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Tamási Lajos

Piros a vér a pesti utcán
(részlet)

Piros a vér a pesti utcán,
munkások ? ifjak vére folyt,
– a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,

s fogadalmat: te kicsi ország
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.

Tollas Tibor

Október 23.

Rian a föld, a falak dőlnek, 
Kék harsonákkal zeng az ég. 
S barlangjából a dohos kőnek 
Az ember újra fényre lép.

Fonnyadt testünket záporozza, 
Sápadt arcunkra hull a nap, 
S szédülten, szinte tántorogva, 
Szabadság, szívjuk sugarad. 

Sötétből tárul ki a szívünk: 
Nyíló virág a föld felett. 
A szolgaságból fényt derítünk, 
Fegyver nélkül is győztesek. 

Márai Sándor

Mennyből az angyal
(részlet)

MENNYBŐL AZ ANGYAL MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony,
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
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1849

A szabadságharc leverése után 1849 szeptemberének végén
összeült a haditörvényszék. A tizenhárom tábornokot felségsér-
tés címén halálra ítélték. Az ítéletet kimondták, de teltek-múltak
a napok, és a végrehajtásról nem esett szó. A családtagok már
abban bíztak, hogy Ferenc József kegyelmet ad az elítélteknek.

Október 6-án a pesti Újépület falánál főbe lőtték Batthyány
Lajos volt miniszterelnököt. Az aradi várban pedig különleges
intézkedésekkel készítették elő a kivégzést. Ezerháromszáz kato-
nát éles töltéssel láttak el, éjjel kettőzött őrcsapatok jártak fel és
alá, hajnalban az egész őrség fegyvert ragadott. 

A tábornokok vigasztalására lelkészeket küldtek, de inkább őket
vigasztalták az elítéltek: a papok sírva léptek be hozzájuk. Gyalog-
menetben kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. Egyedül
Damjanich és Sujánszky lelkész ült parasztszekéren, a tábornok szi-
varozott, éppen elszívott egy szivart, mikor az akasztófákhoz értek. 

Útközben azt mondta Sujánszky tisztelendő úrnak:
– Csak legalább Kossuthot óvja meg az Isten a mi sorsunktól,

így legalább marad némi remény, hogy hazánknak még egyszer
fölvirrad!

Négy tábornokot főbelövésre ítéltek – kilenc akasztófa állt a
vesztőhelyen.

Először Pöltenberg előtt állt meg a porkoláb.
– Kérem, kapitány úr! (Mindenkit azon a rangon szólított,

amelyet egykor a császári seregben viselt.)
Pöltenberg egy percnyi halasztást kért, odalépett Damjanich-

hoz, és megszorította a kezét. Damjanich azt mondta neki:
– Isten veled, barátom!  S azzal megcsókolta.

Egymás után léptek a tábornokok Damjanichhoz, mindenki
búcsút vett tőle.

Amikor Leiningenre került a sor, ő engedélyt kért a vezénylő
őrnagytól, hogy a legénységhez szólhasson. 

– No, hát szóljon, de röviden!
A harmincéves ifjú most is honvéd tábornoki egyenruhát

viselt, csengő hangon megszólalt, és német nyelven ezt mondta:
– Felőlem azt a hírt terjesztik egyesek, hogy én Buda felsza-

badításakor osztrák tiszteket meggyilkoltattam volna. Nekem
nem áll módomban más védekezés, ezért itt az utolsó percben,
Isten szabad ege alatt a jelenlevők előtt kijelentem, hogy ez a
rólam terjesztett hír aljas rágalom!

Ezután társaihoz fordult, és azt mondta nekik:
– Isten veletek, bajtársak! Nemsokára egy más, igazabb bíró

előtt állunk, ő igazságosan ítél majd fölöttünk. 
Damjanich már csak Vécsey Károly tábornoktól búcsúzhat el,

akit utolsónak hagytak, mert a délvidéki hadsereg megtartásáért
rá különösen haragudtak. 

– Éljen a haza! – kiáltotta Damjanich. Ez volt az utolsó szava.
Vécsey körülnézett, nem volt kitől elbúcsúznia.

Ekkor odalépett Damjanich tábornokhoz, és megcsókolta a
kezét.

Mihelyt a katonaság elvonult, és a közlekedést helyreállítot-
ták, ezrével zarándokolt a nép a kivégzés helyére. 

,,Arad pedig a magyar Golgota" – írta Kossuth, mert a szabad-
ságharc mártírjai is új hitet öntöttek a hazafiak szívébe. 

Lengyel Dénes nyomán

Emlékezés az aradi vértanúkra

Október 6-án megemlékezést tartottunk az aradi vértanúkról.
162 éve ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadság-
harc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az
első  magyar felelős kormány miniszterelnökét. Iskolánk negye-
dik osztályosai rövid műsorban elevenítették fel a történteket. Jel-
képesen 13 szál rózsát és mécsest helyeztek el az emlékműnél.

Garai Gabriella
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1956. október 16-án a szegedi diákok elhatározták, hogy kivál-
nak a kommunista párt ifjúsági szervezetéből, a DISZ-ből, és
újjáalakítják a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes
Szervezetét (MEFESZ). Október 20-án itt fogalmazódott meg az
a tízpontos program (az 1848-as márciusi ifjak 12 pontjához
hasonlóan), amely többé-kevésbé azonos volt a budapesti egye-
temeken két nappal később megfogalmazott pontokkal. Október
22-én este a budapesti Műszaki Egyetem nagygyűlésén született
meg többórás vita eredményeként a műegyetemisták tizenhat
pontja, és elhatározták azt is, hogy másnap, október 23-án a
fővárosban csendes tüntetést tartanak.  Az egyetemi ifjúság a vál-
ságos helyzet megoldása érdekében többek között szükségesnek
látta: a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) kongresszusának azon-
nali összehívását; a párt vezető testületeinek újjáválasztását;
Nagy Imre vezetésével új kormány alakítását; a több párt rész-
vételével megtartott általános és titkos választásokon alapuló
nemzetgyűlési képviselői választást; az ipari munkásság munka-
normájának rendezését a létminimum megállapítása alapján és
a munkásautonómia bevezetését az üzemekben; a beszolgálta-
tási rendszer felülvizsgálatát, az egyénileg gazdálkodó paraszt-
ság támogatását; az igazságtalanul elítélt politikai foglyok részé-
re a teljes amnesztiát, a hátrányba kerültek rehabilitálását; Ráko-
si Mátyás szerepének kivizsgálását, a Szovjetunióban igazságta-
lanul elítélt és ott-tartott magyarok hazahozatalát; a teljes véle-
mény és sajtószabadság megvalósítását; a zsarnokság és az
önkény jelképe, a Sztálin-szobor azonnali eltávolítását. 

