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„Nyertesen fogunk kikerülni ebből a helyzetből”
Évzáró beszélgetés Pátrovics Benedek polgármesterrel

– Polgármester Úr! Gondolom, mint 
minden esztendőben, ez év január-
jában is egy átlagos, sok munkával 
járó, de különösebb izgalmak nélküli 
esztendőre készült mind ön, mint a 
képviselő-testület. Milyen elképzelé-
sekkel, tervekkel indultak neki 2020-
nak, és azokból mit sikerült megva-
lósítaniuk?

– Az idei évet hasonlóan kezdtük, 
mint az ezt megelőzőket. A szinten 
tartás biztosítása mellett természete-
sen voltak nagyobb terveink is. Ezek 
között említeném a műfüves focipá-
lya felújítását, amelynek állapota már 
igencsak megkívánta ezt a befekte-
tést. A pályát közel 14 évvel ezelőtt 
építettük, sok esemény zajlott a terü-
letén, és azért, hogy még szintén ha-
sonlóan sok sportolásra és szabadidős 
programra lehetőséget biztosítson, 
az állapotát meg kellett óvni. Az ön-
kormányzat saját erőből újította fel a 
pályát, a beruházás összege több mint 
14,5 millió forint volt. Most már biz-
tosan mondhatom, hogy a műfüves 
focipálya mellett elkészült a „B” típu-
sú sportpark is a focipálya közvetlen 
közelében. Erre, a szabadtéren felál-
lított testedző eszközök megvalósítá-
sára, 2016-ban pályáztunk. A benyúj-
tott pályázati anyagunk sikerrel járt, 
de mégis több mint négy évet kellett 
arra várnunk, hogy meg is történjen 
a beruházás. Ez a projekt elmélet-
ben az önkormányzatnak nem került 
pénzébe, mert központi költségvetési 
forrásból, állami beruházásként való-
sult meg. A gyakorlatban viszont az 
önkormányzatnak kellett a területet 
biztosítania, lehetővé kellett tenni az 
elkészült sportpark megközelítését, és 
mindemellett a létesítmény fenntartá-
sa, üzemeltetése és karbantartása is 
az önkormányzat feladata. A tavalyi 
évben a Magyar Falu Program kere-
tében, pályázati úton, csaknem 15 
millió forint támogatást kapott a Pusz-
tazámor Római Katolikus Plébánia. 
Viszont ez a támogatási összegkeret 
már nem fedezte a rossz tető és eresz-

csatorna felújítását. Ezeket a munkála-
tokat az önkormányzat saját költségén 
átvállalta, és az idei évben 3,5 millió 
forintból meg is valósította a helyre-
állítást.

Az idei év legnagyobb beruházá-
saként a járdaépítést szeretném meg-
említeni, amely a Kossuth Lajos utca 
– Petőfi Sándor utca szakaszon már 
meg is valósult. A Magyar Falu Prog-
ram keretében kiírt pályázat csak az 
építkezés anyagköltségének támoga-
tására terjedt ki. Ez a támogatási ösz-
szeg 5 millió forintot jelentett, amely 
a teljes beruházás 10%-át sem tette 
ki. A beruházás fennmaradó részét az 
önkormányzatnak kellett finanszíroz-
nia, amely közel 52 millió forint volt.

Több, két éve benyújtott pályáza-
tunk van folyamatban. Ezek megfe-
leltek az értékelési szempontoknak, 
csak éppen idővel a rendelkezésre 
álló forrás kimerült, és tartaléklistá-
ra kerültünk. Ide sorolnám a Móricz 
Zsigmond utca 1 km-es útszakaszá-
nak felújítását. Ha nem akarunk várni 
a felújítással, akkor saját költségből 
megvalósított beruházásként kell be-
terveznünk 2021-re.

Amiről fontosnak tartok még szá-
mot adni, az a szennyvíztisztító bő-
vítésének a szükségessége. Az üze-
meltető szerint a rendszer kapacitása 
teljes mértékben ki van használva, és 
emellett még többletkapacitásra lenne 

igény. Mindezeket összevetve szüksé-
ges a szennyvíztisztító telep fejlesz-
tése, bővítése. A fejlesztés tervezői 
költségbecslés alapján 160–200 millió 
forintot jelentene. Ha erre nem tudunk 
pályázati forrást szerezni, és az önkor-
mányzatokat sújtó támogatás-elvonási 
tendencia folytatódik, vagyis ha az ön-
kormányzatunknak teljes egészében 
magának kell kigazdálkodnia a bőví-
tés összegét, akkor félő, hogy feléljük 
tartalékainkat, és még a működésünk 
is veszélybe kerülhet. Ha beigazolód-
nak az elvonások, amelyekkel jó úton 
haladnak az önkormányzatok ellehe-
tetlenítése felé, akkor felül kell vizs-
gálnunk elképzeléseinket. Próbálok 
realista maradni, de nem árt mindenre 
felkészülni. 

– Aztán március körül megérke-
zett a nem várt „vendég”, a korona-
vírus, ami – ma legalábbis úgy tűnik 
– egy-másfél évre gyökeresen átren-
dezte az életünket. Milyen intézke-
déseket hoztak a településen a jár-
vány fékentartására?  Erőfeszítéseik 
nyomán mennyire sikerült kezelni a 
helyzetet?

– A kormány által hozott szigorí-
tásokat elfogadtuk és lehetőségeink 
szerint be is tartottuk, tartjuk továbbra 
is. Számos intézkedést hoztunk a jár-
vánnyal szembeni védekezés és meg-
előzés érdekében. Az önkormányzat 
felajánlotta – és aki igényt tartott rá, 
azoknak biztosította –, hogy gon-
doskodik a 70 év feletti, egyedülálló 
nyugdíjasok ellátásáról, házhoz viszi 
a segítséget azoknak, akik erre rászo-
rulnak. Gyógyszerek beszerzésében, 
bevásárlásban, illetve térítés ellené-
ben egyszeri melegétel biztosításában 
segítettünk. Megkértük a 70 év felet-
tieket, hogy amennyiben módjuk van 
rá, ne hagyják el otthonukat. Minde-
mellett kétszeri alkalommal maszkot 
is biztosítottunk a számukra.

