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Hírrel jövök, hírrel,
örvendetes hírrel,
fenn kiáltom mindeneknek
örvendező szívvel,
hogy az is vigadjon,
kinek szíve gyászol:
betlehemi istállóban
van egy kicsi jászol:
vezérel a csillag
jó pásztorok: jertek,
Betlehemben megszületett
a megváltó gyermek.

Elmegyek, hírt mondok 
az egész világnak,
vágyva vágyott születését
az Isten fiának.
Dicsőség őnéki,
ki a mennynek éke,
s itt a földön uralkodjék
a szívekben béke.

(Válogatta: dr. Fekete Zsuzsanna)

PUSZTAZÁMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
és intézményei, valamint a

PUSZTAZÁMOR KÖZSÉGÉRT

KÖZALAPÍTVÁNY

szeretettel várja Önt és kedves családját a

december 19-én 15 órakor kezdődő
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE

az iskola tornatermébe

Program:
• Az óvoda és iskola karácsonyi műsora
• Mindenki karácsonyfájának közös díszítése

a Harangláb melletti parkban
(lehetőleg mindenki hozzon magával saját készítésű díszt)

• Közös ünnepi uzsonna

ÁLDOTT KARÁCSONYT

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Kiss Ágnes szervező
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Méltán lehetünk büszkék
eredményeinkre

Év végi beszélgetés Pátrovics Benedek polgármesterrel

– Polgármester úr! Szűk két hónap telt el
a helyhatósági választás óta. Mi történt az
elmúlt időszakban?

– Szerencsére semmi rendkívüli ese-
ményről nem tudok, nem kell beszámol-
nom. Megalakult a testület, létrejöttek
az önkormányzat bizottságai és meg-
kezdték munkájukat, elkészült a 2011-
es év költségvetési koncepciója, és vár-
juk a decemberben megszülető költség-
vetési törvényt, mely minden bizonnyal
hatással lesz a helyi önkormányzatok
működésére is. Változás történt a Buda-
örsi Kistérség vezetésében is. Reméljük,
hogy a továbbiakban is eredményes és
hatékony együttműködés lesz a szerve-
zetet alkotó települési önkormányzatok
között.

– Az előzetes információk alapján
milyen kondíciókkal vágnak neki az új
évnek?

– Községünk évek óta kiegyensúlyozott
gazdálkodást folytat, hitelt nem kellett fel-
vennünk, sőt némi tartalékkal is rendelke-
zünk. Legfontosabb célkitűzésünk, hogy
megfontolt, takarékos gazdálkodással
továbbra is biztosítsuk a helyi intézmé-
nyek színvonalas működését, az önkor-

mányzat számára előírt feladatok elvég-
zését. Saját forrásból és pályázati támoga-
tások révén minden évben igyekszünk
fejlesztéseket, beruházásokat is megvaló-
sítani.

– Milyen konkrét fejlesztési tervek sze-
repelnek a 2011-es költségvetési koncep-
cióban?

– Az egyik legfontosabb beruházá-
sunk a kereskedelmi-szolgáltató övezet
infrastruktúrájának kialakítása. E téren
már konkrét lépések is történtek. Meg-
kezdődött az ivóvíz-szolgáltatás és a
szennyvízelvezetés kivitelezésének elő-
készítése. Öt vállalkozótól kérünk be
árajánlatot, melyek kiértékelése és a
döntés meghozatala után jövő tavasszal
megindulhat a munka. Igyekszünk a
beruházáshoz pályázati támogatást is
szerezni. A beruházással megoldódik a
község magasabban fekvő területein az
időnként jelentkező víznyomás-problé-
ma is. Az elektromos áram biztosításá-
val kapcsolatos munkálatokat az ELMŰ
fogja elvégezni. A munkák elkészülte
után teljesen közművesített lesz a terü-
let, ahova szeretettel várjuk a leteleped-
ni szándékozó kis- és középvállalkozá-
sokat.

Terveink között szerepel az útjaink
műszaki állapotának felmérése, hogy ter-
vezni és ütemezni tudjuk az esetleges fel-
újításokat. Kiemelten kezeljük a Dobó
utca teljes körű felújítását. E területen is
szeretnénk élni a pályázati lehetősé -
gekkel.

Harmadik nagyobb feladatként a patak-
meder kotrását, karbantartását említem,
amely munkát – ugyancsak pályázati for-
rás bevonásával – a Pusztazámor Közsé-
gért Közalapítvánnyal közösen szeret-
nénk megvalósítani.

– A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
vezetése ez év nyarán aláírta a Pusztazá-
mori Hulladékkezelő Központ II. ütem
bővítése kapcsán a közbeszerzési eljárás
nyertesével a bővítés tervezésére, enge-
délyeztetésére és kivitelezésére vonatko-
zó szerződést. Mit lehet tudni erről a fej-
lesztésről?

– A beruházással kapcsolatos tájé-
koztatót e lapszám hasábjain olvashat-
ják a zámori lakosok. A beruházás fon-
tosabb elemei a 15,3 ha alapterületű,
műszaki védelemmel ellátott lerakótér
építése; a 30 000 m3 névleges kapaci-
tású csurgalékvíz-medence felújítása,
egy napi 100 m3 kapacitású csurgalék-
víz-tisztító berendezés felépítés, vala-
mint a meglévő komposztáló telep
bővítése a jelenlegi 12-13 ezer tonna/év
kapacitásról 25 ezer tonna/év kapaci-
tásra.

A beruházás a tervek szerint 2011.
októberre készül el. A PRHK I. ütem lara-
kóterében keletkező depóniagáz haszno-
sítására az FKF Zrt. nyílt pályázatot írt ki.
A pályázat végső eredményének jóváha-
gyását követően megkezdődhet az enge-
délyezési folyamat, melyet a kivitelezés
követ. A kiserőmű első fázisának várható
üzemkezdése 2012 első negyedéve, 2
MW teljesítménnyel.

– Polgármester úr! A karácsony és újév
napja közeledtével hogyan tekint vissza
az elmúlt évre, és miként látja az előttünk
álló új esztendőt?

– Választások éve volt az idei, tavasz-
szal új Országgyűlést, októberben új
önkormányzati testületet választottunk.
Az elmúlt négy év lezárása, illetve az új
ciklus indítása alkalmat ad a számvetés-
re, leltárkészítésre, valamint új elképze-
lések, tervek, feladatok megfogalmazá-
sára, megvalósítására. Én úgy látom,
hogy Pusztazámor község, az itteni pol-
gárok eredményes időszakot tudhatnak
maguk mögött. Együttműködéssel,
közös erőfeszítéssel olyan eredménye-
ket értünk el, amelyre méltán lehetünk
büszkék. Bízom benne, hogy 2011-ben
és az azt követő években sikeresen foly-
tatjuk tovább a megkezdett munkát.
Ehhez kívánok mindenkinek elszántsá-
got, erőt és egészséget. A közelgő ünne-
pek alkalmából valamennyi kedves
pusztazámori lakosnak békés, szeretet-
teljes karácsonyt és sikeres új esztendőt
kívánok.

Kiss Zoltán Károly
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A Polgármesteri Hivatal
decemberi munkarendjének

változásai

A hivatal 2010. december 11-én (szombaton) zárva tart.
Ünnepi ügyfélfogadás: december 21-én (hétfőn) és 22-én (szerdán)
8–16 óráig; december 24-én a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Meghosszabbított ügyfélfogadást lesz 2010. december 10-én
(pénteken) reggel 8 órától délután 15 óráig.

A két ünnep között ügyfélfogadást lesz, reggel 8 órától 12
óráig (hétfőn és szerdán).

Minden kedves pusztazámori lakosnak, ügyfelünknek boldog,
békés ünnepeket kívánunk:

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Kosztyi Emma jegyző és a Polgármesteri Hivatal dolgozói

Közlemények
Köszönetet mondunk mindazoknak (köztük Orosz Béla vállal-
kozónak), akik hozzájárultak az idei Idősek napi rendezvényünk
sikeres lebonyolításához.

+
Ezúton is megköszönjük Pusztazámor lakóinak, hogy segítik a

közterület-felügyelők munkáját és közös erővel sikerül még
szebbé tenni községünket.

A közterület-felügyelők telefonja: Nagy József +36-20/484-
3193, Szemán János +36-20/571-8901

+
Felhívjuk a lakosság figyelmét a fatolvajlásokra; kérjük, jelent-

sék be, ha bármi szokatlan eseményt tapasztalnak ezzel kap-
csolatosan.

A rendőrség telefonja: 107
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete

és Polgármesteri Hivatala

Tájékoztató a Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelő Központ (PRHK)

II. ütemének bővítéséről
A Fővárosi Közterület-fenntartó  Zrt. (FKF Zrt.) a PRHK II. ütem bővítése kapcsán kiírt,
a beruházás fővállakozójának kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása-
ként 2010. 07.19-én írta alá a közbeszerzési eljárás nyertesével a bővítés tervezésére,
engedélyeztetésére és kivitelezésére vonatkozó szerződést. A közbeszerzési eljárás
nyertese a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. és az Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft. által
alkotott Lerakó Építő 2010 Konzorcium.