Külpolitikai téren a legfontosabb követelések közé tartozott a
szovjet–magyar kereskedelmi szerződések felülvizsgálata az
egyenjogúság alapján, és a békeszerződés értelmében a szovjet

csapatok Magyarországról való kivonása. Új, nemzeti jellegű
címer és egyenruha bevezetését is követelték. 

A belügyminiszter betiltotta a felvonulást, és azzal fenyegető-
zött, hogy ha kell, a tüntetést a fegyveres erők alkalmazásával
fogja megakadályozni. A párt és a kormány vezetői a tűzzel ját-
szottak. Marosán György és Révai József a Magyar Dolgozók Párt-
ja Politikai Bizottsága ülésén nyíltan kimondták: „Ha kell, lövetni
fogunk!”  Mások nem látták ilyen súlyosnak a helyzetet, és politi-
kai megoldást, elsősorban Nagy Imre visszavételét javasolták. 

Az Írószövetség, a Petőfi Kör és a diákok több delegációt küld-
tek a Központi Vezetőség székházába, hogy követeljék a betiltás
visszavonását. Ennek ellenére 14 óra előtt pár perccel a Magyar
Rádióban beolvasták a Belügyminisztérium közleményét, amely
„új rendelkezésig” minden nyilvános felvonulást betiltott, de a
felső vezetés határozatlanságát jól érzékelteti, hogy 25 perc
múlva ezt a tilalmat visszavonták. 

A diákok egyébként sem sokat törődtek a belügyminiszter tilal-
mával, sőt a tilalom mozgósító erővé vált. A tüntetés Budapesten
a Petőfi-szobortól indult, majd a menet a Margit hídon át jutott
el a Bem-szoborig. A műegyetemisták zárt sorokban, néma
menetben vonultak a Duna-parton a Bem térre. Innen később a
Kossuth térre vonuló, egyre radikálisabb követeléseket skandáló
tüntetők egy része a Dózsa György útra indult, hogy ledöntse a
Sztálin-szobrot, a másik része pedig a Rádió épületéhez ment,
hogy beolvassa tizenhat pontból álló követeléseit. A tüntetés
átszakította a félelem gátjait. A reformista jelszavak is mind éle-
sebbé váltak: „Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba!”,
„Aki magyar velünk tart!”, „Ruszkik haza!” – skandálta a parla-
ment előtt a már kétszázezer főre duzzadt tömeg. 

Ezrek gyülekeztek Budapest más pontjain is. 20 órakor Gerő Ernő
– az MDP Központi Vezetőségének titkára – a Kossuth rádióban
elhangzó beszédében az események jellegét értékelve a következő
fő megállapításokat tette: „Pártszervezeteink fegyelmezetten, teljes
egységben lépjenek fel minden rendbontási kísérlettel, nacionalista
kútmérgezéssel, provokációval szemben. Munkás elvtársak! Dolgo-
zók! Nyíltan meg kell mondani: most arról van szó, szocialista
demokráciát akarunk-e vagy burzsoá demokráciát! Arról van szó, a
szocializmust akarjuk-e építeni országunkban, avagy rést ütni a szo-
cializmus épületén s majd kaput nyitni a kapitalizmusnak?” 

A Gerő-féle értékelés keltette negatív hatások és érzelmek ellen-
súlyozására – a pártvezetőség kérésére – a parlamentnél beszédet
tartó Nagy Imre sem volt képes. A tömeg által a vezetésbe vissza-
követelt Nagy Imre a szocialista demokráciáért tüntető magyar
ifjúságot a rend, a fegyelem megerősítésére szólította fel. Kijelen-
tette, hogy az ifjúság jogos követelései meghallgatásra találnak, a
kormány és a párt vezetése nem késlekedik a további reformokkal.
Kihangsúlyozta, hogy minden problémát a párton belül kell meg-
oldani, majd fegyelmezett távozásra szólította fel a tömeget. 

Az események gyorsan követték egymást. Nagy Imre beszédé-
vel közel egy időben a tüntetők ledöntötték a Sztálin-szobrot, a
Rádió épületét védő – elsősorban államvédelmi – erők tüzet nyi-
tottak az akkor még fegyvertelen tüntetőkre, Gerő Ernő és Hrus-
csov egyeztetését követően pedig a Magyarországon állomásozó
szovjet csapatok fő erői megindultak Budapest felé… 

*Részlet Horváth Miklós – Kovács Vilmos: Hadsereg és fegyve-
rek 1956 című könyvéből, mely a napokban jelent meg a Zrínyi
Kiadó gondozásában.

1956-os forradalom – a fegyveres felkelés
kirobbanásának közvetlen okai*
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A magyarországi népszámlálások történetéről

A kezdetek

Magyarországon az első – mai értelemben vett – teljes körű
népesség-összeírást az első európai népszámlálás (1749: Finnor-
szág) után 28 évvel Mária Terézia rendelte el. Az 1777-ben
hozott intézkedés, vagyis a népszámlálás megszervezése és vég-
rehajtása a királynő 1780-ban bekövetkezett halála miatt fiára,
II. Józsefre maradt. Az összeírás 1784 és 1787 között sikeresen
lezajlott. Mivel friss adatokra a későbbiekben is szükség volt, a
II. Lipót által összehívott 1790. évi országgyűlés újabb nép-
számlálásra vonatkozó rendeletet hagyott jóvá. Ennek megfele-
lően 1805-ben, 1820-ban, 1838-ban, 1850-ben és 1857-ben is
tartottak népesség-összeírásokat, amelyek azonban csak rész-
összeírások voltak.

Magyarországon az első hivatalos statisztikai szolgálatot 1867-
ben alapította meg az akkori kormány a Földmívelés-, Ipar- és
Kereskedelemügyi Minisztérium kötelékében kialakított statiszti-
kai szakosztály létrehozásával. Első vezetője Keleti Károly volt.
Az új szervezet – felismerve az önállósuló magyar államnak a
népesség és a lakásállomány összetételére vonatkozó adatigé-
nyeit – egyik első, és egyben igen jelentős feladata volt egy, az
ország egész területére kiterjedő, teljes körű népszámlálás meg-
szervezése, amely – mint azóta minden magyarországi népszám-
lálás – magában foglalja a lakások számbavételét is.

A második, 1880-ban végrehajtott összeírást már az 1871-ben
létrehozott önálló Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal
szervezte, figyelembe véve a Nemzetközi Statisztikai Kongresz-
szusok elnevezésű szervezet 1872-ben Szentpéterváron megtar-
tott nyolcadik konferenciájának a határozatát, amely szerint az
európai országok mindig egy időben, a 0-ra végződő években
tartsanak teljes körű nép- és lakásszámlálást. 

