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II.
Egy hét múlva

Rá egy hét: pár óra alatt
felnyüzsgött az országnyi Boly:
a dermedt Dávid talpraállt
s ledőlt a Góliát-szobor.

Sipkákra bimbó nyílt! magyar!
Parittya benzint röpitett.
„Hacaca!” — szólt a rádió.
Éheztük a becsületet.

Szabadság, itt hordozta hős
zászlaidat az ifjuság!
S a sírt, melyből nép lép ki, már
ámúlva nézte a világ.

Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Csók, szívre, minden pillanat!
És nem volt többé szégyen az,
hogy a magyar nép fia vagy.

Tíz nap szabadság? Tizenegy!
Terv forrt; gyúlt, égett minden agy.
Lombikban feszűlt a jövőnk.
S temettük a halottakat.

Ablakunk mind fény, gyertyaláng!
Aztán már settengő gyanuk.
Még egy éj. S Budapest köré
vashernyók gyűrűje szorúlt.
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Hittantábor Bakonykoppányban

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy tanár, aki egy szép őszi estén elter-
vezte, hogy tábort szervez” – mesélte a
tábortűznél Ferkó apukájáról, Réder
Ferencről, a sóskúti általános iskola taná-
ráról. Sóskúti, tárnoki, pusztazámori gye-
rekek „tesztelhették” a szervező terveze-
tét egy héten át Bakonykoppányban, a
Kincskeresők táborában.

A programok gerincét a jól szervezett
túrák adták, első nap 20, második nap 15,
a harmadik nap már csak 10 km volt a tal-
punk alatt. És hogy a menetelés ne legyen
unalmas, Andrásfalvy Ági, valamint
Orbán Zsuzsa lelkesítésével énekszó és
rózsafüzér imádkozása verte fel a Bakony
erdeinek csendjét. A Dobos Erika vezette
reggeli tornák tették üdítővé a mindenna-
pi korán kelést. A táborlakók csapatokban
(„Szeretet Tanúi”, „Parittyások”, „Feleba-
ráti Szeretet”) végezték munkájukat: a
templomban Andrásfalvy Andrással (igeli-
turgiáink tartójával), a konyhán Szolnoki
Gáborral, Bali Lászlónéval. Ebédről a
szomszédos óvodában gondoskodtak
számunkra.

Kedden a Bakony legmagasabb csú-
csának, a Kőris-hegynek meghódítása
következett, majd szerdán Bakonybélt
tűztük ki célul. A szentkúti kápolnánál
„meglepetés” ebéddel kedveskedtek
támogatóink: Nagy Alexandra, Moharos
Terézia és Zawawi Mirjam. Csütörtökön

Réder Éva segítségével kézműveskedtek
a gyerekek, ezután akadályversenyen,
számháborúban mérhették össze erejü-
ket. Akinek még ez sem volt elég, az
másnap a bátorságpróbán bizonyítha-
tott. Pénteken „pihenőnap” volt: Pápá-
val és nevezetességeivel ismerkedhet-
tünk és megmártózhattunk az élmény-
fürdőben. A táborozást lezáró tábortűz-
nél jókat nevettünk egymás feladatain,
viccein. A másnap reggeli igeliturgián
lelepleződtek az őrangyalok, akiket még
első nap jelöltünk ki. Kivétel nélkül azt
kívántuk egymásnak, jövőre is találkoz-
hassunk a következő „kincskeresésnél”.
Mert, hogy is van a mondás? „Aki bará-
tot lel, kincset lel!”

Végül, aki/amely cégek nélkül nem lehe-
tett volna finom tízórai, uzsonna: Magyar
Élelmiszer Bank, Urbán és Urbán Édesipa-
ri Termékgyártó Kft., Sóskút Fruct Gyü-
mölcstermelő Kft., Drobni József tárnoki
zöldséges.

Amely támogató nélkül nem fagyizhat-
tunk volna kétszer is: Szent Gellért Kiadó
és Nyomda.

Aki/amely támogató nélkül nincs táboro-
zás: Sóskút, Tárnok, Pusztazámor önkor-
mányzata, Székesfehérvári Egyházmegye,
Bódai József esperes plébános.

Halas Viktória
táborszervező – 

a „Szeretet Tanúi” csapat vezetője

Október 5-én gyertyagyújtással egybe-
kötött megemlékezést tartottunk az
aradi vértanúkról. 163 évvel ezelőtt
végezték ki Aradon a magyar szabad-

ságharc tizenhárom honvédtábornokát,
Pesten pedig Batthyány Lajost, az első
magyar felelős kormány miniszterelnö-
két. Iskolánk negyedik osztályosai rövid

műsorban elevenítették fel a történteket.
Az összeállítást Lázár Emília tanító néni
szerkesztette. A gyerekek, a vértanúkra
emlékezve, 13 szál szegfűt és mécsest
helyeztek el az emlékműnél.

K.Á.

A vértanúkra emlékeztünk
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A járások és az ahhoz rendelt kormány-
ablakok létrehozásának fő célja, hogy a
közigazgatás közelebb kerüljön az
emberekhez. A járás területén a járási
székhelyeken kívül is működnek kor-
mányablakok, amelyek a járás lakosságát
egyablakos ügyintézéssel szolgálják. A
kormányablakok egyfajta államigazgatási
trafikok lesznek: 2500 témakörben intéz-
hetik ügyeiket a polgárok ügyfélbarát –
reggel 8-tól este 8-ig nyitva tartó – ügyfél-
szolgálaton.

Pest megye járási rendszerének kialakítá-
sa különösen nagy feladat, mivel a megyék
közül itt alakul a legtöbb, számszerűen 18
járás. A járások létrejötte a közigazgatás
átfogó, a közjót szolgáló „jó állam” kialakí-

tásának fontos állomása. A cél modern kori
járások kialakítása, melyek alacsony társa-
dalmi költséggel, hatékonyan és ügyfélköz-
pontúan működnek.

A kormányhivatalok járási központjai-
nak legfontosabb feladata a helyben inté-
zendő államigazgatási feladatok ellátása.
A jövőre megalakuló járási hivatalok első-
sorban okmányirodai feladatokat, gyer-
mekvédelmi és gyámügyeket, valamint
egyes szociális, környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi igazgatási ügyeket vesznek át
a településektől. A járási hivatalokban
szakigazgatási szervek működnek majd:
gyámhivatal, állategészségügyi és élelmi-
szer-ellenőrző hivatal, földhivatal, mun-
kaügyi kirendeltség.

Pest megyében 18 járás alakul Zámoriak 
a Budapest
Maratonon

A SPAR Budapest Maraton Ekiden vál-
tójaként, a „Fut a Település” verseny-
számban – 5 fős váltó, melynek tagjai
ugyanazon településen laknak– Puszta-
zámor csapata sikeresen teljesítette a
távot. Gratulálunk futóinknak, Bogyó
Évának, Rózsavölgyi Józsefnek, Schne-
darek Rékának, Solymosi Dánielnek és
Szilágyi Tamásnak.