Március közepétől tájékoztattuk a 
lakosságot, hogy a hivatal nem tart 
személyes ügyfélfogadást. Lehetőség 
szerint e-mailben és telefonon keresz-
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tül érdeklődjenek. Minden hétköznap 
8–12 óra között ügyeletet biztosítot-
tunk. Mivel magam is a veszélyezte-
tett korosztályt erősítem, ezért én is 
„házi fogságban”, otthonról irányítot-
tam az önkormányzat működését.

Az óvodában március 18-tól rendkí-
vüli szünet kezdődött. E hónap végé-
re a Komplex-Tox Kft. dolgozói teljes 
kézi és gépi fertőtlenítést végeztek, 
amelynek költségeit a társaság állta. 
Tevékenységüket és hozzáállásukat 
ezúton is szeretném megköszönni. 
Az Egészségház teljes gépi fertőtlení-
tése is megtörtént még márciusban. 
A játszóteret, az Oktatási Épülete-
gyüttes sportudvarát és a műfüves pá-
lyát lezártuk. Döntés született arról is, 
hogy 2020. április 1-jétől visszavoná-
sig Pusztazámor teljes közigazgatási 
területén tilos az avar és egyéb más 
kerti hulladék égetése, szabadban és 
tüzelőberendezésben egyaránt. 

Úgy gondolom, a vírushelyzet első 
hullámát sikerült jól átvészelnünk, és 
jelen helyzetben is mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy megóv-
juk egészségünket. Azt tapasztaltam, 
hogy a lakosság elfogadta a korlátozó 
intézkedéseket és fegyelmezetten be 
is tartotta azokat. Az önkormány-
zat segítő szándékát és intézkedéseit 
köszönettel vették. Természetesen a 
szükséges óvintézkedések betartása 
mellett is bekövetkezhet a baj, de az 
érintettek számíthatnak rá, hogy eb-
ben az esetben támogatást nyújtunk 
számukra. Példaként említeném, hogy 
a Zámori Óvoda dolgozóinál az ön-
kormányzat finanszírozásában végez-
tettünk vírustesztet. Fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy az önkormányzat 
mellett Pusztazámoron működő vál-
lalkozások is felajánlották segítségüket 
a lakosság és az önkormányzati intéz-
mények számára. 

– A jelenlegi helyzetben milyen el-
képzeléseik, konkrét terveik vannak 
a 2021-es esztendőre?

– Természetesen elsődleges és leg-
fontosabb feladatunk a járványhelyzet 
kezelése, a zámoriak egészségének a 
védelme, a szükséges és nélkülözhe-
tetlen intézkedések megtétele, a kiala-
kult helyzet minél kevesebb „kárral” 
való megélése. Emellett persze felelő-
sen tervezünk a következő eszendő-
re. Ez évben azok a – pályázatokon 
egyébként sikerrel szerepelt – beru-

házásaink nem valósultak meg, ame-
lyekhez a kiíró nem tudta biztosítani a 
forrást. Továbbra is törekszünk a köz-
ség előnyére szolgáló pályázatokon 
részt venni – de hozzá kell tennem: 
a központi régióhoz tartozunk, ami 
köztudottan gazdag, vannak nálunk 
fejletlenebb térségek, amelyek el-
sőbbséget élveznek az elbírálás során. 
Ahogy az interjú elején is említettem, 
a szennyvíztisztító bővítése elenged-
hetetlen és egyben rendkívül költsé-
ges feladat lesz. A Móricz Zsigmond 
utca felújítása szintén esedékes lenne. 
Terveink és elképzeléseink vannak, és 
bízom benne, lehetőségünk is lesz a 
megvalósításukra.

–  A korlátozó intézkedések a te-
lepülés amúgy igen gazdag társa-
dalmi-kulturális életét is érintették. 
Számos, a lakosság körében kedvelt 
program elmaradt. Mi az, amit ilyen 
körülmények között is meg tudtak 
tartani eredeti, avagy módosított for-
mában?

– Sajnálatos módon idén valóban 
minden rendezvényünk elmaradt. 
Fontosnak tartom a közösséget építő 
rendezvények szervezését és meg-
tartását, de még ennél is előrébb 
való az emberi egészség megóvása. 
Sok hagyományőrző eseményünkről 
kellett lemondanunk. Idén Puszta-
zámor lett volna a „Három falu két 
keréken” rendezvény házigazdája. 
Nem volt lehetőségünk a szokásos 
gyereknapi programok, a Falunap, a 
szüreti mulatság, az idősek napja és 
a Márton-napi mulatság megtartásá-
ra sem. Az összes ünnepi megemlé-
kezés is elmaradt ebben az évben. 
Az év hátralévő részére még meg-
vannak a terveink, ha a vonatkozó 
kormányzati intézkedések és a körül-
mények lehetővé teszik, ezek talán 
megvalósulhatnak. Kiss Ágnes műve-
lődésszervező asszonnyal egyeztet-
tünk a Mikulás-programmal kapcso-
latban. A Télapó hintóval érkezett az 
iskola-óvoda parkolójába, és ott kis 
csoportokban fogadta a gyerekeket 
és adta át részükre az ajándékokat. 
2020-ban falukarácsonyi ünnepség-
gel nem készülünk, viszont a hagyo-
mányos karácsonyfa-díszítést és -ál-
lítást tervezzük, illetve a betlehemi 
jászolt is szeretnénk kihelyezni.

– Mindent összevetve, hogyan ér-
tékeli Pusztazámor elmúlt évét, ho-

gyan jellemezné a község helyzetét, 
a lakosság hangulatát?

– Azt kell mondjam, hogy a vírus-
helyzet bekövetkeztét leszámítva, 
amely óriási változást és kötöttséget 
hozott mindenki életébe, kedvező, 
eredményes esztendőt zártunk. A ter-
vezett beruházásaink megvalósultak, 
viszont a rendezvényeink teljes mér-
tékben elmaradtak. A község anyagi 
helyzetét elfogadhatónak ítélem meg, 
jelenleg stabil körülményekkel és hát-
térrel működünk. Viszont úgy vélem, 
ha az állam további önkormányzati 
megvonásokat vezet be, illetve a pá-
lyázatok elbírálásában, valamint for-
rásbiztosítás tekintetében nem járunk 
pozitív eredménnyel, akkor az igen-
csak megviseli anyagi helyzetünket. 
Úgy vélem, a lakosság fegyelmezet-
ten és az óvintézkedéseket betartva 
éli mindennapjait. Szeretném, ha így 
maradna ez továbbra is; ez esetben 
nyertesen fogunk kikerülni ebből a 
helyzetből.