Az 1890. évi népszámlálás programjának összeállításakor is fon-
tos szempont volt a nemzetközi követelmények figyelembe vétele.
A program kialakításában részt vettek a Magyar Tudományos Aka-
démia szakemberei is. A népszámlálást elrendelő törvénynek meg-
felelően az adatfelvétel a lakhelyekre vonatkozó információkon túl
kiterjedt a köz- és magánépületek összeírására is.

Népszámlálások a 20. században 

Az 1900-ban végrehajtott negyedik népszámlálás sikeréhez
nagyban hozzájárult a hivatalos statisztikai szolgálatról 1897-
ben elfogadott törvény, amely a Központi Statisztikai Hivatalt
jelentős önállósággal ruházta fel. Az adatfelvétel minőségét javí-
tó tényező volt a számlálóbiztosok képzésének a bevezetése, és
ösztönzőleg hathatott az összeírók díjazása is, amit ekkor alkal-
maztak először.

Az 1910-ben végrehajtott népszámlálás adatai iránt is fokozott
igény mutatkozott szakmai körökben, amit az évtized kedvezőt-
len jelenségei motiváltak. Az egyre feszültebb nemzetközi és
hazai politikai légkör, valamint a kedvezőtlen demográfiai jelen-
ségek (születésszám visszaesése, kivándorlási hullám), a gazda-
sági fejlődés megtorpanása miatt az adatfelhasználók egyaránt
új, friss adatokat igényeltek. 

Az 1920. évi népszámlálás eredményeire nemcsak a népesség
és a lakásállomány számának és összetételének az alakulása
miatt volt szükség, hanem az I. világháborús veszteségek pontos
felmérése miatt is. Az adatok feldolgozását azonban jelentősen

befolyásolták a szűkös anyagi lehetőségek, így pl. nem volt lehe-
tőség az Európa fejlettebb országaiban ekkor már alkalmazott
gépi adatfeldolgozás bevezetésére. Nem teljesülhetett a nép-
számlálás egyik alapelve, a teljesség, mivel a trianoni döntést
követően a déli országrész egy része egészen 1921 novemberé-
ig jugoszláv ellenőrzés alatt állt, s csak ezt követően lehetett
számba venni a lakosságot. Szeged külterületének egy része és
három északnyugat-magyarországi település még ennél is
később került magyar fennhatóság alá (adataik évekkel később,
és csak becsléssel voltak megállapíthatók). Érdekessége az adat-
felvételnek, hogy ekkor alkalmaztak először számlálóbiztosnak
– „megfelelő műveltségű” – nőket.

Tíz évvel később a hagyományos lakás- és népesség-összeírást
kiegészítette az önálló iparosokról és kereskedőkről szóló adat-
gyűjtés. A technikai fejlődés lehetővé tette a korábbiaknál lénye-
gesen hatásosabb propagandatevékenységet, többek között
rádióközlemények formájában. Lényeges változás volt, hogy
első ízben tettek kísérletet az adatfeldolgozás gépesítésére.

Az 1941. évi népszámlálás időpontjának kitűzését jelentősen
befolyásolták az ún. bécsi döntésekből következő területválto-
zások, ami miatt az adatfelvételt csak 1941 februárjában lehetett
végrehajtani (az áprilisban megszállt délvidék összeírására októ-
berben került sor). A nem magyar anyanyelvű lakosságot saját
anyanyelvén nyomott kérdőíveken írták össze. Új eszközként
jelentkezett a propagandamunkában a filmhíradó, amellyel a
népszámlálás vezetői sikeresen éltek is.

A II. világháború után először 1949-ben tartottak Magyaror-
szágon népszámlálást. Az egyébként 1950-re tervezett adatfel-
vétel előrehozását a háborús veszteségek felmérése mellett az is
indokolta, hogy a jelentős méreteket öltött népességmozgásról
(vándorlásról) csak becslések álltak rendelkezésre, az előző,
1941. évi népszámlálás adatai pedig ekkorra elavultak. Az adat-
felvételt iparos- és kereskedő-, valamint mezőgazdasági össze-
írás egészítette ki. A lakosság bizalmának elnyerése érdekében a
számlálóbiztosok titoktartási esküt tettek, s nagy szerepet kapott
a népszámlálás propagálásában a már országosan elterjedt
rádiózás, a sajtó és a filmhíradó is, amire a háborút követő idők-
ben nagy szükség volt. Az adatok feldolgozása a Központi Sta-
tisztikai Hivatal Népszámlálási Osztályán centralizáltan, a sze-
mélyi adatokra vonatkozóan gépi feldolgozással valósult meg.

Az 1960. évi népszámlálás előkészítése, szervezése számos
ponton eltért a korábbi adatfelvételektől, s a céljai is több olyan
elemet tartalmaztak, amelyek az előző adatfelvételeknél nem
jelentkeztek. Az összeírás előkészítéseként a városi és a városias
jellegű településeken a számlálókörzetek kialakításához egysé-
ges léptékű térképek születtek, a külterületi lakott helyekről
pedig jegyzék és térképvázlat készült. Úttörő, eddig még soha
nem alkalmazott lépés volt – a teljesség biztosítása érdekében –
az utca- és házszámjegyzék összeállítása, amely a helyszín pon-
tos regisztrálásán kívül tartalmazta az adott címen lévő lakóegy-
ség tulajdonosának a nevét és az ott lakók számát is.
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1960 után minden népszámlálási ciklusban a Központi Sta-
tisztikai Hivatal végrehajtott – eleinte a népesség és a lakásállo-
mány egy, később két százalékára kiterjedő – ún. mikrocenzu-
sokat (1963., 1968., 1973., 1984. és 1996.) is, amelyek elősegí-
tették a két teljes körű népszámlálás között felmerülő friss adat-
igények kielégítését. 

Az 1970. évi népesség- és lakásösszeírás előkészítésekor a
szervezők a lajstromos összeíróívekről visszatértek az egyéni
személyi kérdőívekhez. A tematika összeállításakor fokozottan
figyelembe vették a nemzetközi szervezetek, így különösen az
ENSZ népszámlálásokra vonatkozó ajánlásait. 

Az 1980-ban végrehajtott népszámlálás fő célja az volt, hogy
alapadatokat szolgáltasson a népgazdasági, különösen a területi
és a távlati tervezéshez, továbbá adjon számot a népesség
demográfiai viszonyainak alakulásáról, változásairól, felmérve a
hetvenes évek közepén hozott népesedéspolitikai intézkedések
hatását. A népszámlálással szemben új igény is megfogalmazó-
dott: adjon képet a társadalom rétegződéséről. Az alapkérdőívek
a személyi és a lakáskérdőív voltak. Külön kérdőív szolgálta az
intézetek és az üdülők számbavételét. 

