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Nőnapi köszöntőNőnapi köszöntő

 Pátrovics Benedek dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek dr. Újházi Miklós
 polgármester jegyző polgármester jegyző

Pusztazámor Községi Önkormányzat Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületeKépviselő-testülete

Nőnap alkalmából Nőnap alkalmából 
szeretettel és tisztelettel köszöntjük szeretettel és tisztelettel köszöntjük 
a település valamennyi hölgy lakosát.a település valamennyi hölgy lakosát.

200 éve született Petőfi Sándor
„...a szépség mellett a szellem átérzésével 
érthetjük igazán költeményeit.” 

lllyés Gyula

Aki magyarul azt mondja: költő — min-
denekelőtt Petőfire gondol. Attól kezdve, 
hogy belépett az irodalomba, szüntelenül 
jelen van. Példakép és mérce. Lehetett és 
lehet szolgaian utánozni, lehetett és lehet 
kerülni mindent, ami az ő modorára em-
lékeztet, de nem lehet megkerülni: aki 
magyarul verset ír, az valahogy viszonylik 
Petőfihez. A róla írt kritikák, cikkek, tanul-
mányok, könyvek könyvtárat tesznek ki, és 
minden korban új szempontokból új mondanivalókat 
tesznek hozzá a hagyományhoz.

Az 1823. január elsején született Petőfi Sándor verse-
inek egy része nemcsak közismert, de olyan népdallá 
vált, amelyről sokan azt sem tudják, hogy Petőfi írta, hol-
ott mindiglen is ismerték. Nem lehet úgy magyarul élni, 
hogy az ember ne tudja kívülről a Petőfi-versek számos 
sorát. S mindehhez ő a legvilághíresebb magyar költő: 
ha valamelyest művelt külföldinek azt mondják: magyar 
irodalom – akkor mindenekelőtt Petőfi jut az eszébe.

Adatait szinte fölösleges leírni: oly ismer-
tek, mint versei. Ki ne tudná, hogy az 1822-
rol 1823-ra virradó szilveszter éjszakáján 
született? Ki ne tudná, hogy Petrovics Sán-
dornak hívták? Hogy mindössze huszonhat 
évet élt? Hogy 1848 forradalma elválaszt-
hatatlan a nevétől?

És hogy 1849-ben, a Segesvár melletti 
csatában esett el? Ki ne tudná, hogy kora 
legkövetkezetesebb hazai forradalmára 
volt, aki túlnézett a polgári forradalmak 
céljain? És ki ne tudná, hogy amit irodalmi 
népiességnek nevezünk, az minálunk a 
legkövetkezetesebben az ő költészetében 

valósult meg?
Költészete mögött szakadatlanul ott kell érezni életét, 

ezt a tüneményes életet, amely a XIX. század európai tör-
ténelmének nagy alakjai közt jelöli ki alakját és egyénisé-
gét. Ezt a nagyszerű, gyorsan elviharzó életet azonban a 
tetteken és az eszméért vállalt hősi halálon túl nemcsak 
díszíti, hanem hitelesíti költészete, mint ahogy költésze-
tének eszméit és hőfokát hitelesíti élete és hősi halála.

Forrás: literatura.hu
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Meghívó
Pusztazámor Községi Önkormányzat

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc

emlékére rendezendő 
ünnepségre és az azt követő koszorúzásra,

melyet március 14-én (kedd) 10:00 órakor tartunk az emlékműnél.
Mindenkit szeretettel várunk!

(Rossz idő esetén a megemlékezés az iskolában lesz.)

jájájájájjáááájáááátttttttttttt
ararararaaararccccccccccc

raraaaraaaaa,,,
emememeee léléléléékmkmkmkmmmmmmmműnűnűnnnűnűnnűnűnűnű éléléélllléléléléléééél....

Petőfi Sándor: 
Föltámadott a tenger

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

(Pest, 1848. március 27–30.)
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Szociális tűzifa a rászorultaknak

A tavalyi évben kialakult gazdasági 
helyzet még inkább arra kényszerítet-
te az önkormányzatot, hogy új meg-
oldást találjon ki a rászorultak támo-
gatására. 

A kormány 2022 szeptemberében 
tűzifaprogramot indított, amelyben 
szociális rászorultságtól függetlenül, az 
energia-vészhelyzet megoldása érde-
kében, háztartásonként maximalizált 
mennyiségben és áron vásárolható 
tűzifa az állami erdőgazdaságoknál.

