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Az idén nyáron hangulatos kiállítás
volt látható a Sóskút Fruct kultúrtermé-
ben. A Sóskút 2000 Társaságfelhívása

alapján olyan régi fotókat gyűjtöttek
össze, amelyek a település 100 éves
történetét mutatták be.

A beérkezett nagy mennyiségű
fotóanyag is bizonyította, szükség
van a történelmi múlt feltárásához,
bemutatásához a civil kezdeménye-
zésekre. A színvonalas kiállításon
több Pusztazámort ábrázoló kép is
látható volt. Pátrovics Benedek pol-
gármester a megnyitót követően elis-
merően nyilatkozott a kiállítás fotó-
ról.

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés

2014. 08. 02. Halasi Zsolt–Zsigovics Hella
2014. 08. 16. Bartha Balázs–Ott Gabriella
2014. 08. 19. Elek Ádám Attila–Pintér

Eszter Anna
2014. 09. 06. Schauschitz Adolf–Rábóczki

Janka Sára
2014. 09. 13. Végvári Attila–Tasnádi Zita

Mónika
2014. 09. 20. Zwickl Dániel–Veres Kata

Születés

2014. 08. 02.  Tölgyesi Eszter 
(anyja neve: Háy Katalin  Éva)

Haláleset

2014. 08. 07. Bakator Imre Sándor (1948)
2014. 08. 13. Pakots István Árpád  (1954)

Fellobbant 
a Szent Mihály-napi tűz

Már második alkalommal „Itthon vagy-
Magyarország, szeretlek!” címmel hagyo-
mányőrző programsorozatot indított a
közmédia Szent Mihály napja alkalmá-
ból. Az elmúlt évi rendezvényen felbuz-

dulva idén ismét csatlakozott községünk
e nemes kezdeményezéshez. Azt láttuk
az előzőnél is és ez a második alkalom
pedig még jobban megerősítette, hogy
községünkben ennek a rendezvénynek
nagyon nagy közösségépítő ereje van. A
családok, a gyerekek hosszasan beszél-
gettek szalonnasütés közben a tűz körül
majd a zenekar belecsapott a húrok közé
és egy nagycsaládként mindenki együtt
táncolt, dalolt a zenészekkel. Fél kilenc-
kor fellobbant Pusztazámoron is Szent
Mihály tüze. 

Kiss Ágnes

Fotókiállítás régi képekből
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Mi, pusztazámoriak számíthatunk egymásra!

A múlt a jövendő tükre

Pusztazámor azon kistelepülések közé tar-
tozik, melyet festői táj ölel körül, erőtelje-
sen a múltból építkezik és a jövőbe tart.

Ha vissza szeretnénk menni az időben,
csak el kell látogatnunk XVIII. században
épült zámorhegyi remeteséghez, mely
hazánk egyedülálló barokk műemlék-külön-
legessége, vagy a Barcza-kastélyhoz, melyet
mintegy két hektáros park vesz körül. 

Ha pedig a jövőt szeretnénk kifürkész-
ni, támaszkodhatunk az elmúlt csaknem
negyedszázadra, melynek minden egyes
esztendeje előrelépést jelentett számunk-
ra. Ezen időszak megmutatja az utat szív-
béli vágyunk felé:  mindenki, aki meglá-
togatja településünket, elismerően
tekintsen körül és vigye jó hírünket a
nagyvilág minden egyes szegletébe. 

Ezért munkálkodunk mi pusztazámori-
ak, mindannyian!

Tekintsünk csak végig az elmúlt éve-
ken, hogy együtt felszínre hozhassuk az
elszunnyadt emlékeket.

A nehézségek közt mindig 
ott van a lehetőség

Minden régi lakos emlékezhet arra, hogy
nálunk miként is kezdődött el minden. 

Több mint 20 évvel ezelőtt indult a gáz-
szolgáltatás és vált teljes körűvé a tele-
fonhálózat a lakosság és az önkormány-
zat erejéből. Ezek voltak az első lépések,
majd kinyitottuk a kaput a nagy lehetőség
előtt. 

A Pusztazámori Regionális Hulladék-
kezelő megépítésével több mint egy mil-
liárd forintot kapott a település. Ebből
az összegből tudtunk csatornázni,
szennyvíztisztítót építeni, utcákat asz-
faltozni, általános iskolát, óvodát építe-
ni, ebből készült el a Zámorról a hulla-
dékkezelőhöz vezető bekötőút is. A hul-
ladékkezelő hozzájárult az M7 autópá-
lya csomópontjának kiépítéséhez, vala-
mint a hulladékszállítást, az útpadkák
melletti területek kaszálását, az utak
síkosságmentesítését, a hóeltakarítást
ingyen biztosítja a település számára.
Mindemellett éves szinten több mint 85
millió forintos bevételt jelent közsé-
günknek, mely alapvetően fedezi intéz-
ményeink – iskola, óvoda, polgármesteri
hivatal, egészségház – működési költsé-
geit. 

PÁTROVICS BENEDEK PUSZTAZÁMOR POLGÁRMESTERE

A helyhatósági választások előtt, a zámori önkormányzat két újságot is
átnyújt a pusztazámori választópolgároknak. Jelen számunkban a záruló
önkormányzati ciklus eredményeiről, a következő időszakra áthúzódó fel-
adatokról, célkitűzésekről kapnak képet az olvasók. Ez egyfajta számvetés,
községi leltár, amelyben a helyi állampolgárok a település elmúlt négy esz-
tendejének történéseiről kapnak képet. Az ezt követő különszámban  lehető-
séget kap minden választásokon induló polgármester- és képviselőjelölt a
bemutatkozásra. 

TÁMFAL ÉPÜLT AZ ERKEL UTCÁBAN
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Jó úton járunk

A belterületi útjainkat 1998–2000-ben
aszfaltoztattuk, az eltelt több mint másfél
évtized alatt a megépített útjaink, főleg a
töltött rézsűs utak helyenként már elhasz-
nálódtak, ezért folyamatos karbantartást
kellett végeznünk. 

Idén felmértük útjaink műszaki állapo-
tát, annak érdekében, hogy tervezni és
ütemezni tudjuk az előttünk álló szegély-
kő-, kapubejáró-felújításokat. 

A faluban sok a szétfagyott útpadka,
melyek cseréje a napokban kezdődött el.

Az Erkel utcában teljesen új támfalat és
járdát készíttetünk, mert a nagy esőzések
miatt megcsúszott a partoldal.

A Kossuth Lajos utcán az Egészségház-
tól a Zámor patakig mindig kimosta a víz
a padka alól a földet, az út betöredezett,
ezért vált szükségessé vízelvezető vályúk
és szegélykövek beépítése. 

Pályázat keretén belül sikerült elnyer-
nünk 20 millió forint támogatást a Kos-
suth Lajos utca délkeleti oldalán levő csa-
padékvíz-elvezető árkok megépítésére a
lakott terület határától a Zámor-patakig.
Az engedélyeket megkaptuk, a munkála-
tok legkésőbb jövő tavasszal megkezdőd-
hetnek. 

A Zámor-patak közel egy kilométeres
belterületi szakaszának mederrendezésére
és a gyalogos fahíd megújítására 2011-ben
majdnem 70 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyertünk. Az átadó
ünnepséget 2012 tavaszán tartottuk. A
munkálatokat nem halogathattuk, mert a
patak érintett szakasza a vízgyűjtőterület
dombvidéki és síkvidéki részének határvo-
nalán fekszik, így az időszakosan átvonuló
árvízi vízhozamok károkozásától meg kel-
lett védenünk a környező ingatlanokat. 

A Bartók Béla utcában az erdő felé
bővíttettük a közvilágítást, mert sötétedés
után itt már szinte csak emlékezetből
lehetett hazatérni. De nem csak ebben az
utcában történt előrelépés a közvilágítást
illetően: a község teljes területén a hagyo-
mányos világítótesteket korszerű, energia-
takarékos LED lámpákra cseréltetjük,
melyhez már megkötöttük a megállapo-
dást a kivitelező céggel. 