A beruházás fontosabb elemei:
– 15,3 ha alapterületű, műszaki védelemmel ellátott lerakótér építése;
– 30 000 m3 névleges kapacitású csurgalékvíz-medence felújítása;
– Napi 100 m3 kapacitású csurgalékvíz-tisztító berendezés felépítése;
– A meglévő komposztáló telep bővítése a jelenlegi 12-13 ezer tonna/év kapacitás-

ról 25 ezer tonna/év kapacitásra.
A beruházás jelenleg a tervezési és előkészítés fázisában van. 2010. szeptember 15-

én beadásra került a tárnoki önkormányzathoz az építési engedélyezési terv. Folyik a
felvonulási terület előkészítése, és folyamatban van az építési munkák megkezdéséhez
szükséges előzetes felmérések, vizsgálatok elkészítése. Az építési engedélyek beszer-
zése várhatóan ez év végére megtörténik, azt követően megindulnak az építési mun-
kálatok.

A beruházás tervezett befejezésének dátuma: 2011. október 1.

PRHK I. ütem depóniagáz-hasznosítás

A PRHK I. ütem larakóterében keletkező depóniagáz hasznosítására az FKF Zrt. nyílt
pályázatot indított 2009 decemberében. A pályázati eljárás jelenleg még folyamatban
van. A pályázat végső eredményének jóváhagyását követően megkezdődhet az enge-
délyezési folyamat, melyet a kivitelezés követ.

A kiserőmű első fázisának várható üzemkezdése 2012 első negyedéve, 2 MW telje-
sítménnyel.

Szeretteinkre emlékeztünk

Akik lakoznak csendben valahol,
Szomorú fűz, akire ráhajol,

Akinek sírján halvány mécs lobog,
A gyötrődést azok már feledték:

Mi sírva élünk, ők meg boldogok…
(Ady Endre: A halottak)

Mindenszentek a megemlékezés napja.
Hívő és nem hívő ember felkeresi szeretteit
a temetőben, ahol virággal és gyertyagyúj-
tással adózik emléküknek. Ilyenkor felsza-
kadnak a régi, és még alig gyógyuló sebek.
Mindenki szembesül elvesztett szerettei
emlékével, szívünk megtelik mély, tompa
fájdalommal. Mindenkiben közös az emlé-
kezés, a sírok rendezése, széppé tétele.

A pusztazámori temetőkertben nyugvók
sírjait is elborították a szebbnél szebb virá-
gok. Estére a temető fényárban pompázott.
A Remeteségben ezen a napon Varga Imre
címzetes esperes misét celebrált a halotta-
kért, majd megáldotta az újonnan létesített
sírkertet, amelyben a temetőben nyugvók
évszázados síremlékeit helyezték el. E sír-
kert a Pusztazámorról származó Pádár
Vilma nagylelkű segítségének eredménye-
képpen született meg, melyért köszönetü-
ket fejezik ki a pusztazámori katolikus egy-
ház hívei és a község lakossága.

K. B.

Karácsonyi miserend
December 24-én 21.30 óra

Pásztorjáték bemutatása a Remeteségben
December 24-én 22 óra

Szentmise a Remeteségben
December 25. 9.30 óra

Ünnepi szentmise a Kápolnában
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Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16 § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A közterület rendjéről és használatáról szóló 5/2007.( IV.27.) számú rendelet
(a továbbiakban: R)  17. § számozása 23.§-ra változik és  az alábbi 17.§ – 22.
§-ig terjedő szakasszal egészül ki:

„17. §

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) Az ingatlan előtti járda, (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg

ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), saroktelek
esetén minden oldalán, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépí-
tetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről,
a hóeltakarításról és a síkosság-mentességről.

b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról.
c) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megkö-

zelítésére és körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

d) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.
e) A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok meg-

felelő nyeséséről.
f) A járműbehajtók átereszeinek építéséről, jó karban és tisztántartásáról.
(2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmé-

nyek és szolgáltató egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet – a nyitva tartás ideje alatt a
tulajdonos köteles tisztán tartani.

(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári
időszakban legkésőbb reggel 07.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot
az összegyűjtött háztartási hulladékkal együtt elszállítani. 

(4) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nél-
kül végezhető.

(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési
munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület
közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

18. §

Az építési és bontási, valamint a felújítási munkálatok helyét – szükség ese-
tén – a környező közterülettől el kell zárni. Amennyiben a munkálatok vég-
zése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folya-
matosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül el kell
szállítani és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.

19. §

(1) Az ingatlantulajdonosok a közterületi sávok feltakarításából keletkezett
szemetet, kerti hulladékot, a háztartási hulladékot a háztartási hulladékgyűj-
tő tartályban kötelesek elhelyezni. Amennyiben a szokásos mennyiségűnél
nagyobb mennyiségű szemét keletkezik, annak elszállításáról a tulajdonos
köteles gondoskodni. 

(2) Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából kelet-
kezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékelvezető rend-
szerbe beleseperni, illetőleg beleönteni.

20. §

(1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne
szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál vagy szállítás
alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt a fel- vagy lerakás
elvégzése után, illetőleg a szállítás során nyomban megtisztítani. 

(2) Építési munkálatoknál, illetőleg egyéb közterület használata során a
fákat, valamint a közterületi létesítményeket védőburkolattal kell körülvenni.
A rongálódásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni. 

(3) Közterületen a gépjárművek mosása – erre alkalmas helyen – csak
karosszéria mosással és mosószer használata nélkül, illetőleg a környezetre
nem káros mosószerrel végezhető. Alváz mosás tilos. A mosással okozott

szennyeződést és csúszásveszélyt haladéktalanul meg kell szüntetni. Tömeg-
közlekedési útvonalakon és az útvonalak mentén gépjárművek mosása tilos!

21. §

(1) Vásárok, sport és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szer-
vezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illem-
hely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt köve-
tően a terület tisztántartásáról.

(2) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel,
vizelettel, emberi és állati ürülékkel) beszennyezni tilos!

(3) Az ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója hala-
déktalanul köteles gondoskodni.

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos
esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén naponta többször is) síkos-
ságtól mentesíteni.

(5) Hórakást tilos elhelyezni:
– útkereszteződésben,
– útburkolati jeleken,
– a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél,
– közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gáz és egyéb közlé-

tesítmény, pl. lámpaoszlop, hirdető oszlop stb. köré),
– a kapubejárat elé, annak szélességében.
(6) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül

(homok, salak) klorid tartalmú (pl. konyhasó) fagyáscsökkentő szer használa-
ta csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mér-
téke 40 g/m2 –nél több ne legyen. Ezeknek az anyagoknak a tárolása tároló
edényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.

(7) Klorid tartalmú vegyszerek használata zöld területeken és azok közvet-
len környékén tilos!

22. §

(1) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illető-
leg megrongálása tilos!

(2) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék stb.) rongálása, csonkítása
leszakítása tilos!

(3) A közterületen a fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról való
gondoskodás a Polgármesteri Hivatal feladata. Fakivágás közterületen a jegy-
ző engedélyével végezhető. 

(4) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni tilos.
(5) Gyermekjátszótereken, az ilyen jellegű parkokban ebeket sétáltatni

még pórázon is tilos!
(6) Közterületen állatot legeltetni tilos.
(7) Fákon, közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken – a

rendeltetésszerűen hirdetésre szolgáló berendezések kivételével – a tulajdo-
nos engedélye nélkül hirdetni, falragaszt vagy reklámot elhelyezni tilos!

(8) A falragaszok ki nem jelölt helyeken történő felragasztásáért ez e tevé-
kenységet végző és a megrendelő – felelősségük megállapítása esetén – egye-
temlegesen felelnek.”

2.§

Hatályon kívül helyező rendelkezés:
1.) A 8/2004. (VII.09.) számú rendelet (a továbbiakban: R) III. fejezet

24 § –28.§-ig hatályon kívül helyeződik.
2.) A R IV. fejezetének számozása a III. fejezet 30.§ száma 24.§-ra módosul.
3.) A R V. fejezet számozása IV. fejezetre változik, a 31. § számozása 25.§-

ra módosul.

3. §

1.) Ezen rendelet 2010. december 1-én lép hatályba.
2.) E rendelet hatályba lépésével egy időben a 6/2000. (XI.20.) számú

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
Pusztazámor, 2010. október 29.