Köszönjük a Pusztazámor Községért
Alapítvány támogatását!

Pest megyei járási hivatalok (2., 6.,) székhelyei és illetékességi területük 

1.2. Budakeszi járási hivatal 

Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Per-
bál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék. 

1.6. Érdi járási hivatal 

Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint. 

Pest Megye Közgyűlése 22 igen és 17 tartózkodás mellett
elfogadta dr. Mihály István kinevezését a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság élére.

Pintér Sándor belügyminiszter – az országos rendőrfőkapitány
javaslatára – szeptember 1-jei hatállyal a 33 éves szakmai tapasz-
talattal rendelkező dr. Mihály István rendőr dandártábornokot
bízta meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésével.

Dr. Mihály István a Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően
a PMRFK Budai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán vizsgá-
lói beosztásban, majd a főkapitányságon főnyomozóként telje-
sített szolgálatot. 1988. március elsejétől minimális megszakí-
tással tizenkilenc éven át vezette az Érdi Rendőrkapitányságot,
majd a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésével bízták meg.
2010. november 1-jétől a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője volt.

A közgyűlésen az új rendőrfőkapitány elmond-
ta, hogy mindenkivel együtt fog dolgozni, akinek
az a célja, hogy a Pest megyei emberek életét,
hétköznapjait nyugodttá tegye. Egyik legfontosabb feladatának
nevezte, hogy az Érdi Rendőrkapitányság megfelelő elhelyezé-
se végre megtörténjen, elsősorban azért, hogy az embereket kul-
turált körülmények között tudják kiszolgálni.

Az ülésen megjelent Lajtár József rendőr vezérőrnagy, orszá-
gos rendőrfőkapitány-helyettes hangsúlyozta, hogy a rendőrség
elkötelezett a változások mellett – a stabil vezetés és az eredmé-
nyes működés feltételeinek megteremtésével, a képzettség növe-
lésével, a feltételek javításával. Kiemelte a fegyelmezett gazdál-
kodás jelentőségét, s azt, hogy milyen fontos a személyes jelen-
lét, a szoros kapcsolat az emberekkel. Tájékoztatása szerint
országos szinten 219 komplexum felmérése történt meg, ame-
lyek felújítása, átépítése hamarosan megkezdődhet. 

Új rendőrfőkapitány Pest megyében

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt pusztazámori Lakosok!
Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik szeretett férjem, Kun András temetésén részt vettek és
osztoztak fájdalmunkban. Mindenkitől, akik érintettek,

elnézést kérek családom nevében a részvétnyilvánítással
kapcsolatban. Az atya félreértette a kérésünket. Mi nem
azt kértük, hogy ne kívánjanak részvétet a családnak,
hanem hogy fejezze ki köszönetünket a részvétnyilvánítá-
sokért mindenkinek.

özvegy Kun Andrásné, Jutka
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Kistérségi fesztivál Budakeszin

Az idén szeptember 8-án a hetedik kis-
térségi fesztiválnak Budakeszi adott ott-
hont, „Generációk találkozása” címmel.
A környék tíz települése mutatkozott be
a nagyon szépen, igényesen renovált
városháza előtti téren felállított sátrak-
ban. A rendezvényt dr. Csutoráné dr.
Győri Ottília, Budakeszi Város polgár-
mestere nyitotta meg és meleg szavakkal
üdvözölte a résztvevőket. Ezután megte-
kintették a környező falvak sátraiban
elhelyezett kiállításokat, kézműves
bemutatókat, megkóstolták a helyi
hagyományos ételeket, pogácsákat, fán-
kokat, kalácsokat, finom borokat. A meg-
nyitó napján a kistérség 10 települése
mutatta be a felállított színpadon több
generációt képviselő művészeti csoport-
jait, melyek a helyi kulturális-közműve-
lődési életet tükrözik.

Pusztazámor ifjú és még ifjabb művé-
szeinek alkotásaival ismertette meg a
látogatókat. A Zámori Kör rendezésében
az idei Falunapon látott kiállításon már
szereplő művészek közül Schnedarek
Réka „Zámori arcok” című sorozatából
két portrét és néhány gyönyörű tájképet
mutattunk be. Király Mónika ősi magyar
motívumokkal díszített kerámiái is méltó
elismerést arattak. Tuzson Eszter is
elhozta kedves festményeit és a fából
faragott, megindítóan szép Madonna-
szobrát. Testvérbátyja, Tuzson Gergely
községünkről készített remek légi felvé-
telével keltette fel különösen a fiatal
látogatók figyelmét. Gróh Katinka 14
éves korában készített, halakat, mada ra -
k at, rókát és szépséges tündért ábrázoló
alkotásait is sokan megcsodálták.  Emel-

lett természetesen községünk családi
vállalkozásai is megjelentek; mégpedig a
Dénes Natúr Műhely igényes kiállítású
természeti és vadászati könyvei, vala-
mint a Zsigray Nyomda és Képeslap Stú-
dió Pusztazámort bemutató képeslapjai
formájában.  

A Zámori Kör gondozásában kiadott
helyismereti kézikönyvünk, a Pusztazá-

mor krónikája sokak érdeklődését felkel-
tette, és szívesen lapozták a Mátrai Sán-
dor gyönyörű fényképeit tartalmazó
albumot is. Emellett többen megdicsér-
ték helyi újságunk, a Zámori Hírek szép
megjelenését. Kiss Ágnes az általa sütött
igen finom mákos, diós és túrós rétesé-
vel, Süle Károly aranyérmes vörösborá-
val és a Peridot-Line Kft. lúgos ásványvi-
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Szent István-
napi szentmise

zével kínálta meg a sátrunkba látogató
vendégeket. 

A színpadon fellépő zámori kislányunk,
a 10 éves Gróh Janka Marék Veronika
verseire írt, Tallér Zsófia zenéjével készült
Boribon muzsikál című gyereklemez
egyik dalát, a Pillangó címűt énekelte
bámulatba ejtő határozottsággal, csodás
énektehetségét megmutatva, amivel osz-
tatlan sikert aratott.