Minden út Zámorra vezet

Hosszú éveken át folyó előkészítő munka
és számtalan egyeztetés után sikerült
megállapodnunk a Volánbusz Zrt.-vel,
hogy 2012 májusától új, gyorsabb eljutá-

si lehetőséget biztosít Budapest, Kelenföl-
di pályaudvar és Pusztazámor között. A
724 jelzésű expressz buszjáratok az M7
autópályán közlekednek, és az alap
menetidőhöz képest mintegy 25 perccel
korábban beérnek Budapestre. Az új,
komfortos és klimatizált autóbuszok
sokak számára megkönnyítették a dolgos
mindennapokat. 

A KIKÖVEZETT PATAK MEDER ÚJ LÉPCSŐ AZ ERKEL UTCÁBAN

ÚJ SZEGÉLYKÖVEK KÉSZÜLTEK
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Úgy szép az élet, ha zajlik

2004-ben vehették birtokba a gyerekek
Zámor első játszóterét, mely pályázati
segítséggel valósult meg. 

2006-ban Kulturális Rendezvény- és
Szabadidőparkot adtuk át a település
lakóinak, mely kizárólag helyi pénzből
épült meg. A Koroda Kertben a kulturális
rendezvények számára is alkalmas pihe-
nőpark és a tetővel ellátott szabadtéri
színpad megépítésével, a térburkolat lera-
katásával és a szükséges parkolóhelyek
kialakításával településközpontunk iga-
zán otthonossá vált. 

A műfüves kispályák létrehozására kiírt
pályázaton több mint 3,5 millió forintot
sikerült elnyernünk, ennek a pénznek a
kiegészítésével készült el a műfüves
pályánk. A pályát a legutóbbi nagy esőzé-
sek miatt kiöntött patak teljesen beborítot-
ta iszappal, szerencsére különleges tech-
nológiával sikerült úgy megtisztítani a
felületét, hogy ismét alkalmassá vált a
sportolásra. A vízvédelem a patakmeder
szabályozásával megoldottá vált. Annak
érdekében, hogy a sötétség se szabjon
gátat a szabad mozgásnak, az év végére a
kivilágítás is elkészül. 

2009-ben két közparkot alakítottunk ki,
felújítottuk a kőkeresztet és a haranglá-
bat, melyek költségeit a pusztazámoriak

felajánlásai is kiegészítették. Szintén
ebben az évben került átadásra a Hősök
tere az Egészségház mögötti területen.

2009-ben 5 hektár erdőt telepíttetett az
önkormányzat, ezzel is növelve a zöldte-
rületek nagyságát. 

A Pusztazámorra érkezőket és az innen
eltávozókat már táblák üdvözlik. A köny-
nyebb tájékozódás érdekében pedig utca-
névtáblákat, fa hirdetőtáblákat és telepü-
léstérképeket helyeztettünk ki. 

Az elmúlt időszakban igyekeztünk
rendezvényeinket még vonzóbbá és
színvonalasabbá tenni. Az év a Sport-
nappal kezdődik, majd a Jótékonysági
farsangi bál várja a tavaszt. Március 15-
ét minden évben megünnepeljük.
Májusban rendezzük meg a Hősök napi
ünnepségünket, ezt követi a Három falu
két keréken elnevezésű kerékpártúra,
mely Pusztazámor, Sóskút és Tárnok
közös programja. A Gyereknap zárja az
iskolaévi programok sorát. A legnépsze-
rűbb rendezvényünk a Falunap, melynek
minden évben a Koroda Kert ad otthont.
Augusztus 20-án ünnepi megemlékezést
tartunk. Az iskolakezdés után Fecskeava-
tó vár az iskolásokra, Szüreti mulatság a
felnőttekre, Idősek Napja pedig a szép-
korúakra. Októberben az aradi vértanúk-
ra emlékezünk. A Mártonokat Márton-
napi libaságokkal lepjük meg. A hideg
idő beköszöntével jól jön az Egészség-
nap. Végül a Mikulásváró és a Falukará-
csony zárja az évet a kisgyerekek legna-
gyobb örömére. 

A közösségi programok egyre jobban
összekovácsolják az embereket, helyi
szerveződéseket. Elmondhatjuk, hogy az
önkormányzat nagyon sokat köszönhet a
civil szervezeteknek, ezért minden évben
pályázatot írunk ki számukra, és így
támogatjuk a működésüket. 

FAHÍD A ZÁMOR PATAK FELETT
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Rend a lelke mindennek

Húsz évvel ezelőtt az önkormányzat, az
állam, az egyház támogatásának és az
egyéni felajánlásoknak köszönhetően a
temetőkertben található zámorhegyi reme-
teség ismét feléledt romjaiból. Mára már
időszerű, hogy elvégeztessük az állagme-
góváshoz szükséges munkálatokat. Ennek
érdekében, szakember bevonásával meg-
határoztuk, hogy milyen feladatok várnak
ránk a legsürgetőbben; a külső vakolat cse-
réjét, a nyílászárók újrafestését és a bádo-
gozási munkák elvégzését említhetjük a
legaktuálisabb teendők között. 

Az 1960-as években épített ravatalozó
épületének felújítása, az ÁNTSZ előírásai
szerinti átalakítása a temetések kegyelet-
teljes lebonyolítása szempontjából elen-
gedhetetlen volt.

A templomot sikerült szebbé tenni, a
födémszigetelés, a mennyezet és a külső
homlokzat felújítása is megtörtént. 

Elkészült a temető átfogó rendezése,
melyben nagy szerepe volt Pádár Vilma
asszonynak, akinek hálával tartozunk
azért, hogy leírhatjuk: a kevésbé gondo-
zott részekről áthelyezett, főként 1800-as
években készült, helyi értékkel bíró sír-
emlékek alkotják a sírkert legpatinásabb
részét a remeteség épületének tőszom-
szédságában. 

Fő a biztonság

2006-ban alakult meg a Zámori Polgárőr
Egyesület, 2009-ben egy gépkocsit vásá-
roltunk számukra, majd az egyenruha
biztosításában is közreműködtünk.
Igyekszünk a polgárőrséget és a rendőrsé-
get is támogatni, mely testületek járőr-
szolgálat ellátásával járulnak hozzá a
közbiztonság fenntartásához. A polgárő-
rök aktív részvételükkel segítik például a
lomtalanítást, illetve a települési progra-
mok biztosítását. 

2014-től körzeti megbízott teljesít szol-
gálatot nálunk. Szeretnénk, ha a lakosság
bizalommal fordulna hozzá, mert várja az
észrevételeket, bejelentéseket, a bűnme-
gelőzés szempontjából talán aprónak
tűnő, de gyakran mégis nagyon hasznos
információkat.

A korábban gyakori lopások, betörések,
rongálások indokolták a térfigyelő kame-
rarendszer kiépítését, melynek 2010-ben
megvalósult első üteme nyolc kamerából
áll. A kamerák mindegyike 360 fokban
körbeforgó, éjjel-nappal tökéletesen látó.
Maga a rendszer állandó ellenőrzés alatt
áll.  A térfigyelő kamerák jelenléte már
visszatartó erő, szinte országosan is a leg-
kedvezőbb adatok mutatják, hogy Puszta-
zámor biztonságos településnek mondha-
tó. A kamerarendszer bővítésének tervei

csak az ismételt pályázati lehetőség köz-
lésére várnak. 

Gyermekeinkben a jövőnk

Mindig is az volt a célunk, hogy érzelmi
biztonságot nyújtó, gyermekközpontú
légkörben tanuljanak a kisdiákjaink. Ter-
mészetesen ennek érdekében minden
tőlünk telhetőt megtettünk. Felsorolni is
nehéz, hogy mennyi örömteli dolog kap-
csolódik az iskolánkhoz és az óvodánk-
hoz.