A nyolcvanas évized végére felgyorsult hazánkban a politikai
és gazdasági rendszerváltás. A bevezetett világútlevél az ember-
ek szabadságát, a világtól való elzárkózás oldódását szimbolizál-
ta, a gazdasági életben szűnőben volt az állami tulajdon mono-
póliuma, megdőlt az egypártrendszer, a kulturális életben pedig
lényegében megszűnt a szigorú állami kontroll, ami nemcsak a
hagyományos kulturális értékek előretörésében, hanem a vallási
és lelkiismereti szabadság erősödésében is megnyilvánult. 

A rendszerváltástól napjainkig

Az 1990. évi népszámlálás programja tükrözte ennek az átme-
neti időszaknak a sajátosságait, az ezekkel összefüggő társadal-
mi igényeket. A politikai és gazdasági átmenetet kísérő feszült
belpolitikai légkör a lakosságban bizonytalanságot szült, rontot-
ta az adatszolgáltatási készséget. Nem segítette a munkát az
sem, hogy a népszámlálás végrehajtásának évében tavasszal
országgyűlési, ősszel helyhatósági választások voltak, aminek
hatása már az adatfelvétel előkészítésekor is, de különösen
annak végrehajtásakor észlelhető volt. Az akkor tanácsi formá-
ban működő helyhatóságok nem tekintették elsődleges felada-
tuknak a népszámlálás segítését, sokkal inkább a közelgő válasz-
tásokkal voltak elfoglalva. 

1990-ben – 1970-hez hasonlóan – a teljes körű adatfelvételen
túl a lakásállomány és népesség 20 százalékára (1970-ben 25
százalékára) kiterjedő reprezentatív adatfelvételre is sor került.

A reprezentatív felvétel keretében a lakások műszaki állapotára
és helyiségeire, illetve a személyek iskolázottságára, foglalkozá-
si adataira, ingázására tettek fel az alapfelvételhez képest részle-
tesebb kérdéseket. A reprezentatív kérdések kitértek a fogyaté-
kosságra is, valamint további információkat tartalmaztak a nők
termékenységére vonatkozóan.

A legutóbbi népszámlálásra 2001. február 1. és 21. között
került sor, február 1-jei eszmei időponttal. A megváltozott gazda-
sági és politikai légkör, valamint a technikai fejlődés megkívánta,
hogy az előkészítést végző szakemberek több vonatkozásban a
korábbiaktól eltérő módszereket alkalmazzanak. Az új módsze-
rek érintették a népszámlálás előkészítését éppúgy, mint az adat-
felvétel végrehajtását, majd az adatok feldolgozást, és hatással
lesznek az adatok közlésének, publikálásának a módjára is.

A kérdőívek kitöltése interjú módszerrel történt, de természete-
sen lehetőség volt önkitöltésre is, sőt, amennyiben az adatszol-
gáltató valamilyen ok miatt ragaszkodott ahhoz, hogy adatait az
önkormányzatnál írják össze, vagy a kitöltött kérdőívet az önkor-
mányzatnál kívánta leadni, erre is volt lehetőség. Lényeges elté-
rés volt az előző népszámlálásokhoz képest, hogy az adatfelvétel
név nélkül történt. Az adatfelvétel megkezdése előtt – adatvédel-
mi biztossal való egyeztetés után – a Központi Statisztikai Hiva-
tal intézkedett az összeírás helye címének elhagyásáról is.

A 2001. évi népszámlálás jelentős újítása az adatok számító-
gépre vitelének optikai jelfelismerésen alapuló módszere. Ezt a
módszert Magyarországon ilyen nagy mennyiségű, számos
összefüggést tartalmazó és egyszeri felvételnél használt kérdőí-
vek esetén még nem alkalmazták.

A szakmai egyeztetés mellett az 1999 szeptemberében végre-
hajtott próbanépszámlálás tapasztalatait is figyelembe véve ala-
kult ki a végleges kérdőívek formája és tartalma. Az egyébként
kötelező adatszolgáltatáson alapuló népszámlálás felvételi kér-
dőívére önként megválaszolható kérdésként kerültek fel a sze-
mélyiségi jogi szempontból különleges kezelést igénylő, ún.
szenzitív kérdések (anyanyelv, nemzetiség, nemzetiségi kötődés,
családi, baráti közegben használt nyelv, vallás, fogyatékosság) is,
amelyek lakossági fogadtatása kedvező volt. 

Kibővült, új megfogalmazást nyert a közösségi elhelyezést vagy
elhelyezést és ellátást nyújtó intézetek (pl. diákotthonok, gyer-
mekotthonok, munkásszállások, szociális otthonok, kórházak,
szállodák) számbavétele. Az ebből nyerhető információk választ
adhatnak arra, hogy az intézeti ellátást igénybe vevő személyek
milyen típusú intézetekben és milyen körülmények között élnek,
milyen eltérések mutathatók ki például az állami és a nem állami
szervek, szervezetek (egyház, civil szervezetek, magánszemélyek
stb.) által fenntartott intézetekben élők életviszonyai között.

(Forrás: www.nepszamlalas.2011.hu)

Búcsú az aktív
munkától

Molnár Sándorné Mariska 42 év szolgálati idő után nyugdíjba
vonult. Köszöntése és búcsúztatása szeptember 30-án pénteken
volt. Az egész faluközösség, annak apraja és nagyja hálás szív-
vel köszöni áldozatos munkáját, nyugdíjas éveihez jó egészsé-
get, nyugodt hosszú életet kíván. Külön köszöni pontos, lelkiis-
meretes, szolgálatkész munkát Pusztazámor Község Önkor-
mányzata, a Pusztazámori Óvoda minden dolgozója, és min-
denki, akinek kapcsolata volt Mariskával.
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Pusztazámor krónikája
– könyvben

Mint ahogy már 2010-ben jeleztük a Zámori Hírek hasábjain,
Pusztazámor történelmének és jelenkori fejlődésének bemutatá-
sát szeretnénk bővített formában, könyv alakban megjelentetni.
Az elmúlt év novemberében az anyag elkészült és úgy gondol-
tuk, hogy ezzel készen vagyunk. A kiadás anyagi forrásainak
megteremtése érdekében az önkormányzat egyetértésével
pályázatot nyújtottunk be. Jóllehet pályázatunkat érvényesnek
nyilvánították, azonban mégsem kaptuk meg a szükséges anya-
gi céltámogatást.  

Azóta hosszú idő telt el. A munka nem állt meg, rengeteg
dokumentum, térkép, fénykép, levéltári anyag gyűlt össze. Ezt a
munkát nem lehet befejezni, csak abbahagyni. Köszönjük mind-
azoknak, akik önzetlenül és fáradhatatlanul segítették Pusztazá-
mor múltját és jelenét feltáró kiadványunkat. Reményeink sze-
rint az önkormányzat képviselő-testülete és a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány támogatásával még ebben az évben meg-
jelenhet a Pusztazámor Krónikája című kötet.