– Az idén minden bizonnyal rend-
hagyó lesz az év vége is, az advent, a 
karácsony, az óév búcsúztatása. Mit 
kíván a település lakosságának az ün-
nepekre, az előttünk álló új évre? Mi-
lyen személyes érzésekkel éli meg ezt 
az időszakot, és milyen reményekkel 
tekint a 2021-es esztendő elé?

– Az első és legfontosabb, amit kí-
vánhatok, az a kitartás, jó egészség, 
és kérésként az, hogy vigyázzunk egy-
másra. Ebben nincs segítségünkre a tá-
jékoztatás, szerintem senki nem tudja, 
mi a helyes viselkedés. Jómagam felhá-
borítónak tartom, hogy az önkormány-
zatok, a polgármesterek nem kapnak 
az államtól vagy az ÁNTSZ-től kellő tá-
jékoztatást a vírushelyzettel kapcsolat-
ban. Emiatt elképzeléseink sincsenek 
például arról, hogy Pusztazámoron 
hányan estek át a víruson. De a felhá-
borodásomat félretéve reménykedve 
várom az ellenszer megérkezését és 
mindenki számára elérhetővé tételét, 
hogy minél hamarabb megszabadul-
hassunk a járványtól. Együtt érzünk 
a vírus áldozatainak családtagjaival. 
Kívánok minden kedves lakosnak kel-
lemes karácsonyi ünnepeket, valamint 
sokkal szebb és boldogabb új eszten-
dőt! Vigyázzanak magukra, ne menje-
nek közösségbe és próbálják átvészelni 
ezt az időszakot!

Kiss Zoltán
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Aki járt mostanában a műfüves foci-
pálya környékén, az láthatta, hogy 
végre elkészült a szabadtéren felállí-
tott testedző eszközökből álló sport-
park. Az időjárás már nem éppen al-
kalmas a park használatára, de a park 
már itt van nekünk, rendelkezésünkre 
áll. Az igazat megvallva, több mint 
négy évnek kellett eltelnie, hogy meg-
épüljön ez a park. 

2016 júliusában a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium tájékoztatót küldött 
ki Nemzeti Szabadidős–Egészség 
Sportpark Programban való részvé-
telről. A program célja az volt, hogy 
igényes szabadtéri közösségi terek 
létesüljenek az ország minél több 
településén, ahol a fiatalabbaktól az 
idősebbekig valamennyi korosztály 
aktívan töltheti el a szabadidejét. 
Az egészségmegőrzés szempontjából 
kiemelt szerepe van a rendszeres test-
mozgásnak, melyet leginkább a köny-

nyen hozzáférhető és ingyenes létesít-
ményekkel lehet vonzóvá tenni.

Úgy gondoltuk, hogy Pusztazámor-
nak van olyan hasznosítható, szabad 
területe, ahol fel lehetne építeni egy 
ilyen, sportolásra alkalmas szabadtéri 
parkot. Ezért 2016 augusztusában a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy 
benyújtja pályázatát a programra. Két 
évnek kellett eltelnie, mire választ 
kaptunk, hogy nyertünk a „B” típusú 
sportpálya megépítésére vonatkozó 
pályázaton. Majd ismét több mint két 
év telt el, mire megvalósulhatott a lé-
tesítmény: 2020. november 10-én ke-
rült sor az átadására. 

A fejlesztés állami beruházásként, 
kizárólag központi költségvetési for-
rásból valósult meg. Az önkormány-
zatnak önerőt nem kellett biztosítania, 
azonban viselnie kell az őt terhelő 
feladatokat és költségeket. Nekünk 
kellett önerőből, saját kivitelezésében 

biztosítani a kültéri sportpark akadály-
mentes megközelítéséhez szükséges 
eszközök/felépítmények megvalósí-
tását és azok karbantartását. A léte-
sítmény fenntartása, üzemeltetése és 
karbantartása szintén az önkormány-
zat feladata. 

A műfüves focipályához hasonlóan 
jelen sportpark esetén is ki kell hang-
súlyoznom: vigyázzunk testi épsé-
günkre az eszközök használata során, 
óvjuk a területet, tartsuk tisztán a kör-
nyezetet, és rendeltetésszerűen hasz-
náljuk a fitneszeszközöket. Mindezek 
mellett legyünk tekintettel a környé-
ken lakók nyugalmára is. 

Amennyiben módjuk van rá, töre-
kedjenek az egészséges és sportban 
gazdag életvitelre!

Pátrovics Benedek
polgármester

Elkészült a sportpark
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A koronavírus-járvány terjedésének 
megakadályozása, lassítása érdeké-
ben kérek minden zámori munka-
adót: kötelezzék alkalmazottaikat 
arra, hogy a munkaidő alatt orrot és 
szájat eltakaró maszkot viseljenek! 
Feltéve, hogy a maszkviselés a normál 
munkavégzést nem lehetetleníti el. 

Különösen indokolt ez most, ami-
kor Magyarország kormánya a járvány 

miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki az 
ország egész területére. 

Az egyéni védekezés minden olyan 
helyen fontos, ahol kikerülhetetlen az 
emberek közvetlen érintkezése. Egy 
munkahely pontosan ebbe a körbe 
tartozik. 

Vigyázzunk egymásra!  
Pátrovics Benedek 

polgármester

Felhívás 

Napjainkban egyre na-
gyobb a környezettudatos-

ság a lakosság körében, az ön-
kormányzatok is nagy hangsúlyt 

fektetnek a környezetvételemre. 
Ennek érdekében csatlakoztunk te-
lepülésünkön egy új szelektív gyűj-
tési forma bevezetéséhez.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy Pusztazámor községben 
október közepétől lehetőségük van 
a használt sütőolaj és zsiradék le-
adására a Polgármesteri Hivatal ud-
varán erre a célra kihelyezett gyűj-
tőedénybe.

