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Békés, áldott karácsonyt 
és sikeres, boldog új esztendőt kívánunk 

községünk valamennyi 
kedves lakosának!

Pátrovics Benedek Dr. Kosztyi Emma Békési Géza
polgármester jegyző alpolgármester

A képviselő-testület tagjai

„Karácsony fényei, jöjjetek,
Szívünket békesség töltse meg:
Szeretnénk boldognak látszani,
S lehetnénk egymásnak társai.”

Meghívó 
Falukarácsonyra

Pusztazámor Községi Önkormányzat, valamint intézményei (iskola, óvoda) 
és a Pusztazámor Községért Közalapítvány szeretettel várja 

Önöket és kedves családjukat ünneplésre az iskola tornatermében 
2012. december 22-én 16 órakor.

• Ünnepi köszöntő
• Óvodások, iskolások ünnepi műsora
• A műsort követően forralt borral, teával és bejglivel 

várunk mindenkit a Falu Karácsonyfája mellett!

Információ: Kiss Ágnesnél, vagy a 06/70 3117-530-as  telefonszámon.
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Tájékoztató a közös önkormányzati 
hivatalok létrehozásáról

Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
lényeges változást hoz azon községek
tekintetében, melyek lakosságszáma nem
éri el  a 2000 főt, közös önkormányzati
hivatalt hoznak létre, tehát nem tarthat-
nak fenn önálló polgármesteri hivatalt,
így szervezetalakítási szabadságuk e
tekintetben korlátozott. 

A közös önkormányzati hivatal a képvi-
selő-testület szerve, ennek megfelelően a
hivatallal kapcsolatos döntések alapvető-
en a képviselő-testület hatáskörébe tar-
toznak. 

A fentebb jelzett törvényi keretek között
a testület dönt a közös hivatal létrehozá-
sáról. A közös önkormányzati hivatal
szervezeti felépítését is az érintett képvi-
selő-testületek határozzák meg a megálla-
podásban. 

A közös hivatal létszámának meghatá-
rozására külön rendelkezéseket tartalmaz
a Mötv., eszerint ha községi önkormány-
zatok hozzák létre a közös hivatalt, annak
létszámáról a hivatal létrehozásáról szóló
megállapodásban kell rendelkezni, a tör-
vényi követelményekre figyelemmel.  

A hivatal elsődleges rendeltetése a dön-
tés-előkészítés, a döntések végrehajtásá-
nak szervezése. A közös hivatal sajátossá-
ga, hogy több települési önkormányzat
döntéseit készíti elő, ezért az egyes tele-
pülések sajátosságainak figyelembevétele
elengedhetetlen a színvonalas munkavég-
zéshez, hiszen eltérő adottságokat, lehe-
tőségeket, prioritásokat kell folyamatosan
szem előtt tartani. Ez mindenképpen más
szemléletet, illetve némileg eltérő munka-

módszereket kíván meg a közös hivatali
apparátustól. 

A hivatal tevékenysége kapcsolódik az
államigazgatási döntések előkészítéséhez
is. Közös hivatal esetén fontos, hogy min-
den településen folyamatosan biztosított
legyen az ügyintézés állandó vagy ideig-
lenes kirendeltség létrehozásával, ügyfél-
szolgálattal, vagy más módon – erre a
közös hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodásban feltétlenül ki kell térni. 

A közös hivatalokat első alkalommal
2013. január 1-jétől számított 60 napon
belül kell megalakítani.  A 2013. január
1-jén hatályba lépő szabályozás szerint a
települési önkormányzatoknak – ameny-
nyiben közös hivatal létrehozására köte-
lezettek – meg kell hozniuk az ehhez
szükséges intézkedéseket. Megfelelő elő-
készítés és kompromisszumkészség mel-
lett a közös hivatal megalakítása akár már
2013. január 1-jén megtörténhet, a közös
hivatalok megalapítására vonatkozó meg-
állapodásokat 2012-ben is meg lehet
kötni, csak arra kell ügyelni, hogy azok
2013. január 1-jén lépjenek hatályba. 

Kiemelendő azonban, hogy 2013. év
elején megalakított közös hivatalok az
azokban részt vevő települések vonatko-
zásában a struktúra felülvizsgálatára,
módosítására csak a következő általános
önkormányzati választásokat követően
kerülhet sor (2014. évben).

Közös önkormányzati hivatalt alakítani,
megszüntetni, ahhoz csatlakozni, abból
kiválni önkormányzati ciklusonként csak
egyszer, az általános helyhatósági válasz-
tásokat követő 60 napon belül lehet. 

Az Mötv. 85. § (3) bekezdése rögzíti,
hogy ha az érintett képviselő-testületek a
megállapodást 60 napon belül nem kötik
meg, vagy valamely település a közös
hivatalhoz nem tud csatlakozni, a kor-
mányhivatal vezetője dönt a hivatali fel-
adatok ellátásának módjáról, illetve a
megállapodás pótlásáról. A kijelölésről
szóló döntés ellen az érintett önkormány-
zat képviselő-testülete – jogszabálysértés-
re hivatkozással – a törvényszékhez for-
dulhat. 

A közös önkormányzati hivatal 
felépítése, működése

A hivatalok jó működéséhez nélkülözhe-
tetlenek a megfelelő szakértelemmel ren-
delkező ügyintézők. A közös önkormány-
zati hivatal létszámát a létrehozó önkor-
mányzatok képviselő-testületei határoz-
zák meg az éves költségvetési törvényben
meghatározott kiegészítő szabályok figye-
lembevételével. A hivatal működési költ-
ségét a hivatal által ellátott feladatokkal
arányban finanszírozza az állam. A lét-
szám tervezésénél kiemelt szempont az,
hogy a közös önkormányzati hivatalok
több település képviselő-testületét, bizott-
ságait, polgármestereit szolgálják ki. 

A közös önkormányzati hivatalt a jegy-
ző vezeti, munkáját legalább egy aljegyző
segíti. A közös önkormányzati hivatal
jegyzője, aljegyzője, vagy megbízottja az
érintett képviselő-testületek megállapodá-
sa alapján köteles biztosítani az egyes
településeken történő ügyfélfogadást.  Az
adott település lakosságszáma és az elin-
tézendő ügyek száma határozza meg,
hogy állandó, vagy ideiglenes jelleggel
működő kirendeltség létrehozása indo-
kolt-e. 

A fentiekre tekintettel a hivatal létreho-
zását a képviselő-testületek – azok bizott-
ságai, a tisztségviselők, a polgármesteri
hivatal köztisztviselői közreműködésével
és szoros együttműködésével – kellően
alapos tervező, szakmai, jogi, pénzügyi
előkészítő munkájával szükséges végre-
hajtani. 

Pusztazámor, 2012. november 7.

dr. Kosztyi Emma
jegyző 
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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.

Óbecsey István

Október elseje az idősek világnapja, október hónap pedig a
szépkorúak köszöntésének időszaka. Kevéssé áll ez az ünnep
reflektorfényben, mégis annál nemesebb. Hiszen az idősek itt
élnek köztünk, naponta számítunk jó tanácsaikra, életbölcsessé-
gükre, mégis oly ritkán tudjuk megköszönni nekik segítségüket,
jelenlétüket. Ők jelentik az összekötő kapcsot a múlt és a jövő
közt, ők őrzik a településünk hagyományait, tőlük várhatunk
megfontolt tanácsot. A tisztelet, a köszönet és a hála szava nem
egyetlen napon vagy hónapban jár, mégis egy ünnep jó alkalom
arra, hogy gondolatainkat hangosan is kimondjuk. 