Pusztazámoron a polgármester és 
jegyző közös kezdeményezésére, a 
képviselő-testület támogatásával az 
önkormányzat 50 m3 tűzifát vásárolt a 
Pilisi Parkerdő Zrt-től. A tűzifa hossza 
2,6 m, átmérőtartománya pedig 10 és 
30 cm csúcsátmérő között van. 

Községünkben rászorultsági szem-
pontok képezik a mérlegelés alapját. 
Kérelembenyújtás után, jövedelem-
igazolás mellett a Szociális Bizottság 
dönt az érintettek faellátásáról. A tűzi-

fa-megítélés nem csak abban merül 
ki, hogy a rászoruló kap egy bizonyos 
mennyiségű tüzelőhozzájárulást; a fát 
feldarabolva, igény esetén pedig egész 
rönkökben, és természetesen házhoz-
szállítással juttatjuk el az igénylőnek.

A megrendelt teljes mennyiségű 
tűzifa letárolásában és kiszállításában 
Kelemenné Orosz Edina helyi vállal-
kozó állt az önkormányzat rendelke-
zésére. A rönkök feldarabolásában, a 
vállalkozó munkatársai és eszközállo-
mánya biztosítása mellett, az önkor-
mányzat gondnoka is folyamatosan 
részt vesz.

Önkormányzat
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JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS
H K SZE CS P SZO V H K SZE CS P SZO V H K SZE CS P SZO V

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31

30 31

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
H K SZE CS P SZO V H K SZE CS P SZO V H K SZE CS P SZO V

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER
H K SZE CS P SZO V H K SZE CS P SZO V H K SZE CS P SZO V

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

31

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
H K SZE CS P SZO V H K SZE CS P SZO V H K SZE CS P SZO V

1 1 2 3 4 5 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

Pusztazámori hulladéknaptár, 2023

Kommunális Szelektív Zöldhulladék

Fenyőfagyűjtés Lomtalanítás
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Kivonat a 2022-es évben hozott ha-
tározatokból

64/2022. (X. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a következő 
elvi döntést hozza:  

A Zöld Zámor Egyesület virágül-
tetési akciójához kész anyagi támo-
gatással hozzájárulni a 2023. évi 
költségvetés terhére úgy, hogy a tá-
mogatás a település valamennyi bel-
területi utcájában felhasználható le-
gyen közterületen – lehetőség szerint 
évelő – virágok ültetéséhez.  A dön-
tés előtt előzetesen fel kell mérni a 
lakosság akcióban való részvételi haj-
landóságát. A támogatás biztosításá-
ról és összegéről a testület a felmérés 
eredményének ismeretében dönt.     

66/2022. (XI. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
megrendeli az Érd és Térsége Vízi-
közmű Kft-től a szennyvíztisztító-te-
lep rekonstrukciójának elhalasztása 
kapcsán feltétlenül szükséges felújí-
tásokat, amelyek elő tudják segíteni 
a kibocsátási határértékek tartását a 
végleges fejlesztést megelőző rövid 
időre:

– levegőztető rendszer felújítása
– iszapsiló műtárgy átalakítása elő-

ülepítővé és csökkentett térfogatú 
iszapsilóvá

– rács felújítása a mechanikai tisz-
títás hatásfokának növelése érde-
kében

– tervezési költségek.
A halaszthatatlan feladatok becsült 

értéke 30 500 000 Ft + ÁFA. 
A képviselő-testület felhatalmaz-

za a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére, ideértve 
a szükséges megállapodások meg-
kötését is. A 2022-ben szükségessé 

váló fedezetet a költségvetésben a 
szennyvíztisztító felújítására terve-
zett keret terhére biztosítja, valamint 
felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a 2023-ban esedékes kiadások 
fedezetét a jövő évi költségvetésbe 
tervezzék be.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

69/2022. (XI. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
azoknak a pusztazámori lakosoknak, 
akik 2022. december 31-ig töltik be a 
65. életévüket és akik 2022. novem-
ber 1-jén állandó lakóhellyel rendel-
keznek Pusztazámoron, települési 
támogatásként 10 000 forint egyszeri 
karácsonyi támogatást nyújt a költség-
vetés szociális keretének maradványa, 
valamint az általános tartalék terhére. 
A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