Fontos, hogy a használt sütőolajat 
és zsiradékot az eredeti csomagolás-
ban, vagy befőttesüvegben helyez-
zék a gyűjtőbe.

Önöknek nem kell mást tenniük, 
mint a sütés után keletkezett használt 
olajat lehűtve, az eredeti csomagolá-
sába vagy befőttesüvegbe helyezve 
el kell hozniuk és bele kell helyezni-
ük a gyűjtőedénybe.

Mindezzel hozzájárulnak a kör-
nyezet megóvásához, mentesítik a 
települési csatornahálózatot és a 
szennyvíztisztítókat a szennyező 
anyagtól.

Az összegyűjtött olajat 100%-ban 
újrahasznosítják: a feldolgozás során 
bioetanol készül belőle.

Védjük együtt környezetünket! 
Kérjük, használják önök is a lakosság 
részére kihelyezett használtsütőolaj- 
és -zsiradék-gyűjtő edényt!

Pátrovics Benedek
polgármester

Sütőolaj begyűjtése



2020/6 ZÁMORI HÍREK / 8

Az elmúlt években hagyománnyá vált 
intézményünkben a Márton-nap al-
kalmával megrendezett nyílt családi 
délelőtt. A rendezvényre, mint min-
dig, most is nagy izgalommal és igye-
kezettel készültünk, hogy a család 
apraja-nagyja számára jó hangulatú, 
sokféle, elsősorban kreatív tevékeny-
séget tudjunk kínálni. 

Ebben a nevelési évben a vírushely-
zet miatt, sajnos, nem tudtuk fogadni 
óvodánkban a családokat, de a Már-
ton-napról való megemlékezés ter-
mészetesen nem maradhatott el óvo-
dásaink számára. Most is szerettünk 
volna többféle, érdekes, a hajdanvolt 
emberek életét is bemutató tevékeny-
ségekkel megismertetni a gyerekeket. 
Készült mindkét csoportban számos 
kreatív alkotás, a gyerekek óvodánk-
ban találkozhattak élő libával, megta-
pasztalhatták a kukoricamorzsolást és 
természetesen a lilahagymás, libazsí-
ros kenyér sem maradhatott el. 

A sok élmény mellett nem titkolt 
célunk volt, hogy óvodásaink megé-
rezzék az ünnep üzenetét, és egyre 
fokozódó szeretettel, megbecsüléssel 
forduljanak az élő, illetve a tárgyi kör-
nyezetük felé. Mindezek mellett az 
idén is sok vidám perccel gazdagod-
hattunk mindannyian.

Szerencsés Veronika

Márton-nap az óvodában
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Amikor szeptemberben megszólalt az 
iskola csengője, nagy örömünkre újra 
átléphették tanulóink az iskola küszö-
bét. Nagyon vártuk már ezt a pillanatot.

Az új szabályokhoz alkalmaz-
kodni kellett, melyek az eddig eltelt 
időszakban nem változtak. Az isko-
la közösségi terein – folyosók, aula, 
mosdók – maszkot kell viselni. A be-
járatnál fertőtlenítő lábtörlőt hasz-
nálunk. A gyerekek kézfertőtlenítő 
használata után jöhetnek be az épü-
letbe. A szülők nem kísérhetik be 
a gyerekeket. Minden osztály a sa-

ját tantermében tölti a tanulási időt. 
Amikor az időjárás engedi, az iskola 
udvarán játszanak a szabad levegőn. 
Az étkezési renden is változtatni 
kellett. Az ebédlőben egyszerre csak 
egy osztály tartózkodhat. A művészeti 
órák az eddig megszokott rendben 
zajlanak iskolánk csoportszobáiban. 

Szerettük volna, hogy az eddig 
megszokottá vált közös tevékenysé-
geket újra megszervezhessük. Ezekre 
jelenleg csak osztályszinten van le-
hetőség. Így szeptember végén min-
den osztály megemlékezett a magyar 

népmese napjáról. Október 6-án az 
aradi vértanúkról beszélgettünk a 
gyerekekkel. A zene világnapján a 
művésztanárok koncertvideóját te-
kintettük meg. Az állatok világnapja 
alkalmából tárgyalkotó pályázatot 
hirdettünk, melyre igen sok kreatív 
munka érkezett. Nagyon nehéz volt 
eldönteni, hogy melyik a legjobb. 
Október 22-én a felső tagozatosok 
ünnepi műsorát – az internet segít-
ségével – felvételről nézhettük meg. 
Ezen a napon tartottuk iskolai Tök-
Jó Napunkat, de nem a megszokott 
módon – a szokásos játékos csapat-
versenyt nem lehetett megrendezni 
–, hanem osztályon belül. Az őszi 
szünetben mindenki megpróbált fel-
töltődni, kikapcsolódni.

Az év hátralévő időszakában olyan 
tevékenységeket, programokat igyek-
szünk szervezni tanulóinknak, melyek 
élményben részesítik őket, ugyanak-
kor a szabályozásnak is megfelelnek. 
Nem tudjuk, hogy ezekből mi lesz 
megvalósítható, de a decemberi ün-
nepvárást mindenképp szeretnénk 
egyedivé varázsolni számukra.

Patóné Hradil Adrienn Katalin

Óvodánkban a mindennapi tevékeny-
ségek közé tartozik, több más elfog-
laltság mellett, a verselés, mesélés.

A kis–középső csoportosoknak 
A vityilló (Orosz népmese, fordította 
Áprily Lajos) című mesét meséltük  az 
egyik nap. Ez egy úgynevezett lánc-
mese, a története  a fogyó-gyarapodó 
játékokhoz hasonlít. Nincs kitünte-
tett főszereplője, a helyszíne állandó, 
ahol megjelennek az egyes karakte-
rek, hogy bebocsátást kérjenek, vagy 
csatlakozzanak a sort alkotó korábban 
érkezettekhez. A történet végén a sze-
replők általában szétszélednek.