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Pusztazámor Község Önkormányzatának 10/2010. (XI.25.)
számú rendelete a közterület rendjéről és használatáról

szóló 5/2007.( IV.27.) számú rendelet módosításáról
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Színházban jártunk
November végén a Budaörsi Játékszínbe látogattunk. Községünk
36 színházkedvelője élt ezzel a lehetőséggel. A Mágnás Miska
című operettet néztük meg, fergeteges szereposztásban: Magyar
Attila (Miska a lovászsegéd), Gregor Bernadett (Marcsa a kony-
halány), Trokán Péter (Korláthy gróf), Tordai Teri (nagymama). 

Röviden a darab tartalmáról: Baracs István mérnök úr, hogy meg-
leckéztesse Korláthy grófot, úgy dönt, grófi ruhába öltözteti Miskát,
a lovászsegédet; így igyekszik bebizonyítani: „mérnöknek négy évig
tanul az ember, gróf viszont öt perc alatt lehet bárkiből. Sokáig emlé-
kezetes marad mindnyájunknak ez az előadás. Kiss Ágnes

A sóskúti óvoda felújítása elsősorban a helybéliek szívügye és
öröme, de mások számára is érdekes lehet, miként valósítható
meg egy időszerűvé váló intézmény-felújítás. Az 1977–78-ban
épült óvoda rendbetételére, korszerűsítésére a település uniós
forrásokra is sikerrel pályázott. Így vághattak bele az épület tető-
cseréjébe, a homlokzat utólagos hőszigetelésébe és a csoport-
szobák bejáratainak akadálymentesítésébe. A november végére
elkészült, mintegy 21,5 millió forint értékű beruházás terveit a
Pap Tibor Mérnökiroda készítette, a kivitelezést közbeszerzési
eljáráson a Generál Centrál Kft. nyerte el. 

A projekt részeként konyhai berendezések fejlesztésére is sor
kerül. A lezárult ajánlattételi felhívás eredményeként a megbí-
zást elnyerő tatabányai cég, a Gasztrometál Zrt. a tervek szerint
december 15-ig szállítja le és üzemeli be a megvásárolandó
gépeket, eszközöket. 

A beszerzés értéke bruttó 4 095 000 Ft. A beruházáshoz az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív
Program keretében 3 646 688 Ft támogatást nyert el az önkor-
mányzat. 

A konyha eszközállománya 10 tálcás kombi sütő-pároló beren-
dezéssel, kétsebességes motorikus alapgéppel, többféle segédgép-
pel, segédeszközzel gyarapodik. Ezek a gépek hozzájárulnak
majd a változatosabb, korszerűbb gyermekétkeztetéshez.

Európai óvoda
Sóskúton

Karácsonyi készülődés
az óvodában

„Elérkezett már december,
foga van a télnek.
Házak meghitt melegében
kis gyertyácskák égnek.

Ünneplőbe öltöztetjük,
szívünk és lelkünk.
Szép karácsony érkezését
boldogan köszöntjük.”

Néhány héttel kará-
csony előtt a gyerekek
már előre örülnek az
ünnep eljövetelének. A
Mikulás érkezésére ver-
seket, dalokat tanulnak,
karácsonyi dalocskákat
énekelnek. Az óvoda
„ünnepi ruhába való”
díszítésében is ügyesen,
szorgosan segítettek. A
kézműves foglalkozá-
sok alatt készített mun-
kákkal igyekszünk örö-
met szerezni a gyerme -
keknek és a szüleiknek.
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Immár hagyományosnak nevezhető az évről-évre megrendezett
Márton-napi rendezvény. Idén november 13-án gyűlt össze a
szórakozni vágyó közösség az iskola aulájában. A program
vezetője, a Mesélő fogadta a gyerekeket. Mielőtt a résztvevők
beléptek a Kézműves műhelybe, elmesélte Szent Márton törté-
netét, és a Márton-napi népszokásokat: időjóslást, állatok behaj-
tását, az újbor napját, a különleges, libából készült ételek
fogyasztásának szokásait. Így a gyerekek ismereteket szereztek
Márton püspökről és tevékenységéről. 

Ezután következett a kézműves műhelyben található játékok
megismertetése. Már a bevezetés folyamán a gyerekek különbö-
ző szerepeket kaptak és együtt játszottak. A műhelyben négy
különböző foglalkozás várta a kalandra éhes lurkókat. Ki lepényt
sütött, majd libazsírral el is fogyasztotta, ki libamuzsikát készí-
tett, ki agyagfigurát ügyeskedett, s végül mindenki elkészítette az
esti felvonuláshoz a lampiont. Mindeközben a Nyugdíjas Klub
asszonyai tollfosztásra várták az érdeklődőket.

A rendezvény ideje alatt a szorgos anyukák a büfében tevé-
kenykedtek. Libazsíros kenyérrel, sok-sok süteménnyel, teával és

pogácsahegyekkel várták a sok kis éhes szájat. A bevétel a Gyer-
mekmosoly Alapítvány számláját növelte; az alapítvány a pénzt
a gyerekek szabadidős programjaira költi. Köszönet érte minden
hozzájárulónak, aki közvetlenül vagy közvetve segített.

A jó hangulatú program lampionos felvonulással zárult.
Gólyalábas vezette a felvonulókat végig a Petőfi utcán. A felvo-
nulók becsengettek néhány nyugdíjashoz, libalepénnyel lepték
meg őket, és egy kis szeretetet, fényt vittek az életükbe. Mára a
családok egyik kedvenc őszi programjává vált az esemény. 

Mindez a csoda, hogy megvalósuljon, kell egy jó támogató,
aki/amely a költségeket fedezi, hiszen a rendezvények minden-
ki számára ingyenesek.  Községünkben ezt a szerepet a Puszta-
zámor Községért Közalapítvány vállalta fel. A programok költsé-
geit az egész év folyamán a közalapítvány fedezi – ez nem kis
anyagi áldozat. Köszönetünket fejezzük ki a közalapítvány kura-
tóriumának és Pusztazámor önkormányzatának áldozatos tevé-
kenységükért.

Kiss Ágnes
szervező

Márton-napi alkotóműhely
2010

2010/6
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1993 óta igazgatóként, majd
tagintézménnyé válása óta
tagiskola-vezetőként irányí-
tottam a pusztazámori iskolát.
A dátumot leírva megdöbbe-
nek. Olyan, mintha csak
néhány esztendeje léptem
volna át először a hatalmas
fák közt megbúvó mesebeli

kastély – egykori iskolánk – küszöbét. Az idő múlására azonban
több jel figyelmeztet.  A régi épület már a múlté. Jó látni, hogy
első itteni tanítványaim sikeres felnőtté, többen szülővé váltak.
Kevésbé jó, hogy munkabírásom nem a régi. A vezetői és tanítói
feladatkör együttes ellátása meghaladja erőmet.

Egy ideje foglalkoztat a gondolat, át kéne adnom a stafétabotot.
Az elképzelés mostanra elhatározássá érett meg bennem. Kértem
az iskolavezetést, 2010. október elsejével mentsenek fel a vezetői
teendők alól. Életem egyik legfontosabb szakasza ezzel a döntéssel
lezárult. Köszönöm mindazoknak, akik munkámban támogattak.

Örömömre szolgál, hogy kiváló kollégának adhatom át a képze-
letbeli stafétát, akit szakmailag és emberileg igen nagyra tartok. Mos-
tantól Garainé Kiss Gabriella a tagiskola vezetője. Személye garan-
cia arra, hogy továbbra is érzelmi biztonságot nyújtó, gyermekköz-
pontú légkörben tanuljanak a kisdiákjaink. Gabika néninek sok erőt
és jó egészséget kívánok ahhoz, hogy közösségünket további sikerek
felé kormányozza. Munkájában eztán tanítóként szeretném segíteni,
mert a pusztazámori iskolát változatlanul szívügyemnek tekintem.

Mészáros Ildikó

„Átadom a stafétabotot…”
„Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek! Ennyi az egész.” (zen bölcsesség)

Örömmel osztom meg a szülőkkel, olva-
sókkal, hogy az elmúlt hetekben több
tanulónk öregbítette iskolánk hírnevét
értékes versenyeredményeivel. 

Gratulálunk Kelemen Kolett 4. osztá-
lyos tanulónknak, aki a Budaörsi Kistérség
versmondó versenyén 1. helyezést ért el.
Kolett novemberben is remekül szerepelt

a sóskúti iskola vers- és prózamondó ver-
senyén, ahol Csukás István művének szín-
vonalas előadásával megérdemelten
vehette át a legmagasabb elismerést, az
Arany minősítést.

