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Köszönjük a támogatást
Tisztelettel megköszönöm a Naplemente Nyugdíjas Klubnak, hogy 2007-ben sem fe-
lejtkezett meg tanulóink karácsonyi megajándékozásáról. Az iskola Gyermekmosoly
Alapítványa számára átutalt összeget – a tantestület döntése szerint – a napközi játék-
állományának fejlesztésre fordítottuk, amelyre az egyre karcsúsodó költségvetés miatt
évek óta nem volt módunk. A gyermekek örömmel vették birtokba a társasokat, az an-
golnyelv-tanulást, kreativitást fejlesztõ játékokat, illetve a teniszütõket.

Mészáros Ildikó, a pusztazámori tagiskola vezetõje

Itt  a  farsang,  áll  a  bál…
22000088..  ffeebbrruuáárr  1166..  sszzoommbbaatt

1155  óórraaii  kkeezzddeetttteell

Helye:  ZÁMORI  ISKOLA

CCIIFFRRAA  TTOORRNNYYÚÚ  MMEESSEEVVÁÁRR
Zenés  mesemûsor  gyermekeknek  a
Kiscsütörtök  együttes  elõadásában

JJEELLMMEEZZVVEERRSSEENNYY
JELMEZES  DISZKÓ

MMIINNDDEENN  ÉÉRRDDEEKKLLÕÕDDÕÕTT
SSZZEERREETTEETTTTEELL  VVÁÁRRUUNNKK!!
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Tájékoztató ingyenes jogi tanácsadásról
Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy
minden állampolgár tisztában legyen jo-
gaival és kötelességeivel, hogy sikeresen
együtt élhessen a többi emberrel. E szem-
lélet alapján indítja el Polgármesteri Hi-
vatalunk 2008. január 7. napjától a jogse-
gély-szolgáltatást, amelynek célja olyan
színvonalas szolgáltatás nyújtása, amely
keretében községünk polgárai ingyenesen
kaphatnak segítséget beadványok készíté-
sében, munkajogi, vagyonjogi, illetve
egyéb polgárjogi, betegjogi, társadalom-
biztosítási, önkormányzati és államigaz-
gatási ügyekben.

A jogi tanácsadást Könyvesné dr. Tóth
Beáta ügyvéd látja el, hétfõként 13.30–15.30
óra között.

A díjtalan jogsegélyszolgálat tartalma.
A jogsegélyszolgálatot lakosaink a min-
dennapi életben felmerülõ jogi kérdések,
vitás ügyek megoldása érdekében vehetik
igénybe. Az ügyvéd tevékenysége a fel-

merült vitás ügy vagy tisztázatlan jogi kér-
dés megoldása érdekében történõ lehet-
séges jogi lépésekrõl való tájékoztatásra,
az iratok, határozatok stb. elmagyarázásá-
ra, felvilágosításra, jogi tanácsadásra, jog-
szabály-értelmezésre terjed ki, illetve ha
arra szükség van, az ügyvéd olyan bead-
ványt vagy egyéb iratot is készíthet a fél
számára, amellyel az említett ügy megol-
dása elõsegíthetõ. Az ügyvéd minden
egyes ügyfélnél tényvázlatot vesz fel,
amelyet az ügyfélnek alá kell írnia.

Nem ingyenes. Az ügyvéd közremûkö-
dése nem terjed ki az ügyfél hatósági vagy
bírósági eljárásban történõ jogi képvisele-
tére, még akkor sem, ha a fentiekben em-
lített jogvita vagy egyéb vitás ügy végle-
ges megoldása ilyen hatóságok elõtt tör-
ténhet, továbbá ingatlannal, örökösödés-
sel, vagyonnal kapcsolatos eljárások,
egyeztetések lefolytatására, szerzõdések
elkészítésére, valamint olyan ügyre, ahol

az ügyvédnek költsége merül fel (utazás,
eljárási költségek stb.). Ezen ügyekben a
féllel kötött külön megállapodás alapján
jár el az ügyvéd.

Titoktartás. A jogsegélyszolgálatot nyúj-
tó ügyvéd a szolgáltatás során a tudomá-
sára jutott titkot az ügyvédi titoktartás sza-
bályai szerint megõrzi.

Távollét. Amennyiben a jogsegélyszol-
gálatot nyújtó ügyvédnek esetenként ép-
pen a fogadóóra ideje alatt kell eljárnia a
bíróságok vagy különbözõ hivatalok elõtt,
vagy máshol kell tárgyalnia, a fogadóóra
elmaradása miatt a távollétrõl és a követ-
kezõ fogadóóra idõpontjáról mindig külön
tájékoztatást adunk ki, amely az önkor-
mányzat hirdetõtábláján és a község hiva-
talos honlapján (www.pusztazamor.hu)
olvasható.

Pátrovics Benedek Dr. Kosztyi Emma
polgármester jegyzõ

Jogszabályi változások
2008.január 1-jétõl számos építéssel, tervezéssel, engedé-
lyeztetéssel kapcsolatos változás lép életbe. A hatósági eljá-
rásokról, valamint a telekalakítási és építészeti-mûszaki do-
kumentációk tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13.) ÖTM-
rendelet a Magyar Közlöny 2007. évi 174. számában jelent
meg. 

A jogszabály jelentõs változásokat jelent az engedélyezési el-
járásokban. Megváltozik az építési és nem építési engedélyköte-
les épületek meghatározása, valamint lesznek bejelentés alapján
végezhetõ építési tevékenységek, melyekhez egyszerûsített do-
kumentáció szükséges. Változik részben a tervdokumentációk
tartalma, a tervezõi és felelõs mûszaki vezetõi nyilatkozat tartal-
ma is. A változásoknak megfelelõen új nyomtatványokat is be-
vezetnek.

Közalkalmazotti álláshelyek:
csak pályázat után

A közalkalmazottakról szóló törvény 2007 nyarán történt módo-
sítása nyomán 2008. január 1-jétõl csak pályázat alapján tölthe-
tõk be a közalkalmazotti álláshelyek.

A közalkamazotti törvény módosítása kimondja, hogy 2008-
tól csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályáza-
ton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázat-
ban – többek közt – meg kell jelölni a betöltendõ munkakört, a
lényeges feladatokat, a benyújtandó iratokat, valamint a pályá-
zat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét is. 

A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán kell közzé-
tenni. Emellett a pályázati felhívást a kiíró a saját internetes ol-
dalán is köteles megjelentetni. Amennyiben önkormányzat a
közalkalmazotti állás meghirdetõje, úgy annak a helyben szoká-
sos módon (például a hirdetõtábláján) is közé kell tennie a pá-
lyázati felhívást.

Szolgáltatási díjak
Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
83/2007. (XII.12.) számú határozatával az alábbiakban
határozta meg az önkormányzat intézményeinek a fénymásolás
és faxtovábbítás szolgáltatási díját (áfás ár):

A/4 méretû 1 lap (1 oldal) 30 Ft
A/4 méretû 1 lap (2 oldal) 60 Ft
A/3 méretû 1 lap (1 oldal) 60 Ft
A/3 méretû 1 lap (2 oldal) 150 Ft
Faxolás: A/4 méretû 1 lap (1 oldal)500 Ft
Szerzõi mûvek magáncélú másolása nem engedélyezett!

Döntés a 2008-as
költségvetésrõl

A Zámori Hírek idei elsõ számának nyomdába adása után, feb-
ruár 7-én tárgyalta a képviselõ-testület a település 2008-as költ-
ségvetését. Az ülésre elõkészített rendelettervezet 209 468 000
Ft-ban határozza meg a büdzsé bevételi és kiadási fõösszegét.

A tervezethez mellékelt indokolás szerint „a költségvetési év a
szûkös, feszes, takarékos gazdálkodásról fog szólni”. Az intéz-
ményvezetõkkel folytatott beszélgetések során a község vezeté-
se kérte, hogy törekedjenek a takarékos, biztonságos és kiszá-
mítható gazdálkodásra.