Egy kellemes hangulatú szombat délutánon, október 13-án
ünnepeltük a 60 éven felüli szépkorúakat. Már hagyomány köz-
ségünkben, hogy minden évben a Pusztazámor Községért Köz-
alapítvány és az önkormányzat jóvoltából megrendezzük az
idősek napját. Mosolygós nagymamák és nagyapák foglalták el
helyüket az Általános Iskola feldíszített tornatermében. Az egy-

begyűlt kedves vendégeket Oláh Gábor, a legfiatalabb önkor-
mányzati képviselő köszöntötte, gondolván azokra az emberek-
re is, akik az idén nem voltak, lehettek közöttünk. Ezt követően
Pátrovics Benedek polgármester üdvözölte a jelenlévőket. 

A helyi iskola harmadik osztályosai műsorral kedveskedtek a
vendégeknek. A sok szép, megható vers után egy kis táncot is
bemutattak a gyerekek felkészítő tanító nénijükkel, Patóné Hra-
dil Adriennel. Nagy szeretettel fogadták az ünnepeltek a gyere-
kek műsorát. Időközben a szorgos asszonyok – Bárkányi László-
né, Hornyák Imréné, Kenéz Enikő, Kovalik Jánosné és Szendi
Jánosné – felszolgálták az ünnepi vacsorát. Az ízletes vacsora
elköltése után Nagy Bandó András előadóművész, humorista
színvonalas műsorát hallgathatták meg a résztvevők. A fellépést
felhőtlen kacaj, jókedv kísérte. A műsor után a művész dedikál-
ta könyveit. 

Mint minden évben az idén is virágkosárral köszöntötte köz-
ségünk polgármestere az ünnepség legidősebb vendégét, Csóli
Vincénét, Tera nénit. Jó egészséget, boldog öregkort kívánva
adta át az ajándékot. Az ünneplést Kiss Bernát falugondnok
zenéjével zártuk. 

Köszönet a Pusztazámor Közégért Közalapítványnak és Orosz
Béla önkormányzati képviselőnek az ünnepség anyagi hátteré-
ért, a felszolgáló asszonyok munkájáért, a gyerekeknek és felké-
szítőjüknek az ünnepi műsorért, végül, de nem utolsósorban
Pátrovics Benedek polgármesternek a színvonalas, szívet-lelket
melengető kellemes estéért.

Kiss Ágnes szervező

„Szeressétek az öregeket”

Megnyílt a Csodák Palotája új
helyén, a Campona Bevásárló- és
Szórakoztatóközpontban, Budapest
22. kerületében.

Az 1500 négyzetméteres kiállítótérben
mintegy száz játék, interaktív eszköz
várja az érdeklődőket – mondta el az
MTI-nek Mizda Katalin, a Csodák Palo-
tája ügyvezető igazgatója.

Az interaktív tárlat fő újdonsága a tema-
tikus elrendezés. Így egyebek mellett a
mechanikával, a fénnyel, az elektromos-

sággal, a logikával kapcsolatos eszközök
találhatók egy csoportban. A hangok
tematika alatt futó játékokat nem tudták
egy csoportba elhelyezni, mert zavarják
egymást, így szétszórva találhatók a kiállí-
tásban – közölte az igazgató, hozzátéve:
néhány eszközt a terem belmagassága
miatt nem tudtak beépíteni, de elképzel-
hető, hogy ezek a bevásárlóközpont más
területein helyet kaphatnak.

Az eszközök a látogatók által működ-
tetve, többnyire játékos formában
mutatnak be fizikai jelenségeket és tör-
vényszerűségeket. A kiállítótérben egye-

bek mellett szögletes kerekű autó, fakí-
rágy, légágyú és Lego-mozi várja a láto-
gatókat. Az Öveges teremben fizika-
show, a moziteremben ismeretterjesztő
filmek vetítése, valamint Tesla-transzfor-
mátor bemutatója is színesíti a progra-
mokat.

Szabolcs Attila, a kerület polgármeste-
re kiemelte: nagyon örül, hogy ideköltö-
zött a Csodák Palotája, hiszen az a cél,
hogy minél több ember látogasson el
ide és ismerje meg ezt a településrészt.

(MTI)

Ismét megnyílt a Csodák Palotája  
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Tisztelt pusztazámori lakosok!

TÁJÉKOZTATÓ
a 2012. évi ebösszeírásról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény módosítását
követően az eb tartási helye szerint illeté-
kes településen ebösszeírást kell tartani az
állat tulajdonosa, tartója és más szemé-
lyek jogainak, személyes biztonságának
és tulajdonának védelme, továbbá az
önkormányzat ebrendészeti és állatvédel-
mi feladatainak hatékony ellátása céljá-
ból. Az önkormányzat az ebösszeírás
során szerzett adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást köteles vezetni és a közpon-

ti adatbázis, valamint a Magyar Állatorvo-
si Kamara részére adatokat szolgáltatni. A
hivatkozott törvényben meghatározott
adatokat az eb tulajdonosa és tartója
köteles az ebösszeíráskor az önkormány-
zat rendelkezésére bocsátani. Erre tekin-
tettel kérjük, hogy az ebösszeírásra vonat-
kozó nyilatkozatokat a Pusztazámor Köz-
ségi Önkormányzat Polgármesteri Hivata-
la (2039. Pusztazámor, Munkácsy Mihály
utca 1.) részére legkésőbb 2013. január
31. napjáig szíveskedjék visszajuttatni. 

A Nyilatkozat I. kitöltése minden ház-
tartás számára kötelező. A nemleges
válaszról is nyilatkozni kell. A Nyilatko-
zat II.-t az ebtulajdonosoknak kell kitöl-
teni.

A nyilatkozat-nyomtatványok a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán besze-
rezhetők és letölthetőek az önkormányzat
honlapjáról (www.pusztazamor.hu) is.

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala

NYILATKOZAT I.
eb tartásáról

Alulírott

név:  

lakcím:  

szám alatti lakos nyilatkozom, saját háztartásomban Pusztazámor község közigazgatási területén  ebet

tartok* nem tartok*

A fentiek a valóságnak megfelelnek.

Pusztazámor, 20..... ____________ hónap ____ nap.
__________________________ 

nyilatkozatot tevő aláírása

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó!

A jövő év elejétől a négy hónaposnál idősebb kutyák csak
elektronikus chippel megjelölve tarthatóak – hívja fel a kutya-
tartók figyelmét a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM).

A szakminisztérium az MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában
emlékeztet: december 31-éig van az ebtulajdonosoknak
lehetőségük arra, hogy az állatokat egyedi azonosító chippel
megjelöltessék. 2013. január 1-jétől már hatályos a kedvte-
lésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kor-
mányrendelet módosítása, amely az európai elvárásoknak
megfelelően előírja a négy hónaposnál idősebb kutyák meg-
jelölését.