November 9-én intézményünkben
került sor az iskolai vers- és prózamon-
dó verseny középdöntőjére. 19 kisdiák

szórakoztatta előadásával a zsűrit és
társaikat. Közülük négyen jutottak
tovább a sóskúti iskolában megrende-
zett döntőre, ahol a legjobbakkal kellett
összemérni előadó-tehetségüket. Mi
Bank Bálintnak, Kelemen Kolettnek,
Kenéz Martinának, Keresztes Hannának
szurkolhattunk, akik szereplésükkel
kiérdemelték a döntőbe kerülést.
Reméljük, hogy a versek, mesék iránti
érdeklődésük továbbra is megmarad.
November 11-én a sóskúti iskolában
aztán mindnyájan remekül szerepeltek.
Igazán büszkék lehetünk, hiszen Kele-
men Kolett 4. osztályos, Bank Bálint
harmadikos Arany minősítést szereztek,
mely rajtuk kívül csak felsősöknek sike-
rült. Nagyon elégedettek vagyunk a
másodikos Kenéz Martina és a harmadi-
kos Keresztes Hanna szereplésével is.
Színvonalas előadásáért Martina Ezüst,
míg Hanna Bronz minősítést ért el.
Mindnyájuknak szívből gratulálunk! 

Novemberben más területen is értek el
sikereket tanítványaink: a sóskúti iskolá-
ban az Egészséghónap keretén belül zajló
Kresz-versenyen a 3. osztályos Bank
Bálint 3. helyezett, míg Szakács Bence 5.
helyezett lett, s így értékes ajándékokkal
térhettek haza. 

Reméljük, a sikeres évkezdés a továbbiak-
ban is folytatódik, hisz úgy gondolom, mél-
tán vagyunk büszkék iskolánk kisdiákjaira!

Garainé Kiss Gabriella
tagiskola-vezető

Iskolánk büszkeségei

EMLÉKFOTÓ A KRESZ-VETÉLKEDŐRŐL
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Iskolai hírmondó
Iskolánkban a 2010/2011-es tanév az
immár hagyománnyá vált Tanévnyitó
suli-bulival kezdődött augusztus 28-án.
Ez a családi találkozó – ismerkedő dél-
után a hivatalos évnyitót előzte meg.
Nemcsak a nagyobb gyerekek, de a kis
elsőseink is nagy örömmel vették birtok-
ba iskolánkat. Bemutatkozott az új tan-
testület is: az 1. osztályosokat Németh
Judit és Patóné Hradil Adrienn, a 2. osz-
tályosokat Lázár Emília és Sereginé
Roóz Andrea, a 3-4. osztályt tantárgy-
csoportos oktatásban Garainé Kiss
Gabriella, Magyar Mariann és Mészáros
Ildikó tanítja ebben a tanévben. 

A családi délutánon néhány tanulónk
verssel, énekkel köszöntötte egymást és az
iskolakezdést, majd a kis elsősök Fecskea-
vató szertartása következett. Az 1. osztá-
lyosok még aznap ki is próbálták az új osz-
tálytermüket, ahol a két tanító néni játékos
feladatokkal vezette be őket az iskola vilá-
gába. Szülőkkel, testvérekkel, a régi és az
új barátokkal együtt remek hangulatban
telt a délután. Ezúton szeretnék mindany-
nyiunk nevében köszönetet mondani a
Naplemente Nyugdíjas Klubnak és az Ifjú-

sági Klubnak, hogy a tanulóink rendelke-
zésére bocsátották az elsős tantermet. 

Szeptember hónappal aztán valóban
elindult az igazi iskolai élet.  A tanulás
mellett sok-sok emlékezetes és színvona-
las programban volt részünk. Ezek az ese-
mények nem csupán színesítették az isko-
lás életet, de hozzájárultak tanulóink sze-
mélyiségének fejlesztéséhez is. Fontos
hozadéka e rendezvényeknek, hogy
alkalmat teremtettek kis közösségünk erő-
södéséhez. 

Iskolánk mind a négy osztálya képvisel-
tette magát a szeptember 25-i szüreti
programon, mely a Budaörsi Kistérségi
Fesztivál keretében zajlott. Gyermekeink
megismerkedhettek a szőlőpréseléssel,
mustot is kóstolhattak, majd az ügyes
kezűeket kézműves műhely várta. 

„Szent Mihály napi vásárost” játszottunk
a tornateremben október 4-én. Fantaszti-
kus élmény volt nekünk, tanítóknak és a
csillogó szempárokból ítélve a gyerekek-
nek is. Volt produkció: minden osztály
bemutatta versekkel, népi játékokkal, nép-
dalokkal, szerintük mi is az a híres vásár.
Majd a néptáncot oktató Tünde néni veze-
tésével táncházban vett részt az összes
gyermek. Végül jött a fő attrakció: az igazi
VÁSÁR! 4 krajcárt kapott mindenki és
elkölthette, amire szerette volna: volt zsák-
bamacska, papírrepülő, könyvjelző meg –
hála három lelkes anyukánknak (Dávid

Enikőnek, Károlyiné Peltzer Évának, Lévay
Viktóriának) – mézeskalács-vásárban is
tolonghattak gyermekeink. A legjobb az
egészben, hogy a gyerekek nem akarták
befejezni a „játékot”, és a „Máskor is csi-
náljunk ilyet!” mondatok nagyon megme-
lengették a szívünket. Mi, tanító nénik is
szeretnénk még sok-sok hasonlót átélni! 

Várakozáson felüli érdeklődés kísérte
az Állatok Világnapja alkalmából kiírt
rajzversenyt és tárgyalkotó pályázatot.
Reméljük, hogy a gyermekkorra oly jel-
lemző állatok iránti érdeklődés és szeretet
kis alkotóinkban a későbbiekben is meg-
marad. Ahogy megmaradt azokban a fel-
nőttekben, akik segítettek a nagyszerű
pályamunkák létrejöttében. A zsűri igen
nehéz helyzetben volt a különféle techni-
kával készült, sok szép alkotás láttán,
melyeket az emeleti előtérben minden
érdeklődő megcsodálhatott. Az értékelés
kategóriánként történt. Valamennyi pályá-
zó emléklapot és édességet kapott.
A kategóriák legkiválóbbjai pedig rajzesz-
közöknek örülhettek. A legkreatívabb
munkák alkotói könyvjutalomban része-
sültek. 

Októberben kirándulni voltak az osztá-
lyok. A másodikosok és negyedikesek a
Budapesti Mezőgazdasági Múzeum
„A sivatag több milliárd élőlény küzdelme
éjjel és nappal” című interaktív kiállítást
tekintették meg, míg a harmadikosok úti
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célja Érd volt. A tananyaghoz kapcsolható-
an a török hódoltság még meglévő műem-
lékeit keresték fel: a mohácsi csatába indu-
ló II. Lajos emlékművét, illetve a 16. szá-
zadban épült minaretet. A legizgalmasabb
élményt a volt kastély alatt húzódó kazama-
tarendszer bebarangolása jelentette.

Az őszi szünet előtti napon, október
29-én Tök Jó Napot  tartottunk;  ezen a
napon minden a sütőtökről szólt.  Még a
ruházatunkkal is a tököt idéztük, minden-
ki sárga színű ruhadarabot viselt a nap
folyamán. Néhány tanuló a töklámpásról
mondott rigmusokat, majd a 3-4. osztá-
lyosok angol dalokat énekeltek a Hallo-
weenről. Az osztályokban folytatódott a
Tök Jó Nap-i barkácsklub, melyen papír-
ból, termésekből alkottak tököket a diá-
kok. Köszönet illeti azokat a szorgos
anyukákat, akik finomabbnál finomabb
tízóraival leptek meg bennünket. Minden
osztályban kisorsoltuk a „TÖKJÓFEJ” gye-
rekeket, akik egy éven keresztül birtokol-

hatják a koronát. Sütőtökkrémleves pirí-
tott tökmaggal zárta ezt a nem mindenna-
pi délelőttöt.

A novemberi Márton-napra is nagy lel-
kesedéssel készültek a családok. Néhány
gyermek a természetről szóló verssel
lépett a nagyközönség elé, az anyukák
pedig büfét szerveztek. 

Ugyancsak novemberben, advent 1.
vasárnapját megelőzve került sor az isko-
lai SZMK által szervezett adventi vásárra.
Az osztályok is nagy izgalommal készül-
tek a vásárrra, ahol büszkén állították ki a
karácsonyt megidéző apróságaikat. Sok-
sok kisgyerek még napok múlva is büsz-
kén mesélt az elkészült alkotásokról, a
vásár hangulatáról.

Rövid időn belül két remek családi dél-
utánban lehetett részünk, s mindkettőt a gye-
rekek érdekeit szolgáló jó szándék vezérelte.
Hálás köszönet mindenkinek, aki részt vett a
Márton- napi büfé és az adventi vásár előké-
születeiben, lebonyolításában és az utómun-

kálatokban. Egyik sem valósulhatott volna
meg a családok közreműködése, felajánlásai
és az anyukák, nagymamák munkája nélkül!