(A költségvetési rendeletet lapunk 2008/2. számában közöljük.)
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Új informatikai szolgáltatás
január végétõl

2008. január végétõl egy új, ingyenes szolgáltatást vehet igénybe minden ügyfélkapu-
val rendelkezõ állampolgár. A szolgáltatás igénybevétele esetén értesítést küldenek az
ügyfél személyi okmányai érvényességi idejének lejártáról. A szolgáltatás a bevezeté-
sekor a személyazonosító igazolványra, a vezetõi engedélyre és az útlevélre terjed ki.
A szolgáltatás során csak azokról az okmányokról tudnak értesítést küldeni, amelyek
lejárati ideje a nyilvántartásban megtalálható, valamint ha az okmányon feltüntetett
személyazonosító adatai megegyeznek az Ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartásában
kezelt adataival. 

Az értesítést három alkalommal, az érvényességi idõ lejárta elõtt 2 hónappal (útlevél
esetén 6 hónappal), majd 1 hónappal és végül a lejárat napján küldik el az ügyfélkapu
regisztrációja során megadott e-mail címre. Az ügyfélkapuval rendelkezõ ügyfelek szá-
mára a szolgáltatást automatikusan beállítják. 

Amennyiben arra valaki nem tart igényt, a szolgáltatás elindítása után azt bármikor
lemondhatja a Kormányzati Portálon ( www.magyarorszag.hu ), az Ügyfélkapuba tör-
ténõ bejelentkezést követõen, az Adatok módosítása funkció alatt. A szolgáltatással
kapcsolatban felmerülõ kérdése, észrevételre az alábbi elérhetõségeken adnak választ. 

Ügyfélközpont: 06(1)273-4800, ugyfelkozpont@mail.ahiv.hu 
Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ: 189

Közlöny helyett
elég a honlap

A szeptembertõl hatályos cégtörvény-
módosítás lehetõvé teszi a cégeknek,
hogy közleményeiket ne a cégközlöny-
ben, hanem saját honlapjukon tegyék
közzé.

A honlap tartalmára vonatkozó köte-
lezõ elõírások novemberben jelentek
meg egy igazságügy-miniszteri rende-
letben [50/2007. (XI: 14.) IM rend.].
Ezek a társaságok a cég honlapját,
elektronikus elérhetõségét is kötelesek
feltüntetni a cégjegyzékben. Amennyi-
ben a cég nem mûködteti folyamatosan
honlapját, a cégbíróság törvényességi
felügyeleti eljárásban törölheti a cég-
jegyzékbõl a honlap elérhetõségét és
azt, hogy a cég itt teszi közzé közle-
ményeit.

A közmeghallgatáson történt
Nagy lakossági érdeklõdés mellett,
mintegy ötven érdeklõdõ polgár
részvételével zajlott le 2007. decem-
ber 12-én Pusztazámor Község Ön-
kormányzat Képviselõ-testületének
közmeghallgatása a Községháza ta-
nácstermében.

Elsõként Pátrovics Benedek polgármes-
ter beszélt röviden a település vagyoni-
gazdálkodási állapotáról, a beruházások
helyzetérõl, a fontosabb eseményekrõl,
így az iskola tagiskolává válásáról. Mint
elmondta, a község biztonságos mûköd-
tetése biztosított, ugyanakkor elõbb-
utóbb új bevételi forrásra lesz szüksége
Pusztazámornak. A szennyvíziszap-ke-
zelõ terve a márciusi népszavazáson
megbukott, így más irányba kell tekinte-
ni.

Fekete Zsuzsanna, a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány elnöke a szervezet
tevékenységérõl, gazdálkodásáról,vala-
mint a kuratórium megújításáról tájékoz-
tatta a megjelenteket.

A közönség soraiból elsõként szóra
emelkedõ Nyitray András elmondta: vé-
leménye szerint ketté kell választani a
magán- és a közügyeket. Hangsúlyozta,
hogy õ egyetlen képviselõt sem szándé-
kozott sem leveleivel, sem mondaniva-
lójával személyében megbántani.

Ugyanakkor – véleménye szerint – az a
tény, hogy a testület egy kétoldalas elõ-
terjesztés alapján, érdemi vita nélkül
döntött a szennyvíziszap-kezelõ kérdé-
sében, megkérdõjelezi a képviselõ-tes-
tület szakmai felkészültségét, ezért meg
kellene állni és elgondolkodni a hogyan
továbbról.

Gellért Gáborné Mara hozzászólásá-
ban elmondta: meggyõzõdése, hogy a
„betelepülõk”, akik önszántukból válasz-
tották otthonul Pusztazámort, legalább
annyit tesznek majd a faluért, mint az „õs-
lakosok”. Mindenkinek mindent meg kell
tenni azért, hogy a település „ne szakad-
jon szét”.

Károvits Tamás öt éve lakik Zámoron,
és nem tapasztalt konfliktust a régi és az
új lakosok között. Véleménye szerint a
„röplapozás” a véleménynyilvánítás
egy formája, és „kutya kötelessége min-
denkinek” a perbe fogott emberek meg-
védése.

Thuma Enikõ szerint a beperelt három
ember tette meg azokat a lépéseket, ame-
lyeket a képviselõ-testületnek kellett vol-
na megtennie.

Békési Géza alpolgármester elmondta:
sértõnek találja a Nyitray András által le-
írtakat. Az elõzõ és a mostani testület
igenis nagyon sokat tett a falu fejlõdésé-
ért; ha nem így lett volna, sokan nem köl-

töztek volna ide. A perbe fogottaknak pe-
dig, ha a törvényben szabályozott módon
éltek a szólásszabadság jogával, nincs fél-
nivalójuk a független bíróság elõtt.

Pátrovics Benedek polgármester sze-
rint nem szabad összemosni a szenny-
víziszap-kezelõ ügyét és a pert. A köz-
ség vezetése a népszavazáson született
„nem”-mel, tiszteletben tartva a többsé-
gi véleményt, lezártnak tekinti a kér-
dést, és más bevételi forrást próbál fel-
kutatni.

Többen felvetették (Veres József,
Orosz Béla) a felek közötti megegyezés
lehetõségét; ehhez Gellért Mara sze-
mélyes közvetítõi közremûködését is
felajánlotta.

A közmeghallgatás további részén szó
volt számos utakkal, köztisztasággal
kapcsolatos konkrét kérdésrõl, és nem
utolsó sorban a községbe letelepíthetõ,
befogadható lehetséges vállakozásokról.
E témakörben a polgármester tájékoztat-
ta a résztvevõket a megkeresésekrõl, ja-
vaslatokról (apartmanházak, kisállat-
megsemmisítõ, kegyeleti szolgáltatás
stb).

Kérdésre válaszolva dr. Kosztyi Emma
jegyzõ elmondta: hamarosan megújul a
település hivatalos internetes honlapja, az
erre vonatkozó intézkedéseket megtették.

K. Z.

FIGYELEM: 2007.  MÁRCIUS 15-IG FIZETHETÕ BE PÓTLÉKMENTESEN A HELYI  ADÓ!
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Pusztazámor Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete 2007. de-
cember 12-én, 19-én és 2008. január
21-én tartott ülést. Az ülésnapokon
elhangzott legfontosabb információ-
kat adjuk közre összeállításunkban.

December 12.

A december 12-i ülésen hét napirendi
pont szerepelt. Elsõkén a Regionális Hul-
ladékkezelõ eddigi tevékenységérõl és a
jövõbeni tervekrõl készült írásos beszá-
molót vitatta meg a testület. Az ülésre
meghívták Siklóssy Mihályt, a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt. képviselõjét.

Oláh Gábor képviselõ – aki 2005-ben a
biogáz témakörébõl írta szakdolgozatát –
megkérdezte a vendégtõl: Mi az oka,
hogy a beszámoló szerint várhatóan csak
2009-tõl indul a biogáz hasznosítása?
Siklóssy Mihály válaszában elmondta: a
biogáz hasznosítását komoly elõkészítõ
munka elõzi meg. A fáklyázás is csak ak-
kor kezdhetõ meg, ha a képzõdött biogáz
elér egy bizonyos metántartalmat. A gáz-
motorral történõ villamosenergia-terme-
lésnek pedig további feltételei vannak.
Egy német cégnek adtak megbízást a gáz-
kutak hozamának és metántartalmának
vizsgálatára. A 109 darab kút átvizsgálása
megkezdõdött; amelyek nem adnak elég
gázt, azokat át kell alakítani felsõ szívású
kutakká. Elõfordulhat, hogy ez a munka a
kutak 50 százalékát is érinti. Amikor min-
den mûszaki feltétel adott, csak akkor
építhetõ a kutakra a gázmotor.