A gyerekek élvezték a mese humo-
rát, nagyokat kacagtak a szereplők 

találó, mókás nevén: Fényeske-le-
gyecske, Ugri-bugri bolha, Duny-
nyog-szúnyog… Szomorkodtak, 
amikor a medve rácsapott talpával a 
kunyhóra, s pozdorjává zúzta.

Meséljünk minél többet otthon is 
gyermekeinknek! Életük akkor gaz-
dagodik, ha képzelőerejük tágul, ha 
intellektusuk, kommunikációs kész-
ségük fejlődik, ha képesek érzelme-
ikben eligazodni, és problémáikra 
megoldást tudnak találni. Ebben tá-
mogatóink a mesék. 

Az óvodai nevelésben régen is je-
lentős volt a mese szerepe, és ma is 
az.

Pocsai Andrea

Újra együtt 
A tanév első hónapjai a zámori iskolában

Mindennapi mese óvodánkban
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2020. október 15-én, Avilai Nagy 
Szent Teréz ünnepén az embermentő 
plébános, Hévey (Teplin) Gyula előtt 
tisztelegve emléktáblát helyeztek el a 
budapest-terézvárosi plébánia falán, 
melyet Erdő Péter bíboros áldott meg. 
A terézvárosi sekrestye irodájának fel-
újításakor, egy elfalazott szekrényben 
több ezer keresztlevélre bukkantak. 
A kutatás során fény derült arra, hogy 
Hévey (Teplin) Gyula, aki 1883. ápri-
lis 30-án Pusztazámoron született, az 
Avilai Szent Teréz templom plébáno-
saként 1938 és 1944 között több ezer 
zsidó megkeresztelkedését tette lehe-
tővé.

Falunk szülötte eredetileg Teplin 
néven szerepelt. Apja Teplin István 
tanító, anyja Petzina Magdolna ház-
tartásbeli. Teológiai tanulmányait 
Esztergomban végezte. 1905-ben 
szentelték pappá. Dunaszentpálon 
szolgált káplánként, majd Budapesten 
volt hitoktató, 1913-ban a Szent Imre 
Kollégium prefektusa. 1915-től tábori 
lelkészként részt vett a világháború-
ban. 1920-ban egyházjogból dok-
torált. 1921-ben kezdte lelkipásztori 
szolgálatát Zugligetben, majd 1928-tól 
volt érseki helynökségi titkár, 1929-től 
pápai kamarás. 1935 és 1953 között 
budapest-terézvárosi plébános, ahol 
a Páli Szent Vince Leányainál temp-
lomigazgató is 1947-ben. 1951-ben 

apáti címmel tüntették ki. Hároméves 
első világháborús frontszolgálatáért 
megkapta a Signum Laudis érdemér-
met. A csendes, kitartó pasztoráció 
híve volt; ennek szükségességéről írt a 
Vázlatok a katholikus missziók életé-
ből című kötetében, melyben a gyar-
matokon folyó hithirdetés, „lélekhódí-
tás” kérdéseivel foglalkozott. 
Ő és paptársai 1944-ben teljesen 

tisztában voltak azzal, hogy mit tesz-
nek. Bátor tettük azt mutatta, hogy 
nem veszett ki a segítőkészség a tár-
sadalomból. Ezrek számára tették le-
hetővé a keresztséget, biztosították az 
ahhoz szükséges katekézist. Az ötve-
nes évek elején meghurcolt plébános 
1953. április 8-án halt meg Budapes-
ten.

Az embermentő cselekedetet meg-
örökítő emléktábla állítását a Raoul 
Wallenberg Egyesület kezdeményez-
te, melyhez a Keresztény-Zsidó Tár-
saság is csatlakozott. Az eseményen 
részt vett Michael A. Blume pápai 
nuncius, Frölich Róbert főrabbi, a Do-
hány utcai zsinagóga vallási vezetője, 
valamint az espereskerület számos 
papja, a terézvárosi önkormányzat  
képviselői, Dési János újságíró, aki az 
események kutatását végezte.

Sebes József, a Raoul Wallenberg 
Egyesület elnöke beszédében egy 
Stockholmban élő túlélő leveléből 

idézett: „A kikeresztelkedés a meg-
menekülést jelentette, egy új élet 
megkezdésének lehetőségét. Tisztelet 
és hála azoknak, akik az embermen-
tés kockázatát vállalták, és azoknak, 
akik az emlékezést ébren tartják.”

Dési János felidézte Lévai Jenő író, 
újságíró visszaemlékezései alapján 
1944 történéseit: „Híre terjedt, hogy 
a katolikus klérus, főképpen Serédi 
Jusztinián hercegprímás közbenjár az 
áttért zsidók érdekében. A hírnek volt 
alapja. Különösen a terézvárosi plébá-
nos hivatalát ostromolták meg június 
végén, július elején az áttérni szándé-
kozók. Azok a papok, akik keresztel-
tek, tudták, nem megtértek új híveik, 
hanem az életüket mentik. Mégis koc-
káztattak, mert hitük és emberségük 
erre kötelezte őket.”

Említésre méltó, hogy testvére Hé-
vey (Hévei) István szintén hitokta-
tó, 1884. augusztus 20-án született 
Sóskúton. Teológiai képesítését az 
esztergomi Hittudományi Főiskolán 
szerezte. 1908-ban szentelték pap-
pá. Ezután káplán Kőhídgyarmaton, 
majd hitoktató Budapesten, káplán 
a Felső-Vízivárosban, a Belvárosban. 
1946-ban érseki tanácsosi címmel 
tüntették ki. Törökbálinton hunyt el 
1963. július 6-án, életének 79., papi 
szolgálatának 55. évében.  

F. Zs.
Forrás, fotó (Trauttwein Éva): 

Magyar Kurír

Zámor szülötte emléktáblát kapott 
Budapesten
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Adventus Domini, az Úr eljövetelére 
való felkészülés időszaka; egyben az 
egyházi év kezdete, a csönd, elmél-
kedés, imádság ideje. Szent András 
ünnepéhez legközelebb eső vasár-
nappal (az idén november 29.), il-
letve annak előestéjével kezdődik és 
négy hétig tart.