Az egyedi azonosítóval még nem rendelkező állatok gazdá-
inak január elsejéig kell elvégeztetniük az állatorvosi beavat-
kozást. Ennek során egy rizsszem méretű elektronikus szerke-

zetet ültetnek a kutya nyakába. Az oltáshoz hasonló, pár per-
ces művelet lehetővé teszi a kutyák azonosítását. Így meg-
könnyíti a kutyák nyilvántartását, könnyebb lesz az elveszett,
ellopott állatok nyomára bukkanni, és ezzel csökkenhet a
kóbor kutyák száma, valamint könnyebb lesz a kutyák számá-
nak meghatározása is az országban.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény kimond-
ja, hogy a chip beültetéséért legfeljebb 3500 forintot lehet
kérni az állat gazdájától. Ez az összeg magában foglalja a chip
és a beültetés díját, valamint a regisztrációt az országos eb-
adatbázisba. A rendelet betartását a jegyző és az állategész-
ségügyi hatóság ellenőrzi – olvasható a közleményben.

(MTI)

Elektronikus chip kutyáknak – jövőre kötelező 
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NYILATKOZAT II.

az ebtulajdonossal, az ebtartóval és az ebbel kapcsolatos adatokról

Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján kérjük kitölteni! Több eb esetén minden ebről külön nyilatkozatot kell kitölteni!

1. Az eb tulajdonosának

a) neve: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) címe: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Az ebtartó a) neve:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) lakcíme:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c) telefonszáma: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d) elektronikus levélcíme:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.) Az eb a) fajtája:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) neme:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c) születési ideje:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d) színe:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e) hívóneve:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.) Az eb tartási helye:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.) A beültetett transzponder (mikrochip)  

a) sorszáma:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) beültetésének időpontja:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c) beültetését végző szolgáltató állatorvos neve:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d) beültetését végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.) Az eb a) ivartalanításának időpontját:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c) az ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegzőjének számát:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.) Az eb oltási a) könyvének számát:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) könyvét kiadó szolgáltató állatorvos nevét:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c) könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzőjének számát:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.) Az eb veszettség elleni védőoltásának utolsó időpontja:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.) Az eb veszettség elleni 

a) védőoltása során használt oltóanyag:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) védőoltása során használt oltóanyag gyártási száma:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c) védőoltását végző szolgáltató állatorvos neve:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d) védőoltását végző állatorvos kamarai bélyegzőjének száma:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.) Az eb

a) veszettség gyanúja miatt megfigyelés alatt áll-e?    igen*     nem*

b) megfigyelésének időpontja:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11.) Kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az

a) útlevél száma: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) útlevél kiállításának időpontja:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

c) útlevelet kiállító szolgáltató állatorvos neve:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d) útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegzőjének száma:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.) Az eb veszélyessé nyilvánítva:      igen*       nem*

A veszélyessé nyilvánítás időpontja:  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén kérjük mellékelni a származási igazolás másolatát!

* A megfelelőt kérjük aláhúzni!
(Az állatorvos kamarai bélyegzőjének száma az eb oltási könyvében használt bélyegzőlenyomaton szereplő szám.)

Igény esetén a nyilatkozat másolásában, kitöltésében a Polgármesteri Hivatal munkatársai segítséget nyújtanak.
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Kivonat Pusztazámor Községi Ön kor mányzat
Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-i
ülésének jegyzőkönyvéből

Az önkormányzat 9/2012. (IX. 20.) számú rendelete
a 2012. évi költségvetés módosításáról. Rendelet
mellékelve.

*
45/2012. (09. 17.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: 2012. I. féléves tájékoztató elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját az előter-
jesztés szerint elfogadja.

*
46/2012. (09. 17.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Ketter Gabriella Pusztazámor Rákóczi u. 10 a.
lakos lakásépítési támogatása 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy Ketter Gabriellát az önkormány-
zat 4/1997. (II. 14.) számú rendelete alapján 250 000
forint vissza nem térítendő helyi lakásépítési támoga-
tásban részesíti.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.

*
47/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: szabadidős rendőrök díjazása, rendőrség
támogatása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a szabadidős rendőrökre ter-
vezett keretet 260.000,-Ft-al megemeli, a rendőrség-
nek 740.000,-Ft működési támogatást nyújt a költség-
vetés általános tartaléka terhére. Felhatalmazza a pol-
gármestert a megállapodás megkötésére és a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

*
48/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Kossuth Lajos utca padkájának javítása és
műszaki ellenőr megbízása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Kossuth Lajos
utca padkájának javítási munkálataival az Útéppark
Bt.-t bízza meg. A javítás költségeit – amelynek érté-
ke bruttó 2 522 309 Ft – a 2012. évi költségvetés ter-
hére biztosítja.

A műszaki ellenőrzési feladatokkal a Lumix Mér-
nöki Irodát bízza meg, az ajánlott kiviteli összeg
1,25%-ában, amely összeget a 2012. évi költségvetés
terhére biztosítja.

A szerződések megkötésére felhatalmazza a pol-
gármestert.

*
49/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Tomcsányi Pál ingatlanára vonatkozó elidege-
nedési és terhelési tilalom törlése

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Tomcsányi Pál, Pusztazámor
446/2 hrsz-ú ingatlanára vonatkozó elidegenedési és
terhelési tilalom törléséhez hozzájárul. 

*
50/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Ravatalozó felújítása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a ravatalozó átalakítási mun-
kálatainak kivitelezésével a Géti Bt-t bízza meg, a
benyújtott árajánlat alapján.  Az ehhez szükséges
1.032.000,- Ft összeget a 2012. évi költségvetés álta-

lános tartaléka terhére biztosítja.  
*

51/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal ala-
pító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe
foglalását, a melléklet szerint elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megté-
telére.

*
52/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Az önkormányzat szakfeladat rendjének elfo-
gadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Községi
Önkormányzatának szakfeladat rendjét a melléklet
szerint elfogadja.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megté-
telére.

*
53/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Budaörsi Játékszín „Színházra nevelés”-i prog-
ramjának támogatása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Játékszín „Szín-
házra nevelés”-i programját, ezen évadi tevékenysé-
gét,  100 000 Ft-tal támogatja. A támogatás költségeit
a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.

*
54/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat az általános iskola épüle-
tének fenntartásáról

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január 1-től a Pusz-
tazámori Iskola épületének fenntartásáról gondosko-
dik. 

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

Kivonat Pusztazámor Községi Ön kormányzat
Képviselő-testületének 2012. október 24-i ülé-
sének jegyzőkönyvéből

55/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Pusztazámor Napköziotthonos Óvoda és And-
reetti Károly Általános Művészeti Iskola és Könyvtár
Pusztazámori Tagintézményének beszámolója

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor Napköziott-
honos Óvoda és az Andreetti Károly Általános és
Művészeti Iskola és Könyvtár Pusztazámori Tagintéz-
ményének a 2011/2012-es tanév zárásáról és a
2012/2013. tanév indításáról szóló beszámolóját a
leírtak szerint elfogadja.

*
56/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Pusztazámor Kossuth Lajos utca kétoldali csa-
padékelvezetési engedélyezési és kiviteli tervére
vonatkozó árajánlat elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Pusztazámor Kossuth Lajos
utca kétoldali csapadékelvezetés engedélyezési és
kiviteli tervének elkészítésével a Lumix Mérnöki Iroda
Ev.-t bízza meg az ajánlatban közölt bruttó 1 841 500

összegért, amelyet az önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetésének általános tartaléka terhére biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkö-
tésére és a szükséges intézkedések megtételére.