Holinszkiné Bachoffer Klára képviselõ
a hulladék újrahasznosítása, konkrétan a
komposztálás lehetõsége, Orosz Béla
képviselõ pedig a komposzt minõsége fe-
lõl érdeklõdött. A szakember válaszában
elmondta: az Európai Unió ajánlásai is a
mind kisebb tömegû lerakást és a mind
nagyobb méretû újrahasznosítást szorgal-
mazzák. Hazánkban azonban egyelõre
nincs még megfelelõ felvevõpiaca a kom-
posztnak. A jelentõsebb mennyiségû
komposztáláshoz bõvíteni szükséges a
komposztüzemet. Amíg az ehhez szüksé-
ges forrást elõteremtik, sátrat bérelnek er-
re a célra. Egyébként szerencsés helyzet-
ben vannak, mert a talajszerû állagú kom-
posztot rekultivációs célra fel tudják hasz-
nálni.

Kajzer Antalné írásban rögzítette a té-
mával, valamint a FKF Zrt. esetleges pri-
vatizációjával kapcsolatos kérdéseit, és
azokat átadta  Siklóssy Mihálynak, aki  a
késõbbiekben írásban adja meg a választ.

Oláh Gábornak a hulladéklerakás jövõ-
jére vonatkozó kérdésére a szakember el-
mondta: mindig lesz olyan hulladék, amely
nem újrahasznosítható. Véleménye szerint
a következõ 1-2 évtizedben várhatóan
mintegy 5-6 égetõmû felépítése indokolt. A
képviselõ-testület egyhangú szavazattal (7
igen) elfogadta a beszámolót, és felkérte
Siklóssy Mihályt, hogy az írásban benyúj-
tott kérdéseket 30 napon belül válaszolja
meg.

A 2. és 3. napirendi pont keretében a
testület módosította az önkormányzat
2007. évi költségvetését, valamint meg-
határozta a 2008-tól érvényes étkezési dí-
jakat (a rendeletet mellékelten közöljük).
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy
a víz- és csatornaszolgáltatás díjának tár-
gyalását elnapolja. Ezt követõen szolgál-
tatási díjakról döntöttek a képviselõk (lásd
külön).

Az egyebek napirendi pont keretében a
képviselõk megvitatták és elfogadták a
képviselõ-testület 2008 elsõ félévi mun-
katervét, majd aktuális kérdésekkel foglal-
koztak (befektetési-beruházási ajánlatok
megvitatása, gyermekjóléti szolgálat ellá-
tása, szociális ügy).

Az ülés záró részében a képviselõ-tes-
tület megválasztotta a Pusztazámor Köz-
ségért Közalapítvány kuratóriumának új
kurátorait. A közalapítvány kuratóriumá-
nak elnöke Kralovánszky Kristóf lett, ta-
goknak Dobos Ferencet és Gyõrfi Miklóst
választották. A testület elfogadta a közala-
pítvány módosított alapítói okiratát.

December 19.

Elsõként az elõzõ ülésen elnapolt víz- és
csatornaszolgáltati díj került terítékre. A
testület tagjai közül Kajzer Antalné, Béké-
si Géza, Holinszkiné Bachoffer Klára, dr.
Andrásfalvy András Ders és Orosz Béla
képviselõ tett fel kérdést az ÉTV Kft. ügy-
vezetõ-helyettesének, Istókovits Zoltán-
nak. A vita során szót kért Pátrovics Bene-
dek polgármester és dr. Kosztyi Emma
jegyzõ is. A képviselõ-testület a napirend
vitájának lezárása után 5 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett módosította a víz- és
csatornaszolgáltatás díjáról szóló önkor-
mányzati rendeletet (melyet egységes
szerkezetben mellékelten közreadunk). A
testület Herceghalom Község Önkor-
mányzatát bízta meg a küszöbérték feletti
vízdíjtámogatás visszaigénylésével.

A következõ napirend keretében a
Pusztazámor külterületén tervezett kisál-
lat-megsemmisítõvel kapcsolatos kérdé-

seket tekintette át a testület. Elsõként a ter-
vezett projekt beruházója, dr. Osvárt And-
rás állatorvos ismertette az elképzelés lé-
nyegét, majd válaszolt a képviselõk témá-
val kapcsolatos kérdéseire. A vita végén a
testület egyhangú szavazattal (7 igen) úgy
döntött, hogy „az elõterjesztett
kisállatégetõ Pusztazámor külterületén
való létesítésével nem kíván foglalkozni”.

Az Egyebek napirendi pont keretében
két téma került szóba. A képviselõ-testület
áttekintette és egyhangú szavazattal elfo-
gadta a Tárnoki Rendõrõrs lakosságorien-
tált rendõrségi modellre épülõ koncepci-
óját, és felhatalmazta a polgármestert a
dokumentum aláírására. Ezt követõen az
esetleges jövõbeni beruházások létreho-
zására alkalmas földterületekrõl tájéko-
zódtak a képviselõk.  

Január 21.

Az ülésnapon két napirendi pontot tár-
gyaltak meg a képviselõk. Elõször ingat-
lanüggyel foglalkozott a testület. A képvi-
selõ-testület 6 igen, 1 nem szavazattal
úgy döntött, hogy a 9/2007. (XI.05.) ren-
deletével módosított Helyi Építési Sza-
bályzata és a 65/2007. (X.29) határozatá-
val elfogadott szerkezeti terv szerinti
036/35 hrsz-u ingatlant, melynek területe
9507 négyzetméter, belterületbe vonja
különleges terület céljára, amelyre idõsek
otthona, oktatási és egészségügyi intéz-
mény kerülhet.

A második, Egyebek címet viselõ napi-
rendi pont tárgyalása során elsõkét szót
kérõ Holinszkiné Bachoffer Klára képvi-
selõ szemeteléssel kapcsolatos észrevéte-
leit adta közre, kérve a hivatal intézkedé-
sét. Orosz Béla a legutóbbi testületi ülé-
sen tapasztalt bekiabálásokat tette szóvá.
Mint elmondta, rendszeresen részt vesz
más településeken képviselõ-testületi ülé-
sen, ahol nem tapasztal ilyesfajta meg-
nyilvánulást. Felvetette: meg kéne fontol-
ni, hogy továbbra is szót kapjanak-e a
hallgatóság soraiban ülõk.

Pátrovics Benedek javasolta, hogy az
SZMSZ módosításánál térjen vissza a tes-
tület a felvetésre. Ezt követõen a polgár-
mester Bánó Lászlónak a levelét olvasta
fel, amelyben az UTILIS Kft. vezetõje leír-
ta: arra az elhatározásra jutott,hogy a fa-
luban történt események miatt visszaadja
az 1997-ben kapott kitüntetését. Bánó
László a pusztazámori lakosokhoz eljutta-
tott egy újságot, amelyben ismerteti a szó-
ban forgó üggyel kapcsolatos gondolatait,
és bejelenti: elállt a pertõl. K. Z.

A képviselõ-testület ülésein történt
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Pusztazámor Község
Önkormányzatának

12/2004. (XI. 25.) számú
rendelete a gyermek és felnõtt

étkeztetésrõl

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.

1. §
A rendelet hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

2. §
A pusztazámori intézményekben fizetendõ térítési díjak
megállapítása
(1)1,2 Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:

a.) Óvoda: tízórai 70 Ft
ebéd 180 Ft
uzsonna 50 Ft
Összesen: 300 Ft

b.) Iskola: tízórai 80 Ft
ebéd 200 Ft
uzsonna 60 Ft
Összesen: 340 Ft

(2)3,4 Felnõtt étkeztetés személyi térítési díjai:
a.) Iskolában, óvodában , önkormányzatnál dolgozók
térítési díjai:

tízórai 80 Ft
ebéd 290 Ft
uzsonna 60 Ft
Összesen: 430 Ft 

b.) szociális étkeztetés: 300 Ft
(3) A megállapított díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót.