A jól felszerelt, modern általános isko-
lát és tornatermet önerőből építette a
falu. Az elmúlt időszak jelentős változása
volt az iskolák „államosítása”. A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy az üzemelte-
tést nem adja át az államnak, hanem a
település végzi továbbra is.

Folyamatosan bővítjük a gyerekeknek
és a családoknak nyújtott szolgáltatások
körét: bevezettük az  iskolaotthonos okta-
tást. Gyermekjóléti szolgálat, családsegí-
tő, családgondozó, logopédus, fejlesztő
pedagógus és pszichológus is tevékeny-
kedik az intézményben. 

A gyerekek számára biztosított feltétele-
ket sok más település is megirigyelheti:
célunk, hogy diákjaink szélesebb ismere-

ÚJ TETŐ KERÜLT AZ ISKOLÁRA
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tekhez jussanak a környezetvédelemmel és
az egészséges életmóddal kapcsolatban,
ezért nagy hangsúlyt helyezünk az ez irá-
nyú nevelésre. Intézményünkben számítás-
technikát és angol nyelvet oktatunk. Tanu-
lóink tanulhatnak zenélni, agyagozni, nép-
táncolni, karatézni, kosárlabdázni is. 

Az iskolaév folyamán számos program-
mal várjuk a gyerekeket. Csak néhányat
kiemelve: Tanévnyitó suli-buli, Tök jó
nap, Zöld Hét. Nyáron napközis tábort
szervezünk. A közösségi színtérben cso-
csózhatnak, számítógépezhetnek, filmet
nézhetnek a fiatalok.

Az önkormányzat ingyenesen biztosítja
minden Pusztazámorra járó alsó tagoza-
tos gyerek és minden Sóskútra járó pusz-
tazámori gyerek azon tankönyvcsomag-
ját, melyet nem az állam fizet.

Bevezettük a községi ösztöndíjrend-
szert a kiemelkedő tanulmányi ered-
ményt elérő pusztazámori, általános isko-
lai, a közép-, illetve felsőfokú oktatásban
tanuló diákok illetve a hátrányos szociális
helyzetű fiatalok felsőoktatási tanulmá-
nyaik finanszírozásához ösztöndíjért
pályázhatnak.

Örömmel mondhatjuk el, hogy az
elmúlt négy esztendőben sok mindenre
jutott pénz: 

Nagy munkában vagyunk a tornatermet
illetően: folyamatban van a teljes tetőzet
cseréje, melynek során új lécek, orom-
szegélyek, csatornák kerülnek fel. Erre
azért van szükség, mert anyaghiba miatt
hullámossá vált a tetőszerkezet.

Befejeződött az óvoda és iskola épüle-
tének teljes hőszigetelése, egybekötve a
talajhő hőszivattyús fűtéskorszerűsítés

kiépítésével. Erre a feladatra közel 50 mil-
lió forint támogatást sikerül pályázatunk-
kal elnyernünk. Ez lesz az első tél, amikor
feljegyezhetjük, hogy mennyit sikerült
megspórolnunk az elmúlt években fel-
használt energiamennyiséghez képest a
fűtés és a meleg víz tekintetében.

Felcsiszoltattuk a tornaterem parkettá-
ját, új pályavonalakat festettünk fel, megja-
víttattuk a meglévő tornaszereket, megújí-
tottuk a világítástechnikát és a hangosítást,
kifestettük nemcsak a tornatermet, hanem
minden egyes tantermet, az igények szerint
az aulában lemosható lett a lábazat. 

Két kis alapterületű tantermet egyesí-
tettünk, tekintettel az egyre növekvő
gyermeklétszámra. 

Korszerűen felszerelt, 16 gépes infor-
matikai termet alakítottunk ki, melyet
légkondicionáltunk annak érdekében,
hogy ne melegedjenek túl a gépek; az
iskola egész területén elérhetővé tettük a
WIFI szolgáltatást.

Lecseréltük a már igencsak elöregedett
tetőtéri redőnyöket.

Megtörtént a könyvtár elektronikus
könyvtári rendszerrel való felszerelése,
természetesen folyamatosan gyarapítjuk a
kölcsönözhető könyvek számát. 

Új iskolai padokat, székeket, mágneses
táblát, LCD-tévéket, DVD-lejátszókat és
számítógépeket szereztünk be, minden
tanulónak külön öltözőszekrénye lett, a
mosdókba papírtörölköző-tartók, szap-
panadagolók kerültek. 

Bábparaván, bábok, logopédiai tükör,
új függönyözés került az iskolába. 

A tanárok méltóbb munkakörülményeit
szolgálja a tanári és a vezetői iroda bútorza-
tának cseréje, a melegítőkonyha kialakítása.

Évek óta problémát jelentett az iskola
bejárata előtti csúszós burkolat, melyet
csúszásgátló szalagokkal láttunk el.

Az udvarra négy szaletli készült,
melyeknek hasznát lehet venni tanóra
megtartásához is.

Az új óvodába megnyitása óta nagy
örömmel járnak a gyerekek, jelenleg két
csoporttal működtetjük az intézményt. Az
óvodánk családias jellege nagyon ked-
velt, ezért az épület átalakításával a bőví-
tésben is gondolkodunk. 

Mára megvalósult az angoloktatás és a
kicsik a Zeneovi foglalkozásait is élvez-
hetik. 

Szinte minden évben valamivel sikerül
gazdagítani az intézmény felszereltségét:
asztalokat, fektetőket, szőnyegeket, játé-
kokat, könyveket vásárolunk, az udvari
játékokat felújíttattuk és újakat is vettünk. 

BEFEJEZŐDÖTT AZ ISKOLA HŐSZIGETELÉSE

AZ ISKOLA ÚJ HŐSZIVATTYÚS BERENDEZÉSEI
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A gyermekek színvonalasabb ellátására
és komfortérzetére is gondoltunk:
fagyasztóládát, hűtőgépeket, elektromos
sütőt és a mosdóhelyiségekbe víztakaré-
kos tartályokat szereztünk be. 

Kétszer ad, ki gyorsan ad

2005-ben az új egészségház megépítésé-
vel a községházából kiköltözhettek a házi-
orvosok és a gyermekorvos. Itt kapott
helyet a szemészeti szakrendelés, a védő-
női szolgálat, és egy gyógyszertár is meg-
kezdhette működését. 2005-ben megin-
dult a 24 órás gyermek- és felnőttorvosi
ügyeleti rendszer Érd központtal. 2011-
ben támogattuk, hogy a Védőnői Szolgálat
a működéséhez szükséges audiométerhez
hozzájuthasson, mely elősegíti, hogy a
gyerekek hallásképesség-mérését helyben
is el tudjuk végezni. Térítésmentesen biz-
tosítjuk az érintett korosztály HPV elleni
védőoltását, az oltást mind a lányok, mind
a fiúk számára elérhetővé tettük. 

Gondoltunk az idősekre is. A jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtást jelenleg két fő
igényli településünkön, amely az egyedül
élő és beteg idős embereknek nyújt segít-
séget. Ezen túlmenően meghatározott ese-
tekben gondozónőt biztosítunk, aki bevá-
sárol, takarít és egyéb módon nyújt segít-
séget.  Minden 65 éven felüli, életvitelsze-
rűen itt tartózkodó, bejelentett zámori
lakos számára meghatározott összegű jut-
tatást szavazott meg a képviselő-testület
karácsonyi ajándékként. 

A szociális étkeztetés igénybevétele is
lehetséges, mintegy 30 család jut lakás-
fenntartási támogatáshoz és tűzifa-támo-
gatás is elérhető a településünkön. A szo-
ciális bizottság döntései alapján segítjük a
rászoruló embereket, családokat.

Egy hajóban evezünk

A községháza épületében – a rendelések
kiköltöztetésével megüresedett helyisé-
gekben – kapott helyet a tanácsterem,
mely rendezvény- és házasságkötő terem-
ként is funkcionál, illetve egy irattár. Az
udvart leburkoltattuk és parkosíttattuk.