Segítheti az elmélyülést az adventi 
koszorú, amit első alkalommal 1860-
ban egy berlini árvaház-
ban Johann Heinrich 
Wichern evangélikus 
lelkipásztor készített. 
A hagyományos adventi 
koszorú fenyőből ké-
szül, három lila és egy 
rózsaszínű gyertyával. 
A meggyújtott gyertyák 
számának növekedése 
szimbolizálja a növek-
vő fényt, amelyet Jézus 
eljövetele jelent a vára-
kozónak. A rózsaszínű 
gyertya meggyújtására 
a harmadik vasárnapon 
kerül sor, jelképezve a 
közeledő karácsony fe-
letti örömet. 

A készület külsőségei 
fontosak, de csak akkor 
van értelmük, ha a lelki 
előkészületet szolgálják. 
Ez különösen nagy jelentőségű most, 
a világjárvány idején, amikor csak a 
legszűkebb családi körben ünnepel-
hetünk. Bármily áldott időszak az 
advent, komoly a veszélye, hogy a 
lelkünk elvész a plázalelkű karácsonyi 
forgatagban. Az advent ideje nem-
csak a békességes, reményteli várako-
zásé, hanem ilyenkor a sötét árnyak is 
megsokasodnak. Azok az erők, ame-
lyek mindig meg akarják akadályozni, 
hogy megszülessen a Fény.

Milyen érdekes, hogy az őstörténe-
tet kutató tudósok véleménye szerint 
karácsony szavunk eredete a téli nap-
fordulóhoz (december 21-ről 22-re 
virradó éjszaka) köthető. Ekkor a téli 
napjárás a legalacsonyabb, majd de-

cember 21. után az éltető fényforrás 
új erőre kap. Az 1245-ből származó 
irat szerint a régi magyarok ekkor az 
első új kerecsensólymokat reptették, 
vadászatra eresztették a solymárok 
ünnepén, amelyet népi nyelven kará-
csonynak neveztek. A „Nyugati szer-
ben” megtisztul a lélek, a „Keleti tűz-
ben” pedig újjászületik a fény. Ezen a 
napon kissé mi is újjászületünk, egy 
kicsit mi is átgondoljuk a mögöttünk 
hagyott nap-évet.

A karácsony ünnepe az ősi hitvi-
lág legnagyobb napjai közé tartozott, 
éppúgy, mint a kereszténységnél az 
Ige megtestesülésének, földi születé-
sének legszentebb megemlékezése.

Hogyan született a Világ Világossá-
ga? A British Múzeum „Codex Arun-
del 404” jelzésű okmányában, mely 
„Liber de Infantia Salvatoris” címen 
ismert, a következőket olvashatjuk a 
Fény Fiának születéséről hiteles fordí-
tásban, az egyik apokrif evangélium 
szerint (Szűz Mária szülésénél segéd-
kező bábaasszony beszél): 

„Amikor bementem, hogy a haja-
dont megvizsgáljam, úgy találtam, 
hogy arcát az ég felé fordította és 
imádkozott. Hozzáérve mondtam 

neki: Mondd lányom… nincs-e vala-
mi szerencsés kellemetlen érzésed, 
vagy nem fáj-e valami…?
Ő csak folytatta imáját, és mint egy 

sziklakő, mozdulatlan maradt, mint-
ha semmit sem hallott volna. Amikor 
eljött az óra – megnyilatkozott Isten 
ereje. A hajadon, aki az égre sze-
gezte tekintetét, mintha teljében lévő 
szőlőtővé változott volna, és amikor 
megjelent a Fény, dicsérte azt, akitől 
megáldatott. A gyermekből sugárzott 

a Fény – éppúgy, mint 
a Napból… Ez a Fény 
úgy született, miként a 
harmat az égből leszáll 
a földre.

A csodálkozás kábulata 
töltött el és elfogott a fé-
lelem, mert szemem oda-
szegeződött ahhoz a ra-
gyogáshoz, mely a most 
született Fényből áradt… 
És ez a Fény egyre job-
ban sűrűsödött, gyermek-
formát vett lassan addig, 
míg olyanná lett, mint 
egy emberi csecsemő. 
Ekkor bátorságot vettem, 
lehajoltam, megfogtam, 
nagy vigyázattal karom-
ba vettem, és az volt a 
csodálatos, hogy semmi 
súlya nem volt, annyi se, 
mint egy újszülötté.

Megvizsgáltam és láttam, hogy tes-
tén nincs nyoma a szülésnek. Tiszta 
volt, könnyű és ragyogó. Mialatt én 
azon csodálkoztam, hogy nem sír, 
mint a többi újszülött, ő pislogva né-
zett, majd kedvesen rám mosolygott, 
rám nézett, és a szeméből olyan nagy 
fényesség áradt, mintha villám lenne. 
Amikor a hajadont megfogtam – szűz-
nek találtam. Nemcsak a szülésnek 
nem volt nyoma, de férfi sem érintette 
őt soha.” (73-74-75)

Így született a Világ Világossága a 
galileai (galil hag gojim = arámi nyel-
vet beszélő gojok földjén) Betlehem-
ben. 

Fekete Zsuzsanna
Illusztráció: Pixabay

Adventi gondolatok
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A karácsony ünneplésével együtt ter-
jedt el és azóta tartozik össze a két 
fogalom: advent és karácsony, azaz 
felkészülés és ünneplés. A Jézus szü-
letése előtti négy vasárnapból álló 
adventi időszakot az V. század óta 
ünnepeljük. VII. Gergely pápa volt az, 
aki először elrendelte, hogy az egyház 
négy vasárnapon át készüljön az Úr 
megérkezésére.  Az adventi időszak a 
keresztény kultúrkörben a karácsony 
napját, december 25-ét megelőző ne-
gyedik vasárnappal kezdődik, és Víz-
keresztig, azaz január 6-áig tart. 

Az advent szó a latin adventus szó-
ból származik és a jelentése: „eljövetel”, 
azaz az Úr eljövetele. Ez egy várakozá-
si időszak, melyen a keresztény hívő emberek Jézus Krisztus 
születésére, az Úr eljövetelére készülődnek: testileg a legtöb-
ben böjtöléssel és lelkileg imával, befelé fordulással, lecsen-
desedéssel. Egy azonban biztos, az advent a várakozásról 
szól: a csodára és az ajándékokra gyerekként, és a szeretett 
személyekkel töltött időre, a békés együttlétre felnőttként. Ez 
az az élmény, ami előkészíti lelkünket valami új befogadására. 