3. §
(1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg A pénzbeli és
természetbeni szociális ellátásokról, valamint egyes, a gyámügyi
igazgatás keretébe tartozó intézkedésekrõl szóló 8/1997. (IV. 30.)
rendelet 1. sz. melléklete, valamint az ezt módosító 8/2001. (X.
19.), rendelet, a 2001. évi étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló 8/2000. (XII. 27.), rendelet hatályát veszti.

Pusztazámor, 2004. november 22.

Pátrovics Benedek dr. Kosztyi Emma
polgármester jegyzõ

Egységesítve: 2007. 01.04.
dr. Kosztyi Emma
jegyzõ

1 Módosítja a 20/2006. (XI.24.) számú rendelet. Hatályos 2007. 01. 01-tõl
2 Módosítja a 11/2007. (XII. 17.) szá,ú rendelet. Hatályos: 2008. 01.01.
3 Módosítja a 20/2006. (XI. 24.) számú rendelet. Hatályos 2007. 01.01-tõl
4 Módosítja0 12/2007. (XII.17.) számú rendelet. Hatályos: 2008. 01.01.

Pusztazámor Község
Önkormányzatának 1/1995.

(II.02.) rendelete Érd és
Térsége1 Viziközmû gazdasági

társaság által Pusztazámor
területén szolgáltatott ivóvíz

díjának megállapításáról és az
illegális víz- és

csatornaszolgáltatás használati
díjáról

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az
1993. évi CIV. Törvénnyel módosított jogkörében az Érd és
Térsége Viziközmû gazdasági társaság által Pusztazámor Község
Területén szolgáltatott víz díjának megállapításával kapcsolat-
ban a következõket rendeli. 

1. § 
(1)1, 11,2,3 Az Érd és Térsége Viziközmû gazdasági társaság által a
Pusztazámor község területén szolgáltatott víz díja:
– a lakosság által fizetendõ díj 282 Ft/m3 + áfa
- a közületek által fizetendõ díj 282 Ft/m3 + áfa
(2) A lakosság minden elfogyasztott m3 után csak a Közlekedési
Hírközlési és Vízügyi miniszter által maximált díjat köteles fizetni
(3)2 A község területén az önkormányzat tulajdonában lévõ víz-
nyerõ helyekbõl (forrás, kút) elfogyasztott víz díja 100 Ft/m3.

2. §. 
A vízdíj közadók módjára behajtható tartozásnak minõsül.

3. §.
A község területén a közkifolyókról fogyasztott víz díját a közki-
folyó használatában érdekeltek a szolgáltató felé 30 l/fõ/nap áta-
lány figyelembe vételével tartoznak kifizetni.

4. §.
Abban az esetben, ha e rendelet hatályba lépése és a fogyasztás
leolvasása nem esik egy idõpontba, a számlázás alapjául szol-
gáló teljes mennyiség díjtételeit idõarányosan kell megosztani a
díjváltozás elõtti és utáni idõszakra.

5. §.3

(1)4, 12, 4 A községi szennyvízcsatorna-hálózat használatának dí-
ja :
- a lakosság által fizetendõ díj 405 Ft/m3 + áfa
- közületek által fizetendõ díj 606 Ft/m3 + áfa
(2) A csatornadíjat az elfogyasztott ivóvíz mennyiségének meg-
felelõen kell számítani. A május – augusztus hónapok lakossági
fogyasztása után 10% kedvezményt kell figyelembe venni (lo-
csolási kedvezmény).
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(3)6 A közületek fogalma alól e rendelet alkalmazásában kivétel:
Pusztazámor Község Önkormányzata, Pusztazámori Általános
Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Egészségház.
(4)13,5,6 A lakossági fogyasztók fogyasztási helyenként (lakáson-
ként és elkülönült fogyasztási helyenként) az alábbi mértékû
alapdíjat köteles fizetni:
Ivóvíz szolgáltatás 142 Ft/hó + áfa
Csatornahasználat 142 Ft/hó + áfa
(5)14,7,8 A közületi fogyasztók a bekötési vízmérõje szerint mini-
málisan az alábbi mértékû alapdíjat kötelesek fizetni:

Ivóvíz szolgáltatás Csatornahasználat
Bekötési Alapdíj Bekötési Alapdíj
vízmérõ fogyasztási vízmérõ fogyasztási
átmérõje helyenként átmérõje helyenként

(mm) (Ft/hó +áfa) (mm) (Ft/hó +áfa)
13-20 142 13-20 142
25-32 862 25-32 1486
40-50 2608 40-50 4434

65-100 8958 65-100 15 025
150-200 27 215 150-200 43 883

A táblázatban szereplõ árak áfa nélkül értendõek.

6. §.9

Illegális vízfogyasztás

(1) Az illegálisan vizet vételezõ fogyasztó a feltárás idején érvé-
nyes vízdíj ötszörösének megfelelõ díjjal számított vízdíjat köte-
les megfizetni az illegálisan vételezett ivóvíz mennyisége után.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott emelt díj számításának
idõalapja: a legális vízfogyasztás helyreállítása és az illegális
vízvételezés megállapítását megelõzõ leolvasás közötti idõszak.
Ha a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az illegális vízvétele-
zésre ennél hosszabb idõtartamban került sor, akkor a számítás
idõalapja, ezen hosszabb idõtartam, amennyiben pedig a fo-
gyasztó tudja bizonyítani, hogy az illegális vízvételezésre ennél
rövidebb idõtartamban került sor, az emelt vízdíj számításának
alapja ezen rövidebb idõtartam. Amennyiben az illegális vízvé-
telezés megállapítását megelõzõen leolvasásra nem került sor, a
fogyasztás idõtartama a szolgáltató által elvégzett legutóbbi el-
lenõrzés idõpontjától a szabálytalan vételezés feltárásáig eltelt
idõtartam.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott emelt díj számításának
mennyiségi alapja:
a) az 1. § 3. a)-d) pont szerinti esetben a (2) bekezdés szerint
megállapított illegális vízvételezés idõszakában mért fogyasztás
és az ellenõrzõ mérés által a névleges terhelésnél mutatkozó
mérési hiba figyelembevételével meghatározott különbség.
(b) A nem mért vízfogyasztás  és az 1. § 3. f) pont szerinti illegá-
lis vízvételezés mennyiségi alapja az illegális vízvételezés meg-
szüntetését követõ legális vízfogyasztás elsõ három hónapja alatt
mért átlagfogyasztásnak az illegális vízvételezés idõtartamára
számított arányos része. Amennyiben az illegális vízfogyasztást
nem követi háromhavi legális fogyasztás, a vízfogyasztás meny-
nyiségét az ingatlanon folytatott tevékenység fajlagos vízhaszná-
lati értékeit alapul véve, mûszaki becsléssel kell megállapítani.
c) a tûzcsapról, közkútról ideiglenes rácsatlakozással illegálisan
vételezett vízmennyiséget a fogyasztó bevonásával, mûszaki
becsléssel kell meghatározni, mely mennyiség a 10 m3-nél nem
lehet kevesebb.
(4) Amennyiben az illegálisan vételezett ivóvíz a szennyvízcsa-
tornát is terhelte, a fogyasztó a feltárás idején érvényes csatorna-

használati díj ötszörösének megfelelõ díjjal számított emelt díjat
köteles megfizetni az illegálisan vételezett ivóvíz mennyisége
után, az illegális vízhasználatra vonatkozó szabályok szerint.