*
57/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Pusztazámor területén útfelújítási és fenntartá-
si munkák műszaki ellenőrzésére vonatkozó keret-
szerződés megkötése

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Lumix Mérnöki Iroda Ev.-t
(Lukács Miklós) ajánlatát elfogadja. Amennyiben az
önkormányzat közigazgatási területén 2012. szep-
tember 26-tól 2014. december 31-ig útépítési, vagy
felújítási, karbantartási munkák lesznek a műszaki
ellenőri munkával, a kivitelezési összeg 1,25%-ért a
Lumix Mérnöki Iroda EV-t bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés
megkötésére.

*
58/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Nyilatkozat közoktatási intézmények működte-
téséről

Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti köznevelésről
szóló 74. § (5) bekezdésében, továbbá a 97. § (24)
bekezdés a) pontja alapján vállalja az önkormányzat
illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló
valamennyi, az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nemzeti
köznevelésről szóló 76. §-a szerinti működtetését.

Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat meg-
tételére, aláírására.

*
59/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozat
Tárgy: Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás előter-
jesztése családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
igénybevételéről

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy továbbra is a Budaörsi kistér-
ség által működtetett budaörsi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat szolgáltatásait veszi igénybe a
település. A BTT által előterjesztett társulási megálla-
podás 9. számú módosítását elutasítja. Felkéri a pol-
gármestert a nyilatkozat megtételére.

*
60/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határo-
zat
Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala SZMSZ-ének elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy előterjesztés szerint elfogad-
ja a Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának SZMSZ-ét.

*
61/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bursa Hungarica 2012/2013 évi pályázati for-
dulójához csatlakozási nyilatkozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj-
pályázat 2012/2013. évi fordulójához csatlakozik.

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmaz-
za a polgármestert.

*
62/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határo-
zat
Tárgy: Zámori Kör Egyesület támogatása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 150.000,- Ft támogatást nyújt
a Zámori Kör Egyesületnek.

Önkormányzati rendeletek, határozatok



2012/69 / ZÁMORI HÍREK

Márton-nap Pusztazámoron

November 10-én hagyományos Márton-
napot tartottunk az iskola tornatermében,
családi délután keretében. Mint minden
eddigi Márton-napi rendezvényen most is
sok érdeklődő család, gyerek jött el az
eseményre. Lampionkészítéssel kezdő-
dött a program a tanító és az óvó nénik
segítségével. Számos szebbnél szebb
lampion készült, mellyel az esti felvonu-
láson vettek részt a készítők. Gáspár
Emese elhozta Gedeon nevű libáját, a
gyerekek nagy örömére. Miután elkészül-
tek a lampionok, a Mia-Manó színház
meseelőadásán szórakozhattak a jelenlé-

vők. A program alatt a Naplemente Nyug-
díjasklub asszonyai tollfosztásra várták az
érdeklődőket. Bemutatták, hogyan is
készítették nagyanyáink elő a libatollat
felhasználásra. Végezetül gólyalábasok
kíséretében lampionos felvonulással
„fűszereztük” a kellemesen, hasznosan
töltött délutánt. A szorgos anyukák büfé-
vel várták a gyerekeket. 

A rendezvény költségét a Pusztazámor
Községért Közalapítvány állta, melyért
köszönetünket fejezzük ki.

Kiss Ágnes

*
63/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határo-
zat
Tárgy: HPV elleni védőoltás biztosítása térítésmente-
sen

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a HPV elleni védőoltás költ-
ségeit a pusztazámori lakosú, (4 fő) érintett korosztály
számára térítésmentesen biztosítja. Az oltás ára
44.700,-Ft/fő, azaz 4x 44.700,- forint összesen
190.800,- forint.

Az oltás költségeit az önkormányzat a 2012. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére, a szerződés aláírására.

*
64/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határo-
zat
Tárgy: Lakossági tűzifa-támogatás igényfelmérés

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 30 család lakásfenntartási
támogatásban részesülő lakos számára igényel tűzifa-
támogatást, s vállalja az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére a kiszállí-
tás költségeit és a szükséges önrészt. Felhatalmazza a
polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

*
66/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határo-
zat
Tárgy: Magyar Vöröskereszt élelmiszer-adomány
szállítási költségek vállalása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Magyar Vöröskereszt által,
a Pusztazámoron rászoruló lakosok részére felaján-
lott élelmiszer-adomány Pusztazámorra történő szál-
lításának költségeit magára vállalja, az önkormányzat
2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhé-
re. Az adományok kiosztásának színhelyéül a tagis-
kola épületét felajánlja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére.

*
67/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határo-
zat
Tárgy: 4 db szennyvízszivattyú vásárlása 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 4 db tartalék szennyvíz-
átemelő szivattyút vásárol, amelyet átad az üzemel-
tető ÉTV kft. részére.

A szükséges intézkedések megtételére felhatal-
mazza a polgármestert.

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2012. október 24-i
zárt ülésének jegyzőkönyvéből

69/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mogyorósi Lászlóné kamatmentes kölcsön
iránti kérelme. 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete Mogyorósi Lászlóné, Pusztazámor, Névtelen
u. 16. szám alatti lakos kérelmét elutasítja.

*
70/2012. (10.24.) számú Képviselő-testületi határo-
zat
Tárgy: Garai Zsolt gyermekszállítási költség hozzájá-
rulás iránti kérelme 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Garai Rebeka Mirtill iskolá-
ból a gyermek lakóhelyére történő szállítási költsége-
it átvállalja a lehető legkorábbi időponttól 2013. júni-
us 15-ig, erre a tanévre.

A szükséges intézkedések megtételére felhatal-
mazza a polgármestert. 

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

(A dokumentumokat betűhíven közöljük – a szerk.)
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Mikulásváró családi délelőtt

Az idén is megrendeztük a hagyomá-
nyos Mikulásváró ünnepséget az iskola
tornatermében. Már reggel kilenc órától
folyamatosan érkeztek a kisebb és
nagyobb gyerekek szüleik, nagyszüleik
társaságában. Az iskola udvarában a
Sóskúti Lovas és Élménypark lovas okta-
tója, Mógor Ágnes várta az érkező gye-
rekeket, akik megsimogathattak egy
nagyon szép paripát,  felülhettek a
hátára és kipróbálhatták a lovaglás

élményét. Majd a tornaterembe lufihaj-
togató bohóc érkezett, aki minden gye-
reknek ajándékot készített lufiból. Aki
kézműveskedni szeretett volna, a tanító
nénik segítségével megtehette. Ezután

interaktív, zenés műsor
szórakoztatta a gye-

rekeket. 
A Mesemanó

együttes igazi
ünnepi hangu-
latot teremtett.
A műsort
követően
nem maradt
más hátra,

mint hogy
végre

megér-

kezzen a várva várt Mikulás. A követ-
kező pillanatban már kopogott is az
ajtón, s nem mindennapi fogadtatás-
ban volt része, mikor betoppant az
ősz szakállú. Annyi teendője akadt
hirtelen, hogy kénytelen volt segí-
tőket fogadni. Mivel sajnos még
nem esett a hó, így a rénszarvas
szánját mellőznie kellett, ezért kézi
kocsin, megrakodva hozta a sok
ajándékcsomagot a gyerekeknek.
Kinyitotta hatalmas zsákját és min-

den lurkót megajándékozott. Aprók
és nagyobbak egyaránt boldogan

szorongatták ajándékukat. Miután
elköszönt a nagyszakállú, a gyerekek

még sokáig együtt örültek, játszottak csa-
ládjaikkal, társaikkal, majd ki-ki hazatért,

hogy a családi tűzhely melegénél folytas-
sa az ünneplést.