A község életében fontos közigazgatási
változás történt 2013-ban. Ismert, hogy
törvényi változások miatt a 2000 főnél
kisebb lélekszámú településeken, így
Pusztazámoron is megszűntek az önálló
polgármesteri hivatalok. Mi, Sóskúttal
karöltve alapítottunk közös hivatalt, mely
márciusban kezdte meg működését.  Az
egyik legfontosabb és mindenki által
érzékelhető változás, hogy a két települé-
sen egy, közös jegyző látja el a feladato-
kat. Dr. Újházi Miklós régi-új jegyző viszi
tovább az ügyeket, nagy gyakorlattal,
fennakadás nélkül. Nagyon fontos kie-
melni, hogy az összevonás nem jár a tele-
pülés önállóságának csorbulásával, mert
a pusztazámori képviselő-testület ugyan-
úgy működik, mint korábban, és önállóan
hozza meg döntéseit a pénzügyi kérdé-
sekben is.

A hivatali munka hatékonyságának
növelése és az ügyfelek színvonalasabb
kiszolgálása mindig is elsőrendű célunk
volt, ezért külön öröm, hogy Sóskút
önkormányzatával együtt sikerrel pályáz-
tunk a számítógépes rendszereink meg-
újítására, melyet teljes egészében pályá-
zati pénzből valósíthatunk meg. 

Bátraké a szerencse

Pusztazámor területén ipari övezetté
átminősíthető terület a hulladékkezelő
szomszédságában található. 

A volt Meggyes egy része gazdasági-
kereskedelmi-szolgáltató övezetként sze-
repel, ebből a területből hét hektár az
önkormányzat, a többi magánszemélyek
tulajdonában van. 

Az egyik legfontosabb beruházásunk a
volt Meggyes területén létesített gazdasá-
gi-kereskedelmi-szolgáltató övezetet
kiszolgáló áramellátás, az ivóvíz-, csator-
na- és a vízvezetékrendszer nyomásfoko-
zója, valamint a szennyvíz-csatorna és
szennyvízátemelő kivitelezése. A belső
utat kialakítottuk, lemurváztuk. Annak
érdekében, hogy az autópályáról jövők a
település kikerülésével is meg tudják
közelíteni a területet két lehetséges nyom-
vonalban  is gondolkodunk, az egyik  a
Szőlőhegy utca, a másik pedig a hulla-
déklerakó felőli mezőgazdasági út.

A teljes közművesítéssel nagyobb
reményeink lehetnek az értékesítésre,
illetve a beruházással megoldódott a
község magasabban fekvő területein
időnként jelentkező víznyomásproblé-
ma is.

Szeretettel várjuk a letelepedni szán-
dékozó kis- és középvállalkozások jelent-
kezését, bátran keressenek bennünket!

Akinek a község hivatalt ad, 
pénzt is ad hozzá

Örömmel számolhatok be arról, hogy a
község gazdálkodása mintaértékű és kie-
gyensúlyozott. Pusztazámor önkormány-
zatának nincsen hitele, se adóssága,
2014-re majdnem két milliárd forintos
vagyonnal, illetve több mint 368 millió
forintos tartalékkal rendelkezik. Teljes
biztonsággal tudjuk üzemeltetni a telepü-
lést.

Mindent lehet, csak akarni kell!

A falu már több évtizede elindult az
önfenntartás útján, köszönhetően a jó
szándékú, együttműködő, aktív és kitartó
vezetőségnek. 

Én, mint polgármester nem létezhet-
nék a testületem nélkül, de a testület sem
működhetne a megfelelő hozzáállású
polgármestere nélkül. 

Mindannyiunk közös érdeke, hogy
megőrizzük településünk hírnevét, kör-
nyezetének szépségét és rendjét, ezért
kérem Önöket is, hogy „vigyék jó
hírünket a nagyvilág minden egyes
szegletébe”. 

Pátrovics Benedek
polgármester

SZABADIDŐ PARK A SZÍNPADDAL
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Először néhány mondatban összefoglal-
nám a közös hivatal előzményeit és alaku-
lását. A közös hivatal törvényi kényszer
miatt jött létre, azt azonban elmondhatom,
hogy a két település és a képviselő-testüle-
ti tagok közt is kiváló a viszony. A két köz-
ség kapcsolata az iskola működtetése kap-
csán kezdett szorosabbá válni. Pár éve
pedig a pusztazámori iskola, már az And-
reetti Károly Általános Iskola és Művészeti
Iskola tagiskolájaként működik. 

A közös hivatal 2013. március 1-jén jött
létre, a tényleges működésig azonban
még hetek teltek el, mivel a Magyar
Államkincstár törzskönyvi bejegyzése
még nem történt meg. Ennek eredménye-
ként a közös hivatal alapító okiratát több-
ször módosítanunk kellett. Problémát
jelentett, hogy az egyik ügyintézőnk
korábban képzési szerződést írt alá a Kor-
mányhivatallal. Éppen hogy csak meg-
kezdődött vele a közös munka, megkapta
a Kormányhivataltól a behívóját. Ez lét-
számhiányt eredményezett, amit csak
hetek múltával tudtunk orvosolni. 

Eredetileg 10 főre kaptunk állami támo-
gatást. Ez rendkívül csekély létszám, ezért
a saját költségvetésből további két főt
alkalmazott a két falu. Idén annyit válto-
zott a helyzet, hogy majdnem két fővel
több létszámot támogatott az állam. A
hivatal létszáma egy fővel, 13-ra nőtt,
azaz valamivel több, mint egy álláshelyet
kell teljesen saját erőből finanszírozni. A
közös hivatalt alkotó települések a válasz-
tást követően gondolhatják át a folytatást,
így először valamivel több mint másfél
évre tudtunk gondolkodni, tervezni. 

A közös hivatal működésén van mit
javítani. A napi hatósági ügyintézésben
kevésbé, az önkormányzati munkában
inkább. A választások után ezeket a dol-

gokat át kell gondolni. Ha a törvényi elő-
írások nem változnak és a két falu is a
további együttműködést folytatná, akkor
a közös hivatal 2019-ig mindenképpen
ebben a „felállásban” fog működni. Meg-
szűnik tehát az ideiglenes jelleg, leg-
alább öt évre így kell megoldanunk a fel-
adatokat. Ráadásul további feladat- és
hatáskör változásokkal is szembesülünk
majd. Valószínűleg tovább erősítik a járá-
si hivatalok szerepét. Lehet, hogy nem
csak megyei szintről kapnak feladatot,
hanem a településektől is újabb ügyek
kerülnek az állami hivatalhoz. Az Állam
több olyan feladatot készül átvenni, ami
eddig az önkormányzatoké volt. Főleg a
közszolgáltatások területén (pl. ivóvíz- és
szennyvízkezelési szolgáltatás, szilárd-
hulladék-kezelés), de szakmai koncepci-
ók vannak az egészségügyi ellátás átala-
kítására és a nevelés-oktatás területén is

lehetséges változás. Ezek mind ki fognak
hatni a közös hivatal feladataira, a szük-
séges létszám meghatározására, a finan-
szírozási lehetőségekre is. 

Azt is látni kell, hogy a két falu között
nem egyenletes a munkateher. Sóskúton
most kezdődik a csatorna-beruházás, utána
az utakkal kell kezdeni valamit. Több
pályázatot, vagy más állami támogatást
nyert cég 2015 végéig kell felépítse üzemét
az ipari parkban. Ezekkel összefüggésben
rengeteg munka hárul az önkormányzat
vezetésére és a hivatal dolgozóira is. Pusz-
tazámoron lényegében minden kész van.
Ez irigylésre méltó helyzet. A fő feladat a
szinten tartás, az elért színvonal megőrzése
és - lehetőség szerint pályázatokkal - javítá-
sa, emelése (pl. energiahatékonyság). Egy
nagyobb feladat látszik. Végre be kellene
népesíteni a gazdasági övezetet. Ez nem
könnyű feladat, mert az eddigi érdeklődök
egyike sem bizonyult komolynak. 