Összességében elmondható, hogy
Pusztazámor megjelenése a fesztiválon
méltó módon, színvonalas kiállítással
reprezentálta fejlődő falunk kulturális
életének egyik színfoltját, melyre jogosan
lehetünk büszkék. Igazolásul álljon itt
néhány szemelvény az Emlékkönyvünkbe
írt bejegyzések közül:

– Pusztazámor az egyik kedves telepü-
lésem, sokszor „csak úgy” sétálok Önök-
nél. Kedves „zámoriak”! Szeretném
magam továbbra is jól érezni Önöknél, –
ahogy itt a sátorban, 2012. szept. 8-án
d.e. 10 óra 30-kor –, mint a patakparton,
mint a kertekben, a faluban. Tisztelettel:
Salamon Suba László

– Pusztazámor eddig ismeretlen volt,
de megnézve a kiállítást, nagyon-
nagyon kedves kis helységet ismertem
meg. De különösen jó érzés volt hall-
gatnom volt osztálytársam ismertetését,
aki szívvel-lélekkel tudta elmondani
ezeket a szép dolgokat. Alig várom,
hogy megismerhessem könyvét.
Részemre boldog napot sikerült vará-
zsolni. Minden jót kívánok a falu min-
den tagjának és azoknak főleg, akik
ezen munkálkodnak nap mint nap. Tisz-
telettel Polgár Lászlóné, Budakeszi

– Nagy örömmel néztem meg Puszta-
zámor bemutatkozását. Kis település,
nagy értékek. Csemez István, Biator-
bágy

– A mai világban különösen ritka olyan
településsel találkozni, amely megtartotta

a régi, falusias jellegét és ezen nem is sze-
retne változtatni. Csodálatos kis telepü-
léssel ismerkedhettem meg, nagyon szé-
pen köszönöm! Pálné Telkiből

– Térségünk legkedvesebb, amint 
a művészek írják, legnyugalmasabb köz-
sége Pusztazámor. Háromszor voltam ott
a rokonomnál. Ez a finomság, a múlt fel-
tárása és ápolása nagyon megérintett.
Ebben a világban a kultúra, a művészet
újrafelfedezése és -művelése döntő fon-
tosságú. Sok sikert további közösségi
munkájukhoz. Takács János, Budakeszi

– 22 éve élünk ezen a gyönyörű tele-
pülésen. Ez alkalommal is elégtétel
nekem és a férjemnek, hogy jól választot-
tunk, amikor otthont kerestünk. Köszö-
nöm, hogy szinte egy nagy család tagjai-
ként élhetünk itt, Pusztazámoron.

A mai napon még köszönöm Fekete
Zsuzsikának, Kiss Áginak és Tuzson Esz-
ternek, de főleg Pannikának  („mindenki
Panni nénijének”), hogy ezen a szép
napon együtt gyönyörködhettünk ezen a
jó hangulatú rendezvényen a kiállított
sátrak „tárházán”. Büszkeséggel tölt el
Pusztazámor fiatal művészeinek, alkotói-
nak munkáit nézve az, hogy értékes szép
munkáik a mi kis településünk, Pusztazá-
mor lakóinak értékeit hirdetik. Köszönet-
tel Várudvari Viola 

A Kistérségi Fesztivál megnyitó napja
után még folytatódott a rendezvénysoro-
zat az egyes településeken különféle
előadásokkal, népzene-, néptánc- és
népdalbemutatókkal, főzőversennyel és
borünneppel, lovas és motoros felvonu-
lással, kézműves, hobbi- és művészeti
kiállításokkal, sportversenyekkel, nép-
mese- és versmondó versennyel és nem
utolsósorban szeptember 29-én, a feszti-
vál zárása előtti napon Pusztazámoron a
hagyományos szüreti felvonulással és
mulatsággal. 

F.Zs.

2012. augusztus 20-án délelőtt fél tíz-
kor kezdődött a már hagyományosnak
mondható Szent István-napi szabadtéri
szentmise a Kőkeresztnél. A misét plé-
bánosunk, Bódai József atya celebrálta.
A mise előtt Pátrovics Benedek polgár-
mester köszöntötte az ünnep alkalmá-
ból az egybegyűlteket. A szentmise
keretében az atya megáldotta az új
kenyeret, majd a polgármester úr meg-
szegte és a résztvevők elfogyasztották.
A mise alatt közreműködött Szakács
András kántor úr. A közös ünneplés
zárásaként a magyar, a pápai Himnusz
és a „Magyarok fénye, ország reménye,
légy áldott Szent István király!” kezdetű
ének hangzott el.

Kiss Ágnes
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Örömmel tudatjuk, hogy a pusztazámori
tagiskolában megnyitotta kapuit a Bölcs
Bagoly Képző 1. fokozata. A most még
bölcs(is) baglyocskák a napokban elfog-
lalták a Négyszögletű Kerek Erdőt és a
vele határos Tudás Városba járnak böl-
csességmorzsákat csipegetni. 

Az új tanév közeledte az újrakezdés friss
erejével tölti fel a tanítókat, függetlenül attól,
hogy mennyi időt töltöttek el a pályán.
Különösképp így van ez, amikor első osz-
tály fogadására készülnek. Ezeket az energi-
ákat váltottuk tervvé, majd tetté a nyár folya-
mán tanítótársammal, Magyar Mariannal. A
szakmai munkánkba a korábbiakhoz képest
több újítást, a legkorszerűbb pedagógiákon
alapuló metódust építettünk be. 

Tudjuk, az iskolába lépő kisdiákok igen
sokfélék akár egyéniségük, akár képessége-
ik tekintetében. Azonban a mese, a játék
segíti őket az új életformába való beszokás-
ban és a továbbiakban is. A mi kis elsőseink
egy-egy mesébe ágyazva ismerik meg majd
a betűket. A betű hívóképeket báb formájá-
ban is elkészítette Mariann néni. A bábok az
ún. „zene-zörej” módszerrel fogják meg-
kedveltetni az olvasást a gyermekekkel. Ezt
a metódust néhány éve dolgozták ki kiváló,
logopédiában jártas szakemberek azért,
hogy mindenki számára örömteli és sikeres
legyen az olvasástanulás. Büszkék vagyunk
rá, hogy osztályunk országos szinten azon
kevesek közé tartozik, amely ezzel az inno-
vatív programmal dolgozhat. 

Matematikaórákon sok manipulatív tevé-
kenységen keresztül szerzik meg a szüksé-
ges tapasztalatokat tanítványaink, hogy
kialakuljon biztos számfogalmuk és elemi
számolási készségük. Ahogy a bölcsesség
tartja: ha hallom, elfelejtem, ha látom,
megértem, ha csinálom, megjegyzem.

A környezetismeret-órákon a szűkebb
környezetünk bemutatása mellett kiemelt
feladatként kezelem a környezettudatos-
ság megalapozását. Az újrahasznosítás
elvét a rajz- és technikaórákon a gyakor-
latban is megismertetem. Új, integrált tan-
menetet állítottam össze, melyben e
három tantárgy témái szervesen kapcso-
lódnak egymáshoz. Így a gyerekeknek

módjukban áll a tanultakat az alkotás
folyamatában továbbélni, érlelni. Ennek
következtében az intellektuális tartalmak
vizuális és manuális tapasztalásokkal
kiegészítve jobban rögzülhetnek. Az órák
témájának és technikájának kiválasztásá-
ban törekedtem arra, hogy a hagyomá-
nyostól eltérő tevékenységi formákat is
kipróbálhassanak a gyerekek. 