Amíg a gyerekek szórakoztak, az anyu-
kák sem tétlenkedtek. Hangulatos adven-
ti vásárt tartottak. Aki pedig megéhezett,
azt a büfében szendvicsekkel, sütemé-
nyekkel és még sok más finomsággal vár-
ták.

A sok jelenlévő gyerek a Pusztazámor
Községért Közalapítvány jóvoltából és
nagylelkű támogatásával élvezhette a
hangulatos, vidám délelőttöt.  A gyerekek,
a pedagógusok és a szülők nevében
ezúton köszönjük a támogatást, hogy
megvalósulhatott ismét ez a nagyszerű
program. 

Kiss Ágnes szervező
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Az igazi módszer 

November elején két hírre figyeltem fel!
• Az első, a Kossuth rádióban hangzott

el, miszerint százhatvannyolc évvel
ezelőtt – 1844. november 13-án –
„az ország Rendei” törvénybe iktatták
a magyar nyelv használatát.

• A Zámori Hírekben Mészáros Ildikó
osztályfőnök arról írt, hogy az idén az
elsősöket „új módszer” szerint fogják
tanítani.

Mindkét eseményt érdemesnek tartot-
tam arra, hogy utánanézzek egy kicsit,  „a
jó pap is holtig tanul” alapon.

A magyar nyelv ügye egyszerűnek
bizonyult, mert leányom – a mai kor
szellemében – azonnal az „internetről
lemásolva” elém tette az 1844. évi II.
törvény eredeti szövegét. (Mindannyiunk
okulására álljon itt a törvény eredeti szö-
vege.) Ennek úgy megörültem, hogy a
közelembe került 1-2 nagyobb és kisebb
gyereknek adtam egy-egy példányt belő-
le. Gondoltam, hogy ilyen „dokumen-
tummal” bármelyik magyartanárnál

„bevágódhatnak”, legalább egy piros
pont erejéig. Az iskolában pedig a
magyar nyelvet tanítóknak kedvesked-
tem a törvény szövegével, miután kellő-
en ecseteltem felfedezésem. (Remélem
tudták hasznosítani.)

A második hír is bejött, mert az iskolá-
ban való tudakozódásom odavezetett,
hogy meghívtak a november 14-én tartott
„Nyílt tanítási napra”, egyenesen az első
osztályhoz, az új módszer bemutatására.

Az órakezdés előtt szemügyre vettem
az izguló gyerekeket (alig két hónapja
iskolások), a tanító néniket, akik az utolsó
simításokat végezték a kellékek eligazítá-
sában és talán a legjobban izguló szülő-
ket, akik sokan eljöttek. Az „előzményt”
(az óvodát) Aliz óvó néni személyesen
képviselte, amit szép gesztusnak találtam.
(A második órán Ilike nagycsoportos óvó
néni érkezett a gyerekek nagy örömére.)

Ez az új módszer bizony nem könnyű.
Megállapítottam, hogy le sem tudom írni
a lényegét, ezen részt kellett venni. 

Az óra végén Ildikónak azt mondtam: –
Nem irigyellek benneteket. 

Erre ő: – Egész pályafutásom alatt ilyen
nehezen még nem készültem új tanévre,
azonban Mariann tanító nénivel együtt úgy
látjuk, hogy megérte a fáradozás. Szépen
haladunk, a gyerekek visszaigazolják,
hogy elképzeléseink valóra válhatnak. 

A várt sikerhez gratuláltam, sok szeren-
csét kívánva.

Szóval, röviden: A „módszer” az csak
módszer. De a gyerekek feltétel nélküli
szeretete, hallatlan segítőkészségük, fárad-
hatatlan türelmük és megértésük az
ügyben a legszebb, legfontosabb emberi és
pedagógusi példamutatás. Úgy éreztem,
ez az igazi módszer. Ezen múlik a 17 gyer-
mek 2012-ben megkezdett okos, becsüle-
tes, jó emberré történő formálása.

Arra a megállapításra jutottam, hogy a
168 éves magyar nyelv ünnepe – az én
olvasatomban – összekapcsolható a mai új
módszereket kereső tanári igyekezettel.

Panni néni

1844. évi II. törvénycikk
a magyar nyelv és nemzetiségről

Az ország Rendei ő Felsége kegyelmes
megegyezése hozzájárultával meghatároz-
ták hogy:

1. § Az országgyüléshez bocsátandó
minden kegyelmes királyi Leiratok,
Előadások, Válaszok, és Intézvé-
nyek ezentúl egyedül magyar nyel-
ven adassanak ki.

2. § A törvénycikkek valamint már a
jelen országgyülésen is egyedül
magyar nyelven alkottattak és erő-
síttettek meg: úgy ezentúl is mind
alkottatni, mind királyi kegyelmes
jóváhagyással megerősíttetni egye-
dül magyar nyelven fognak.

3. § Országgyülési nyelv ezentúl kire-
kesztőleg a magyar lészen, egyedül a
kapcsolt Részek követeinek enged-
tetvén meg: hogy azon esetben, ha a
magyar nyelvben jártasok nem lenné-
nek, a közelebbi 6 évek alatt tartandó
országgyüléseken szavazataikat latin
nyelven is kijelenthessék.

4. § A magyar udvari Cancellaria útján
az ország határain belől bocsátandó

minden iratokban, akár legyenek ő
Felsége által aláirva, akár nevében
adassanak ki - és így a magány
folyamodásokra kelendő rendele-
tekben és határozatokban is - szinte
a magyar nyelv használtassék.

5. § A királyi Helytartótanács minden
nemű tárgyalásaiban, hivatalos fog-
lalkozásairól viendő jegyző-könyve-
iben, valamint ő Felsége eleibe ter-
jesztendő felirásaiban, és az ország
határain belőli minden hatóságok-
hoz bocsátandó minden intézménye-
iben a magyar nyelvet használja; -
azon levelezések, mellyeket a kirá-
lyi Helytartótanács a hadi fő-, és az
ő Felsége örökös tartományaibeli
polgári törvényszékekkel s kül-
országi törvényhatóságokkal folyta-
tand, ide nem értetvén.

6. § A királyi udvari főtörvényszék nyel-
ve az ország határain belől indított
minden perekre nézve, valamint az
ország határain belőli minden itélő-
székek - következéskép a szentszé-

keknek nyelvök is, a magyar lészen;
s azon itélőszékeknek hivatalos min-
den egyéb dolgaik is magyar nyel-
ven folytatandók.

7. § A kapcsolt Részekbeli törvényható-
ságok a magyarországi hatóságok-
nak magyar, - ezek pedig a kapcsolt
Részekbeli törvényhatóságoknak
latin nyelven irt leveleiket is fogad-
ják el; tárgyalják, és azokat illő
válasszal lássák el.

8. § Ő Felsége már kegyelmesen elren-
delte, hogy a magyar nyelv a kapcsolt
Részekbeli fő-, és minden közép
iskolákban (Academia és Gymnasiu-
mokban) mint rendszerinti tudomány
taníttassék; - nem különben

9. § Ő Felsége méltóztatott kegyelmesen
rendeléseket tenni már az iránt is,
hogy az ország határain belőli isko-
lákban közoktatási nyelv a magyar
legyen.

Forrás: http://www.1000ev.hu/index.php
?a=3&param=5255
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Olvastam egy értekezést arról, hogy
milyen mértékű bevételt vár a kormány a
bevezetett telefonadótól, illetve esetlege-
sen ennek növelésétől. Persze dühítő egy
újabb adó, újabb teher. De rosszabb, amit
mögötte sejteni lehet egy kis továbbgon-
dolás után.