7. §10

Illegális csatornahasználat

(1) A közterületi szennyvízcsatornát illegálisan használó a min-
denkor érvényes csatornadíj ötszörösének megfelelõ emelt díjat
köteles megfizetni az illegálisan a szennyvízcsatornába juttatott
szenny-, illetõleg csapadékvíz mennyisége után.
(2) Csapadékvíz a csatornába nem vezethetõ.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott emelt díj számításának
idõalapja:
a) a szenny-, illetõleg csapadékvíz bebocsátás megkezdésének a
fogyasztó által igazolt idõpontjától eltelt idõtartam, ennek hiá-
nyában
b) – a közterületi szennyvízcsatorna megépítésének idõpontjá-

tól,
– az ingatlan vízbekötésének idõpontjától – amennyiben ez a
szennyvízcsatorna megépítését  követõen történt
– és a legális csatornahasználat helyreállításáig eltelt idõtar-
tam.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott emelt díj számításának
mennyiségi alapja:
a) szennyvíz esetén az illegális csatornahasználat idõtartama
alatt mért ivóvízfogyasztás mennyisége. 
b) a csatornahálózatot terhelõ csapadékvíz mennyiségét az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat által észlelt jellemzõ éves csapa-
dékmennyiség (mm-ben számítva), az ingatlan vízzáróan bur-
kolt felületei, valamint 0,8 lefolyási tényezõ figyelembe vételé-
vel kell megállapítani.

8. §11

Fogalom meghatározások

E rendelet alkalmazásában:
1. Illegális vízhasználat: az ivóvíz törzshálózat vezetékeirõl, fo-
gyasztási helyeirõl méretlenül vagy manipulált vízmérõn keresz-
tül, szerzõdés vagy engedély nélkül, víz-és csatornadíj megfize-
tése nélkül, továbbá közkútról nem háztartási vízszükséglet ki-
elégítésére, tûzcsapról nem tûzoltás céljára történõ, (38/1995.
(IV.5.) Korm. rendelet 14. §) engedély nélküli vízvételezés (víz-
lopás).
2. Illegális csatornahasználat: az ingatlanon keletkezett szenny-
vizek és/vagy csapadékvizek szerzõdés vagy engedély nélkül a
csatorna törzshálózatba történõ bevezetése, csatornahasználati
díj megfizetése nélkül.
3. Manipulált vízmérõ: az a vízmérõ amelynek beépítésekor a
szolgáltató vagy megbízottja által felhelyezett és sérülés nélkül
el nem távolítható mûanyag záró gyûrûk sértetlenségét, vagy
amelynek az Országos Mérésügyi Hivatal által felhelyezett
ólomzár sértetlenségét, vagy magának a vízmérõ eszköznek
(ház, záró gyûrû, üveg, szabályozó csavar, mérõszerkezet, stb.)
a sértetlenségét a fogyasztó nem õrizte meg, és a vízmérõ nem
alkalmas a mérésre, amely méréspontosságát vizsgáló ellenõrzõ
mérés során azt mutatja, hogy pontatlanul mér, amelyrõl feltéte-
lezhetõ, hogy idõnkénti, a mérõeszközön jelzett áramlási irány-
nyal ellentétes beépítése miatt, vagy teljes kiszerelése és csõd-
arabbal való helyettesítése miatt nem az ingatlanon felhasznált
teljes ivóvíz mennyiségét mutatja.
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9.§.

E rendelet 1995. március 1-tõl lép hatályba, rendelkezéseit csak
a hatálybalépést követõ idõszakra lehet alkalmazni, egyidejûleg
a 2/1994.(II.23.) sz. Ök. rendelet hatályát veszti.

Dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyzõ polgármester 

Egységesítve: 2006. 10.31.
dr. Kosztyi Emma jegyzõ.

1  Módosítja a 5/2006. (II.15.) számú Ök. rendelet   Hatályos: 2006. 03. 01.
1 Az 1/1999.(I.20.) Ök. rendelettel megállapított szöveg
2 Módosítja a 19/2006. (XI.24.) számú rendelet
3 Módosítja a 12/2007. (XII. 22.) számú rendelet Hatályos: 2008. 01.01.
2 A 7/1995.(IV.1.) Ök. rendelettel 16/1999.(XII.21.) Ök. rendelettel ,
valamint a 9/2002. (XII. 19.) Ök. rendelettel módosított szöveg. Hatályos: 2003. 01. 01.
3 A 11/1999.(X.1.) Ök. rendelettel megállapított szöveg.Hatályos: 2000.10.01.
4 A 11/2001.(XII.20.)  Hatályos: 2002. 01.01.,  9/2002. (XII. 19.) rendelettel módosított
szöveg. Hatályos: 2003.01.01.
11 Módosítja a 12/2006. (V.02.) számú rendelet Hatályos: 2006. 05.01.
12 Módosítja a 12/2006. (V.02.) számú rendelet Hatályos: 2006. 05.01.
4 Módosítja a 12/2007. (XII. 22.) számú rendelet Hatályos: 2008. 01.0 1.
6 Kiegészíti a 18/2005. (XII.15.) számú rendelet Hatályos: 2006. 01.01.
13 Kiegészíti a 12/2006. (V.02.) számú rendelettel Hatályos: 2006. 05.01.
5 Módosítja a 19/2006. (XI.24.) számú rendelet Hatályos 2007. 01.01.
6 Módosítja 0 12/2007. (XII.22.) számú rendelet Hatályos: 2008. 01.01.
14 Kiegészül a 12/2006. (V.02.) számú rendelettel Hatályos: 2006. 05.01.
7 Módosítja a 19/2006. (XI.24.) számú rendelet Hatályos 2007. 01.01.
8 Módosítja a 12/ 2007. (XII. .22.) számú rendelet  Hatályos: 2008. 01.01.
9 Kiegészíti a 5/2006. (II.05.) számú rendelet Hatályos: 2006. 03.01.
10 Kiegészíti az 5/2006. (II.05.) számú rendelet Hatályos: 2006. 05.01.
11 Kiegészíti az 5/2006. (II.05.) számú rendelet Hatályos: 2006. 05.01.

A rendeleteket betûhíven közöljük

Megújult községünk
internetes portálja 

Új dizájnnal és megújult rovatokkal találkozhatnak az
internetezõk a www.pusztazamor.hu címre kattintva.
Pusztazámor hivatalos honlapját 2008. januártól a Bogát & Bonó
Kft. üzemelteti. A honlap technikai és tartalmi szerkesztõjétõl,
Papp Tibortól kértünk információkat a változásokról.

– Kérem, mutassa be olvasóinknak a megújult honlapot.
– Pusztazámor új honlapja a kommunikáció, az informácóhoz

jutás és az ügyintézés könnyebbé, gyorsabbá válása érdekében
jött létre. Egyszerre kell megfelelnie a jogszabályok, elvárások
diktálta feltételeknek és a megváltozott lakossági igényeknek. A
szerkezet és az informatikai háttér mindezt lehetõvé teszi.

– Hogyan segíti a portál a község vezetése, a képviselõ-testü-
let és a polgármesteri hivatal, illetve a lakosság közötti kétirányú
kommunikációt?

– Az önkormányzattal kapcsolatos dokumentumok közzétételé-
re vonatkozó jogszabályok lényege, hogy ami nem titkos, ami nem
bizalmasan kezelendõ, annak fent kell lennie a honlapon. Megte-
remtettük a lehetõségét annak, hogy a rendeletek, nyomtatványok,
tájékoztatók és egyéb dokumentumok folyamatosan felkerülhesse-
nek. A honlapon minden hír, dokumentum véleményezhetõ, emel-
lett egy kapcsolatfelvételi ûrlap is szolgálja a gyors üzenetáramlást,
véleménynyilvánítást. Olvasható, letölthetõ a Zámori Hírek elekt-
ronikus változata, és helyet kaptak az intézmények, a civil szerve-
zetek és a lakosság részérõl érkezõ információk, programajánlatok,
kérdések is. Van lakossági, ingyenes apróhirdetés-rovat, és fizetett
hirdetések elhelyezése is lehetséges (ezek bevétele teljes egészé-
ben az önkormányzatnál marad). A közéleti eszmecserét egy ano-
nim regisztrációval használható fórum szolgálja.

– Ha már a fórumnál tartunk, milyen írott és íratlan szabályok
vonatkoznak e népszerû kommunikációs módra?