Fekete Zsuzsanna

Képviselő-testületi
határozat

58/2011. (09.29.) számú képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szabadidő- és rendezvénypark elnevezése
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 2011. október 1-től a parkot Koroda kert elne-
vezéssel illeti.
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

Ma Magyarországon az adósságukat 120 napnál hosszabb ideje
nem fizető háztartások száma közel 1,5 millió. 2009-ben egyes
területeken megduplázódott az adósságkezelésre jelentkezők
száma. A hajléktalanellátó szervezetektől tömegesen kérnek
segítséget olyanok is, akik még nem vesztették el lakhatásukat,
de egzisztenciájuk megrendült.

A Menhely Alapítvány Kulcs-tartó programjának célja az
adósság miatt hajléktalanság veszélyébe kerülő egyének és csa-
ládok támogatása, a lakásvesztés megelőzése. A program során
a segítségre szoruló családok telefonos és személyes tanácsadást
vehetnek igénybe, ahol adósságkezelésben jártas jogászok és
szociális munkások működnek közre, valamint önképző cso-
portban is részt vehetnek.

A Kulcs-tartó program egyedisége, hogy minden politikai és
gazdasági érdekcsoporttól függetlenül nyújt tanácsot azoknak a

lakáshiteleseknek, akik nem tudják igénybe venni az állami vagy
önkormányzati szolgáltatásokat.

A kísérleti program 2011. szeptember 15-től 2012. március
15-ig nyújtja szolgáltatásait. A program a Nyílt Társadalom Inté-
zet támogatásával valósul meg.

Telefonos ügyfélfogadás:
06 20 418-45-16
Hétfő–kedd: 18–20 óra
Szerda–csütörtök–péntek: 14–16 óra

További információ:
Honlap: www.kulcstartoprogram.blog.hu
Email: kulcstartoprogram@gmail.com

A Menhely Alapítvány
Kulcs-tartó programja

Kedves Olvasóink!
2011. szeptember 1-jével módosult a lakásfenntartási támogatás
rendszere. Mellékelten közreadjuk a Pest Megyei Kormányhiva-
tal, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ezzel kapcsolatos
tájékoztatóját.
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Tájékoztató a lakásfenntartási támogatásról
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Segélyek és Támogatások Főosztálya
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A Budaörsi Kistérségi Fesztivál
keretében, a szüreti felvonu-
lás csúcspontjaként az iskola
előtt került sor Sándor Dezső
és zenekara, valamint Bakos-
Kiss Gábor közös koncertjére.
Sajnos a felvonulók kissé elfá-
radtak, mert nagyon kevesen
tisztelték meg a csodálatos
hangú tenor és kiváló zeneka-
ri kísérőinek műsorát. A prog-
ram így családias hangulat-
ban, mintegy 50 fős közönség
előtt zajlott le. A rendezvény-
re eljött Budai István, Budaje-
nő polgármestere és  felesége. 

Kivételes produkciót látha-
tott és hallhatott a közönség.
Bakos-Kiss Gábor remekül
megállta helyét: az operettek,
kuplék, sanzonok mellett a
magyar nóta legismertebb dal-
lamait is megszólaltatta. Stílu-
sosan a szüretre hangolva
elhangzott a Gül Babából a
Bordal, a Vörösbort ittam az
este, a Badacsonyi kéknyelű, a
Lőre, lőre, cudar lőre. Bakos-
Kiss Gábor egyedi előadás-
módjával, közvetlenségével
lehengerelte a közönséget:
egy széken állva énekelte ked-

vencét, a Mi muzsikus lelkek
című  Cerkovitz-művet.

A nagyérdeműt nemcsak
megnevettette, hanem meg is
ríkatta a kiváló énekes és a
kiváló zenekar a Galambszívet
örököltem az édesanyámtól
című nótával. A Sándor testvé-
rek a Monti csárdás, a Pacsirta,
valamint a Most múlik… című
zenekari számokkal örvendez-
tették meg a jelenlévőket. Éne-
kesünk egy rövid műsorszámot
rögtönzött a táncoló gyerekek-
kel: együtt adták elő a Jaj cica
című örökbecsű slágert.

A zenekar és az énekes
nagyon színvonalas műsorral
hangolta rá a jelenlévő közön-
séget a bálra, vagyis hangolta
volna a kedves zámoriakat, ha
eljöttek volna erre a remek
koncertre.

Sok településnek esélye sincs,
még pénzzel sem, hogy kiváló
művészeket meghívjon és sze-
repeltessen. Kérem önöket,
hogy minél többen tiszteljék
meg rendezvényeinket, hiszen
mindez önöknek és önökért, a
lelkükhöz szól. Ebben a világ-
ban nagy szükségünk van min-
den kis hétköznapi csodára.

A Zámor-patak-projekt záró
rendezvényén egy igazi zenei
csemegével és meglepetés elő-
adóval szeretnénk megörven-
deztetni a kedves zámoriakat.
Kérem, minél többen jöjjenek
majd el, hogy részesei lehesse-
nek faluközösségünknek, egy
nagy összetartozásnak, a zene
és a kultúra élvezetének

Egy lelkes zenerajongó

Az elmúlt évi tehetségkutató verseny döntősei, Vastag Csaba és Vas-
tag Tamás adtak koncertet Pusztazámoron a Szabadidő és Rendez-
vényparkban. Csaba az X-Faktor nyertese igazi nagy slágerekkel
készült, és táncolásra, bulizásra sarkallta a jelenlévőket. A Faktor
sztárjaira a tiniktől a nagymamákig szinte minden korosztály kíván-
csi volt, közel négyszázan Az előadás során felcsendültek a döntő-
ben elhangzott legjobb dalok, valamint érdekességnek számít, hogy
a közönség a srácok duettjeit is meghallgathatta. A duó az egyórás
műsor alatt felváltva hozta a jobbnál jobb slágereket, így a közön-
ség igazi koncerthangulatot teremtett a nézőterén, hiszen a lányok
sikoltoztak, a fiúk pedig bőszen tapsoltak az énekeseknek.