Számomra ezzel kvázi az lett
kimondva, hogy a gazdaság alapja az
információáramlás. Azaz a szavak.
Valószínű, hogy sok üzlet megkötteté-
séhez hozzájárul egy-egy telefonhívás,
de a jelenleg kialakult fogyasztói szoká-
sok sajnos mást sejtetnek. Komoly
üzletben a telefonos egyeztetés mini-
mális. Családok, barátok hívogatják
egymást, nagy mennyiségben tinédzse-
rek zsarolnak ki telefont – feltöltést
vagy előfizetést – szüleiktől, akik annak
hamis illúziójával, hogy így könnyeb-
ben nevelhetik távolról a gyereket, hisz
idő alig akad személyes kontaktusra. 
A kártyák nagymértékben idétlen SMS-
ekre meg parttalan beszélgetésekre
mennek el, a szülő legfeljebb hívni
tudja csemetéjét – ha ugyan az felveszi.
Megteheti, hogy nem veszi fel, mert a
szülő már csak önvédelemből is elhiszi,
hogy lehalkítva maradt, zaj volt az
utcán, ezért nem hallotta stb. Hogy
miért nem hívtál vissza? Mert már nincs
kimenő... Nem büntetem azzal, hogy
„gyermekem akkor nem is lesz”, mert
mi van ha legközelebb ezen múlik az
élete... És ezt szinte végtelenszer el
lehet játszani az agyonhajszolt szülő-
vel, aki megveszi a feltöltést vagy befi-
zeti a számlát, mert ha még ezt sem
tenné meg, hogy nézne tükörbe?

Már rég nem az információ minősége,
hanem kizárólag a mennyisége fontos.
Alig múltam 40 éves, de én még emlék-
szem arra, hogy vezetékes telefonja sem
volt mindenkinek. Mégis működtek a
cégek, a családok – látszólag jobban,
mint jelenleg. Működtek a hűtőn – még
hűtőmágnes nélkül – otthagyott üzene-
tek, észrevettük őket. Működtek a
munka, iskola utáni beszélgetések, mert
nem a Facebook elé ült le azonnal min-
denki. 

Milyen jövőre számíthat egy gazdaság,
ahol nem a tényleges szükségletek kielé-
gítésére irányuló tevékenységek mutat-
nak ígéretes bevételi forrást, hanem
olyasmi, ami krízishelyzetben lényegé-
ben semmi?! Amit nem fog tudni megen-

ni az éhező, amivel nem fog tudni
begyújtani a télen didergő, amit nem tud
magára venni az utcán közlekedő
ember. Amivel nem viheti el a megter-
melt árucikkét eladni, amitől nem gyó-
gyul meg, ha beteg, aminek segítségével
nem lesz nagyobb tudása, érdemleges új
információja. Milyen jövő előtt állunk,
mikor olyasmiről vonják a sarcot, ami
egyetlen forint értéket sem állít elő?
Mégis meddig és miből lesz fizetve, ha
ez tűnik a legbiztosabb bevételnek kor-
mányunk nyilván jól körüljárt gazdasági
elemzése után?

Működik a telefon, mert még mindig
olcsóbb felhívni a nagyit, mint megláto-
gatni, könnyebb akár fél órában is elsír-
ni/meghallgatni valamit, ami bánt, mint
egymásra szánni néhány órát egy szemé-
lyes beszélgetéssel. És gyorsabb is, lehet
azonnal. Ebből kifolyólag aztán sokszor
meggondolatlanul, így előbb-utóbb
újabb hívásokkal lehet tisztázni, kima-
gyarázni, bocsánatot kérni. Tehát pilla-
natnyilag erről nem mondunk le. Néhá-
nyan ugyan már hatékonyan csökkentjük
ilyen jellegű költségeinket az internet
segítségével, de ettől még semmivel sem
kerülünk közelebb egymáshoz, meg
aztán csodálkoznék, ha egy évnél tovább
kellene várni az internetes forgalom utáni
adóra, e-mail adóra vagy valami hason-
lóra – nem elég színes a fantáziám, sem
nem elég alapos az internetes ismeretem
ahhoz, hogy konkrétabb vízióim legye-
nek erről.

A veszélyes szerintem az, hogy elju-
tottunk oda: nagyon sokan gondoljuk
már úgy, hogy minden mindegy. Ki -
játsszuk esetleges utolsó lapjainkat.
Aztán, „már nincs mit veszítenünk” ala-
pon kockáztatunk. Kockáztatjuk a
magunkét – ha van, a másét –, ha hoz-
záférünk, végső soron a puszta becsüle-
tünket is. Ha kell, akkor csak még egy
nap plusz túlélésért. És ha sikerül, ismét.
Egészen addig, míg lehet. Ha belebu-
kunk? „Olyan még úgyse volt, hogy
valahogy ne lett volna!” Akkor a vélet-
lenre bízzuk. Kinek jó ez? 

Azt hiszem, senkinek. De talán valahol
ott kellene kezdeni, hogy egy-egy hír
olvasásakor ne csak felszínesen felhábo-
rodjunk. Ne azonnal a gyűlölet meg az
anyázás jöjjön. Hanem, hogy feltegyük a
kérdést: mit tudunk mi tenni?

Jelen esetben talán vissza kéne térni
kicsit egymáshoz, hogy biztosak lehes-
sünk abban, ha valamit megbeszélünk, az
úgy lesz – és önmagunknak is fontos
legyen tartani magunkat ehhez. Rengeteg
telefonhívás megspórolható, és kicsit
neveltük is önmagunkat, a gyermekein-
ket. Kérdés, képesek vagyunk-e rá, vagy
megragadunk ott, amire apellálnak is,
hogy „Nekem ez jár a XXI. században,
nehogy már ezt se tehessem meg!”. Hogy
mit is veszítünk a másik oldalon, az vala-
hogy nem látszik, pedig egyre nyilvánva-
lóbb!

Orosházi Erzsébet

Fórum

Telefonadó, avagy mit mond egy hír?
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Kiskutyanézőben

Olvasói megkeresések és számos
kutyaiskolai év tükrében a következő
kutyás témánk mi más is lehetne,
mint a kutyaválasztás kérdése.

A kutya kiválasztásánál nagyon körülte-
kintőnek kell lennünk, hiszen választá-
sunk 10-15 évre szól, ugyanis ennyi egy
egészségben megöregedett kutya átlagos
élethossza. Mindenekelőtt saját magunkat
kell őszinte vallomásra bírni, mit is sze-
retnénk igazán? A következő kérdés, hogy
mire van lehetőségünk? Ebben a cikkben
most tételezzük fel, hogy kutyatenyésztő-
től vásárolunk kölyökkutyát.

Mazsolázzuk ki egy kicsit az első kér-
dést. Nagyon fontos, hogy saját karakte-
rünkhöz válasszunk. Például egy nyu-
godt, megfontolt ember nyilván ne
válasszon egy örökmozgó, állandóan tett-
re kész fajtát, mert a kutya állandó pörgé-
sétől hamarosan megőrül. Ellenpéldaként
egy sokat sportoló, természetjáró triatlo-
nista ne vegyen nagyméretű, nehéz test-
felépítésű kutyát, mert a sok sporttal tönk-
reteszi szegény állatot.