Ez a sokféle tevékenység mégsem lesz
megterhelő a kicsiknek. A nagyobb figyel-
met igénylő órákon – matematika-,
magyar- – a kineziológiából ismert agytor-
nával segítjük a jobb koncentráltságot, a
két agyfélteke összehangolt működését. 
Az iskolaotthonos, egész napos oktatás
rugalmas keretében a korábbinál több idő
jut az életkori sajátosságuknak megfelelő
mozgásra. Ismert, hogy ettől a tanévtől
kezdve az alsó és a felső tagozat kezdő
osztályaiban felmenő rendszerrel bevezet-

ték a mindennapos testnevelést. Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk sok más
intézménnyel ellentétben, hogy akár a tor-
nateremben, akár az udvaron megfelelő
körülményeket tudunk biztosítani a két
plusz testnevelésnek. Ezeket a foglalkozá-
sokat elsősorban mozgásos játékokkal,
ügyességet fejlesztő versengéssel fogjuk
tölteni. Ezenfelül, a magasabb évfolyambe-
liekhez hasonlóan módja van a kicsiknek
duatlon-edzésre, úszó- vagy karatetanfo-
lyamra járni a szülők döntése szerint. 

Úgy gondoltuk, ehhez az újdonságok-
ban bővelkedő tartalomhoz létrehozunk
egy megfelelő formát. Így jött létre a Bölcs
Bagoly nevével jelzett tantermi arculat.  
Tisztában vagyunk azzal, hogy a „Mi volt
az iskolában?” szülői kérdésre legtöbb-
ször a „Semmi!” a felelet. Ezért élve a
technika vívmányaival, létrehoztunk egy
interaktív oldalt a Facebookon, amelyen a
szülők nyomon követhetik az iskolai tör-
ténéseket, illetve ők is megoszthatják
velünk és egymással közlendőiket.
Bízunk a virtuális közösségépítés gyakor-
lati hasznában.

Aki nem hiszi, járjon utána!
A Bölcs Bagoly Képző 1. fokozat folya-

matosan megújuló oldalán bekukucskál-
hat a kis huhogók életébe.

Mészáros Ildikó
osztályfőnök

Így vártuk az elsősöket
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Közérdekű információk
Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fel-
hívja a tisztelt adófizető állampolgárokat, hogy a pótlékmentes
adó megfizetésének lehetősége szeptember 15-én lejárt. Aki
adófizetési kötelezettségét nem teljesítette, kérjük szíveskedjen a
mulasztását pótolni. Felhívjuk továbbá azok figyelmét, akiknek
éven túli gépjárműadó-tartozása van, hogy az adóhatóság kez-
deményezni fogja a gépjármű forgalomból való kivonását,
amennyiben adófizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Fel-
hívjuk a tisztelt adófizetők figyelmét, hogy akinek hátraléka áll
fenn, a végrehajtási eljárást el fogjuk indítani.

*
Pusztazámor Községi Önkormányzat a település lakói nevében
köszönetét fejezi ki a Pusztazámori Polgárőr Egyesület vala-
mennyi tagjának  a település érdekében végzett önfeláldozó,
szolgálatkész, önzetlen tevékenységéért, amelyet  az itt élők sze-
mélyi és vagyonbiztonságának érdekében kifejtett.

*
Felhívjuk a pusztazámori lakosok figyelmét, hogy a parkot, a
kereszt és harangláb parkjait szíveskedjenek rendeltetésszerűen
használni, és fokozottan figyelni a község értékeire, amelyek
védelme és megőrzése közös érdekünk.

Szigorú szabályok a fás szárú növények telepítésére

Július 11-étől módosult a fás szárú növények védelméről szóló
346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet. A rendelet a fák és cserjék
telepítésével, kezelésével, kivágásával és pótlásával kapcsolatos
szabályokat rögzíti. 

A módosító rendelkezések szerint a fakivágás utáni pótlás,
illetve az új fasor telepítése esetén a rendelet mellékletében fel-
sorolt inváziós fajú facsemete (fehér akác, amerikai kőris, miri-
gyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy és a zöld juhar)
nem telepíthető. Kivételt képeznek a rendeletben meghatározott
kertészeti változások. Ebben az esetben azonban gondoskodni
kell a növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében
a hajtások eltávolításáról. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a közterületen lévő fás szárú
növényeket továbbra is kizárólag a jegyző engedélyével szabad
kivágni, és pótlásukról gondoskodni kell! Étel-, egészség- vagy
vagyonvédelmi okból történt fakivágást 3 napon belül be kell
jelenteni a jegyzőnek.

A fakivágásiengedély-kérelmet, illetve -bejelentést a kormány-
rendeletben meghatározott formanyomtatványon, 3000 Ft illeték
lerovása mellett, a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A
formanyomtatvány kérhető a hivatalban, illetve letölthető az
önkormányzat honlapjáról.

Módosított szabályok

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm.
rendelet módosító 253/2012. (IX.11) Korm. rendelet megjelent a
Magyar Közlöny 2012. szeptember 11-i, 118. számában és a
kihirdetését követő 8. napon, 2012. szeptember 19-én hatályba
lépett.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm.
rendelet alapján a lakásépítési kedvezménnyel vásárolt/épített
ingatlanra 10, a fiatalok otthonteremtési támogatásával vásárolt
ingatlanra 5 évig terjedő időtartamra az állam javára jelzálogjog,
valamint elidegenedési és terhelési tilalom került bejegyzésre.  A
lakás említett időtartamon belül történő elidegenedés esetén a

lakástámogatással összefüggő állami igények átjegyzésével kap-
csolatos eljárási feladatok eddig két hatóság – a jegyző és a
Magyar Államkincstár – között oszlottak meg. A módosítás az
eddigi eljárást oly módon egyszerűsíti, hogy 2012. szeptember
19-től a lakástámogatásokkal kapcsolatos állami igény átjegyzését
a Magyar Államkincstár kizárólagos hatáskörébe utalja, azaz a
jegyzőnek az eljárásban betöltött szerepe megszűnik.

A változás azonban kizárólag a módosítás hatálybalépését köve-
tően benyújtott támogatás visszafizetésnek felfüggesztése iránti
kérelmeket, illetve – a felfüggesztés iránti kérelem hiányában –
bejelentéseket érinti, ami azt jelenti, hogy a 2012. szeptember 19-
ét megelőzően benyújtott felfüggesztés iránti kérelmek esetén a
közigazgatási hatósági eljárás a felfüggesztés és annak megszünte-
tése tekintetében is még a jegyző hatáskörébe tartozik. 

Kutyatartásra vonatkozó szabályok változása

A június 11-én elfogadott 115/2012. (VI. 11.) számú kormányren-
deletet több ponton módosította az állattartás, különösen a kutyák
tartásának szabályait. A korábban eltörölt ebnyilvántartást új ala-
pokra helyezve állítja helyre. Az országos nyilvántartás három pil-
lére a mikrocsip (elektronikus transzponder), az adatrögzítést is
végző magán állatorvos és az ebösszeírást végző önkormányzat.

Augusztustól a kutyatartó kötelessége, hogy az állatorvosnál
kezdeményezze kutyája megjelölését, illetve a korábban már
megjelölt kutyák regisztrációját.