A rajongók szerettek volna valami személyes emléket is kérni
tőlük, így volt, aki csak egy autogramért állt sorba, volt aki fotóz-
kodni szeretett volna kedvencével. Fergeteges műsor sikeredett
Csabától és Tamástól, ezt sokáig emlegetni fogják, akik kiláto-
gattak produkciójukra. Kiss Ágnes

A Vastag fivérek községünkben

Fergeteges koncert BAKOS-KISS GÁBOR

KONCERT A KASTÉLYPARKBAN (ARCHIV FOTÓ)
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Szüreti vigasság Pusztazámoron

Szeptember 17-én tartottuk községünk-
ben a hagyományos szüreti mulatságot.
A verőfényes szeptemberi délutánon
sokan gyűltek össze a Szabadidő- és
Rendezvényparkban, a szüreti felvonu-
lás gyülekező helyén. Már a délelőtti
órákban megérkezett az idei felvonulás
meglepetése a gyerekek számára, a
városnéző kisvonat. A családok körbevo-
natozhatták a községet még a felvonulást
megelőzően. Majd a szüreti műsor
főpróbája következett az indulás előtt. A
„kisbíró” iskolánk negyedikes tanulója,
Bank Bálint kidobolta az erre az alka-
lomra költött hirdetnivalót, majd a har-

madik osztályosok Lázár Emília tanító
néni vezetésével szép népi táncot mutat-
tak be a közönségnek. Ezután a csőszök
táncát nézhették meg az érdeklődők,
végezetül, de nem utolsósorban Sándor
Dezső és zenekara szórakoztatta az ide-
látogatókat. A Naplemente Nyugdíjas-
klub tagjai a hagyományokhoz híven
cigányoknak öltözve szórakoztatták a
nagyérdemű közönséget.

A borosüvegeket borral, a kosarakat
pogácsával töltöttük meg, és a feldíszített
menet innen indult útjára. Népviseletbe

öltözött gyerekek, asszonyok, cigányasz-
szonyok, lovasok, s természetesen az
elmaradhatatlan kisbíró, a Bíró és Bíróné
és az érdeklődő lakosok, mind- mind
résztvevői voltak a menetnek. A díszes
menet végigvonult a község utcáin, az
előre kijelölt négy helyszínen megállt, s
műsort adtak a szereplők.  A kisbíró
beszédét és a kisiskolások néptáncbemu-
tatóját a csőszök tánca követte, majd Sán-
dor Dezső és zenekarának népdal- és bor-
dalcsokra zárta a bemutatót. A polgárőr-
ség és a rendőrség felügyelete és biztosí-
tása mellett vonultunk végig a falun. Este
benépesült a tornaterem, a hajnalig tartó
szüreti bál igazi jó hangulatban telt.  A
táncé volt a főszerep, melyhez a talpalá-
valót a Betli duó húzta. 

Lelkes csapat segítette munkánkat.
Köszönet érte mindenkinek, aki szerve-
zett, részt vett vagy más formában támo-
gatta a rendezvényt. Külön köszönet a
polgárőrség tagjainak, hogy segítettek a
felvonulás akadálymentes lebonyolításá-
ban. A rendezvény anyagi részét a Pusz-
tazámor Községért Közalapítvány fedezte,
melyért az újság hasábjain keresztül is
köszönetünket fejezzük ki, mert az alapít-
vány támogatása nélkül nem volnának a
község rendezvényei ilyen színvonalasak
és persze ingyenesek. 

Kiss Ágnes
szervező
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Pest megyei díjak – 2011

Akik a legtöbbet tették

a környezetvédelemért

Az Érdi Környezetvédő Egyesület, a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület 22. számú börzsönyi csoportja, a
Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület alelnöke, valamint az
érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója kapja idén a Pest
Megye Környezetvédelméért Díjat.

Az elismerést azoknak a szervezeteknek, illetve személyeknek
ítélik oda, amelyek/akik a megye környezetének megóvása, fej-
lesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében kie-
melkedő munkát végeznek. Települési önkormányzatok, magán-
személyek, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, valamint
helyi egyesületek tehetnek javaslatot arra, hogy kik érdemesek a
díjra. A Pest Megye Környezetvédelméért Díjat idén két magán-
személy, illetve két közösség veheti át decemberben a megye-
napi ünnepségen.

Illegális szemétlerakók felszámolása, kerekasztal-beszélgeté-
sek megszervezése, önkormányzati stratégiai dokumentumok
szakmai véleményezése fűződik az Érdi Környezetvédő Egyesü-
let nevéhez. 

A Börzsöny hegység, a Dunakanyar, az Ipoly völgye, a Váci
síkság és részben a Cserhátalja a működési területe a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 22. számú börzsönyi
csoportjának. Az egyesület természetvédelmi táborok, hulladék-
gyűjtési akciók megszervezése mellett a veszélyeztetett állat- és
növényfajok fennmaradásáért is küzd.

Környezetszennyező, illegális üzemek felszámolása, védetté
nyilvánítások fűződnek a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egye-
sület alelnökének a nevéhez. Zsarnóczay István természetvédel-
mi, botanikai táborok szervezése mellett előadásokat is tart.
Munkája során számos országos kitüntetésben részesült már.

Több hazai és nemzetközi kitüntetéssel ismerték már el dr.
Kubassek Jánost. A földrajztudós, geográfus három évtizede dol-
gozik természettudományos területen és 1987 óta igazgatója az
érdi Magyar Földrajzi Múzeumnak. Számos szaklapban jelentek
meg publikációi. 2010-től részt vesz a Nemzeti Kulturális Alap-
program Ismeretterjesztő és Környezetkultúra Kollégium munká-
jában. 

Nagykovácsi a megye legkulturál-

tabb települése

Nagykovácsi és Zebegény kapja meg idén a Kulturált Települési
Környezet Díjat. Nagykovácsi főterének megújításával az első
helyen, míg Zebegény a Petőfi tér felújításával a második helyen
végzett.

Nagykovácsi idén már a Magyar Urbanisztikai Társaság elis-
merésében is részesült.  A település főterét „Köztér-megújítási
Nívódíjjal” jutalmazták. „Egy főépítész számára külön öröm,
hogy érdemes volt felvállalni a konfliktusokat, érdemes volt a
lakosság meggyőzésére, tájékoztatására annyi időt és energiát
fordítni, hogy ne egy sosemvolt kisvárosias nosztalgikus közteret
csináljunk, hanem a hagyományos falusias környezethez illesz-
kedő, megfelelő anyaghasználatú, de modern főteret” – mondta

Györgyi Zoltán, a település főépítésze. Nagykovácsi Magyaror-
szág legnépesebb zsáktelepülése. A Budapesttől 15 kilométerre
található nagyközségnek jelenleg közel 7000 lakosa van. A főtér
felújítása 2010-ben készült el 180 millió forintból.

Pest Megye Építészeti Nívódíj pályázatán a „Középületek”
kategória győztese a gödöllői Zöld óvoda lett, második helyen a
zsámbéki Tündérkert óvoda végzett, míg az Abonyi Katolikus
Közösségi Ház harmadik helyezést ért el.