Következő fontos szempont, hogy kivá-
lasszuk, honnan lesz a kiskutya. A kutya-
tenyésztők a hirdetésekben természetesen
mindent megtesznek azért, hogy őket
válasszuk, de legyünk körültekintőek. Ne
dőljünk be a felsorolt címeknek! Ha van
lehetőségünk, minél több tenyésztőt jár-
junk végig, nézzük meg, hogy élnek a
kutyáik a hétköznapokban. Alapigazság,
hogy minden hajlam öröklődik a kölykök-
ben, és a szülő hányatott sorsa nagyban
kihat a kölyök életére is. 

A következő fontos szempont a tiszta-
ság. A kutyák élettere általában tiszta kell
hogy legyen, a tálak, fekhelyek állapota is
sokat elárul. Itt nem az a fontos, hogy
olasz márvány legyen mindenhol,
hanem hogy jó magyar kifejezéssel
éljünk – karban van tartva az egész.
És természetesen nem lehet elmenni
még egy fontos dolog előtt, ami a
személyes szimpátia. Ha egy
tenyésztő nem szimpatikus valami-
ért, ha úgy érezzük, teher a vele
való találkozás, ne kössünk vele
üzletet, bízzunk az ösztöneink-
ben!

Miután kiválasztottuk a karak-
tert és a tenyésztőt, következő
választási szempont mindenkép-
pen a kutya egészsége. Ez vonat-
kozik a testi és lelki egészségre is. 

A testi egészség viszonylagosan egysze-
rű az átlagember számára is. Az egész-
séges kutya jól táplált, mozgékony, élet-
tel teli. Természetesen rendelkezik a
szükséges oltásokkal, rendszeres féreg-
hajtással, és azonosítással is (tetoválás
vagy chip). Az örökletes betegségekkel
már nehezebb dolgunk lehet, mert ezek-
ről vagy ezek hajlamáról csak a kutya
őseinek igazolásaiból kaphatunk tájé-
koztatást. A kutyavásárlás a szülők meg-
tekintésével kezdődik, ha lehet, ez ne
korlátozódjon a kennelre, hanem sza-
bad élettérben vagy a kutyasuliban néz-
zük meg, hogyan játszik, tevékenykedik
a gazdájával. 

A következő nagyon fontos szempont
a lelki egészség. Kölyökkorban a lelki
egészség szempontjából egy-két szituá-
ciós gyakorlattal, nagy biztonsággal
kiszűrhetőek a gyengébb egyedek, akik-
kel nyűg az együttélés.  Egy egészséges
kölyökkutya mindenre és mindenkire
nyitottan reagál. Ha belép egy idegen a
látókörbe, hozzászalad, felugrik rá, nya-
lakszik. Egy visszahúzódó, odasompoly-
gó kölyök már gyanús. Természetesen az
a leggyanúsabb, ha a tenyésztő elzárkó-
zik a tesztektől (vajon mit titkol?). Néz-
zük azt a pár tesztet, amivel  jó eséllyel
ki lehet választani az adott alomból a
legjobb kiskutyát. Először is beszéljük
meg a tenyésztővel, mikor tudjuk meg-
nézni a kiskutyákat etetés előtt, és hogy
5 tesztet meg szeretnénk csinálni a kis-
kutyákon a választás miatt. Ez azért fon-
tos, mert a jóllakott kiskutya nem csinál
semmit, csak alszik. Erre a tesztsorra 6-7
hetesen kerülhet sor. Látogatásunk előtt
az alábbi kellékeket szerezzük be:

Teniszlabda, három darab nej-
lonzacskó, automata
esernyő. Nagyon fon-

tos, hogy csak a
saját eszközeinket

használjuk, mert azokat a kiskutya bizto-
san nem ismeri még.

Első teszt a váratlan zajhatásra irányul.
A jó kiskutya a váratlan zajtól megijed-
het, de a hatás nem lehet benne tartós.
Kivitelezése igen egyszerű: a felfújt zacs-
kót a kiskutya feje fölött 1m-rel váratla-
nul eldurrantjuk. Ezután a durranás után
pár másodperccel a kiskutyának folytat-
nia kell addigi tevékenységét, nem
maradhat hatás alatt. Következő teszt az
esernyőteszt, ezt egyesével kell végigcsi-
nálnunk minden kutyán. A kiskutya
figyelmét kb. 2 m távolságból felhívjuk
magunkra, majd szemben vele kinyitjuk
az esernyőt. A kiskutya a felé mozduló
nagy felület láttán megijed, de az eser-
nyőt félretartva a képből megnyugszik,
és a hívó szavunkra odajön, itt sem
maradhat hatás alatt. Következő tesztfel-
adat a labdázás, amit nem kell különö-
sebben elmagyaráznom; mutasson
érdeklődést a játékra, ez együttműködési
hajlamot, nyitottságot feltételez. Az ide-
gen helyen való viselkedés tesztelését
legkönnyebben a saját autónk motorhá-
zán tudjuk kivitelezni, ha nem forró (tes-
sék árnyékba állni). A teszten a kiskutyát
felemeljük és a motorháztető közepére
letesszük. Az idegen, csúszós felületen a
kiskutya először meglepődhet, de pár
másodperc után elkezdi felderíteni a
terepet. Természetesen legyünk résen,
mert vannak olyan talpraesett kutyák,
akik egyszerűen odasétálnak a széléhez
és leugranak, nehogy megsérüljön a
leérkezéskor, kapjuk el.  Utolsó tesztünk
a tartós zaj tesztelése. Kérjük meg a
tenyésztőt, hogy kezdje el az etetést.
Amikor a kiskutyák a táljukba dugták a
fejüket, kezdjünk el ütemesen tapsolni a
fejük felett 30-50 centiméterrel (kb. 2
másodpercenként). A gyengébb kisku-
tyák szép lassan abbahagyják az evést és
eltávolodnak a zajhatástól, míg az erő-
sebbek nem zavartatják magukat semmi-
től. Ha ezek a tesztek azt mutatják, hogy

egy élénk, nyitott, talpraesett kiskutyá-
val van dolgunk, jó eséllyel ilyen

marad felnőttnek is, és bármilyen
életkörülménybe kerül, bármilyen
feladatot kap tőlünk, jó eséllyel
ugyanilyen talpraesetten megoldja
azt is.

Petrás Antal
Tárnokikutyasuli iskolavezető

web: kutyasuli.eu, 
e-mail: tarnokikutyasuli@gmail.com

A fotó illusztráció
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Lovasparadicsom a szomszédban

A pusztazámoriak gyakran találkoznak a Sóskúti Lovas-
és Élménypark nevével, ahol rendszeresen érdekes prog-
ramokkal várják a környékbelieket és a távolabbról érke-
ző sportbarátokat. Lengyel Miklós létesítményvezetővel
beszélgettünk.

– Közel hatvan hektáron helyezkedik el létesítményünk. Lovar-
dánk fő profilja a lovas oktatás és a bértartás. Lovasainkat a kez-
dőtől a haladó szintig fejlesztjük, valamint ezek után lehetőség
van érdeklődés szerint a díjlovaglás, díjugratás, valamint a terep-
és túralovaglás irányába fejlődni. Az oktatáshoz rendelkezé-
sünkre áll egy fedeles lovarda, egy futószárazó csarnok, vala-
mint négy szabadtéri homokos pálya. Ezen kívül mintegy har-
minc hektár területen helyezkedik el military pályánk. A színvo-

nalas iskolalovardai oktatáson túl profi szintre neves edzők
révén juthatnak el e sport szerelmesei a díjlovaglás, a díjugratás
és a military szakirányokban.