2013. január 1-je után az országban a 4 hónapnál idősebb
kutya már csak csippel ellátva (és regisztrálva) tartható.

Érdemes ellenőrizni tehát, hogy a csipelést igazoló regisztráci-
ós adatlap és a kisállat-egészségügyi könyv (oltási igazolvány)
adatai megegyeznek-e. Ha ezekben eltérés van vagy valamelyik
hiányzik, érdemes felkeresnie állatorvosát.

A magán állatorvos feladata a transzponder beültetésén túl az
adatok rögzítése az országos adatbázisban. Az állatorvos felé
kell tehát jelenteni a tulajdonos, tartási hely vagy bármily más
adat változását, az állat elvesztést, elhullását. Rögzítendő adat
az állat ivartalanításának ténye is.  Amennyiben az ivartalanítás-
ról nem rendelkezik igazolással, azt a műtétet végző állatorvos
tudja saját nyilvántartása alapján igazolni. Ennek hiányában a
műtét igazolása kizárólag az ebtartó költségére elvégzett ered-
ményes bizonyító vizsgálatot követően (például ultrahangos
vizsgálat, vérvizsgálat) lehetséges.

Az önkormányzat feladata a háromévenkénti ebösszeírással a
fenti folyamatok hatósági ellenőrzése. Ennek szabályait helyi
rendeletben állapítja meg.

A mindennapi kutyatartás megváltozott szabályai közül jelen-
tősen változott a kutya számára biztosítandó terület, valamint az
alom elválasztásának ideje – az utóbbi a kutyán kívül a macs-
kákra és vadászgörényekre is vonatkozik. Augusztus 1-je után a
zártan tartott kutyák számára biztosítandó kennel alapterülete,
illetve a megkötve tartott kutyák részére biztosítandó kikötő esz-
köz hossza a kutya méretével arányos:

• 20 kg alatti kutya minimum 10 m2, illetve 4 m
• 20-40 kg között minimum 15 m2, illetve 6 m
• 40 kg felett pedig minimum 20 m2, illetve 8 m.
A veszélyes ebek nyakörvét látható jelzéssel kell ellátni. Ilyen

ebek tartására szolgáló helyeket el kell keríteni és jól olvasható-
an a bejáratokon a veszélyre utaló feliratot és grafikát kell elhe-
lyezni. 

A kölykök legkorábban 8 hetes korukban válaszhatók el any-
juktól. 



2012/5 ZÁMORI HÍREK / 10

Képviselő-testületi rendeletek, határozatok

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. augusztus 03-i rend-
kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

40/2012.(08.03.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Támogatás megítélése természeti kárté-
tel bekövetkezése miatt

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2012. július 29-i felhőszakadás
következtében épületekben, és az épületen
belüli berendezési tárgyakban bekövetkezett
károk enyhítésére 450.000,- Ft összegű keretet
különít el pénzügyi támogatásként az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére (mint működési célú pénzesz-
köz átadás háztartások részére)

*
41/2012.(08.03.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Holinszki László (2039 Pusztazámor,
Petőfi Sándor u. 35.) részére támogatás megíté-
lése természeti kártétel bekövetkezése miatt

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. júli-
us 29-i felhőszakadás következtében
150.000,- Ft vissza nem térítendő helyi
támogatást nyújt Holinszki László részére.
Holinszki László ingatlanán fél méter magas-
ságban elöntötte a pincét a víz és az iszap,
valamint elázott a ház fala. A kártétel követ-
keztében fagyasztóláda, hűtő és egyéb gépek
mentek tönkre. A kifizetést nevezett részére
augusztus hónapban kell teljesíteni az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére, mint működési
célú pénzeszközátadás háztartások részére.
Az összeg a Takarékszövetkezetnél vezetett
számlára kerül kifizetésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére. 

*
42/2012.(08.03.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Fülöp Ervin (2039 Pusztazámor, Vörös-
marty Mihály u. 2.) részére támogatás megíté-
lése természeti kártétel bekövetkezése miatt

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. július
29-i felhőszakadás következtében 150.000,-
Ft vissza nem térítendő helyi támogatást nyújt
Fülöp Ervin részére. Fülöp Ervin ingatlanán
egy méter magasságban elöntötte a garázst a
víz és az iszap, valamint elázott a ház fala. A
kártétel következtében fagyasztóláda, hűtő,
személygépkocsi és egyéb gépek mentek
tönkre. A kifizetést nevezett részre augusztus
hónapban kell teljesíteni az önkormányzat
2012. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére, mint működési célú pénzeszközáta-
dás háztartások részére. Az összeg az OTP
Bank Nyrt-nél vezetetett számlára kerül kifi-
zetésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére. 

*

43/2012.(08.03.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Horváth Tamás (2039 Pusztazámor,
Petőfi Sándor u. 5.) részére támogatás megíté-
lése természeti kártétel bekövetkezése miatt

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. július 29-i
felhőszakadás következtében 150.000,- Ft
vissza nem térítendő helyi támogatást nyújt
Horváth Tamás részére. Horváth Tamás ingatla-
nán egy méter magasságban elöntötte a pincét
a víz és az iszap, valamint elázott a ház fala. A
kártétel következtében a pince hátsó fala
beszakadt, fagyasztóláda, hűtő, és egyéb gépek
mentek tönkre. A kifizetést nevezett részre
augusztus hónapban kell teljesíteni az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére, mint működési célú pénzesz-
közátadás háztartások részére. Az összeg az
OTP Bank Nyrt-nél vezetetett számlára kerül
kifizetésre.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. augusztus 21-i rend-
kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

44/2012.(08.21.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Pusztazámor, 338/2 hrsz. Vízmű terüle-
tén a villamosenergia-fogyasztásmérőhely léte-
sítése

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor,
338/2 hrsz-ú ingatlanon (Vízmű) a villamos-
energia-fogyasztásmérőhely létesítésének mun-
kálatait a Best-Vill. 2000 Kft. által benyújtott,
714.935 Ft,- + 27% ÁFA-ról szóló árajánlat
alapján kívánja elvégeztetni.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megté-
telére. 

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. szeptember 17-i ülé-
sének jegyzőkönyvéből

9/2012. (IX.20.) számú önkormányzati ren-
delet
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogad-
ta „Az önkormányzat 9/2012. (IX.20.) számú
rendelete a 2012. évi költségvetés módosításá-
ról” c. rendeletet.  Rendelet mellékelve.

*
45/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: 2012. I. féléves tájékoztató elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésének I. félé-
ves beszámolóját az előterjesztés szerint
elfogadja.

*
46/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Ketter Gabriella Pusztazámor, Rákóczi
u. 10 a. lakos lakásépítési támogatása 

Pusztazámor Községi Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ketter Gab-
riellát az önkormányzat 4/1997. (II.14.) számú
rendelete alapján 250 000 forint vissza nem
térítendő helyi lakásépítési támogatásban
részesíti.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megté-
telére.