December 3-8. között iskolánk az Úton
Betlehembe című vándorkiállításnak
adott otthont, ahol a mi gyerekeink pálya-
munkái is szerepeltek. Elismerés illeti
Holinszki Íriszt, Csányi Rékát, Tarnay Klá-
rát és Árvai Bencét. Gratulálunk Lázár Lil-
lának és Leának akik 3. helyezést értek el.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani  a
résztvevő gyermekek családjának is, hogy
támogatták gyermekük kreativitását. A
vándorkiállítást megnyitó napon kézmű-
ves foglalkozás várta a gyerekeket. Az
Iharos Kézműves Egyesület tagjainak köz-
reműködésével kipróbálhatták a nemeze-
lést és fűzfavesszőből adventi koszorút
készíthettek.

December 4-én aztán hozzánk is meg-
érkezett a Mikulás! A Mikulásváró játszó-
házban sok kisgyermek megtalálta a ked-
venc elfoglaltságát. Amíg a Mikulásra
várakoztak az óvó nénikkel és a tanító
nénikkel együtt, ötletes alkotások szület-
tek a kézműves műhelyben.

Hiába a szürkeség, a hideg, a nappalok
rövidsége, a pusztazámori kisiskolások a
tanulás mellett nem szenvednek hiányt az
élménydús programokban. Elöljáróban
még annyit szeretnénk közölni, hogy a de -
cember hónap is tartogat meglepetéseket.

December 10-én ( e cikk leadása után)
Kuzma István és tanítványai adventi kon-
certjére hívtuk a pusztazámoriakat isko-
lánkba, hogy lélekben is készülődjünk az
ünnepre.

Sok szeretettel meghívjuk Önöket a
pusztazámori Falukarácsonyra, melyet
december 19-én (vasárnap) 15 órától tar-
tunk, és  amelyen iskolánk tanulói is sze-
repelnek. 

Garainé Kiss Gabriella
tagiskola-vezető
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Nem tudom, az értelmező szótár miként
határozza meg a vendég fogalmát. „Csak”
azt tudom, amit szüleimtől tanultam. A
vendég az, aki valamilyen okból érdeklő-
dést tanúsít irántad, eljön hozzád, meglá-
togat. Fáradozásának jutalma a vendég-
jog, mely a vendéglátót mindaddig köte-
lezi, amíg a vendég azzal vissza nem él.
A vendégjog megkülönböztetett figyel-
met, udvariasságot nyújt az érkező szá-
mára, függetlenül attól, hogy személyét
magamban hogy ítélem meg. 

Ebben a szellemben igyekszünk fogad-
ni a hosszabb-rövidebb időre hozzánk
érkezőket. Talán nem véletlen, hogy a
vendégház megjelölés választottuk a ride-
gebb, személytelenebbnek hangzó pan-
zió helyett. 

Aki megszáll nálunk, nemcsak hoz-
zánk, Zámorra is érkezik. Szerencsére
egyre többen. A zámori közösségi rendez-
vények, a kastélybeli esküvők résztvevői,

A vendég
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a vendégházunkba érkezők és más láto-
gatók, mindannyian hírvivőkké válnak. 

Úgy gondolom, közös érdekünk, hogy
visszatérjenek és másokat is a falunk irán-
ti kíváncsiságra ösztönözzenek. Ők azok,
akik ittlétükkor felkeresik a vendéglátó-
helyeket, az itteni boltokban vásárolnak,
akik után az idegenforgalmi adót fizetjük
a falunak, és ha turistaként érkeznek,
kíváncsiak településünk múltjára, jelené-
re, építészeti emlékeinkre, életünkre.

Legutóbb Békéscsabáról utazott ide egy
16 fős csoport, az ottani Meteor Turista Egye-
sület tagjai. Három napot töltöttek itt. Szom-
baton Etyekre látogattak; a hétfői hazautazás
előtt Zsámbék nevezetességeit nézték meg;
a vasárnapot Pusztazámor megismerésére
szánták. Dr. Fekete Zsuzsannát kérdeztem
meg, hogy bemutatná-e falunkat az érdeklő-
dő csoportnak.

(Most egy pillanatra elkalandoznak gon-
dolataim:

– ha néhai dr. Szitnyai Jenő újságíró
atyai barátunktól nem kapunk egy paksa-
métát, melyben Zámor múltját érintő
levéltári anyag másolatai voltak;

– ha nincs a Zámori Kör, melynek első
munkája a pályázati és önkormányzati anya-
gi segítséggel létrejött Pusztazámor bemutat-
kozik című kiadvány (10 évvel ezelőtt);

– ha Zsuzsi nem olyan empátiával nyúl
a témához és ötvözi a Jenő bácsitól kapott
anyag információit az időközben meg-
szerzett helyi ismeretekkel, a kiadvány
minden segítőkész gyűjtögető munka

ellenére nem születik meg, és ő nem válik
falunk múltjának tudorává. Ez az ismeret-
anyag azóta jelentősen bővült Pádár
Vilma és mások kutatási eredményeinek
megismerése által, és lassan elkészül
Pusztazámor krónikája, aminek megszü-
letéséért hónapok óta dolgozik.)

Időt rabló elfoglaltsága mellett kérésünk-
re igent mondott, és vállalta vasárnap dél-
előttre az idegenvezető szerepét a csoport
mellett. Pár nap múltán e-mail-ban néhány
soros köszönet érkezett számára, melynek
megismertetését én fontosnak gondolom, ő
talán szerénysége okán ellenezné.

„Kedves Zsuzsanna!
Nagy örömmel és szeretettel küldöm a

mellékelt fotókat, melyeket a faluséta
során készítettek a társaim. Ezúton is
köszönjük a tartalmas és minden igényt
kielégítő kalauzolást a községben! Nem
gondoltuk volna, hogy ennyi szép és
érdekes dolog van Zámoron! 

Őszintén szólva egy hónappal ezelőtt
jószerivel még azt sem tudtuk, hogy létezik
ilyen település. Csak kitartásunknak és szí-
vósságunknak köszönhetően találtunk rá,
mert hittük, hogy lehet Zsámbék–Etyek kör-
nyékén olyan szállást találni, amely igé-
nyünknek és pénztárcánknak is megfelel.
Kerestünk és találtunk! Nem bántunk meg!!!

Úgy a szállással, mint a faluval messze-
menően meg voltunk elégedve! Még egy-
szer és külön köszönjük értékes kalauzo-
lását és azt, hogy drága idejét szerény tár-
saságunkra pazarolta!

Fontos és értékes munkájukhoz – mind
Önnek, mind egyesületüknek – sok erőt,
kitartást, egészséget és kicsivel több pénzt
kívánunk!

Bízunk benne, hogy találkozunk még
Zámoron!

Üdvözlettel:
László István – elnök

METEOR Természetjáró Egyesület
Békéscsaba”

Szükségesnek tartottam ezt a néhány sort
mindenkivel megosztani, mert ez talán
több, mint a munkáért járó hivatalos fizet-
ség volna. Kérésére az erre szánt összeget a
templom perselyébe helyezték a látogatók.
Elégedettségük fokmérője a létszámukhoz
képest jelentősnek tűnő adomány.

A vendég jön és elmegy. A két időpont
között szerzett különböző tapasztalatok
egy végső benyomássá összegződnek,
melyet magával visz és másoknak átad.
Ha jó azt, ha kellemetlen, azt is.

Köszönet tehát mindenkinek, aki kérdé-
sükre és érdeklődésükre egy mosollyal is
megtoldott választ ad, mert hiszem, hogy
mindannyian jó hírét szeretnénk kelteni
Zámornak. Nincs okunk egyik turistától sem
rossz néven venni, ha nem a szentmise ele-
jére érkezik. Templomba a lakhelyén jár, itt
az Árpád-kori eredettel bíró, szépen felújí-
tott remeteséget és az egyéb látnivalókat
szeretné megnézni, mert ő a VENDÉG.

Halmainé Meszleny Katalin
(Halmai Vendégház)



2010/6 ZÁMORI HÍREK / 14

Minden év végén számos gondolat lát
napvilágot ezzel a csodálatos ünneppel
kapcsolatban, ám engedjék meg, hogy
mégsem magáról az ünnepről írjak.
Lényegesen fontosabbnak gondolom,
hogy megnézzük, miért is fontos ünne-
pekkor megállnunk egy pillanatra és
elgondolkodni. Miért szükséges ilyenkor
kicsit a múltba és kicsit a jövőbe is
tekinteni.

A múlt hordozza a tapasztalatainkat,
onnan merítjük tudásunkat. A jelenben
pedig – többek között – igyekszünk azon,
hogy a múltban megtanultakat a jövőben
kamatoztatni tudjuk. Hogy azokat a hibá-
kat, melyeket régebben elkövettünk, vagy
tapasztaltunk, ne kövessük el ismét. 