– Gondolnak a fiatalabb generációra is?
– Természetesen. Nyaranta gyermektáborokat szervezünk,

ahol mindent megtanítunk a ló- és lószerszámápolástól az elmé-
leti ismeretekig, valamint a lovas tudást folyamatos, napi több-
szöri edzéssel fejlesztjük, mindenkinek az igényeihez mérten.

– Sokaknak gondot jelent, hol tartsák a lovukat. Nekik is van
ajánlatuk?

– Igen, színvonalas, boxos bértartási szolgáltatást nyújtunk lótu-
lajdonosoknak, kulturált környezetben, több füves és homokos
karámmal. Folyamatos egészségügyi felügyelet biztosítunk a lovak
számára, valamint napi háromszori etetést minőségi abrakkal.

– Gondolom, hogy a sport mellett pihenésre, szórakozásra is
lehetőséget nyújtanak.

– Létesítményünk mintegy 50-60 fő számára tud
szállást biztosítani. Éttermünk otthont adhat külön-
féle igény szerinti rendezvényeknek, céges csapat-
építő tréningeknek, illetve esküvők, családi rendez-
vények helyszíneként szolgálhat. Kiegészítő lovas
programként huszárbemutatót, kocsikázást, télen
lovas szánt is igénybe lehet venni, hogy csak néhá-
nyat említsünk. Etyeki bortúrára is lehetőség van,
lóháton vagy kocsin.

– Kínálnak-e programot az év végére?
– Azt ajánljuk az érdeklődőknek, köztük természete-

sen a pusztazámoriaknak is, hogy szilveszterezzenek
nálunk és ünnepeljék velünk az újévet! Éttermünkben
svédasztallal és fergeteges programokkal várjuk vendé-
geinket. Lehetőség lesz csilingelő lovas szánkózásra,
vagy ha nincs hó, lovas kocsizásra. Folyamatos élőze-
ne lesz, táncbemutató, valamint díjugrató szilveszteri
kupát rendezünk. 

K. Z. K.
További info: www.lovassport.hu 

Jótékonysági
bolhapiac

Jótékonysági bolhapiac volt november 19-én községünkben,
melynek közel 24 000 forintos bevételét a pusztazámori Gyer-
mekmosoly Alapítvány támogatására fordítják.

Rózsavölgyi József
(A szerző felvétele)

Újraindult rendelés
2012. december 1-jétől újra rendel dr. Andrásfalvy András Ders háziorvos.

Rendelési idő Pusztazámoron:
Hétfő: 8–9 h; kedd: –; szerda:  11.30–12.30 h; csütörtök: 12.30–13.30 h; péntek: 8–9 h



A gyönyörű mosoly titka 
a ragyogó ápolt fogazat!

Szeretettel várjuk régi és új pácienseinket 
Budán a Móricz Zsigmond körtér mellett!
Őszi akciónk:
l Esztétikus FÉNYRE KÖTŐ fogtömés most 15 000Ft helyett 6990Ft.
l FOGPÓTLÁSOK esetén fémkerámia koronák 45 000Ft helyett 22 990Ft/db,

cirkónium koronákkal most 70 000Ft helyett 35 000Ft/db áron.
l Német  IMPLANTÁTUMOK  89 900Ft-ért!

Ajánlatunk ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ 
kérjük hozza magával ezt a hirdetést!

Bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges!
Elérhetőség: www.arandent.hu

1111 Budapest, Bartók Béla út 32. 1/1
Tel: +36 70 265-4062, E-mail: info@arandent.hu

Forduljon hozzánk bizalommal!

Érdi irodába értékesítői területre 
érettségizett, üzleti kommunikációban 

jártas munkatársat keresünk
(nem házalás jellegű). Fényképes önéletrajzokat 

az allaserd@gmail.com-ra várjuk!

Meghívók, szórólapok, prospektusok, könyvek, egyéb kiadványok grafikai tervezését,
nyomdai gyártását magas minőségben, rövid határidőre vállaljuk. Legújabb szolgál-
tatásunk plasztikkártya készítés.

Kornétás Kiadó Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/C
Tel.: (06-1)239-0146, 789-7149
E-mail: kornetas@chello.hu • honlap: www.kornetas.hu



Netezz fél áron 3 hónapig
Magyarország legnagyobb
3G-hálózatán!

Érd Gránit Üzletház Budai út 28. Mobil: 70/389-4146
Érd Tesco Áruház üzletsor Budafoki út 2-4. Mobil: 70/317-4117
Százhalombatta Tesco Bevásárlóközpont kioszk Damjanich u. 29. Mobil: 70/633-2800 
A feltüntetett Tablet MobilNet ajánlat 2 éves határozott idej  szerz déskötéssel érvényes 2012. november 26-tól visszavonásig és a készlet erejéig, egyéni és üzleti el fi zet k részére. Havidíjas el fi zet i szerz dés esetén az El fi zet  el zetes hitelképesség-vizsgálaton esik át, melynek eredménye 
függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét el leg vagy egyéb, más biztosíték adásához kötni. Amennyiben az El fi zet i Szerz dés hatályba lépését követ  két éven belül az El fi zet  érdekkörében felmerül  okból a szolgáltatás szüneteltetésére, korlátozására vagy az El fi zet i 
Szerz dés megszüntetésére kerül sor, úgy az El fi zet i Szerz désben meghatározott mérték  kötbér fi zetend . Amennyiben a határozott id tartam lejárta el tt legalább 30 nappal egyik fél sem jelzi, hogy az El fi zet i Szerz dés megszüntetését kéri, úgy az El fi zet i Szerz dés a határozott id  lejártával 
határozatlan idej vé alakul. A 2 éves határozott idej  szerz dés lejártával a csomagok havidíja a mindenkori ÁSzF 1. sz. Díjszabás melléklete szerinti havidíj. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes havi összegét jelenti, ami a következ  hónapra nem vihet  át. A számlázási 
egység 10 Kbyte. A havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználása után a Netinfo oldalon (http://netinfo.vodafone.hu) ExtraAdat opció (kiegészít  opció) vásárlása választható, ellenkez  esetben a sebességet számlázási ciklus végéig lassítjuk. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás 
megsz nik. A lassítás maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. Az ExtraAdat opció kizárólag az adott számlaciklus végéig belföldi hálózatban használható fel. A kültéri országos földrajzi lefedettségi adatok az NMHH 2012. júniusi mobilinternet gyorsjelentéséb l származnak, és elérhet ek 
az NMHH honlapján. A 3G/HSDPA/HSUPA-technológiával lefedett területeken az internetszolgáltatás általánosan elvárható le- és feltöltési sebessége 2/1 Mbit/s; a garantált sebesség az új szabályozásnak megfelel en az esetek 100%-ára vonatkozóan adandó meg, ennek értéke 0/0 Mbit/s. A képek 
illusztrációk, a m szaki paraméterek a gyártóktól származnak. B vebb információ a belföldr l díjmentesen hívható 1270-es számon és üzleteinkben.

Kiváló
teljesítmény ,
7 hüvelykes
tablet

Vodafone 
Smart Tab II7

1 Ft
ha 2 évre a Tablet MobilNet 21
csomagot választod.
Havidíj az els  3 hónapban
4 495 Ft, a 4. hónaptól 8 990 Ft
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