70/2022. (XI. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Gróh Janka pusztazámori lakos részé-
re a Bursa Hungarica „A” típusú ösz-
töndíjpályázat keretében 10 hónapra, 
2022/2023. tanév II. és a 2023/2024. 
tanév I. félévére vonatkozóan havi 4000 
Ft (azaz négyezer forint) ösztöndíjat ál-
lapít meg. Az ösztöndíj csak azokban 
a hónapokban kerül folyósításra, ame-
lyekben a pályázó beiratkozott hallgató-
ja a felsőoktatási intézménynek.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

71/2022. (XI. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a kiírásban fenn-
tartott jogával élve – indoklás nélkül 
– eredménytelenné nyilvánítja a park-
fenntartási munkálatok elvégzésére 
kiírt ajánlati felhívást, és új kiírás kidol-
gozása és új határidő meghatározása 
mellett dönt.

Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Képviselő-testületi határozatok
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72/2022. (XI. 21.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a tulajdonában lévő Petőfi Sándor u. 
1/B. (180/2 hrsz.) alatti ingatlanon álló 
épület helyiségeit nem adja ki bérbe.

74/2022. (XII. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

A Pusztazámor Községi Önkormány-
zat Képviselő-testülete Pusztazámor 
község Településszerkezeti tervé-
nek, Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének a 441/31-es 
hrsz.-ú Határ utca és az utca mentén 
fekvő 484-es hrsz.-ú földrészlet hatá-
lyos településrendezési eszközökben 
kertvárosias lakóterület besorolású 
része lehatárolásának a módosításá-
val kapcsolatosan a környezeti vizs-
gálat szükségtelenségéről, valamint a 
partnerségi egyeztetés lezárásáról az 
alábbi döntéseket hozza:

1. Az egyes tervek, illetve progra-
mok környezeti vizsgálatáról szó-
ló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
1. § (3) bekezdés szerint a várható 
környezeti hatás jelentőségének 
eseti meghatározása alapján – 
a környezet védelméért felelős 
szervek véleményének figyelem-
bevételével – megállapítja, hogy 
a tárgyi módosításhoz környezeti 
vizsgálat készítése nem szükséges;

2. A partnerségi egyeztetést a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
29/A. §-ában és a településrende-
zési eszközök készítésével, mó-
dosításával kapcsolatos partner-
ségi egyeztetés szabályairól szóló 
8/2017. (VI. 28.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint le-
folytatta és lezárja; 

3. Megállapítja, hogy a településren-
dezési eszközöknek az időközben 
kiépített Határ utca nagy részének 
helyben történő megtartásával 
441/31-es hrsz.-ú Határ utca és az 
utca mentén fekvő 484-es hrsz.-ú 
földrészlet hatályos településren-
dezési eszközökben kertvárosias 
lakóterület besorolású része leha-
tárolásának módosítására, az új 
szabályozások meghatározására 

vonatkozó igények támogathatók, 
azokkal kapcsolatban partnerségi 
észrevételek nem érkeztek.

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a 
végső szakmai véleményezési 
szakasz lefolytatását kezdemé-
nyezze az állami főépítészi hatás-
körében eljáró Pest Megyei Kor-
mányhivatalnál.

5. Felhatalmazza a polgármestert a 
további szükséges intézkedések 
megtételére, dokumentumok alá-
írására.

6. Felkéri a polgármestert, hogy a 
záró szakmai vélemény beérke-
zése után a településrendezési 
eszközök módosítását terjessze 
be a képviselő-testület elé végső 
jóváhagyásra.

Határidő:  2022. december 31.
Felelős:  polgármester, jegyző 

75/2022. (XII. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor község településren-
dezési eszközei 2022. évi részleges 
módosításának a megindításáról, a 
„Pusztazámor község településrende-
zési eszközeinek egyszerűsített eljá-
rásban történő részleges módosítása 
a 441/31-es hrsz.-ú Határ utcára és a 
484-es hrsz.-ú belterületi földrészlet-
re vonatkozóan a meglévő utca meg-
tartása érdekében” című egyeztetési 
dokumentáció előzetes elfogadásáról, 
a főépítészi feljegyzés elfogadásáról 
és a dokumentációban kijelölt új be-
építésre szánt terület vonatkozásában 
az Étv.-ben foglalt követelményeknek 
való megfelelésről a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfo-
gadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 
Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése 
alapján a Pusztazámor Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a kö-
vetkező döntéseket hozza:

1. Előzetesen elfogadja a „Puszta-
zámor község településrendezési 
eszközeinek egyszerűsített eljárás-
ban történő részleges módosítása 
a 441/31-es hrsz.-ú Határ utcára 
és a 484-es hrsz.-ú belterületi 
földrészletre vonatkozóan a meg-
lévő utca megtartása érdekében” 
című egyeztetési tervdokumentá-

ciót, és azt egyeztetésre alkalmas-
nak tartja.