Ha egyszer a ház körüli munka kapcsán
a kalapáccsal az ujjunkra ütünk, rájö-
vünk, hogy igen nagyon tud fájni. Ha elég
nagyot ütünk, akkor annak további, még
fájdalmasabb következményei is lehet-
nek. Elkövettünk egy hibát. Ha bölcsek
vagyunk, akkor legközelebb, mikor ismét
kalapács kerül a kezünkbe, felidézhetjük
a régi fájdalmas tapasztalást és talán óva-
tosabbak leszünk. 

Ha valaki őszintén próbál kutatni emlé-
kei között, biztosan fel tud idézni egy
olyan helyzetet, amikor valamit próbált
egyedül megoldani, de nem sikerült. Töb-
ben voltak mellette, akik kimondva, vagy
nem kimondva, de szívesen segítettek
volna... És tudtak is volna valódi segítsé-
get nyújtani. A probléma pedig az volt,
hogy nem vettük észre őket – mert nem
figyeltünk, vagy nem akartuk észrevenni
őket –, mert túl büszkék voltunk. Ebben a
helyzetben – sok más mellett – arra kell
emlékezni, hogy akár egy kis közösség-
ben is erő rejlik. Ezt az erőt pedig nem
szabad lebecsülni.

Nézzünk egy harmadik esetet. Ha nagy
fájdalom, vagy csalódás éri az embert,
igyekszik a történteket elmesélni annak a
szűk családi, vagy baráti körnek, akikről
tudja, hogy megértik. Ők segíteni tudnak
abban, hogy a fájdalom vagy a bánat
hamarabb elmúljon, hogy mindaz a vesz-
teség, ami az embert érte, könnyebben és
gyorsabban feldolgozható legyen. Erről a
mélypontról – mindenki jól tudja – miha-
marabb ki kell mozdulni, azért, hogy az
ember az életét a normális, békés meder-
ben folytathassa tovább. Itt is a kis közös-
ség erejét fedezhetjük fel, hiszen akikkel
megosztottuk a gondunkat, azokkal
együtt sikerült kikecmeregni a bajból.

Ha jobban átgondoljuk a három kis tör-
ténetet, felfedezhetünk bennük egy érde-
kes és nagyon fontos közös vonást. Ez
pedig a SZERETET. Az első alkalommal,
amikor a kezünket ütöttük a kalapáccsal a
szög helyett, rájöttünk, hogy jobban sze-
retjük magunkat annál, minthogy önma-
gunknak fájdalmat okozzunk. Itt tehát
megtapasztalhatjuk, mi az önmagunk
iránti szeretet. 

A második alkalommal a körülöttünk
lévők szeretetét tapasztalhatjuk, akik
áldozatot hoznak azért, hogy segítsenek
nekünk. Ezen keresztül érthetjük meg,
hogy milyen az, amikor a másik a saját
szeretetét nyújtja felénk. Megérthetjük
ugyanakkor azt is, hogy e szeretet elutasí-
tása a másiknak fájdalmat okoz.

A harmadik esetben pedig belőlünk is
árad a szeretet azok felé, akikkel megosz-
tottuk legbensőbb gondunkat, fájdalmun-
kat, és a körülöttünk lévőktől is szeretetet
kapunk, akik meghallgatnak bennünket
és segítenek nekünk.

Továbbgondolva e három példát, azt is
láthatjuk, hogy az első kettőből tanulnunk

kell. Először megérteni a szeretet lénye-
gét, majd pedig megtanulni a képességet,
hogy a szeretetet fel tudjuk ismerni és el
tudjuk fogadni. Ha a harmadik eset be
tudott következni, az azt jelenti, hogy az
első kettőt már valamilyen formában
megértettük. Nem biztos, hogy teljesen
tudatosan, de valamennyire mégis.

Egy mély és őszinte beszélgetést köve-
tően – ha a résztvevőkben szeretet lakik –
az egymás közötti kapcsolat erősödni fog.
Mi az, ami erősíti? A bizalom. Miből ered
a bizalom? Az őszinteségből. Miért
vagyok őszinte a másikkal? Mert szeretet-
tel vagyok iránta.    

Két ember közötti barátság már közös-
ség. A közösség tehát csak úgy tud hosszú
távon működni, ha bizalomra és őszinte-
ségre, vagyis szeretetre épül. Nyilvánvaló,
hogy több tíz, több száz ember közösségé-
ben jóval nagyobb erőnek kell lennie
ahhoz, hogy egyben tudjon maradni. Jóval
nagyobb bizalomra és jóval nagyobb
őszinteségre van szükség, hogy egy nagy
közösség egészségesen működhessen.
Ebben pedig a közösség tagjainak kivétel
nélkül szerepe és feladata van. Van, akinek
több, van, akinek kevesebb, ám mindenki-
nek ki kell vennie a részét a feladatból. 

Az ünnepek egyik fontos lényege, hogy
emlékezzünk. A karácsony legfontosabb
lényege, hogy a szeretetre emlékezzünk.
Tudatosítsuk magunkban, hogy a szeretet
ereje nélkül minden közösség széthullás-
ra van ítélve. E gondolatot megfordítva
pedig bátran kijelenthetjük: az őszinte és
feltétel nélküli szeretet az, ami önmagá-
ban is képes arra, hogy egy közösséget
megmentsen a széthullástól. 

Amikor pedig a jövőbe tekintünk, erős
és működő családot, falut, várost, orszá-
got és világot szeretnénk magunk körül
látni. Ugyanezt kívánjuk szüleinknek,
gyermekeinknek és barátainknak is.
Mindannyian. Szeretet nélkül azonban ez
a kívánság nem fog tudni valóra válni. A
karácsony egyik leggyönyörűbb csodája,
hogy a szeretetet láthatóvá teszi önma-
gunk számára. Nem ajándékok formájá-
ban, fizikai tekintetben, hanem a szeretet
hője jár át bennünket, a lelkünkben.
Lehet, hogy nem vesszük észre azonnal,
de higgyék el, a szeretet melegsége
bizony ott van bennünk. Ott van mind-
annyiunkban. Kivétel nélkül. Ez a legcso-
dálatosabb ajándék, amit ember kaphat.

Békés és szeretetben gazdag karácsonyt
kívánok mindannyiuknak!

Kralovánszky Kristóf
2010 karácsonyán

A karácsony ajándéka
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A közelmúltban elkészült honlap nem csupán a Sóskúti Egyház-
község életét és tevékenységét dolgozza fel, hanem azok az egy-
házközségek is magukénak tartják, amelyek társplébániákként
Sóskúthoz tartoznak. Így Pusztazámor, Tárnok, Tárnokliget is
minden tekintetben benne foglaltatik a weblap témáiban, hivat-
kozásaiban, híreiben és egész tartalmában. A négy egyházköz-
ségben közös a – más-más helyen élő – hívek évek óta erősödő
barátsága és a plébános személye.

Weboldalunkon szeretnénk bemutatni egyházközségeink életét
mindazoknak, akik területünkön élnek, és katolikus keresztények-
nek vallják magukat, vagy bármiféle kapcsolatban vannak velünk.
Legyenek akár községeinkben lakótársaink, hazánkban polgártár-
saink, vagy éljenek bárhol a világon jóakaratú emberként.

Honlapunkon való bemutatkozásunk természetesen nem lehet
teljes, hiszen a személyes tapasztalatot nem pótolhatja teljes mér-
tékben a fénykép vagy a betűhalmaz. Ám mégis azt szeretnénk, ha
a portálra látogató jobban megismerne bennünket; megismerné
híveinket, istentiszteleteinket, rendezvényeinket, hogy minél szo-
rosabb kapcsolatba kerülhessünk egymással. És mi is, a négy egy-
házközség hívei, akik kétezer éves egyházunk ma élő tagjaiként a
Benta-patak völgyének három településén lakunk, jobban megis-
merhessük egymást. Ugyanakkor beletekinthetnek életünkbe azok
is, akik a világ bármely tájáról rátaláltak szerény weboldalunkra. 

Szeretnénk, ha önök még inkább bele tudnának kapcsolódni
az általunk óhajtott és gyakorolt krisztusi életbe, és éreznék,
hogy egy család vagyunk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban.
Együtt imádkozunk saját magunk és a világ üdvösségéért,
magyar nemzetünkért, édes hazánkért és családjainkért!

Varga Imre
plébános

Világunk megbolondult – mondta nekem a múltkor egyik ked-
ves hívem. Aztán elkezdte indokolni állítását: ez már nem
karácsony, hanem nyomorult tolongás; ez már nem ünnep,
hanem a szabadnapok száma; ez már nem Krisztus-várás,
hanem ajándékvárás; ez már nem meghittség, hanem a külső-
séges csillogás. A mai ember karácsonya nem más, mint egy
tudatlan hajszolása, szükségszerű „kibírása” a december végi
napoknak.