*
47/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: szabadidős rendőrök díjazása, rendőr-
ség támogatása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a szabadidős
rendőrökre tervezett keretet 260 000 Ft-tal
megemeli, a rendőrségnek 740 000 Ft műkö-
dési támogatást nyújt a költségvetés általános
tartaléka terhére. Felhatalmazza a polgármes-
tert a megállapodás megkötésére és a szüksé-
ges intézkedések megtételére.

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

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor
Kossuth Lajos utca padkájának javítási mun-
kálataival az Útéppark Bt.-t bízza meg. A javí-
tás költségeit – amelynek értéke bruttó
2 522 309 Ft – a 2012. évi költségvetés terhé-
re biztosítja.

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

A szerződések megkötésére felhatalmazza a
polgármestert.

*
49/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Tomcsányi Pál ingatlanára vonatkozó
elidegenedési és terhelési tilalom törlése

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Tomcsányi Pál,
Pusztazámor 446/2 hrsz-ú ingatlanára vonat-
kozó elidegenedési és terhelési tilalom törlésé-
hez hozzájárul. 

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

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a ravatalozó
átalakítási munkálatainak kivitelezésével a
Géti Bt-t bízza meg, a benyújtott árajánlat
alapján. Az ehhez szükséges 1 032 000 Ft
összeget a 2012. évi költségvetés általános tar-
taléka terhére biztosítja.  
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Jó hangulatú táborral kezdtük a szünidőt
Nagy örömünkre az idei szünidőt is sike-
rült az immár hagyománnyá vált napközis
táborral kezdenünk.

Az első nap a tábor ideje alatt hordott
fejfedők megfestésével indult, majd a gye-
rekek számára eddig ismeretlen mozgás-
sal, gyermekjógával folytatódott. A tábo-
rozók először idegenkedve végezték a
gyakorlatokat, de a kezdeti félszegséget
hamar felváltotta a lelkesedés. Természe-
tesen a foglalkozás legfőbb eleme a játék
volt, ezért aztán a gyermekek ösztönösen
és boldogan hajtották végre a feladatokat. 

Második nap a tordasi Három Sziget
Kalandparkba utaztunk, ahol kicsik és
nagyobbak egyaránt megtalálták a számuk-
ra legmegfelelőbb akadálypályát, a legbát-
rabbak pedig a tó fölött csúszva bizonyítot-
ták nem mindennapi bátorságukat.  

A tábor harmadik napján Józsi bácsi
kíséretében biciklire pattantunk és elláto-
gattunk a gyúrói reptérre, ahol beülhet-
tünk egy „igazi” repülőgépbe, szemtanúi
lehettünk egy kisrepülő le- és felszállásá-
nak, valamint megnézhettük a hangárban
parkoló „gépcsodákat” is. Délután az
iskola hűvös falai között különféle kéz-

műves foglalkozásokkal – gyöngyözés,
márványozás – pihentük ki a kerékpártú-
ra fáradalmait.

Csütörtökön különbusszal a budai
hegyekben kirándultunk. Igazi kis túrázós
csapat lett belőlünk, „felmásztunk” az
Erzsébet-kilátóba, ahonnan a bátrabbak
gyönyörű panorámában gyönyörködhet-
tek. Játszottunk, majd egy kellemes pik-
nikkel zártuk ezt a remek napot.

A tábor utolsó napján részt vettünk a
zámori Falunapon, ahol a hirtelen bekö-
szöntött kánikula ellenére versenyt futot-
tunk, versenyt főztünk, persze nem kevés
szülői segítséggel.

Nagy örömünkre nemcsak mi, pedagó-
gusok, hanem gyermekeink is remekül
érezték magukat. A negyedikes – isko-
lánktól elbúcsúzó – diákok közül többen
jelezték, hogy jövőre ismét velünk tábo-
roznának. Szerintünk ennél nagyobb elis-
merés nem is kell, és természetesen sze-
retettel várjuk őket legközelebb is!

Köszönettel tartozunk Jutka néninek és
Klári néninek, az iskola technikai dolgo-
zóinak, akik fáradhatatlan munkája nagy-
ban segítette a tábor akadálymentes lebo-

nyolítását. Rózsavölgyi Józsefnek, aki már
második éve segít bennünket a kerékpá-
ros, túrázós napok lebonyolításában.
Köszönettel tartozunk még a szülőknek,
akik mindenben támogatták és segítették
munkánkat. Külön köszönjük Holinszki
Rezsőnek és Csányi Lászlónak az ízletes
bográcsebédet, mellyel a főzőversenyen
3. helyezést értünk el. 

Magyar Mariann és Roóz Andrea
tanítók 

*
51/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal alapító okiratá-
nak módosítása és egységes szerkezetbe fog-
lalása.

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítását és egy-
séges szerkezetbe foglalását, a melléklet szerint
elfogadja. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.

*
52/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi
határozat

Tárgy: Az önkormányzat szakfeladatrendjének
elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámor
Községi Önkormányzatának szakfeladatrendjét
a melléklet szerint elfogadja.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.

*
53/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Budaörsi Játékszín „Színházra nevelés”-i
programjának támogatása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Játék-
szín „Színházra nevelés”-i programját, ezen

évadi tevékenységét,  100 000 Ft-tal támogatja.
A támogatás költségeit a 2012. évi költségvetés
terhére biztosítja.

*
54/2012. (09.17.) számú Képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat az általános iskola
épületének fenntartásáról

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január 1-
től a Pusztazámori Iskola épületének fenntartá-
sáról gondoskodik. 

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester
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Vidáman hangulat, gyermekkacaj töltötte
meg élettel a Koroda kertet szeptember
29-én szombaton. A délután kezdődő
programok érdeklődők sokaságát csábí-
tották a parkba, a felvonulás gyülekező-
helyére. A község polgármesterének
köszöntője után a „kisbíró”, Hurja Ricsike
kihirdette a mulatság menetét, majd
elkezdődött a fellépők főpróbája. A helyi
tagiskola másodikosai – Garainé Kiss
Gabriella vezetésével – vidám szüreti
műsorukkal, majd táncukkal kedvesked-
tek a közönségnek. Lelket melengető
táncösszeállításukkal rukkoltak elő a
helyi fiatalok, a „csőszök”. Ezután szín-
padra szólítottuk az idei szüret Bíróját és
Bírónéját, Furi Jánost és feleségét, Furi
Lenkét, majd a Naplemente Nyugdíjas-
klub maskarásait és Gombár Sándornét,
aki szintén maskarába öltözött. Megér-
keztek a szekerek és begördült a kora dél-
előttől közlekedő kisvonat is. Indulhatott
a menet a felvonulásra. A község négy
pontján, az előre meghirdetett helyeken
gazdag vendégséggel várták a felvonuló-
kat az ottani helyiek, a Zámori Kör Egye-
sület tagjai, a Kaptár söröző és a Miska
presszó tulajdonosai, valamint a Levente
téren lakók. Cserébe a fellépő gyerekek, a
csőszök és a zenészek kápráztatták el
műsorukkal a vendégvárókat, a járókelő-
ket és a programra kilátogatókat.  A nótás
kedvű maskarások és kísérőik a felvonu-
lás során sok szép szüreti, boros nótát
daloltak a zenészekkel egyetemben. A
szüreti mulatság leglátványosabb eleme
azonban tagadhatatlanul a szüreti felvo-
nulás volt.