2. Az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés 
e) pontja alapján igazolja, hogy a 
„Pusztazámor község település-
rendezési eszközeinek egyszerű-
sített eljárásban történő részleges 
módosítása a 441/31-es hrsz.-ú 
Határ utcára és a 484-es hrsz.-ú 
belterületi földrészletre vonatko-
zóan a meglévő utca megtartá-
sa érdekében” című egyeztetési 
tervdokumentációban kijelölt új 
beépítésre szánt terület vonatko-
zásában a törvényi előírások az 
1. melléklet szerint teljesülnek, és 
a település már beépítésre kijelölt 
területén belül máshol a tárgyi la-
kótelek bővítése nem valósítható 
meg.

3. Elfogadja a jelen határozat 2. mel-
lékletét képező Főépítészi feljegy-
zést.

4. Felhatalmazza a Polgármestert a 
további szükséges intézkedések 
megtételére, dokumentumok alá-
írására;

5. Felkéri a Polgármestert, hogy a 
terv egyeztetési eljárását kezdje 
meg a 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet 66. § (1) bekezdése sze-
rint az általános egyeztetési eljá-
rási szabályok alkalmazásával az 
E-TÉR felületen.

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

76/2022. (XII. 12.) számú 
képviselő-testületi határozat

Pusztazámor Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete által 
adományozandó elismerésekről szóló 
10/1995. (IV. 27.) önkormányzati ren-
delet 9–10. §-a alapján úgy döntött, 
hogy 50 000 Ft községi ösztöndíjat 
állapít meg a 2021/2022-es sport-
eredményeire tekintettel Jarács István 
pusztazámori lakos részére.

Határidő:  szükség szerint
Felelő: polgármester, jegyző

 Pátrovics Benedek  Dr. Újházi Miklós
 polgármester jegyző
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Tájékoztató a 2023. évi költségvetésről

Pusztazámor állami támogatása nem sokkal, de több, mint 
tavaly. Természetesen ez messze nem elég, a kötelező fel-
adatok ellátásának költségeit sem fedezi, de minden plusz-
forint jól jön. Szolidaritási hozzájárulást idén nem kell fi-
zetnünk. Jobban örülnék, ha kellene, mert az azt jelentené, 
hogy az iparűzési adóerőképességünk magasabb, de nem 
ez a helyzet. Zámoron van nagyjából 250 vállalkozás. Eb-
ből van néhány, amely szünetelteti a tevékenységét, és van 
pár, amely most kezdte. A lényeg, hogy a tavalyi adóbevé-
telünk egyharmadát a vállalkozások kevesebb mint 3%-a (6 
vállalkozás) fizette be. Így sajnos nem meglepő, hogy a falu 
adóerőképessége olyan csekély, hogy nem kell szolidaritási 
hozzájárulást fizetnünk. Persze ez egyebek mellett abból is 
adódik, hogy a helyi vállalkozások az adó kötelező meg-
osztása miatt más településekre is fizetnek iparűzési adót. 

Saját bevételünk döntő része továbbra is a hulladékkeze-
lő központ után kapott éves juttatásból származik. Az ipari 
parkban lévő telkeinket is szeretnénk értékesíteni, mert eb-
ből fedeznénk a fejlesztési, felújítási kiadásokat. Örömteli, 
hogy a tavaly itt telket vásárolt vállalkozás már az épületet 
tervezi. 

A kiadások között a működtetési költségek biztosítása 
élvez elsőbbséget, de fejlesztésre is gondol az önkormány-
zat. Tavaly vállaltuk, idén végrehajtjuk a szennyvíztisztító 
részleges felújítását, a biológiai műtárgy rekonstrukcióját. 
Ezt szolgálja az erre elkülönített keret. 