Pest Megye Építészeti Nívódíj pályázatán „Lakóépületek”
kategóriában a szentendrei Vadász-ház bizonyult a legjobbnak.

A díjakat decemberben a megyenapi ünnepségen vehetik át a
győztesek.

(Forrás: pestmegye.hu)NAGYKOVÁCSI FŐTERE

A GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA

A DÍJAZOTT SZENTENDREI LAKÓHÁZ
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Jubilál a polgárőrség

A polgárőrség a mi falunkban igen nagy
szerepet tölt be. A napokban a képviselő-
testület soros ülésén kiemelt téma volt az
egyesület tevékenysége, szerepe, fontos-
sága és elismerése.

Békési Balázs elnök beszámolót tartott
a polgárőrség életéről és céljairól. Mind a
képviselő-testület tagjai, mind polgármes-
ter úr és jegyző asszony nagy érdeklődés-
sel hallgatták a beszámolót, majd elisme-
résüket fejezték ki a szervezet által vég-
zett munkáért. Felajánlották segítségüket
is: ha bármi kérése lenne a szolgálatnak,
jelezze, ha lehetséges, teljesítik a kérést.
Mint elmondták, tiszteletben tartják az
„őrök” szolgálatát, akik a szabadidejük-
ből áldoznak e nemes tevékenységre.

„Szerencsére különös esemény nem
történik a falunkban. A jelenlegi biztonsá-

gi szintet szolgálati jelenlétünkkel és gon-
dos odafigyelésünkkel a jövőben is sze-
retnénk megőrizni”– hangzott el Békési
Balázs elnök válasza. Szervezetünk alapí-
tásának 5. évfordulójáról ünnepélyes
keretek között emlékeztünk meg. Hely-
szín a Koroda kert volt, ahol közös főzés,
beszélgetés, a jövővel kapcsolatos "ötlete-

lés" volt a program.  Művelődésszerve-
zőnk, Ági néni külön köszönetet mondott
nemcsak az éber figyelemért, hanem a
rendezvényeken való aktív részvételért is. 

Jó érzéssel és elismeréssel töltött el
mindenkit az eredményes munkáról szóló
beszámoló.

Az egyesület létrehozása ötödik évfor-
dulójának megünneplésén jelen volt Pát-
rovics Benedek, községünk polgármestere
is, aki elismerését fejezte ki a Polgárőr
Egyesület valamennyi tagjának.  

Terveink szerint a jövőben a Zámori
Hírekben rendszeresen tudósítunk egye-
sületünk tevékenységéről, életéről. Külön
szeretnénk kiemelni azok nevét, akik
különösen sokat tesznek községünk biz-
tonságáért.

Babar Zoltán

Szennyvízcsatorna-használat:
csak rendeltetésszerűen!

Elválasztva vagy egyesítve vezessük el a csapadékvizet és a
szennyvizet? – a kérdésre a csatornázás fejlődése során a külön-
böző korokban eltérő választ adtak.

A nagy csatornaépítések kezdetén, a XIX. század végén, az
egyesített csatornázási rendszer terjedt el Európa nagyvárosa-
iban. A háztartásokból származó szennyvizet és a csapadék-
vizet ugyanabba a vezetékbe juttatták be. A rendszert arra
méretezték, hogy az esetek túlnyomó többségében a nagy
záporok idején lehulló hatalmas vízmennyiséget is el tudja
vezetni. Később, amikor már felmerült az igény a szennyvíz
tisztítására is, rájöttek, hogy az esős időszakokban igen
nehéz a szennyvízzel kevert nagy mennyiségű esővizet meg-
felelően megtisztítani. Ekkor alakult ki az elválasztó csator-
názási rendszer. 

Az elválasztó rendszerben a szennyvizet gondosan mérete-
zett, viszonylag kis átmérőjű föld alatti csövekben vezetik el,
míg az esővizet elkülönítve, föld alatti csővezetékbe, vagy
nyílt árokba juttatják. A napjainkban épülő csatornák általá-
ban elválasztó rendszerűek. Ilyen létesült Pusztazámoron is. A
háztartási szennyvizet szakszerű használat esetén biztonságo-
san elvezeti. Kapacitása azonban nem elegendő arra, hogy a
záporok esetén többszörösére növekedő áradatot elvezesse.
Ha nagy esők alatt sok csapadékvíz jut a szennyvízcsatorná-
ba, akkor valahol – egy vagy több helyen – kiönt a szennyvíz-
zel kevert esővíz. Általában a károsult nem is az az ingatlan-
tulajdonos, aki illegálisan esővizet engedett be, hanem egy,
folyásirány szerint lejjebb lakó, vétlen áldozat. Súlyosbítja a
problémát, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban
következnek be szélsőségesen nagy intenzitású csapadékok.
Mindezek miatt tiltja a szennyvízcsatornát üzemeltető Érd és

Térsége Víziközmű Kft. csapadékvíz bevezetését a szennyvíz-
csatornákba. 

Természetesen, ugyancsak tilos szennyvizet engedni a csa-
padékcsatornába, hiszen a csapadékcsatornába jutó víz nem
jut el a szennyvíztisztító telepre, nincs lehetőség a megtisztí-
tására.

Az esővizet a csapadékelvezető rendszerbe kell juttatni. Az
Érd és Térsége Víziközmű Kft.  szakemberei készséggel adnak
tanácsot abban az esetben, ha egy ingatlantulajdonosnak ezzel
a témával kapcsolatban kérdése van, például, nem tudja, hogy a
háza előtt húzódó csővezetékek közül melyik a szennyvízcsa-
torna és melyik a csapadékcsatorna. 

Az ingatlantulajdonosok azonban az esővizet tartályokban,
medencékben is gyűjthetik és onnan felhasználhatják. Legké-
zenfekvőbb lehetőség az öntözésére történő hasznosítás. 

A tulajdonosoknak nagy figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy
ingatlanukat megvédjék az elöntéstől. A szakszerűtlenül kiala-
kított szennyvízbekötésen át a szennyvíz visszafolyhat a
mélyen fekvő kertbe, alagsori helyiségbe. A bekötéseket szak-
tervezővel kell megterveztetni és a tervet az Érd és Térsége
Víziközmű Kft. Ügyfélszolgálati Irodáján jóváhagyásra be kell
nyújtani.

Fontos, hogy a szennyvízcsatornát rendeltetésének megfelelő-
en használjuk. Háztartási hulladékot, étolajat, más zsiradékot,
rongyot, mérgeket, gyógyszereket, tűzveszélyes folyadékokat,
egészségügyi betéteket, eldobható pelenkát, nehézfémeket,
dugulást okozó darabos anyagokat ne juttassunk a csatornába.

