor jelmezt ölthettek a gyere-
kek. Nem volt könnyû dolga a zsûrinek, hiszen közel száz ötle-
tesebbnél ötletesebb jelmezes közt kellett kiosztaniuk a gyé-
mánt, arany, ezüst és bronz minõsítéseket. 

Gratulálunk a fánksütõ verseny résztvevõinek: Csuta
Albertnénak, Patóné Körösladányi Szilviának, Rózsavölgyi Eriká-
nak és Szabó Istvánnénak. A zsûri nem tudott sorrendet állítani
a kitûnõ finomságok közt. A programot tombolahúzással zártuk,
melynek fõdíja négy színházjegy volt a Budapesti Kamaraszín-
ház Hamupipõke elõadására. 

A rendezvény sikere annak köszönhetõ, hogy nagyon sokan
voltak segítségünkre a megvalósításban. Tisztelettel megköszön-
jük a büféhez és a tombolához felajánlott szülõi adományokat és
személyes közremûködést, munkát. Köszönjük a Pusztazámor
Községért Közalapítvány és a Gyermekmosoly Alapítvány kon-
certhez nyújtott támogatását. 

Reméljük, hogy az összefogás erejével más alkalommal is ha-
sonlóan sikeres programokat tudunk megvalósítani.

Mészáros Ildikó
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Csökkentse szemétdíját,
legyen helyette bevétele!

Újrahasznosítható hulladékok átvétele a
BALATONI KFT. BUDAFOKI TELEPHELYÉN.

1222 Budapest, Gyár u. 17. H–P. 8–16.

Várjuk azokat a magánszemélyeket, intézményeket,
társaságokat, akiknek fontos a környezettudatosság és felelõsségteljes

gondolkodás.
Gyûjtsünk és hasznosítsunk együtt minél több hulladékká vált papírt,

mûanyag fóliát, pet palackot és aluminium italosdobozokat. Magas hulladék
átvételi árak, melyek havonta igazodnak

az európai hulladékpiaci árakhoz.

Érdeklõdés: Kalmár Tamás +36-30/966-7945
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Nagy Árpád
250 Tátrai túra

Ár: 3000 Ft 2000 Ft

Nagy Árpád
77 túra a Szlovák
paradicsomban

Ár: 3000 Ft 2000 Ft

Zsigmond – Pusztay
450 erdélyi túra

Ár: 3990 Ft 3000 Ft

Vulkántúrák
Dél-Olaszország 

Ár: 3000 Ft 2000 Ft

Barlangtúrák
Föld alatt a Föld körül

Ár: 3000 Ft 2000 Ft

Katona Csaba
Vajdavár homokkõvidék

Ár: 1990 Ft 1000 Ft

Galamb Gábor
Sulawesi kincse

Ár: 2300 Ft 1500 Ft

Perlawi Andor
Át az idõ rácsain

Ár: 2500 Ft 1800 Ft

Szále László
Kitörõk

Ár: 3000 Ft 2500 Ft

Tasi István
Az intelligens válasz
Ár: 2490 Ft 2000 Ft

Csizmadia Éva
Bodától Bolognáig

Ár: 2490 Ft 1500 Ft

Morvay Kendra
Rejtett sorsok

Ár: 990 Ft 500 Ft

Morvay Kendra
Laura édes

Ár: 990 Ft 500 Ft

Morvay Kendra
Sorsjelek

Ár: 1690 Ft 1000 Ft

(Utánvétes megrendelés esetén postaköltséget számolunk fel.) Ajánlatunk a készlet erejéig tart.