Az évtizedes szokásainknak megfelelően terveznénk 
még útjaink, járdáink felújítására is egy kisebb összeget. 
Köszönhetően a folyamatos felújításnak, karbantartások-
nak Zámoron az önkormányzati utak megfelelő állapot-
ban vannak. (Ez az állami tulajdonban és kezelésben lévő 
81107 útra – Kossuth utca és Petőfi utca egy része – nem 
teljesen igaz. Különösen az elmúlt évben keletkezett sok 
kátyú, és sajnos azt is látni kell, hogy – vagy az anyag, vagy 
a kivitelezés hibájából – sokszor a javított felületen is új 
kátyú keletkezett.) 

Tervezünk fejlesztési tartalékot is, ha esetleg pályázat 
igénybevételével, vagy önerőből kisebb fejlesztésbe (pl. 
óvodai játszóudvar) bele akarnánk kezdeni. A kiadások 
teljesítésénél – mint eddig mindig – elsődlegesen a bizton-
ságot kell szem előtt tartani. Ez azért is fontos, mert ha az 
ipari parki telkeink értékesítése nem az elképzelt ütemben 
halad, akkor a tisztító biológiai műtárgyának felújítását is a 
tartalékból kell fedeznünk. 

Dr. Újházi Miklós

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a 
2023. évi költségvetéséről a következők szerint rendelke-
zik:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a Pusztazámor Községi Önkormányzat-
ra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a 
Napköziotthonos Óvodára terjed ki.

A költségvetés címrendje
2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Nap-
köziotthonos Óvoda külön címet alkot. Az önkormányzat-
hoz tartozó feladatok – nem intézményi kiadások – külön-
külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §

(1)  Az önkormányzat 2023. évi költségvetése összevont 
mérlegének:  

664.239.397 Ft-ban, azaz hatszázhatvannégymillió-két-
százharminckilencezer-háromszázkilencvenhét forintban

b) kiadási főösszegét 664.239.397 Ft-ban, azaz hatszáz-
hatvannégymillió-kétszázharminckilencezer-háromszázki-
lencvenhét forintban határozza meg. 

(2) A Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetése 
összevont mérlegének:

a) bevételi főösszegét 110.598.680 Ft-ban, azaz száztíz-
millió-ötszázkilencvennyolcezer-hatszáznyolcvan forint-
ban

b) kiadási főösszegét 110.598.680 Ft-ban, azaz száztíz-
millió-ötszázkilencvennyolcezer-hatszáznyolcvan forint-
ban határozza meg.

(3) A 2023. évi költségvetést részletesen az alábbiak sze-
rint határozza meg:

a) Önkormányzat:  295.303.358 Ft működési, közhatalmi 
bevétel  

80.000.000 Ft felhalmozási bevétel
220.110.000 Ft működési kiadás
67.700.000 Ft felhalmozási kiadás
96.709.815 Ft finanszírozási kiadás
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a költségvetési hiány/többlet:
9.216.457 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
9.216.457 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybe-

vétele

  b) Napköziotthonos Óvoda
102.829.025 Ft működési bevétel,
1.500.000 Ft felhalmozási bevétel, melyekből
92.899.025 Ft az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi finanszírozás)

109.098.680 Ft működési kiadás
1.500.000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
6.269.655 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
6.269.655 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybe-

vétele

Költségvetési bevételek és kiadások
4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti 
és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénz-
ügyi mérleget az 1. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó fi-
nanszírozási egyenleget a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az 
önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek forráson-
kénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó 
pénzügyi mérleget az 3. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó 
finanszírozási egyenleget a 4. sz. táblázat tartalmazza. Az 
önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek forrá-
sonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalma-
zó pénzügyi mérleget az 5. sz. táblázat, az ehhez kapcso-
lódó finanszírozási egyenleget a 6. sz. táblázat tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és finanszírozá-
si kiadási előirányzatai a következők:

működési előirányzat összesen: 315.319.815 Ft
személyi jellegű kiadás  52.150.000 Ft
munkaadókat terhelő járulékok  6.400.000 Ft
dologi kiadások 115.000.000 Ft
ellátottak juttatásai   10.000.000 Ft
egyéb működési célú kiadások,  36.560.000 Ft
(speciális támogatások, átadott pénzeszközök)          
finanszírozási kiadások  95.209.815 Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda működési kiadási előirány-
zatait a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:  109.098.680 Ft
személyi jellegű kiadás 75.958.680 Ft
munkaadókat terhelő járulékok  10.500.000 Ft
dologi kiadások   22.640.000 Ft

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szerve és fel-
adataik működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirány-
zatonként és címenként a 7., 9., 12., 13., és 14. sz. táblázat 
tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási 
kiadásai összesen 69.200.000 Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

beruházások előirányzata    2.500.000 Ft
felújítások előirányzata 56.000.000 Ft
egyéb felhalmozási kiadás, 

átadott pénzeszköz 9.200.000 Ft
- fejlesztési célú finanszírozási kiadás 1.500.000 Ft   

(2) A Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásai ösz-
szesen 1.500.000 Ft. 