– A fórum a szólásszabadság, a személyiségi jogok és a vonatko-
zó etikai kódexek alapján mûködik. Természetesen fenn kell tartani
a kulturált, normális párbeszédet; ezt szolgálja a moderálás, ami jól
kidolgozott és a gyakorlatban bevált szabályok szerint mûködik.
Ezeket a szabályokat bárki elolvashatja a honlapon, és eldöntheti,
hogy ezek elfogadásával részt vesz-e ebben a kommunikációban.

– Milyen funkciókkal tervezik bõvíteni a késõbbiekben a hon-
lapot?

– Az adatok, dokumentumok feltöltése folyamatban van. Ennek
végeztével (várhatóan még e hónapban) szabadszavas, az internetes
keresõknél megszokott módon mûködõ keresõszolgáltatás fog mû-
ködni a honlapon. Összegyûjtjük és elérhetõvé tesszük a fontosabb
szolgáltatók, szolgáltatások információit. A közéleti, kulturális hírek
mellett a sokakat érintõ hatósági (minisztériumok, APEH stb.) infor-
mációknak is helyet fogunk adni. Természetesen örömmel veszünk
minden észrevételt, javaslatot a honlappal kapcsolatban.

K. Z.

Az elsõ félév
legjobb tanulói

Az iskola MI Újság (?) címû iskolaújságjának
februári száma (7. évfolyam 6. szám) közli a
2007/2008-as tanév elsõ féléve legjobb ta-
nulóinak névsorát. 

1. osztály
Ágoston Dominik, Dombos Dávid, Gáspár Emese, Gergely Dá-
niel, Gyõri Virág, Gyõrfi Enikõ, Hornyák Richárd, Joó Anna
Dorotea, Kelemen Kolett, Kocsis Márk, Szabó-Tóth Dávid.

2. osztály
Madari Martina, Kovács Anett, Rakonczai Diána. A fiúk közül
Stankovics Dániel.

4. osztály
Moravecz Roxána, Kaczor Patrik.

Kiemelkedõ szorgalmáért 
Csóli Milán és Orosz Beatrix érdemel dicséretet.

Elismerésre nem csak a kitûnõ bizonyítvány érdemes. Minden ta-
nulót dicséret illet, akinek teljesítménye képességeihez mérten jó. 

Gratulálunk!
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Amikor fehérbe öltözik a bús téli táj, fehérbe öltözik a lelkünk
is, karácsony táján. Egyenként gyújtjuk meg az adventi gyertyá-
kat a vasárnapi ebéd után. Meleg fénye felkészíti szívünket az
ünneplésre. Aztán elfogynak a meggyújtandó gyertyák a koszo-
rún, félreérthetetlenül jelezve: itt a karácsony. Lázas készülõdés
a családokban, az iskolában, a gyerekek körében; a házak abla-
kaiban apró fények jelzik: az ünnepen szeretteinket mind haza-
várjuk.

Ezeket a gondolatokat, az ünnepre való készülõdést kívántuk
még színesíteni, szebbé tenni, amikor elhatároztuk a közös ün-
neplést. Az iskola elõtt felállítottuk Mindenki karácsonyfáját, a
betlehemet. A helyi alsó és felsõ tagozatos diákok, a középisko-
lában tanuló fiataljaink ünnepi mûsorral készültek még emléke-
zetesebbé tenni e napot. A polgármesteri köszöntõt követõen, a
bensõséges mûsor alatt és után egyszerre volt jelen a lélek derû-
je, a nyugodtság, a vágyakozás a hangos örömmel, boldog gyer-
mekzsivajjal. A nagy hideg ellenére sok kedves ünneplõ jött el a
falu elsõ közös karácsonyára. De jó, hogy ezt is megérhettük;
hogy lélekben megölelhettük egymást jó barátok, szomszédok,
ismerõsök, akiknek a szürke hétköznapokon nincs ideje, érkezé-
se minderre.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítettek, hogy
ez a szép ünneplés létrejöjjön. Rendezvényünket elsõ alkalom-
mal szerveztük meg, de remélem, nem utoljára; a megkezdett
hagyományt szeretnénk ápolni 2008 karácsonyán is. Mindenki-
nek békés, boldog, sikerekben gazdag 2008-at kívánok.

Kiss Ágnes
mûvelõdésszervezõ

Falukarácsony Pusztazámoron
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A karácsonyi idõszak elmúltával, a mezõgazdasági munkák meg-
kezdése elõtt, a telet záró idõszakban sokfelé rendeztek bálokat,
táncmulatságokat a falvakban, illetve a polgárság és az arisztokrá-
cia a városokban. Vidéken általában a kocsma vagy a fonó volt a
színtere ezeknek az eseményeknek. Népszerûek voltak a
batyusbálok, melyekre a résztvevõk vitték az ételeket, jellemzõen
kalácsot, süteményt és általában baromfihúsból készült fogásokat.

A farsangi báloknak mind a paraszti életben, mind pedig a vá-
rosi polgárság, nagypolgárság körében komoly hagyományai
voltak. Magyarázata ennek, hogy az eladó lányokat, illetve a há-
zasulandó fiatalembereket ezeken az eseményeken vezették be
a társaságba, vagyis a báloknak a párválasztásban volt fontos
szerepük.

Pusztazámoron is gazdag hagyománya van a farsangi mulat-
ságnak. Az idén február 2-án immár 10. alkalommal rendeztünk
farsangi bált. Néhány éve itt is batyusbálként szervezzük az ese-
ményt. Este fél hét óra után érkeztek az elsõ vendégek, és ezzel
egy idõben kezdett játszani Rozbora és zenekara. Néhány perc
múlva megjelent az elsõ pár a táncparketten.

Nyolc óra után került sor a bál „hivatalos” megnyitására,
melynek keretében a sóskúti Vecsernyica hagyományõrzõ tánc-
együttes lépett „színpadra”, megalapozva az est további részé-
nek hangulatát.

Az éjszaka folyamán számos jéték és nem utolsó sorban tom-
bolasorsolás szórakoztatta a vendégeket, melynek fõdíja egy 15
ezer forintos szépségutalvány volt.

Kiss Ágnes
mûvelõdésszervezõ

Jó hangulatú batyusbál községünkben
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Dsida Jenõ emlékezete
Marosvécs nevét (mely telepü-
léssel Pusztazámor partneri
kapcsolatot alakított ki) külö-
nös tisztelettel emlegetik az
irodalom kedvelõi, ugyanis az
erdélyi település adott otthont
1926-tól 1944-es megszûnésé-
ig a Helikon íróközösségnek.
Ez alatt az idõ alatt 54 írót hí-
vott meg a házigazda Kemény

János kastélyába, köztük a fiatalon elhunyt Dsida Jenõt,
aki száz évvel ezelõtt, 1907. május 17-én született Szat-
márnémetiben és 70 évvel ezelõtt hunyt el Kolozsvárott.

Kemény János levelét megírta

1926-ban báró Kemény János rövid és tárgyias hangvételû leve-
lét olvashatta huszonhét erdélyi magyar író: „Kedves barátom!
Minthogy szándékomban van nyaranként egy bensõséges író-
csoportosulást szervezni Marosvécsen, nagyon szívesen látná-
lak… egy három napig tartó írói megbeszélésre…Nagyon örül-
nék, ha házamat jelenléteddel megtisztelnéd.”

A levél az erdélyi magyar irodalom „legjelentõsebb kultúrdo-
kumentumaként” jelzi a helikoni munkaközösség megalakulá-
sát, Transylvania szellemi életének fénykorát, amely két rövid
évtized alatt prózában, költészetben, színmûírásban, esszében
maradandó alkotásokkal – köztük remekmûvekkel – gazdagítot-
ta irodalmunkat, nyújtott szellemi vigaszt a jogfosztottságban
szenvedõ-küzdõ erdélyi magyarságnak.