Az adventi naptár használatának szokása 1900 körül 
kezdődött egy kedves történettel, miszerint egy német 
édesanya, akinek kisfia, Gerhard már hetekkel az ünnep 
előtt türelmetlenkedett a várva-várt karácsonyi ajándékok 
miatt, kitalálta, hogy gyermeke számára december 1-jétől 
feloszt egy kemény papírlapot huszonnégy részre, mind-
egyikre rátűz egy-egy darab csokoládét vagy cukorkát, és 
megengedi, hogy a gyermek minden este megegyen egyet 
közülük. Gerhard felnőttként üzletet csinált és meggazda-
godott édesanyja ötletéből. 

Nálunk Magyarországon is hamar elterjedt ez a kedves 
szokás, amely egyben ennek az időszaknak az időmérő 
eszköze. A hagyomány szerint az adventi házikók, naptá-
rak ablakaiból mindennap csak egyet szabad kinyitni, mö-
göttük manapság leggyakrabban édesség vagy egy-egy kis 
ajándék rejtőzik. Régen inkább kis képekre vagy karácso-

nyi jókívánságokra nyíltak az ablakok.
A rádióban hallottam először a soly-

mári Adventi ablakok kezdeményezés-
ről, amelyhez az első, 2016-os alka-
lom óta már több mint 160 település 
csatlakozott. Maga az ötlet külföldről 
szivárgott be Magyarországra, a néme-
teknél és az angoloknál, sőt Ameriká-
ban is már régóta hagyomány. Az ötlet 
nagyon megtetszett, ezért utánanéz-
tem az interneten, és kezdeményez-
tem, hogy ezt a kedves játékot mi is 
szervezzük meg Pusztazámoron. 

Ebben az adventi készülődésben 
bárki részt vehet. A lényege, hogy a 
jelentkezők vállalják, hogy az előzőleg 
titokban kapott számot jól láthatóan 

megjelenítik az ablakukban adventi díszbe öltöztetve, ki-
világítva. 

Ezt követően december 1-jétől 24-éig, szentestéig egye-
sével gyulladnak fel a fények az ablakokban; mindig az 
adott napot jelző szám lesz újonnan megvilágítva. Vagyis 
az élő adventi kalendárium ugyanúgy működik majd, mint 
a már ismert, csokival töltött változat. A kalendárium az 
ablakdíszítőknek a készülődés örömét hozza, a járókelők-
nek, családoknak pedig a friss levegőn együtt töltött sétát, 
mialatt a kivilágított ablakokban lévő számokat keresgélik.

Mivel ez nem verseny, itt mindenki nyer, az is, aki díszít, 
és az is, aki csak gyönyörködik az ablakokban. Mindenki 
lehetősége, ízlése és kreativitása szerint díszíti fel ablakát, 
nincs megkötés. Az azonban, hogy a jelentkezők közül ki 
melyik számot kapta meg, az adott napig titok marad, azt 
csak a szervező tudja. 

Aki szeretne ablakdíszítést vállalni, az akár december 23-
án is jelentkezhet, hiszen minél több ablak világít szentes-
te, annál többet gyönyörködhetünk. Ha nem jelent gondot, 
akkor egészen a karácsonyi időszak végéig, vízkeresztig 
(január 6.) kint lehet hagyni az ablakban a díszeket. 

A kezdeményezésről további információ Pusztazámor 
Facebook közösségi csoportján, a Zámor rámol oldalon 
található. A világító számokkal ellátott ablakokat pedig 
december 1. és 24. között településszerte kereshetjük. 
Az említett csoportba reggelente megírom, hogy az aznapi 
szám hány ablakban fog világítani Pusztazámoron, és hogy 
körülbelül hol találhatóak ezek az ablakok. Ha megvan egy 
ablak, akkor lefényképezhetjük és fel is tölthetjük a képét, 
hogy mindenki gyönyörködhessen benne kedvére. 

Remélem, hogy evvel a kezdeményezéssel ismét egy 
nagyszerű hagyományt valósíthatunk meg Pusztazámoron, 
amelyet minden évben érdemes lesz várni. 

További információ és jelentkezési lehetőség: facebook.
com-Zámor rámol oldal, vagy telefonon: Szőke Szilvia 
06 30 397-0051

– szöszi –

Pusztazámori adventi ablakok
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Minden évben ellátogat községünkbe 
a Mikulás. Nem volt ez másként az 
idén sem. A járvány miatt elmaradt 
az ünnepség, a Mikulás-váró. Önkor-
mányzatunk viszont fontosnak tar-
totta, hogy a pusztazámori gyerekek 
érezzék az ünnepet, örülhessenek, 
ezért más megoldáshoz folyamodott. 
Sajnos az iskola és az óvoda épületé-
be a járványhelyzetre való tekintettel 
nem mehetett be, de az iskola előtti 
parkolóban találkozott a gyerekekkel 
a szekéren érkezett nagyszakállú. 

Elsőként az óvodásokat lepte meg 
ajándékával, majd az iskolások ér-
keztek osztályonként a csomagokért. 
Nagyon sok boldog gyerekarcot lát-
hattunk ezen a délelőttön. 

Szöveg és fotó: Kiss Ágnes

Szekéren érkezett a Mikulás
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A 2007-ben alapított Média a Csalá-
dért-díj olyan magas szakmai szín-
vonalat képviselő, nyomtatásban és 
online felületen megjelenő cikkeket, 
rádió- és televízióműsorokat jutal-
maz, melyek célja nem csupán az 
olvasottság, hallgatottság vagy né-
zettség növelése, hanem elsődlege-
sen érdemi információ és segítség 
nyújtása a családok számára az őket 
érintő nehézségekben. 