A közös hivatal jövőbeni működését
úgy kell tervezni, szükség esetén kiegészí-
tő munkakörök kialakításával, hogy ezek-
nek az eltérő jellegű és mennyiségű fel-
adatoknak meg tudjon felelni. Lehet,
hogy nem is kell minden feladatot a hiva-
talon belül ellátni. Az egyik lehetséges
megoldás, hogy a két önkormányzat
külön-külön, rugalmas foglalkoztatási for-
mák kihasználásával eseti feladatok ellá-
tására fog keresni munkatársakat, határo-
zott időre. Sok mindent nem látni még
tisztán. Írásomat nem beszámolónak és
nem is programbeszédnek szántam,
inkább néhány gondolatot, kételyt akar-
tam megosztani a Tisztelt Olvasókkal.
Kérem, írásomat ennek megfelelően
olvassák és értékeljék!

dr. Újházi Miklós  

Néhány gondolat a közös 
önkormányzati hivatalról

Idén lesz harmadik éve, hogy meghirde-
ti iskolánk az állatok világnapja alkal-
mából a pusztazámori és a környező
települések óvodásai és kisiskolás korú
gyermekekei számára rajzpályázatát. Az
október 4-én, „Kedvenceink” címmel
kiírt pályázat célja lesz, hogy a gyer-

mekek is elgondolkodjanak azon, mit
jelentenek számukra az állatok, miért jó,
hogy láthatják őket, és mit éreznek, ami-
kor közelebbi kapcsolatba kerülhetnek
velük. A szabadon választható techniká-
val elkészített rajzok kiállítása és értéke-
lése novemberben, az iskola aulájában

lesz. Az alkotások beküldési határideje:
október 31.

Várjuk minden állatszerető kisgyer-
mek munkáját sok szeretettel! 

Gyermekrajz pályázat
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Kedves Zámoriak!
Pusztazámor Község Önkormányzata és a Pusztazámor Községért Közalapítvány 

sok szeretettel hívja és várja Önöket és családjukat a 

Szüreti felvonulásra és bálra 
október 4-én, szombaton 14 órakor 

a Koroda Kertbe (Szabadidő és Rendezvénypark).

A felvonulásra rendelt kisvonat már 10 órától szállítja az érdeklődőket a község területén.

Indulás az Egészségház melletti parkolóból:
10, 11, 12, 13 órakor. 14 órától csak fellépőket és résztvevőket szállítja a vonat. Miután elfoglalták a fellépők a helyüket, 

természetesen, ha marad, még üres hely, kiosszuk azokat először is a pici gyerekek és kísérőik között. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a többiek gyalogosan, kerékpárral, illetve saját autóval kísérhetik a felvonulókat.

Megértésüket köszönjük!
Szüreti felvonulás dallal, tánccal, zenével. 

A szüreti felvonulás és bál, a zámoriak egyik legszebb hagyományőrző programja. 
A település utcáin vonulnak végig a régi felvonulások résztvevői: Bíró, Bíróné, csőszlegények, csőszleányok, gyerekek. 
A „kisbíró” tréfás rigmussal hívja meg a falu lakóit az esti bálra. Rozbora András és zenekara mulatatja a közönséget 

és a felvonulókat. Az eseményt Szüreti bál zárja. Zenél a Rulett Zenekar ( az idei Falunapon ők zenéltek)
14:30 – Indulás a szüreti felvonulásra

14:45 I. megálló – zene, tánc (Barcza és a Kereszt utca kereszteződésében)
15:30 II. megálló – zene, tánc (Bartók B. és a Dobó utca)

16:15 III. megálló – zene, tánc (Miska presszó előtt)
17:00   IV. megálló – zene, tánc (Levente tér)

17:45   Visszaérkezés a Koroda Kerthez
20.00 Szüreti bál – zenél a Rulett zenekar

A bál alatt büfé üzemel – Miska presszó
Az időpontok tájékoztató jellegűek, mely a haladás miatt eltérhetnek. 

Vége van a nyárnak, az iskola újra kitárta
kapuját, becsengettek. Vannak, akik már
rutinosan lépkednek az osztálytermek
felé, ismerősként üdvözlik társaikat, taní-
tóikat. Lelkesen mesélik nyári kalandjai-
kat, élményeiket. Nem úgy a kis elsőse-
ink, akik nagy izgalommal várták az első
napokat, az új környezetet, társakat, na és
persze a sok új tudást. Ebben a tanévben
sem maradhatott el az első osztályosok
köszöntése, fogadása a „Fecskeavató”,
melyet az első napon tartottunk. Minden
tanév egy új kezdetet is jelent minden
diák számára. Mire érdemes figyelni
ebben a tanévben is? 

Gyermekünk egy évvel nagyobb, oko-
sabb és önállóbb lett. Legyenek feladatok,
melyeket önállóan készít el. Ilyen például
a tolltartó rendben tartása, ceruzák kihe-
gyezése, a táska bepakolása, tornafelszere-
lés összekészítése. Akinél ez még nem ala-

kult ki törekedni kell az önállósodás segí-
tésére. A szabadabb nyári napirend után
vissza kell szokni az iskolai életritmusra. A
mindennapi életben nagyon fontos a rend-
szeresség otthon is. A helyes napirend
állandóságot és biztonságérzetet ad a gye-
rekeknek. Ezért fontos, hogy a gyerekek
mindig ugyanabban az időben feküdjenek
le, lehetőleg este nyolc órakor. A fáradt
gyermek nem ébred fel magától, keltegetni
kell. A kialvatlan kisdiák pedig nem képes
a rá váró feladatoknak eleget tenni, lema-
rad, ami kudarcok sorozatát indíthatja el.
Ugyan ilyen fontos a reggeli időbeni felke-
lés, készülődés, időre való érkezés is.

Így a tanév elején érdemes végiggon-
dolni azt is, hogy a gyermek érdeklődésé-
nek megfelelően milyen különórát válasz-
szunk. Iskolánk számos lehetőséget bizto-
sít a sportot kedvelők számára (karate,
úszás, kézilabda stb.).

De a művészi tevékenység iránt érdek-
lődő tanulóinknak is tudunk alternatívát
kínálni (rajzszakkör). Ezen kívül a tehet-
séggondozásról sem felejtkezünk el, szá-
mos tanulmányi levelezőversenyt aján-
lunk diákjainknak.

(Bendegúz, Jonatán, Mozaik tanulmá-
nyi versenyek stb.) Ügyeljünk azonban
arra, hogy ne terheljük túl a gyermek-
eket, csak olyan plusztevékenységet vál-
laljon, amit örömmel és jókedvvel
végez. Az iskolai kötelességeken túl
nagyon fontosak a társas kapcsolatok,
barátságok kialakítása, ápolása, a mese-
hallgatás, a szabad levegőn töltött moz-
gás és a játék. 

E néhány gondolattal szeretnék segítsé-
get nyújtani itt a tanév elején, hogy tartal-
masan és örömmel teljenek iskolai min-
dennapjaink.

L.E.

Becsengetés
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Amikor megkértek, írjak pár gondolatot
az óvodai beszoktatásról, az óvodakez-
désről, nagy örömmel mondtam igent.
Hiszen mi lenne egyszerűbb annál, mint-
sem röviden szavakba önteni a tapaszta-
lataimat?… Innentől kezdve azonban
egyre bonyolultabbnak tűnt a feladat.
Hiába van óvónőként is több év tapaszta-
latom a témában, az már bizony nagyon
régen volt. Mióta a gyermekeim megszü-
lettek, anyuka lettem. Mindenekelőtt és
elsősorban anyuka. Akármi is voltam előt-
te vagy lettem azután. Így akárhonnan is
közelítem a kérdést, elsősorban szubjektí-
ven, a saját „anyuka szemüvegemen”
keresztül tudom csak látni és láttatni
mindazt, ami az óvodakezdésig vezetett
és amit az óvodakezdés számomra jelen-
tett itt, Pusztazámoron.