Hát igen. Ehhez nincs mit hozzátenni. Valóban ezt éljük át,
ezt éljük meg. Biztos, hogy a történelmi gyökerektől elsza-
kadt ember reakcióját láthatjuk környezetünkben. Azét az
emberét, aki az év minden napján hajszolja a pénzt, és ezzel
próbálja megváltani magát, indokolni minden tettét. De „ráfi-
zet”, mert nem fogja megtalálni soha azt, amit a pénzétől
remél.

Nagy baj ez. Persze ilyenkor elgondolkodik mindenki, hogy
hol rontotta el. Akinek van lehetősége, visszaemlékszik gyer-
mekkora karácsonyaira. Önmaga is bevallja, hogy ma valami
nincs rendben. Mert akkor még a Jézuska hozta a karácsonyfát,

természetes volt az ima és a szent ének a karácsonyfa körül, úgy,
mint a templomi ünnepi szentmise is.

De vajon az ünnep változott, vagy mi? Sajnos mi magunk vál-
toztunk. Tönkretettük az ünnepet. Egy születésnapi ünnepi foga-
dáson már nem törődünk az ünnepelttel, csak a finom vacsorai
fogásokkal, meg a jó előadásokkal és a tűzijátékkal. Pedig ez így
méltatlan vendégség. Krisztus nélkül nincs karácsony, nincs ven-
dégség. Nélküle nincs értelme az egésznek. Hiszen Őt kellene
ünnepelnünk, aki itt van közöttünk, és a maga egyszerűségében,
kisgyermeki, istenemberi mivoltában a megváltásunkra készült,
amikor közénk jött a Földre.

Erre szeretnénk gondolni karácsony ünnepén. Szeretnénk
valódi, bensőséges ünnepet látni községünk családjainak köré-
ben is.

Hagyjuk el a kommersz, üres és mondanivaló nélküli „kará-
csonyi szabadnapok” ránk erőltetett érzését. Térjünk vissza a
lényeghez. Ekkor érezhetjük magunkat úgy, mint Petőfi János
vitéze, aki Tündérországban járva boldoggá lett. Persze mi nem
ezt a fajta Tündérországot keressük, hanem a Mennyország
szépségét. De ezt csak akkor tapasztalhatjuk meg, ha valóban a
krisztusi szeretet ölel át bennünket a karácsonyi ünnepek alatt.
Hagyjuk el erre a néhány napra a mai romlott világot, és leg-
alább gondolatban idézzük fel magunkban az igazi örömforrás
lényegét: „Fel nagy örömre: megszületett…!” És erre az igazi
értékre tanítsuk meg gyermekeinket, unokáinkat!

Minden kedves keresztény testvéremnek, de minden jóakara-
tú lakótársamnak nagyon boldog, és a megszületett kisded Jézus
által megáldott, bensőséges, szép ünnepet kívánok őszinte tisz-
telettel és szeretettel.

Varga Imre
plébános

Elkészült az egyházközségek honlapja
(www.soskutiplebania.hu)

Átélni a karácsony lényegét
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Az advent a latin „adventus Domini” kife-
jezésből származik, ami annyit tesz: az
Úr eljövetele. A karácsonyt megelőző
várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.
Régebben egyes vidékeken nevezték ezt
az időszakot „kisböjtnek” is. Advent a
Szent András napjához legközelebb eső
vasárnappal veszi kezdetét, és a kará-
csony előtti vasárnapig tart. A katoliku-
soknál az advent a csendet, az elmélke-
dést és az imádságot jelenti.

Erre az időszakra esik több jeles nap,
amelyeknek népi hagyományköre kisebb-
nagyobb mértékben vallásos elemeket is
tartalmaz (András, Borbála, Miklós, Luca).
Ekkor van a téli napforduló ideje is, ami-
kor a fiatalság az új kerecsen-sólymokat
vadászatra eresztette, amiket a mágusok
megáldottak. Ettől kezdve hosszabbod-
nak a napok, ezért a világosságot, Jézus-
nak, a Fény Fiának, a Világ Világosságá-
nak születését is ünnepeljük.

Adventkor a XIX. század óta szokás
koszorút készíteni. Első alkalommal
1860-ban egy berlini árvaházban Johann
Heinrich Wichern evangélikus lelkipász-
tor készítette el. A hagyományos adventi
koszorú fenyőágból készül három lila és
egy rózsaszínű gyertyával. Minden gyer-
tya szimbolizál egy fogalmat: hit,
remény, öröm, szeretet. Advent első
vasárnapján a templomi terítő lila, a
szertartáson a pap lila miseruhát vagy
stólát visel, és az adventi koszorún első-
nek meggyulladó gyertya színe is lila.
Advent második vasárnapján a böjti
időszaknak is lila az ünnepi színe az
egyházi liturgiában. Advent harmadik
vasárnapja Gaudete (örvendjetek!) kie-
melkedik a többi közül. Színe rózsaszín,
amely az örömöt jelképezi. Advent
negyedik vasárnapjának színe a bűnbá-
natot kifejező lila. Az adventi koszorún
mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a
napon, szimbolizálva a növekvő fényt,
amelyet Krisztus eljövetele jelent a vára-
kozónak.

A szentestét régen bővedestének nevez-
ték, és böjtös ételekből állt a vacsora.
Dédanyáink babot, borsót, tököt, mákos
tésztát, halat szolgáltak fel, hogy család-
juk szerencsés legyen a következő évben.
Elmaradhatatlan volt az asztalról a szen-
telt ostya, a méz, a fokhagyma, a dió, az
alma.

Először az ostyát fogyasztották el méz-
zel, utoljára hagyták az almát: a család-
fő annyifelé vágta, ahányan körülülték
az asztalt, és mindannyian ettek belőle,
hogy összetartók legyenek. A legszebb

abrosz került az ünnepi asztalra. A gazd-
asszony nem állt fel a tányérja mellől,
hogy jól ülő kotlósai legyenek, a gazda
sem mozdult, ne szálljanak el tavasszal a
méhei. Sokan raktak terítéket a halottaik-
nak is. Nagy becsben tartották az étel-
maradékot: a vászonzacskóba gyűjtött
karácsonyi morzsát szögre akasztották
az istállóban, hogy a jószág egészséges
maradjon. Különös jelentőséget tulajdo-
nítottak a karácsonyi asztal közelébe
helyezett tárgyaknak, eszközöknek: a
szakajtóba mert gabona, az asztal alá
szórt szalma, széna a jó termést szolgál-
ta. Az ekevas azért került a szobába,
hogy hatékony legyen vele a munka. A
karácsonyfa régebben dióval, almával
díszített zöldág volt, ami az almáriumra
került. Volt olyan ház, ahol szőlőt, csen-
gőt kötöztek a rozmaringágra, és a gye-
rekek azzal várták az angyalokat. A fel-
nőttek éjféli misére menet figyelték az
eget; úgy gondolták: „Karácsony éjsza-
káján, ha esik földre hó, az reménységet
ád, hogy lészen minden jó.”

Jézus születése mindenki számára
üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelké-
ben a kegyelem által megszülethessék az
üdvözítő Jézus. Isten nem hagy magunk-
ra, belép a zilált, rohanó életünkbe, hogy
újjáteremtsen és megerősítsen bennünket.

Ha elfelejtjük az ünnep természetfölötti
vonatkozásait, akkor a karácsony nem
lesz más, mint az ajándékozások kiváltsá-
gos ideje – Istennel való találkozás nélkül.
Az ajándékozás kimerítő kötelezettség
lesz, a piac által manipulálva. A bensősé-
ges ünnepkörből az élvezhetetlen javak
eszelős biznisze lesz. A lelki felkészülés
helyett kényszerű rohanás és pénzköltés.

De hát mit ér a karácsony Jézus nélkül?
Adja Isten, hogy az idei karácsony ne
csak emlékezés legyen egy régmúlt, cso-
dálatos születéstörténetre, hanem Jézus
mindennap megszülessen bennünk, és
ezáltal újuljon meg életünk! Sose felejt-
sük el, a legnagyobb ajándék – s a való-
di fényforrás – mindig a másik ember!
A teljes odafordulás embertársainkhoz
nagyon nehéz dolog, de talán olykor a
mások szeretetét elviselni semmivel sem
könnyebb feladat. Higgyünk az adventi
csodákban! Csak így menekülhet meg
nemzetünk.

Búcsúzóul – Ady Endre soraival – kívá-
nok Mindenkinek várakozásteljes adventi
készülődést, és áldott, békés karácsonyt! 

„Hiszem, hogy egymást szeretve
egymást megértve könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.”

Fekete Zsuzsanna

Advent idején, karácsony előtt
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Élt egyszer egy tudós, aki egész életében a Világért aggódott. Min-
den idejét a Világ problémáinak a megoldására áldozta. Szüntelen
dolgozott. Hétéves  kisfia mindig be-bekukkantott szobájába, mert
segíteni akart édesapjának. A tudós mérgesen mindig kikergette,
de a fia újra visszament. Megunva, a tudós levette könyvespolcá-
ról a világ térképét. Apró darabokra vágta, majd odaadta kisfiának,
és így szólt: – Fiam, te szereted az ilyen összerakós játékokat. Itt
van a Világ darabokra vágva. Rakd össze! Javítsd meg, lássuk,
sikerül-e! – ezzel az apa remélte, hogy a fia békén hagyja.