Sütõ András

Ötvenöt alkotó

A Helikon íróközösség 1926-ban jött létre. A magát író parla-
mentnek is nevezõ vécsi Helikon tizennyolc évig élt, és 1944-
ben szûnt meg. Ez alatt az idõ alatt 54-en kaptak meghívót a há-
zigazda, Kemény Jánostól, õ volt az ötvenötödik. Õk képvisel-
ték a két világháború közötti hazai magyar irodalom legjavát.
Köztük találjuk a máig is közismert, sokat olvasott és idézett
Áprily Lajost, Reményik Sándort, Tompa Lászlót (õk képezték a
híres „helikoni triászt”), Tamási Áront, Kacsó Sándort, Molter
Károlyt, Berde Máriát, Kós Károlyt, a nagyon fiatalon elhunyt
lánglelkû Balázs Ferencet, Dsida Jenõt, Sipos Domokost, az
arisztokrata Bánffy Miklóst, Wass Albertet, az emigrációban el-
hunyt Nyírõ Józsefet.

Adamovits Sándor

Leselkedõ magány

„Tizenhat és fél éves voltam, amikor elsõ versem, valami kis
névtelen köszöntõ megjelent Benedek Elek Cimborájában, s ak-
kor kaptam az elsõ honoráriumot. Azóta sem voltam olyan bol-
dog és büszke és magammal elégedett, mint akkor” – írja ön-
életrajzában. Beiratkozott ugyan a jogi fakultásra, de nem vé-
gezte el, sokkal jobban érdekelte az irodalom, a költészet, mint
a paragrafusok rideg világa. 1927-tõl a Pásztortûz segédszer-
kesztõje, de valójában egyedül végezte a munkát. A gyermek-
korában szerzett szívbetegsége miatt sokat gyengélkedõ költõ-
nek a napi megfeszített szerkesztõi munka mellett volt ereje és
ihlete a versírásra is.

1928-ban jelent meg elsõ verseskötete, a Leselkedõ magány.
Késõbb állást vállalt a Szászrégenhez közeli Abafáján, a báró
Huszár családnál; az itteni csodálatos környezet az érzékeny
lelkû Dsidának fokozta romantikus érzéseit. 1929-ben a maros-
vásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság  tagjává választotta.
Ugyanebben az évben Kemény János elsõ alkalommal hívta
meg a helikoni írók marosvécsi találkozójára, amelyet aztán ké-
sõbb újabb meghívások követtek.

A nagyváradi Erdélyi Lapok kolozsvári tudósítója, szerkeszti
az Erdélyi Helikont, a Keleti Újságot, részt vesz az Erdélyi Fia-
talok címû folyóirat alapításában. 1931 õszén ismerkedett meg
élete nagy szerelmével, késõbbi feleségével, Imbery Melindá-
val. Melinda a költõ életének alakítója és költészetének ihletõje
volt. 1936 januárjában jegyezték el egymást, majd fél év múlva,
1937 júliusában, a kolozsvári Szent Mihály templomban Már-
ton Áron eskette õket össze. Az egyik tanú, a vécsi helikon há-
zigazdája és a jó barát, Kemény János volt. 

A sors beleszólt a fiatalok boldogságába, az esküvõ után pár
hónappal a szívbetegség végleg ágynak döntötte a költõt. 1938.
június 7-én halt meg Kolozsváron, s a házsongárdi Dsida-
kriptában várja a feltámadást.

Összeállította: Kiss Zoltán

Nagycsütörtök
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elõl szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messzirõl
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sûrû füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyûrött arcomon.

Dsida Jenõ verseskötetei:
Leselkedõ magány (1928), Nagycsütörtök (1933),
Angyalok citeráján (1938), Jövendõ havak himnusza
(1923–1927), Rettenetes virágének (1928–1938)
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Formállak

Az otthon gyógyító ereje
Talán nincs már ember, aki ne hallott volna a Feng shuiról, a tér-
szervezés õsi mûvészetérõl. Sokan már úgy fogadjuk ( jómagam is
hosszú évekig így voltam vele): „Na már megint egy divathullám!”.
Tény, hogy a keleti vallások, filozófiák és a Távol-Kelet mûvészete
az utóbbi években nagyobb teret kaptak a nyugati kultúrában, mint
korábban. Érdemes is megismernünk, mert nagyon sok dolgot
használhatunk belõle anélkül, hogy világnézetünket gyökeresen
megváltoztatnánk, feladnánk eddigi hitünket, kultúránkat. Nem is
lenne egészséges mindent egy az egyben alkalmazni, mert ahogy
egy trópusi növény is csak erõn felüli gondozás mellett marad meg
nálunk – vagy még így is elpusztul –, úgy a keleti mûvészetek is
könnyen átfordulhatnak giccsbe a megfelelõ filozófiai háttér nél-
kül. A Feng shui is ilyen, sok eleme a mi kultúránkban értelmét ve-
szíti, hiszen hit nélkül nem mûködik, más része viszont nyugati tu-
dományos módszerekkel bizonyítva is hatásos.

Ebbõl ragadnék meg néhányat a teljesség igénye nélkül, a ter-
jedelem szabta lehetõségek keretei között.

Pszichológusok és orvosi kísérletek által is igazolt, hogy épített kör-
nyezetünk óriási hatással van pszichikai állapotunkra, befolyásolva
így társas kapcsolatainkat, szakmai sikereinket, és végsõ soron fizikai
egészségünket is. A Feng shui ezt a csí – azaz életerõ – áramlása biz-
tosítottságának tulajdonítja. Mi nyugatiak inkább hiszünk racionáli-
sabb magyarázatokban, mint például, hogy a „Rend a lelke minden-
nek”. Tény, hogy egy rendezett, tiszta lakásba lépve jobban érezzük

magunkat, mint egy olyanban, ahol az elõszobában már keresztül
esünk a levetett cipõkön. De hiába a rend, egy szögletes bútorokkal
zsúfoltan berendezett szögletes  szobában kevésbé jó a hangulatunk,
mint egy világos, szellõsen rendezett, íves formákat is tartalmazó tér-
ben. A Feng shui ezt szintén a csí áramoltatásának tudja be, melyet
a szögletes bútorok akadályoznak, míg az íveltek elõsegítenek. 

Tökéletesen elfogadott tény nálunk is, hogy a lakás szellõztetése
fontos, ha ezt rendszeresen elhanyagoljuk, bizony a tökéletes be-
rendezés mellett sincs jó közérzetünk. A Feng shui ennek fontossá-
gát is mással magyarázza mint mi, de ugyanúgy megteszi. Látható
tehát, hogy a Kelet gondolkodása, ha idegen is sokunk számára, a
végeredmény lényegében ugyanaz, mint nálunk a tudomány segít-
ségével elért racionálisan magyarázott eredmények.

Az alábbiakban kiemelnék néhányat a Feng shuinak a lakás
kialakítására vonatkozó ajánlásai közül, a filozófiai magyarázat
nélkül. Igyekeztem az ajánlások kiválasztásánál kihagyni azokat,
melyek magyarázata nagyobb hangsúllyal veszi figyelembe a fi-
lozófiai alapokat, viszont közreadni azokat, amelyek tisztán a mi
nyugati típusú racionális gondolkodásunkkal is magyarázhatóak.

A magyarázatot önre bízom, kedves olvasó! Bízzon saját
intuiciójában! Ha talál az ön számára elfogadható magyarázatot
a leírtak bármelyikére, bízhat benne, hogy mûködik is.