Sok-sok évvel ezelőtt, a tavasz kezde-
tén, azzal a szándékkal bolyongtunk e
falu utcáin a párommal, hogy megtaláljuk
azt az eladó telket, ahol majd felépíthet-
jük a saját kis birodalmunkat. Mert amint
egy újsághirdetés nyomában járva rátalál-
tunk Pusztazámorra, egy dolog, ponto-
sabban egy egész sor dolog bizonyossá
vált számunkra. Itt szeretnénk élni, itt
fogunk összeházasodni, itt szeretnénk
családot alapítani, gyermekeket nevelni.
Itt, ahol még működik az utoljára gyer-
mekkorunkban tapasztalt „társadalmi
kontroll”, az igaz emberi értékek, a „jó
szomszédság”. Itt, ahol bandába verődve
bicajozhatnak a srácok félelemérzet nél-
kül, itt, ahol az ismeretlenek is ismerős-
ként köszöntik egymást, ahol a napköz-
ben kihalt utcákat róva is érződik a gon-
dos kezek szerető nyoma, a rendezettség,
a tisztaság, az együvé tartozás, a megma-
gyarázhatatlan melegség, szívzugból
eredő meghitt bizonyosság, ami burok-
ként öleli körbe az egész falucskát, s
ismeretlen ismerősként köszönt minden
arra járó lelket: Ez a hely otthon. Ez a hely
Igazi – a szó legnemesebb értelmében.
Nem kell beérned egy kapu
mögé, hogy hazaérkezz,
mert itt már a bevezető
úton itthon vagy. Bizton-
ságban vagy. 

Megvalósult az álmunk.
Rátaláltunk későbbi ottho-
nunk helyére. Évekkel
később, egy szeptemberi
pénteken, a szabad ég, az

öreg tölgy, lobogó gyertyák és szeretteink
színe előtt házassági fogadalmat tettünk.
Két év múlva pedig, egy december végi
napon végre kiköltöztünk félig kész házi-
kónkba. Pár év múltán, egy októberi hét-
végén pedig már Annával érkeztünk haza,
hogy őt, alig másfél év elteltével, egy nyári
délután Lőrinc követhesse otthonunkba …

Csodálatos évek következtek egy tökéle-
tes „csigaházban”, amit számomra ez a
falu, a benne élő emberek, kismamatársak,
fűk, fák, virágok, utcák, illatok, hangulatok
jelentettek. Hosszú, téli séták a pár hóna-
pos Annával, akivel óraszám róttam a
falucskánk utcáit. A park, ahol az alvó
gyermekem mellett olvasgattam a langyos
tavaszi napsütésben. A nyári játszóteres
bandázások a babákkal-mamákkal. És nem
utolsó sorban a baba-mama találkozások
heti rendszerességgel, amiért nem tudok
elég hálás lenni Áginak! Ezúton is köszö-
nöm a meghívásodat!:-)  Aztán Lőrinc
érkezésével trióvá bővült a duónk és átél-
hettem ismét sok-sok segítő gesztust, más-
hol sohasem tapasztalt, itt mégis magától
értetődőnek kezelt odafordulást.

Ilyen előzmények után természetesen
nagyon szerettem volna, ha ez a fajta
kötődés átörökül a gyermekeimre is, mely-
nek mi sem lehet természetesebb módja,
minthogy a baba-mamaklubból már
részint ismert pajtásokkal együtt, ebben a
közösségben járhassanak óvodába.

Nagy lelkesedéssel kezdtem neki első-
szülöttem részére felderíteni, milyen is
lehet az itteni óvoda. Kívülről nagyon
szép, rendezett. De vajon milyenek lehet-
nek az óvónénik? 

Az összes lehetséges helyről próbáltam
informális adatot begyűjteni, összegezni,
s kaptam nagyon jó vagy nagyon rossz
kritikát. Hideget, meleget. Volt, aki imád-
ta, volt, aki utálta. Egy közös nevező volt.
Senki nem mondta középszerűnek. Aki
dicsérte, az legfőképp a családias, szere-
tetteljes légkörét emelte ki. Aki becsmé-

relte, az leginkább az
általa kevesellt
mondókatanulást,
vagy épp az „isko-
la-előkészítés”

hiányosságát hang-
súlyozta. Aki dicsérte,
jellemezte az óvónénik

szeretetteljes odafordulá-
sát, aki szidta, a pedagó-

gusokkal való konfliktusait emelte ki.
Hiába volt több a jó vélemény, az az egy-
két rossz, bizony kételyeket ébresztett
bennem. Na, ekkor hívtam fel egy három-
gyermekes szomszédunkat, akinek mind-
három csemetéje ebbe az óvodába járt. És
megnyugtató volt Vele beszélni. Elmond-
ta a legfontosabbat, amit elmondhatott, s
amit anyuka a legjobb tapasztalatként
elmondhat egy óvodáról: a srácai nagyon
szerettek ide járni… Döntöttünk.

2012. szeptember közepén Anna elkezd-
te az ovit. Itt Pusztazámoron. Már április-
ban, a beiratkozáskor, mosolyogva bólin-
tottak nagy igent az óvónénik kislányom
paci jel –igényére. Mondanom sem kell, ez
a gesztus igencsak jól esett az én anyai szí-
vemnek. A viszonylag rövid beszoktatási
idő után Anna boldogan ment oviba. Per-
sze az első évet végigbetegeskedtük, két hét
ovi, két hét otthon felosztásban, mint min-
denki. Természetesen később Annám is sír-
dogált kicsit a csoportba adáskor, mint –
előbb-utóbb –minden gyermek. De a kislá-
nyom szerette az oviban töltött időt, az
óvónéniket, gondozó néniket. Skandálta a
rengeteg mondókát (mert igenis rengeteget
tanulnak, tessék csak megnézni a kiakasz-
tott füzetecskéket), dúdolta a dalokat, újabb
barátokat szerzett és egyáltalán nem zavar-
ta, hogy míg ő oviban van, a kistestvére
még otthon múlatja az időt. És az első
anyák napján – hiába készültem előre –
elolvadtam az óriás cuki kisközépsősök
műsorán és teleszipogtam egy százas papír-
zsepi csomagot...Aztán elröppent  két év és
immáron a kisebbik, Lőrinc vonult be nagy
öntudattal az oviba, kedvenc maciját a
hóna alatt szorongatva…Ő már ismerte az
ovit, az óvó- és gondozó néniket, hiszen
Annáért rendszeresen együtt mentünk dél-
utánonként. Ma már tudom, hogy nem tet-
tem jól, hogy bementem vele együtt a cso-
portszobába az első napon. Nála már kiala-
kult a bizalom az óvoda, az óvónénik felé,
így csak rontott a helyzeten, hogy az első
nap ott voltam, a másodikon pedig már
nem…Elszúrtam. De már hiába okulhat-
nék, nincs több gyermekem, akin jóváte-
hetném ezt a hibám. Véget ért egy korszak. 