De csak néhány óra telt el, s a gyermek csillogó szemmel eléje
állt: sikerült befejeznem. A tudós nem hitte, képtelenségnek tar-
totta, hogy egy hétéves gyermek a Világ térképét, melyet soha

sem látott, össze tudja rakni. Gondolta, hogy valami nagy össze-
visszaságban rakta össze. Megnézte és legnagyobb megdöbbe-
nésére a térkép tökéletesen össze volt rakva.

– Fiam, hogy sikerült? Hiszen nem ismered a Világot…
– Hát igaz, hogy a világot nem ismerem, de amikor levetted a

térképet és mielőtt összevágtad volna, észrevettem, hogy a tér-
kép másik oldalára egy ember van rajzolva. A világot nem sike-
rült összeraknom, de megfordítottam a papírdarabkákat és
összeragasztottam az embert. Gondoltam: Ha sikerül megjavíta-
ni az Embert, a Világ magától megjavul. Így sikerült…

(Fekete Zsuzsanna válogatása)

Három fenyőfa állt egy dombtetőn. A legnagyobbik fa szép és
egyenes volt, erős, messze nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő
nem volt olyan terebélyes, de napról napra fejlődött és növeke-
dett. A harmadik fenyő azonban igazán nagyon kicsi volt,
vékony törzsű és egészen alacsony.

– Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a Legnagyobb fenyő
– sóhajtotta ez a kicsike fa.

Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben. A földet belep-
te a hó. Karácsony közeledett.

– Bárcsak eljönne értem Télapó, és elvinne karácsonyfának! –
sóhajtott a Legnagyobb fenyő.

– Bárcsak engem vinne! – mondta a Kisebbik fenyő.
– Bárcsak engem választana ! – kívánta a legkisebb, Harmadik

fácska.
Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve feléjük. Megsérült

a szárnya, s ezért nem tudott repülni.
– Kérlek, Legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az ágaid közt ? –

szólította meg félénken a kismadár a fát.
– Nem lehet ! – mondta a Legnagyobb fenyő. – Nem fogad-

hatok madarakat az ágaim közt, mert éppen karácsonyfának
készülök.

– Pedig úgy fázom – panaszolta a kismadár. A Legnagyobb
fenyő azonban nem is válaszolt.

Így hát a törött szárnyú kismadár odább ugrált a Kisebbik
fenyőhöz.

– Kedves Kisebbik fenyő, megengednéd, hogy itt maradjak az
ágaid között ? – kérdezte.

– Nem ! – felelte a Kisebbik fenyő. – Nem ringathatok semmi-
féle madarat az ágaim között, mert hátha éppen most vinne el
valaki karácsonyfának.

Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált a Harmadik
fácskához.

– Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között ? – kér-
dezte. 

– Hogyne maradhatnál, kismadár – felelte a Harmadik fácska.
– Búj csak egészen hozzám. Majd megmelegítelek, amennyire
csak tőlem telik.

A kismadár felugrott a Harmadik fácska ágai közé, ott nyom-
ban el is aludt. Hosszú idő múlva a Harmadik fácska édes, halk
csengettyűszót hallott. A hangok egyre közeledtek, már egészen
ott hallatszottak a dombon. Elhagyták a Legnagyobb fenyőt,

elhaladtak a Kiseb-
bik fenyő előtt is, de
amikor a Harmadik
fácska elé értek,
elhallgattak.

Mind a három
fácska látta az apró
csengettyűket. Egy
rénszarvas húzta
szép, kicsi szánkón
csüngtek, amelyből
most kiszállott az
utasa.

– Télapó vagyok –
mondta. – Kará-
csonyfát keresek egy
nagyon kedves kicsi
gyermek számára…

– Vigyél engem ! –
kiáltotta a Legna-
gyobb fenyő.

– Engem vígy ! –
ágaskodott a Kiseb-
bik fenyő.

A Harmadik fács-
ka azonban meg
sem szólalt.

– Te nem szeret-
nél eljönni ? – kérdezte tőle a Télapó. 

– Dehogynem ! Nagyon szeretnék – felelte a Harmadik fács-
ka.– De hát itt kell maradnom, hogy vigyázzak erre a beteg kis-
madárra. Éppen elaludt.

– Kicsike fa – mondta a Télapó –, te vagy a legszebb fácska a
világon ! Téged viszlek magammal.

Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan, hogy
az ágai közt megbúvó kismadár fel sem ébredt. Aztán szánkójá-
ba állította a csöpp fenyőt a kismadárkával együtt, majd maga is
beült mögéjük. És a kicsi szánkó ezüstös csengettyűszóval tova-
suhant velük a karácsonyi havon… 

(Válogatta: Kiss Ágnes)

Az ember és a világ

Három fenyőfa
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A németországi Koblenzben rendezték meg november végén a Shotokan
Karate Európa-bajnokságot, melyen a magyar férfi junior kata-csapat Euró-
ba-bajnoki címet szerzett. A csapat tagja volt a pusztazámori Gyimesi
Balázs.

Az idei évben a JKA-válogatottban a Törökbálinti Torna Club (TTC)
három versenyzővel képviselte magát. Husi Richárd, Fórika Tamás és
Gyimesi Balázs kapott lehetőséget, hogy az egyre erősebb és népesebb
európai mezőnyben bizonyítson. Az ESKA Eb-n 22 ország közel 400
versenyzője vett részt. Husi Richárd férfi egyéni küzdelemben, míg
Fórika Tamás és Gyimesi Balázs egyéni és csapat formagyakorlatban lett
nevezve. 

A TTC versenyzőinek eredményei: junior férfi kata-csapatunk két TTC
Yamás versenyzővel (Fórika Tamás, Gyimesi Balázs, valamint Ocsovai
Gergő) Európa-bajnoki címet szerzett.

Husi Richárd a 3. körben a 8 közé jutásért osztrák ellenfelével szemben
maradt alul. Egyéni katában Tamás és Balázs nem jutott a legjobb 8 közé.

Az összesített éremtáblázaton Magyarország 1 arany és 2 bronzéremmel
a 6. helyen végzett (17 nemzet versenyzői értek el érmes helyezést).

S. P.

Gyimesi Balázs
ismét Európa-bajnok

Új elnök
a MÖOSZ élén

Szűcs Lajost, a Pest
Megyei Önkormány-
zat vezetőjét válasz-
totta elnökévé a
Megyei Önkormány-
zatok Országos Szö-
vetsége a novemberi
közgyűlésén. Az új
elnök Ódor Ferencet

váltotta, a szervezet két társelnöke Gelen-
csér Attila (Somogy Megyei Önkormány-
zat) és Mengyi Roland (Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat) lett.

A Megyei Önkormányzatok Országos
Szövetsége a megyei önkormányzatok
érdekképviseletét és érdekvédelmét szol-
gálja, emellett fejleszti a megyei önkor-
mányzatok egymás közötti és más önkor-
mányzatokkal, illetve önkormányzatok
szövetségével való kapcsolatát.

Tízéves az érdi Faluszépítő
és Honismereti Egyesület 

Az érdi Faluszépítő és Honismereti Egyesület idén ünnepelte egyesületté alakulásának
tízéves évfordulóját. A rendezvénynek helyet adó Csuka Zoltán Városi Könyvtárban
Falusi Ferenc elnök köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Kéringer Mária történész-
levéltáros foglalta össze a könyvtár által kiírt pályázatok eredményeként az egyesület
által elvégzett sokrétű munkát: helytörténeti füzetek, tanulmányok, irodalmi alkotások
megírása, régi fotók, dokumentumok gyűjtése, az Érdi Krónika beindítása, az Illésházy-
dokumentumok mentése és feldolgozása.

A továbbiakban Bazsóné Megyes Klára könyvtárigazgató ismertette a könyvtár által
szervezett nagyobb programokat: előadássorozatok, helytörténeti vetélkedők, megem-
lékezések, kirándulások. Falusi Ferenc elnök utalt arra, hogy az egyesület kezdemé-

nyezésére Érden újították fel elsőként az országban
a háború előtti évek hagyományának, a Hősök
Napjának megünneplését, valamint bemutatta a
második világháború áldozatainak emléket állító
impozáns Hősök Könyvét, majd emléklapokat
adott át az egyesület tagjainak. Ezután Tóth Tamás
alpolgármester (aki maga is régi egyesületi tag)
mondott pohárköszöntőt. Ezt követően az egyesü-
let életéről készült fényképválogatást mutatott be
Nemeskéri Xénia.

Helyi hírek, információk, apróhirdetés www.pusztazamor.hu