Orosházi Erzsébet
belsõépítész

Tipp
• Lehetõleg egy helyiségen belül ne legyen egymással
szemben ajtó, illetve ablak – különös figyelemmel kültérre
nyíló nyílászárókra!
• Tartózkodjunk a hosszú, keskeny folyosóktól lakáson be-
lül és kívül egyaránt.
• A lakáson belül ne csak egy anyagot és színt alkalmaz-
zuk, keverjük õket bátran, az egészséges egyensúly érzeté-
re törekedve!
• A WC ajtaját és a WC ülõkéjének fedelét lehetõleg tart-
suk mindig csukva!
• Az ágy felett ne legyenek súlyos tárgyak a falra, illetve
mennyezetre rögzítve!
• A hálószobában ne legyen tükör, ha ragaszkodunk hozzá,
akkor se legyen túl nagy felületû, ha meg tudunk barátkozni
vele, kapjon függönyt, mint az ablak, amit estére húzzunk el!
• Szintén a hálószobára vonatkozik a következõ ajánlás:
televízió – és más elektrotechnikai cikk – se legyen bent,
illetve ha van, akkor minél kisebb képernyõjû legyen, és
állítsunk be egy sólámpát is az ágy közelébe.
• Figyeljünk oda a vízcsapokra, ha elkezdenek csöpögni,
haladéktalanul javíttassuk meg õket!
• A lakás több pontján helyezzünk el szobanövényeket, vi-
rágos és virágzat nélkülieket egyaránt!
• A konyhában a tûzhely és a mosogató ne kerüljenek köz-
vetlenül egymás mellé!
• A bejárati ajtó, illetve a hozzá vezetõ út mellé ültessünk
kisnövésû bokrokat, vagy állítsunk dézsás növényeket!
• Szellõztessünk inkább többször szélesre tárt ablakokkal,
mint folyamatosan bukóra nyitott ablakszárnyakkal!

Száz éve született
Wass Albert

Száz évvel ezelõtt, 1908. január 8-án
született gr. czegei Wass Albert. Az
1998-ban elhunyt író hamvai
Marosvécsen nyugszanak.

A második világháború üldöztetései elõl önkén-
tes számûzetést vállalva (több állomás után)
Amerikában telepedett le. Gondolatvilágában
Erdély a jót, az igazat, a tisztességet jelentette. A

román néptörvényszék 1946-ban (távollétében) halálra ítélte. 
A késõbbiekben a hazatérés reményét és a magyar állampol-

gárság visszaszerzését „dédelgette”. Azonban ez nem adatott
meg neki. Élete vége felé betegséggel és magánnyal küzdve
1998 februárjában a floridai Astorban eldördült egy fegyver. Má-
ig sem bizonyított egyértelmûen öngyilkosság ténye. 

Irodalmi munkásságának kritikai feldolgozása ma is folyik.
Népszerûsége az 1990-es évek végétõl az erdélyi olvasók
mellett a magyarországi olvasóközönség körében is folyama-
tosan növekszik. 2005-ben A Nagy Könyv címû magyaror-
szági felmérésben az egyik legkedveltebb magyar írónak bi-
zonyult: A funtineli boszorkány címû mûvét az olvasók a leg-
népszerûbb 12 magyar regény közé választották, az 50 leg-
népszerûbb magyar regény között pedig további két mûve is
szerepel: az Adjátok vissza a hegyeimet! és a Kard és kasza. 

Kívánsága szerint hamvai az erdélyi, marosvécsi Kemény-kas-
tély parkjában pihennek. Marosvécs és Pusztazámor között az
elmúlt években partneri együttmûködés alakult ki. G. H. K.
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Térségünk hírei
Együttmûködés Bergamo tartománnyal

Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése legutóbbi ülésén jó-
váhagyta a Bergamo Tartomány Önkormányzatával aláírandó
együttmûködési megállapodás tervezetét. Az együttmûködés
többek között a regionális fejlesztési lehetõségek kihasználására,
a gazdasági fejlõdés elõsegítésében részt vállaló kis- és közép-
vállalkozások támogatására terjed ki. A felek támogatják a helyi
önkormányzatok közötti együttmûködést, különös tekintettel az
Európai Unió által támogatott programokban való együttes rész-
vételre. Emellett az egyetemek, felsõoktatási intézmények és tu-
dományos-kutatási, kulturális és oktatási, valamint egészségügyi
intézmények közötti együttmûködés kialakítását és fejlesztését is
szorgalmazza a két fél.

Bemutató a Budaörsi Játékszínben

Nagy sikerrel mutatták be
február 1-jén a Budaörsi Já-
tékszínben Bernard Slade
Jövõre veled ugyanitt  címû
vígjátékát. A darab szerep-
lõi Bánfalvy Ági és
Harmath Imre. A romanti-
kus vígjáték évekig futott a
Brodwayon, sikeres film is
készült belõle Hollywood-
ban. A darab születése óta
egyike a legnépszerûbb, a
legtöbbet játszott színmû-

veknek a világ minden pontján. Hazánkban elõször Sztankay Ist-
ván és Schütz Ila vitte sikerre. (A történet folytatása, a Jövõre ve-
led ugyanitt 2. Gálvölgyi Jánossal és Hernádi Judittal nagy siker-
rel fut a Madách Színázban.) 

További info: www.budaorsijatekszin.hu 

Diósdi disznótor

Diósd Község Önkormányzata és a Diósdi Hagyományõrzõ Klub ja-
nuár 26-án hetedik alkalommal rendezte meg az immár hagyomá-
nyossá vált diósdi disznótort. A két – szponzorok felajánlásaiból vá-
sárolt – sertés feldolgozása után, kora délután megérkeztek az elsõ
érdeklõdõk, majd folyamatosan megtelt a tornaterem. A jellegzetes
sváb savanyúlevessel kezdetét vette a disznótor. A választékot orjale-
ves, székelykáposzta, véres- és májashurka, sültkolbász jelentette.
Kóstolgatás közben megérkezett Tüskés Ferenc és „bandája”, akik a
tõlük megszokott, a lakosság által kedvelt zenével színesítették a
programot. A megjelentek beszélgetéssel, borozgatással, vidám tán-
colással múlatták az idõt. E községi rendezvényen (már hagyomá-
nyosan) részt vettek Diósd partnertelepüléseinek  küldöttségei is. 

Váltás a polgármesteri székben Törökbálinton

Az elõzõ ciklus (2002–2006) polgármestere, Turai István nyerte a
törökbálinti idõközi polgármesterválasztást. Turaira 2953, mig
Keller Lászlóra 2226 választópolgár voksolt. A voksoláson a válasz-
tópolgárok 51,63 százaléka vett részt. Turai István polgármesterrel
együtt 10 Fidesz-KDNP-s, 6 MSZP-CIF-es és 2 Független Platform
Egyesület-es tagja van az új törökbálinti képviselõ-testületnek.

A digitális esélyegyenlõség központja lesz Százhalombatta

A digitális esélyegyenlõség nemzetközi szakmai központja lesz
Százhalombatta, miután együttmûködési megállapodást kötött a
város a Teleház Világszövetséggel (GTA). A kezdeményezés lénye-
ge a hátrányos helyzetû emberek és közösségek „bekapcsolása”
az információs társadalomba. Ennek érdekében – az országban el-
sõként – idén áprilisra kidolgozzák Százhalombatta digitális esély-
egyenlõségi, szolidaritási programját. Az errõl szóló együttmûkö-
dési megállapodást január 24-én írta alá Vezér Mihály polgármes-
ter és Gáspár Mátyás, a Teleház Világszövetség elnöke a százha-
lombattai Városházán. Az eseményen jelen volt Akhtar Badshah,
a Microsoft programigazgatóságának igazgatója is. 

Ingyenes oltás Százhalombattán

Január 23-án védõoltás-sorozat kezdõdött a városban. A többi
között a méhnyakrákot okozó vírus ellen ható négykomponensû
vakcinával elsõként Szeder Fanni, ifjúsági országos és diákolim-
piai bajnok úszót, felnõtt és ifjúsági válogatott sportolót oltották
be. A 60 millió forintos program keretében 674 , 13-18 év kö-
zötti lány kaphatja meg az oltást ingyenesen.

Új jegyzõje van Budaörsnek

Január 25-én sikerült egyhangú szavazással jegyzõt választania
a budaörsi önkormányzatnak. A testület öt jelölt közül 24 igen
szavazattal Bocsi István pályázatát találta a legjobbnak. 

Reneszánsz vetélkedõ Érden

A Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából
meghirdetett reneszánsz év programjához kapcsolódva háromfor-
dulós vetélkedõsorozatot indít az érdi Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár. A feladatok megtalálhatók a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban,
illetve a könyvtár honlapján ( www.csukalib.hu ). A megoldások
postai úton, valamint e-mailben küldhetõk be. A beadás határide-
je 2008. március 20. Eredményhirdetés: 2008. március 26-án a
könyvtárban.
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