Véget ért, s én fájdalmasan éreztem a
végét. Hiába próbáltam felkészülni a
helyzetre, nem tudtam. Hárman indul-
tunk óvodába reggel, s én először jöttem
onnan egyedül haza. Váratlanul tört rám
az elmúlás érzése, a gyermek nélküli ház

Lezárult egy korszak, hogy kezdődhessen egy új

Óvodakezdés apropóján, múltban merengés egy anyuka klaviatúrájáról
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csöndje. Az érzés, hogy a „mi”-ből már ő,
illetve ők és én lettünk… Eszembe jutott,
hogy hogy lettünk „mi”-vé… Felidéződött
a várandóság feszültsége. A születésük
pillanatai. Az eufórián is átszűrődő tompa
ütés a mellkasomban, amelyet az első és
legnagyobb leválás lépése okozott: a pil-
lanaté, amikor az orvos elvágta a köldök-
zsinórt a gyermekem és közöttem. Felele-
venedett az első együtt töltött éjszaka
csendje, amelyben lélegzetvisszafojtva
figyeltem, vajon szuszog-e rendesen a
kicsi. Az érzés, amely elöntött a sötét,
kórházi szobában: sohasem fogok tudni
úgy- és annyira vigyázni rájuk, mint ami-
kor még a pocakomba voltak… Hitem
szerint a fogantatásuktól kezdve az önál-
lósodásukról, elszakadásukról szól az út,
melyen a legelső és legnagyobb lépés a
születés elszakadása… Mégis a születés
után sokáig, majd’ minden anyuka „mi”-
ként fogalmaz, amikor babácskájáról
beszélJ… „Szopiztunk, alszunk, ébre-
dünk, játszunk, büfizünk, stb.” Én sem
voltam kivétel… Aztán a gyermekek felfe-
dezik a mozgás örömét, felülnek, feláll-
nak, s megteszik az első lépéseiket. Önál-
lósodnak. Az Anyukák valahogy mégis
benne maradnak a „mi”-ben…  A gyer-
mek beszédfejlődését is segítve, Anyuka
folyamatosan magyarázza, épp mit is csi-
nálnak. Együtt. Többes szám első sze-
mélyben, „mi”-ként. Aztán, valahogy két
éves kor körül – nálunk legalább is így
volt – a gyermek nagyobb lendületet vesz
az önállósodásban és a „mi”-ből, számá-
ra, „én” lesz. Anyuka haja pedig ettől
rendszerint égnek áll…de még mindig
mindent együtt élnek át. És elröppen a
dackorszak kezdete, érkezik az óvoda. Az
első intézmény és vele együtt a szoron-
gás, az aggódás. Nálam főleg az elsőszü-
löttnél. Hogy: Vajon hogy éli majd meg?
És hogy élem majd meg én? Fogják-e úgy
szeretni-, figyelni rá-, gondoskodni róla,
mint én? Fogja-e szeretni, tisztelni, elfo-
gadni az új embereket, óvó- és gondozó

néniket, mint engem, minket? Mit szól
ahhoz, hogy a tesója itthon marad még?
Mit szól a kistestvére, hogy a nagy nélkül
kell játszani majd? És még sorolhatnám
hosszan, de nem teszem… 

A „mi”-ből végérvényesen ő lesz, ők
lesznek és én. Már nem velem töltik a
napjaik nagy részét, hanem az oviban a
csopitársakkal, barátokkal és óvó- gondo-
zó nénikkel. Már mással is vannak kaland-
jaik, nem csak velem, velünk. Önálló
élete, életük kezdődik tőlem függetlenül…
Én pedig remélem, hogy minden lehetőt
megtettem eddig, hogy megállják a helyü-
ket ebben a kis-nagy ovivilágban.

Két éve vagyok ovis szülő. Nem volt
zökkenőmentes a kezdte és a folytatása
sem a sok betegeskedés miatt. Az első
évben nagyokat sírdogáltunk reggelente
(Anna a csoportba adáskor, én az ovi
előtt/otthon). Azt hittem, hogy az elsőszü-
lött fészekelhagyásánál (értsd: kirepült az
oviba anyuka karjai közül) nem lesz rosz-
szabb a másodiké sem. Rosszabb volt. 

Rosszabb, mert lezárult egy korszak. A
szoros „mi” korszakából újra csak „én”
maradtam reggel 8-tól 4-ig. Eddig mindig
velem voltak, legalábbis valamelyik, így
bárhová mentem, anyukának is látszot-
tam. És 0-24-ben az is voltam. Most, 8-4-
ig, csak egy dolgozó nőnek látszom.
Korántsem anyukának. A gyermekeim
pedig nagy ovisoknak látszanak és azok is
lettekJ …. Lezárult egy korszak, hogy kez-
dődhessen egy új.

Egy új korszak, amelyben a gyermek-
emet már nem csak én nevelem, hanem
az óvoda, az óvó- és gondozó- és kony-
hás néni, a csoporttársak és „kicsiben” az
élet, a tapasztalatok. Nem jobban vagy
rosszabbul, mint én. Egyszerűen és a
helyzetből adódóan is pusztán csak más-
hogy. Amely helyzetben nem, nem fogja
úgy szeretni az óvónéni a gyermekeimet,
mint én. De nagyon fogja szeretni. Csak
másképp. És ezt megtapasztalni, átélni
nekik jó! Nem, nem ugyanazok a szabá-

lyok az oviban, mint otthon. Más szabá-
lyok is vannak. És ezeket megtanulni,
hazahozni nekik jó! Nem, nem ugyan-
azokat a verseket, dalokat, mondókákat
tanulják, nem ugyanazokat rajzolják,
ragasztják, alkotják az oviban, mint amit
itthon, de imádják előadni, megmutatni,
bizonyítani, mennyit okosodtak, mit tud-
nak, mire képesek, és ez nekik jó! Nem,
nem csak a testvérükkel fognak játszani
az oviban, hanem lesznek barátaik és
konfliktusaik és örömeik és bánataik
tőlünk függetlenül, nélkülünk. És ez nekik
jó, mert a hasznukra válik! És ami nekik
jó, az nekem is az…

Nekik nagyon jó a pusztazámori ovi.
Kedves, szeretetteljes, családias, barátsá-
gos, puha kisgyerekfészek. Szeretik. Sze-
retem. Az ovit, az óvó-, dadus és konyhás
néniket, a csoporttársaikat, az ételeket, a
játékokat. S ha sírva is kezdik a napot
(Lőrinc), mosolyogva repülnek a karjaim-
ba délután, hogy egymás szavába vágva
meséljék, milyen szép napjuk volt… Leg-
utóbb, pénteken azzal fogadtak, hogy
„Anyuka! Az óvónéni azt mondta, men-
jünk el hétvégén a szüleinkkel a varázser-
dőbe! Anyuka elmegyünk? Tudod, hol
van? Anyuka, szerinted szivárvány-
országban van?(Ez egy közös családi játé-
kunk volt, amikor temperával tanultuk itt-
hon a színeket, színkeverést)”…. Igen,
talán ott is egy kicsit - válaszoltam. És
igen, elmentünk oda. Igazából… 

Túl rózsaszínnek tűnik a kép, amit fes-
tettem? Talán. Pedig nem volt teljesen
konfliktusmentes az én viszonyom sem az
ovival. De konfliktusok mindig vannak és
lesznek is, ahol két ember között kapcso-
lat épül. Azért vannak, hogy megbeszél-
jük, megoldjuk őket és jobbá tegyük a
kapcsolatot. Mi felnőttek. Egymás között.
Hogy közös erővel, együtt őrizhessük,
amíg csak lehet, gyermekeink lelkében a
varázserdőt és szivárvány-országot…. 

Dr. Csatádi Krisztina

A 2014/2015 nevelési évben, is két rész-
ben osztott óvodai csoporttal vártuk, a
pusztazámori óvodásokat.

A beszoktatás szép, de igen nehéz fel-
adatát, az óvó nénik, dajka nénik öröm-
mel várták, hiszen a családi környezetet a
kisgyermek életében  „CSAK” kiegészíteni,
színesíteni, kell a közösségnek.  Ahhoz,
hogy a kicsi óvodás, szívesen érkezzen az
oviba, nyugodt, szeretetteljes, barátságos,
elfogadó légkört kell kialakítani.

Gyereknek-gyerek a barátja, társa, ját-
szó partnere.  A felnőtt pedig a gyerek-

közösségekben megfelelő biztonságos
elfogadó, segítő hátteret ad.  Az óvodai
élet első perctől kezdve a gyerek számá-
ra alapozó, gyakorló terület. Itt bontako-
zik ki önállóságuk, itt sajátítják el és
gyakorolják be válnak készséggé azon
képességeik , melyek az érési folyama-
tok befejeződésével alkalmassá teszik,
felkészítik az élet következő fázisára: az
iskolai életre.