Ha megértjük, elfogadjuk és alkalmazzuk a csatornahasználat
alapszabályait, a rendszer mindannyiunk megelégedésére fog
működni. 
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Köszönjük, amit értünk tettek!*

Tisztelt Jelenlévők!
Nagy szeretettel köszöntöm önöket ezen
a csodás ünnepnapon! Engedjék meg
nekem, hogy elmondhassam a köszöntő-
beszédem rövid történetét. Amikor a fel-
kérést megkaptam művelődésszerve-
zőnktől, Ági nénitől, majd a képviselő-
testületi ülésen hivatalosan még a polgár-
mester úrtól is, már éreztem, hogy
milyen nagy fába vágtam a fejszémet.
Nem először mondok beszédet különféle
alkalmakkor, de talán most kaptam a leg-
nehezebb feladatot életem során. Sza-
vakba önteni azt, hogy mit is jelentenek
számomra a szépkorú emberek, nem
könnyű feladat.

Egyáltalán, mit jelent az, hogy valaki
idős ember, kit értünk alatta? Az biztos,
hogy nem egy életkor alapján történő
sablonos elkülönítéről van szó; inkább
egy érzésről, egy fogalomról, amit nehéz
elmagyarázni. Pedig úgy gondolom, van
ebben tapasztalatom, hiszen például
nagyon jól ismerem a Nyugdíjasklub tag-
jait, évek óta látom a közösségi életüket.
Hirtelen nevek ötlenek fel bennem: Csöpi
néni, Éva néni, Maris néni, Öcsi bácsi,
Pali bácsi és még sorolhatnék neveket.
Ők azok, akik sajnos már nincsenek köz-
tünk, eltávoztak, de úgy érzem a szívünk-
ben örökké élnek. Tisztelegjünk az ő
emlékük előtt is! 

Az idős embereket, akiket megismer-
tem, sosem felejtem el. Tőlük, önök által
váltam, válhattam felnőtt emberré. Az
önök mintája, életfelfogása, egyénisége
az, amit sosem szabad elfelejtenem.

Önök egy olyan generáció, akik nem az
internettel, a televíziózással, vagy a
mobiltelefonálással töltötték a gyermek-
korukat. Önök már gyerekként kemény
munkát végeztek a földeken, kapáltak,
kaszáltak, markot szedtek és sorolhat-
nám. Én már egy másik kor szülötte
vagyok. Én azt a világot csak a nagyma-
mám elbeszéléseiből képzelhetem el. 

Igen, a nagymamáméból, aki most ott
ül önök között! Számomra a teremben
most ő a legfontosabb ember, ugye elné-
zik ezt nekem. Kisfiú korom óta, ha kell,
reggelit készít nekem, ha kell tanácsot
ad, ha kell, megdorgál, ha arra van szük-
ség, hát megdicsér. Amit én tőle kaptam,
azt sohasem fogom tudni meghálálni
neki. 

Sajnos az életünk során nem mindig
van időnk arra, hogy az emberi kapcsola-
tainkat ápoljuk. Rohanó világunkban
egyre kevésbé jut időnk egymásra. Ez a
nap és ez a délután csak az önöké, itt
minden önökért van, önökről szól! Hát
éljünk vele, használjuk ki az alkalmat! 

Az én feladatom pedig az, hogy Puszta-
zámor Község Önkormányzatának, vala-
mint Pusztazámor fiataljainak nevében
megköszönjem minden jelenlévő ünne-
peltnek, amit érettünk tett. Így hát tiszte-
lettel megköszönöm, hogy vannak
nekünk, azt hogy ismerhetjük önöket.
Nagyon szépen kérem önöket, vigyázza-
nak mindannyian magukra, hogy jövőre
mindnyájan itt lehessünk!

Az apró kis köszöntőmet egy verssel
zárnám, amit ajánlok szíves figyelmébe
fiatalnak és idősnek egyaránt.

Óbecsei István

Szeressétek
az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ne tegyétek őket szűk odúkba,
Ne rakjátok őket otthonokba,
Hallgassátok meg panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat,
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Amikor Isten közéjük éltetett.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

*Oláh Gábor önkormányzati képviselőnek az idősek napi ünnepségen elhangzott köszöntője.
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Az időseket köszöntöttük

Kellemes hangulatú rendezvény keretében ünnepeltük október
8-án a 60 éven felüli szépkorúakat Pusztazámoron. Már hagyo-
mány községünkben, hogy az önkormányzat és a Pusztazámor
Községért Közalapítvány jóvoltából minden évben megrendez-
zük az idősek napját községünkben. 

Mosolygós nagymamák és nagyapák foglalták el helyüket az
általános iskola feldíszített tornatermében. Egy szál virág, egy
mosoly, egy meleg, simogató kéz – ami persze az év minden
napján kijárna nekik – tőlünk, értük, meg egy kicsit magunknak
is. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudo-
másul veszi: a világ nem vele kezdődött …  Sütő Andrástól szár-
mazik a gondolat, amely most, az idősek napján különös aktua-
litást kapott. Mert a mi világunk velük, a szüleink, nagyszüleink
életével kezdődött. Az ő munkájuknak az eredménye a jelen,
amelyben mi élünk, és azt adjuk tovább, amire ők tanítottak. A
mi dolgunk, hogy az  idősek számára olyan életkörülményeket
biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó,
derűs életet. Ez a nap akkor lehet igazi tisztelgés, ha azok, aki-

ket ünneplünk, mindig érzik a támaszt, a segítséget, a törődést.
Azt, hogy mindig mellettük vagyunk, nem hagyjuk őket maguk-
ra, számíthatnak ránk életük legnehezebb időszakaiban is. Ez
lehet a legnagyobb köszönet. Ez az ünnep az idősekért van,
róluk szól.

A rendezvényt a község polgármestere nyitotta meg. Pátrovics
Benedek köszöntötte az egybegyűlteket, további jó egészséget,
békés időskort kívánt számukra. Ezután Oláh Gábor, a legfiata-
labb önkormányzati képviselő vette át a szót és ünnepi köszön-
tővel kedveskedett a szépkorú vendégeknek. 

Ünnepi műsorral folytatódott a program. Ihos József parodista
szórakoztatta a vendégeket. Öröm volt látni az arcokon a
mosolyt, a jó kedvet, mellyel a művész elhalmozta a közönsé-
gét. Az elmúlt évben hagyományteremtő szándékkal, virággal
köszöntötte a polgármester úr a legidősebb vendéget – nem volt
ez másként az idén sem. A legidősebb résztvevő az idén Csóli
Vincéné, Tera néni volt, ő kapta a köszöntést. Az idősek napja
alkalmából rendezett ünnepség egy finom vacsora elköltésével,
kötetlen beszélgetés mellett, zenével, tánccal zárult.

Kiss Ágnes