Az eredményhirdetésre 2021. 
január 31-ig kerül sor. A zsűri két 
szakmai fődíjat, valamint két kö-
zönségdíjat ad ki (hazai és külhoni). 
A közönségdíjas újságírók személyét 
online szavazás útján választják ki. 
Az idei jelöltek között van a diósdi 
midio.hu információs, helytörténeti 
és családi portál alapító szerkesztő-
je, Szendéné Kiss Nóra is, rá is lehet 
voksolni. Az olvasók 2021. január 

15. éjfélig adhatják le szavazatukat a 
mediaacsaladert.hu honlapon, ahol 
a jelöltek munkái is olvashatók. 

A közönségszavazás résztvevői 
megkapják a Képmás magazin feb-
ruári, digitális lapszámát, 10 szavazó 
Képmás-csomagot (2020-as családi 
naptárat, Képmás-hátizsákot, Szabó 
T. Anna és Lackfi János Ikertükör 
kötetét, Pifkó Célia Szörnyecskék a 
szobádban mesekönyvét, valamint 
egy 1 évig érvényes belépőt a Foly-
ly arborétumba), 10 szavazó pedig 
éves Képmás magazin előfizetést 
nyer.

Koldus tél van, rongyos, elesett,
koszlott pléd fedi a budai hegyeket.
Az esték korán, fázva fekszenek,
s fel se kelnek délig a szürke reggelek.

Szájukat a világra tátják
az égen úszó óriás, lomha bálnák,
a vaksi, ködbe vesző ostorlámpák
alig-fénye vigyázza a város álmát.

Hogy ünnep jön, illatos és áldott,
nem tudhatja, csak ki éppen akkor állt ott,
kért és kapott egy vén sokat látott,
s angyal szállt le odafentről, amíg játszott.

Térségi jelöltre is szavazhatunkSárhelyi Erika:

Koldus tél

Öreg pásztor ült a betlehemi pusztán. 
Sok borús és csillagos éjszakát töltött 
ő már ezen a földön, de olyan különös 
éjszakára, mint ez a mai, nem tudott 
emlékezni. Mert este, amidőn elérke-
zett volna a hold és a csillagok ideje, 
akkor haragos felhők jöttek, melyek 

elölték a holdat és a csillagokat. Az-
tán gomolyogva leszálltak a felhők a 
földre, mintha a földet is meg akarták 
volna ölni. Csodálatos volt ez, mert az 
évnek ebben az idejében máskor a 
felhők mindig rejtekükben ültek. Mind 
eléjöttek, és a rossz karám ágai között 
sírva szakadtak rá a juhok hátára, s 
onnét jajgatva mentek ki másfelől.

Vajúdik a világ.
A karám szélében rettegve kupor-

gott az öreg pásztor, és azon gondol-
kodott, hogy eme különös éjszaka va-
jon a világ végét jelenti-e, vagy netán 
egy újnak a kezdetét. Néha megtapo-
gatta a fiát, aki kámzsájában úgy aludt 
mellette, mint a mag.

A juhok egymáshoz bújva pihentek 
a karámban.

Éjfélre járt az idő, majd az is elmúlt 
a szegény föld fölött. Aztán úgy hajnal 
felé, mintha az Isten egyszerre kicse-
rélte volna a világot, nagy hirtelenség-
gel megváltozott minden. A szelek 

elbújtak egy pillantás alatt. A felhők 
semmibe mentek. De a csillagok nagy 
ragyogással egyszerre felragyogtak, s 
fényükben a karám vesszői ezüstben 
csillogtak. A juhok pedig táncolni 
kezdtek.

Mintha új világ született volna.
Az öreg pásztor ámulva pislogott a 

csodás változásban. S közben meg-
szállta szemét a könny, a fia is világra 
serkent, ámbár senki fel nem ébresz-
tette. Ott állott a fiú mellette, örömbe 
borult arccal, a major felé fordulva, 
és felemelt karral mutatott valamit. 
Amerre mutatott, egy csillag ragyogott 
ott, éppen az istálló fölött, amely el-
hagyottan állott a majorban. Tündök-
lő nagy csillag volt, leszállva az égből, 
s fénybe borította a rongyos istállót.

Egymásra támaszkodva, úgy nézték 
ketten a csodát, szegény boldog pász-
torok, Aztán észrevétlenül angyal ér-
kezett a mennyből, aki dicső hajnalon 
az istálló felé vezette őket.

Tamási Áron:

Hajnal Betlehemben

BALOGH LAJOS RAJZA
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Drágulnak 
az autópálya-matricák

Az országos éves matricák ára 2012, a megyeieké a 
bevezetésük, 2015 óta nem változott, miközben egy-
re több autópálya és autóút szolgálja ki a Magyar-
országon közlekedőket. Az ide vonatkozó rendelet 
áremelésre vonatkozó része így szól: „A tárgyévet 
megelőző év augusztus hónapjára irányadó, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet 
megelőző második év augusztusához viszonyított fo-
gyasztói árindex emelkedése esetén, az emelkedés-
sel megegyező mértékben, a tárgyév első napjával 
tízforintos kerekítési pontossággal módosul. Az így 
megállapított árat a NÚSZ Zrt. a honlapján közzéte-
szi. A közzététel és a hatálybalépés között legalább 
30 napnak el kell telnie”.

A 2021. január elsején életbe lépő díjak a követ-
kezők. A személyautók 10 napos matricája 3500 fo-
rintról 3640, a havi matrica az eddigi 4780 forintról 
4970 forintra,  az éves matrica 42 980 forintról 44 
660 forintra drágul, a megyei matrica ára pedig 5000 
helyett 5200 forint lesz.

Egy új rendelet szerint az autópálya-matricát késve 
vásárlók a jövőben az éves matrica utólagos megvál-
tásával kerülhetik el a pótdíjfizetést.
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A nehéz időkben fontos, hogy ügyfeleink tudják: számíthatnak ránk. 
Keress minket továbbra is bizalommal!

  új autó készletről, online foglalással: renaultkeszletrol.hu
  online szervizidőpont-foglalás

  elérhető ózonos fertőtlenítés

  egészségügyi dolgozóknak kiemelt kedvezmények!

Részletes információért, tanácsadásért keresd munkatársainkat márkakereskedéseinkben és online.

Renault.
Most is Veled.
Mindenben.

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.

2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 7-9., TEL.: +36 23 521 310
WWW.RENAULTERD.HU
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