Mit tehetünk mi felnőttek, szülők, óvó-
nők, pedagógusok, hogy gyerekeink
sikeresek legyenek ?

– Mikor vagyok jó szülő?
– Mikor vagyok jó óvónő ?
– Elég, ha megteszem helyette?
– Elég, ha biztosítom a lehetőségeit ?
Talán, ha a család és az óvoda ( vagy

bármely nevelési-oktatási intézmény)
egységes nevelési  elvekkel, szeretettel,
elfogadással áll a gyermek elé, egymást
kiegészítve, támogatva biztosít egészsé-
ges fejlődést gyermekeinknek.

Óvoda Nevelői

Elkezdődött az Óvoda!
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Tizenöt éves a Naplemente Nyugdíjasklub
Szeptember 19-én örömteli alkalomból
jöttünk össze az iskola aulájában, hiszen
a Naplemente Nyugdíjasklub fennállásá-
nak 15. évfordulóját ünnepeltük. Ebből az
alkalomból egy kis visszatekintést készí-
tettem a megalakulásról, mint a klub
elnöke. 

Másfél évtized hosszú idő. Sok tarta-
lommal lehet megtölteni, ha van rá igény,
ha van hozzá jó szándék, közösségi szel-
lem. Szerencsére nálunk minden adott
volt ahhoz, hogy egy sikeres nyugdíjas-
klub működjön tartósan és színvonalasan.
1999 szeptemberében felkerestem Pol-
gármesterünket, Pátrovics Benedeket,
hogy mit szólna hozzá, ha községünkben
nyugdíjasklubbot szerveznék. Ugyanis
abban az évben lettem a község kulturális
felelőse, divatosan szólva, művelődész-
szervező. A falun érdeklődve, mit is sze-
retnének a pusztazámoriak, milyen ren-
dezvényeket szervezzek, úgy érzékeltem,
hogy a nyugdíjasok azok, akik a legnehe-
zebb helyzetben vannak, hisz nehezen
mozdulnak ki otthonukból, pláne szóra-

kozás céljából. Sokan voltak
olyanok, akik nem bíztak
abban, hogy zámoron sikerül
összehozni egy ilyen közössé-
get. sőt még próbáltak eltántorí-
tani ettől a kezdeményezésem-
től. Viszont a Polgármester Úr
nagyon bizakodó volt és
nagyon támogatta az ötletet. A
nyugdíjas klub 1999. szeptember 18-án
alakult 30 fős létszámmal és civil szerve-
zetként működik azóta is. A klubnak volt
58fős létszáma is az elmúlt időszakban,
sajnos mára ez 24-re csökkent Igaz,
nagyon sok nyugdíjas még nem ismerte
fel a klub, a közösségi élet lehetőségeit,
pedig a klub-élet egy kicsit kárpótolja
mindazt, amire fiatalabb korunkban nem
volt lehetőségünk. Célunk a magány fel-
oldása. A szürke napjainkat feledtetve,
mosolyt csalni az arcokra, ami kevés
alkalommal adódik már időskorban.  A
klubot először én vezettem, majd Kosaras
István kezébe került néhány évre, melyet
most nagyon szépen megköszönünk neki.
Majd ismét én vettem át a klub életének
szervezését. Kéthetente péntekenként
klub-foglalkozást tartunk. Az eltelt hosszú
évek során a klub működéséről elmond-
hatjuk, hogy élményekben gazdag, sok-
sok közös program van a hátunk mögött.
A klub-élet színes, változatos tevékenysé-
gét folytatva igyekszünk minden helyzet-
ben megfelelően helytállni és részt venni
a község életében. Örülünk egymás sike-
reinek. Mi egymás között jól érezzük
magunkat és várjuk a találkozás napjait.
Vallhatjuk, hogy klub-életünk aktív és

igyekszünk tartalmassá tenni.
Mennyi - mennyi program,
átélt jó kedvű, boldog pilla-
natról lehetne szólni.  Az
együtt töltött 15 évről. Mert
mindazon klub-tagok, akik
ezeken a programokon részt
vettek, bizony ők tudnának
csak igazán mesélni. De

mindez nem lenne igaz, ha nem lennének
a község elöljárói ilyen önzetlen, segítő-
kész emberek. Hisz a Polgármester Úr, a
képviselőtestület tagjai, valamint a külön-
böző bizottság tagjai legmesszebbmenő-
kig támogatják klubunkat, úgy anyagilag,
mint erkölcsileg és ez adja a nagy lehető-
séget, hogy szép, meleg környezetbe
élvezhessük tagságunkat.  Most az alkal-
mat megragadva, a Klub tagjai nevében
ezúton köszönöm meg önöknek, hogy
működhetünk, és hogy segítségünkre van-
nak. Valamint köszönöm szponzoraink-
nak a felajánlott és kiemelt támogatásu-
kat.

Jubileumi ünnepségünkön megemlé-
keztünk azokról a klubtagokról, akik már
nincsenek közöttünk. Nyugodjatok béké-
ben kedves klubtársak. 

Végezetül, de nem utolsósorban szeret-
nék a klub minden tagjának jó egészsé-
get, erőt, sok örömet-szeretetet kívánni!
Kívánom, hogy adjon az Isten számukra
még sok együtt töltött évet! Legyetek vidá-
mak, boldogok és elégedettek! Minden
jót kívánok életetek minden napjára, és
maradjon meg köztünk az egymás iránti
szeretet és tisztelet! 

Kiss Ágnes

Államalapító Szent István ünnepe 
Évről-évre ünneplés és tiszteletadás vár
minket az Államalapítás Ünnepén,
augusztus 20-án. Az ünnepi műsor fél tíz-
kor vette kezdetét a Polgármester Úr, Pát-
rovics Benedek ünnepi köszöntőjével és
ünnepi szentmisével. Viszont a rossz idő-

járásra való tekintettel a szentmisét a
Remeteségben tartottuk meg a meghirde-
tett szabadtér helyett. Az ünnepi szentmi-
sét Bódai József atya, a község plébánosa
tartotta, melynek része volt az új kenyér
megszentelése, megáldása. Majd az
ünnepi kenyeret a Polgármester Úr meg-
szegte és minden résztvevő részesült
belőle. Az ünnepi szertartás a Pápai him-
nusszal, a Himnusszal és a Boldog
Asszony Anyánk… kezdetű énekkel ért
véget.

A délután folyamán ismét ünneplésre
invitáltuk a község lakosságát. Sajnos a
rossz idő még akkor sem tágított tőlünk,
így a rendezvényt a tornateremben tartot-
tuk. A Sóskúti Ifjúsági Fúvószenekar

könnyűzenei koncertjével folytatódott az
ünneplés. A színvonalas koncert után
pedig polka parti következett. A résztve-
vők késő estig ropták a táncot a nagysze-
rű zenére.

K. Á. 



Szavazzanak 
Pátrovics Benedek polgármesterjelöltre, 

és az őt támogató képviselőjelöltek közül 6 személyre!

Békési Géza
Orosz Béla

Hornyák András
Csibrikné Pátrovics Krisztina

Mizsei Martina
dr. Fekete Balázs Zoltán 

Babar Zoltán

Köszönjük támogató bizalmukat!

Nagyon örülök annak, az eddig elért eredmények több embert sarkalltak arra, 
hogy jelentkezzenek képviselőnek, mint amennyi jelöltre érvényesen szavazni lehet. 

Nem szeretnék különbséget tenni a jelöltek között, ezért Önökre bízom azt, hogy a hét jelölt közül melyik 6 jelöltet támogatják. 
Egyet azonban nagyon szeretnék kérni, olyan szavazólapot ne adjanak le, 

melyen több képviselő-jelölt van megjelölve mint hat, mert szavazatuk érvénytelen lesz!

Pátrovics Benedek 
polgármester

Politikai hirdetés