A szüreti bál igazán jó hangulatban telt:
a táncparkett mindvégig foglalt volt. Jó
muzsika szólt, s jó italok, harapnivalók is
várták a mulatozókat a „Miskásoknál”. Az
est során a csőszök is bemutatták tánc-
összeállításukat, mindenki nagy örömére.
Jelen volt a Bíró és Bíróné, sőt még a „kis-
bíró” is. Éjfélkor megválasztottuk az idei
bálkirályt, Konrád Bence személyében,
aki megnevezte bálkirálynőjét, Tóth Kin-
gát. 

Azért voltak, vannak és lesznek e
hagyományok itt Zámoron, hogy emlé-
kezzünk  múltunk csodálatos szüreti fel-
vonulásaira és mulatságaira. A bál jó han-
gulata csak fokozta és megerősítette eze-
ket a szép pillanatokat, illetve felejthetet-
lenebbé tette, hiszen nemcsak a fiatalok
mulattak felszabadultan, hanem velük
együtt a szüleik és a vendégeik is. 

Van, aki résztvevőként és van, aki
szemlélőként élte meg ezt az eseményt.
Azért, hogy emlékezni tudjunk a 2012-
es szüreti mulatságra is, nagy köszönet-
tel tartozunk: Pusztazámor község pol-
gármesterének, képviselő-testületének,
mert fontos számukra e hagyomány
megőrzése; a Pusztazámor Községért

Közalapítvány elnök asszonyának, Gara-
iné Ordas Dórának és a kuratórium tag-
jainak, a Budaörsi Játékszínnek,
akik/amelyek a rendezvény anyagi
részével járultak hozzá e jeles naphoz;
Thoma Tímeának, a lépcsős bolt vezető-
jének a szüreti rendezvényre felajánlott
szőlőért; a felvonulók szüleinek, hozzá-
tartozóinak, a község polgárőrének,
Mészáros Péternek, valamint Pusztazá-
mor valamennyi lakosának, akik taná-
csukkal, véleményükkel és együttműkö-
désükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a
mulatság rendben lezajlott. 

Külön köszönet illeti a felvonulókat,
akik felejthetetlenné tették ezt a napot:
Furi János, Furi Lenke, Hurja Richárd,
Budai Gergely, Csóli Dávid, Gróh Katin-
ka, Hirmann Alexandra, Hirman Beáta,
Kemsey Dzsenifer, Kenéz Klaudia, Klop-
csik Viktória, Léránt László, Mogyorósi
Daniella, Mózes Krisztián szereplők
csőszlányokként, csőszfiúkként pompáz-
tak a rendezvényen.

Köszönet jár még a Pusztazámori Tagis-
kola másodikosainak, Garainé Kiss Gabri-
ellának, Csóli Rudolfnénak, Gombár Sán-
dornénak, Herenkovics Jánosnénak, Hor-
nyák Mihálynak, Hornyák Mihálynénak,
Konrád Mártonnénak, Rehus Pálnénak,
Szigeti Sándornénak, Sándor Dezsőnek,
Sándor Gábornak és a valamennyi részt-
vevőnek, aki akár közvetlenül, akár köz-
vetve hozzájárul a rendezvény létrejötté-
hez, sikeréhez.

Kiss Ágnes 
szervező

Mulatság a javából
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Ismeretterjesztő kirándulásra indult
szeptember 7-én az MSZOSZ Kispes-
ti Szervezete. A gyönyörű idő, a
fogadtatás, a látottak megmaradnak
szép emlékeink között.

Első utunk a Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelő Központba vezetett. Az
alpolgármester úr köszöntése után Mile
Gábor főmérnök úr vetítő segítségével
mutatta be – szavakkal kiegészítve – a
nagy munka menetét. Mindenre kiterjedő
részletes előadást tartott, olyannyira,
hogy mikor busszal körbejártuk a létesít-
ményt, szinte magunk előtt láttuk a sze-
méttárolási munka menetét. Minden kér-
désre szakszerű, érthető felvilágosítást
kaptunk, amit ezúton is megköszönünk. A
hulladékkezelő központ 91 hektáros terü-
leten helyezkedik el, teljes körű műszaki
védelemmel; a szép, világos, jól felsze-
relt, minden igényt kielégítő centrumból
irányítják a munkát. A hulladékkezelő
központ fogadja és ártalmatlanítja Buda-
pest szilárd települési hulladékának min-
tegy 35%-át. Az M7-es autópálya közelé-
ben, a község határán belül helyezkedik
el. A környező települések viszonylag
távol, 3–5 kilométerre vannak, így nem
érintik a lakott területeket. A központ az
Európai Unió legszigorúbb környezetvé-
delmi előírásainak megfelelően működik.
Érdekessége, hogy az építkezés során a
területen feltártak egy avar kori temetőt
1247 sírral, számos korabeli tárggyal.
Nagy élmény volt látni és megismerni e
tevékenységét. Aki teheti, látogasson el,
kérjen vezetést, megéri.

Közben megéheztünk, utunk a szép
környezetben lévő Halmai Vendégházba

vezetett, ahol már vártak a finom ebéd-
del. A figyelmes, udvarias kiszolgálás pél-
daértékű, emlékeztet a régi időkre.

Ebéd után rövid sétával érkeztünk az
Öreg Tölgy Kastélyfogadóba. Krajcsovics
János 1990 közepén vásárolta meg a
nagyon lepusztult Barcza-kastélyt, és az
eredeti tervek és dokumentumok alapján
restauráltatta. A tulajdonos tárlatvezetésé-
vel a kastély bemutatása következett.
Rendezvények, esküvők, családi ünnep-
ségek, konferenciák, érettségi találkozók
részére a 80 négyzetméteres társalgó mel-
lett egy 120 négyzetméteres nagyterem
áll rendelkezésre. Szabó Magda Régimó-
di történet című híres regényének a tévé-
filmváltozatát e kastélyban forgatták. A
gyönyörű parkban sétáltunk, megcsodál-
tuk a 260–300 éves, tökéletes ágkörű, 25
méter magas kocsányos tölgyet, amely-
nek 25 méter átmérőjű a koronája. A
teraszról pompás kilátás nyílik a kert
végén látható tavacskára, a kis félszigeten
kerti pavilon áll. A park 120 éves. Gyö-
nyörű, látni kell!

Folytattuk utunkat a Remeteségbe, ahová
dr. Fekete Zsuzsa – a Pusztazámor króniká-
ja helyismereti kézikönyv szerkesztője –
vezetett minket. Pusztazámor leghíresebb
nevezetessége a XVIII. században épült
zámorhegyi Remeteség, mely magasan áll
a falu fölött, távol minden zajtól. Az épület
a mellette lévő harangházzal és szerzetesi
cellákkal egyedülálló barokk műemlék-
különlegesség. Az épület rekonstrukcióra
szorult. 1974-ben elkészítették a terveket,
de csak 1991-ben került sor a munkára.
Sok-sok akarat kellett a megvalósításhoz.
Rendkívül áldozatos és gondos munkát
végeztek, sok társadalmi munkával. Három
év alatt a régi Remeteség megújult, ahol
lehetett, az eredeti falak, téglapadló meg-
maradt. 1994 novemberében szentelték fel
az épületet. A harangok 1774-ből és 1779-
ből, a legkisebb 1749-ből származik. A leg-
értékesebb harangot 2000 nyarán ellopták.

Ezután buszos falunézés következett,
majd elsétáltunk az iskolához. Csak 4 osz-
tályos tanítás működik, amiről viszont csak
felsőfokon lehet beszélni. Jól felszerelt,
gyönyörű tantermek, tornaterem, modern
bútorok, tisztaság az egész épületben. A
nyugdíjas alapszervezet is itt kap helyet, az
önkormányzat figyelemmel kíséri működé-
süket, rendszeres támogatásban részesül-
nek. A kulturális események nagy része itt
bonyolódik. Az önkormányzat képviselői
tiszteletdíjukat alapítványnak utalják át.
Látszik, hogy szeretik „otthonukat”.

Hazafelé megnéztük a sóskúti kőbányát
és a biatorbágyi viaduktot. Kissé fáradtan,
de élményekben gazdagon értünk haza.
Ismét elmondhattuk: szép volt, megérte!
Sok ismeretet szereztünk, éreztük a falu
iránti elkötelezettségüket, szeretetüket,
összetartásukat. Meglepett a nagy tisztaság
mindenhol, lehet tanulni tőlük. Példaértékű.

Medgyes Janka

Pusztazámorba kirándultunk
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EB-DORADO: bemutatkozás a Falunapon
2012. június 30. A pusztazámoriak verőfényes napsütésre ébred-
tek, és készülődni kezdtek a minden évben megrendezendő Falu-
napra, mely telis tele programokkal, koncertekkel, bemutatókkal,
ínycsiklandozó ételekkel és italokkal várta a vendégeket. A reper-
toárból természetesen nem maradhattak ki a kutyák sem. Puszta-
zámor Önkormányzata az EB-DORADO Kutyakiképző és Tenyész-
tő Sportegyesületet kérte fel egy kutyás bemutató megszervezésére,
melynek örömmel tettünk eleget és beleadtunk apait-anyait. 

A nagyérdemű folyamatos konferálás mellett kapott képet a
kutyakiképzés fortélyairól kölyökkortól egészen felnőttkorig. Szá-
munkra nem jelent problémát egy-egy akaratos kutya – legyen az
bármilyen fajta – jobb belátásra bírása. Iskolánkon – fajtától és
kortól függetlenül – pozitív megerősítéssel, a kutyák ösztöneihez
igazodó módszerek segítségével tanítjuk meg kedvenceinknek a
kívánt magatartásformákat, és a gazdik igényeihez igazított külön-
böző engedelmes, őrző-védő és akár kereső munkával kapcsola-
tos feladatokat is, melyek tökéletesen alkalmassá teszik őket arra,
hogy társként tekintsünk rájuk a mindennapokban.

Bemutattuk a gazdi-kutya tökéletes kapcsolatát, a teljes biza-
lomra épülő munkát. Megmutattuk, hogy a kutyák élsportolói

milyen gyakorlatokat képesek végrehajtani szinte bármilyen
körülmények között. Eredményességünket e sportban mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy az EB-DORADO csapatából
négy fő vesz részt az idei világbajnokságon.

A sport mellett csodálhattuk az általunk tréningezett rendőr-
kutyák megfélemlíthetetlen munkáját. Családtól ellopott táska,
vagy civilek közé vegyült bűnöző sem jelentett problémát az
egyesület berkein belül gyakorló kutyák számára. Magabiztosan
és rettenthetetlenül vették fel a küzdelmet a támadókkal és egy
szempillantás alatt fogták el a menekülni akaró tetteseket.

Szerves részét képezi egyesületünknek a mentőkutyás csapat is,
akik látványosan jelenítették meg a kutyák életmentő munkáját.
Dobozokból álló „romkupac” alatt rekedt kislányt is könnyedén
megtalálnak kitartó keresésükkel és csalhatatlan szimatukkal. 

Köszönjük ezt a remek lehetőséget Oláh Gábornak és Puszta-
zámor önkormányzatának, hogy bemutathattuk egyesületünk
tevékenységét, tagjait, kutyáit, bizonyíthattuk szakmai rátermett-
ségünket és képességünket.

Kutyabaráti üdvözlettel: az EB-DORADO Csapata
www.ebdorado.hu 

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 kérdést.
Nagyon fontos, hogy saját karakterünkhöz
válasszunk. Például egy nyugodt, megfon-
tolt ember nyilván ne válasszon egy örök-
mozgó, állandóan tettre kész fajtát, mert a
kutya állandó pörgésétől hamarosan meg-

őrül. Ellenpéldaként egy sokat sportoló, ter-
mészetjáró triatlonista ne vegyen nagymére-
tű, nehéz testfelépítésű kutyát, mert a sok
sporttal tönkreteszi szegény állatot.

Következő fontos szempont, hogy kivá-
lasszuk, honnan lesz a kiskutya. A kutyate-
nyésztők a hirdetésekben természetesen
mindent megtesznek azért, hogy őket
válasszuk, de legyünk körültekintőek. Ne
dőljünk be a felsorolt címeknek! Ha van
lehetőségünk, minél több tenyésztőt járjunk
végig, nézzük meg, hogy élnek a kutyáik a
hétköznapokban. Alapigazság, hogy min-
den hajlam öröklődik a kölykökben, és a
szülő hányatott sorsa nagyban kihat a kölyök
életére is. Egy ideális tenyészetben a kutyák
nem élnek állandóan ketrecben, nagy moz-
gásterük van, és nem élnek nagy falkában. A
kölyökkutyák lehetőleg csak az anyjukkal
vannak együtt, nem terrorizálják őket a többi
felnőtt kutyák. A nagy mozgástér mellett fog-

lakoztatják a kutyákat, iskolába, kirándulni,
úsztatni, agilityzni, vadászni hordják őket,
lehetőleg olyan tevékenységet választva,
ami a fajta eredeti funkciójához legközelebb
áll. Ezekről a tevékenységekről nyilván fotók
is készülnek, a honlapokon vagy a közössé-
gi oldalakon ezeket fel lehet lelni. 

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

(Folytatjuk)
Petrás Antal

Tárnokikutyasuli iskolavezető
web: kutyasuli.eu, 

e-mail: tarnokikutyasuli@gmail.com

Kiskutyanézőben