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási 
(felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9., 
10., 11. és 14. sz. táblázat tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános tar-
taléka 268.919.582 Ft, azaz kétszázhatvannyolcmillió-ki-
lencszáztizenkilencezer-ötszáznyolcvankét forint.  

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési 
tartaléka 10.800.000 Ft, azaz tízmillió-nyolcszázezer fo-
rint.

A tartalékok részletezését a 15. sz. táblázat tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2023-ban induló többéves kihatással 
járó beszerzést nem tervez. 

9. §

Az önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU-támo-
gatással megvalósuló projektje nincs.  

10. §

Az önkormányzatnak a 2023. évben adósságot keletkezte-
tő ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezett-
sége nincs. 

A költségvetési létszámkeret
11. §

(1) Az önkormányzat létszámkeretét a 7. sz. táblázatban 
állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között a köz-
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foglalkoztatottak számának előirányzata az év egészében 
átlagosan 1 fő.  Amennyiben a közfoglalkoztatottak fog-
lalkoztatása nem valósul meg, az ő bevonásukkal ellátni 
tervezett feladatok a jóváhagyott létszámkereten belül más 
formában is elláthatók.  

(2) A Napköziotthonos Óvoda esetében az engedélye-
zett létszámkeretet a 9. sz. táblázat tartalmazza. 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.
12. §

Az önkormányzat és a költségvetés szerve bevételi és ki-
adási előirányzati év közben megváltoztathatóak.

13. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos határkörébe tartozik a 
költségvetési rendelet módosítása. 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve va-
lamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénza-
lap az önkormányzat számára címzett, feladattal terhelt 
pótelőirányzatot biztosít, a polgármester és az óvodaveze-
tő ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat, 
illetve a Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait. 
Egyéb pótelőirányzat esetében a képviselő-testület határo-
zata szükséges a módosításhoz. 

14. §

(1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása 
nélkül – az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha 
az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendel-
kezésére vagy a képviselő-testület határozata alapján van 
szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végre-
hajtandó. A polgármester önálló hatáskörében eljárva a 
költségvetési évben alkalmanként 2.000.000 Ft-ig dönthet 
az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a 
tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 5.000.000 
Ft-ot. Az óvodavezető önállóan a költségvetési évben al-
kalmanként 1.000.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, 
azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen 
nem haladhatja meg az 3.000.000 Ft-ot. Az előirányzat 
módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester, il-
letve az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente 
tájékoztatja.

(2) A polgármester az általános tartalék felhasználásáról 
a költségvetési évben alkalmanként 2.000.000 Ft-ig önál-
lóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgy-
évben együttesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot. 
Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészíté-
sében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül 
tájékoztatja.

(3) A polgármester a fejlesztési tartalék felhasználásáról a 
költségvetési évben önálló hatáskörében eljárva alkalman-
ként 2.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az 

összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem halad-
hatja meg a tartalék ötven százalékát. A fejlesztési tartalék 
felhasználásáról, a jegyző előkészítésében, a polgármester 
a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester 
önálló hatáskörben eljárva alkalmanként nettó 4.000.000 
Ft-ig vállalhat kötelezettséget. 

(5) A jóváhagyott előirányzatokon belül az óvodavezető 
alkalmanként nettó 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettsé-
get. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról nettó 
4.000.000 Ft-ig a polgármester, ennél nagyobb összeg ese-
tén a képviselő-testület határoz.

(6) A polgármester az önkormányzat szabad pénzesz-
közeit összeghatárra tekintet nélkül felhasználhatja, de 
kizárólag a Magyar Állam által teljes mértékben garantált 
állampapírok (államkötvény, kincstárjegy) vásárlására, va-
lamint az önkormányzat számlavezető bankjánál, vagy a 
Magyar Államkincstárnál történő lekötésre.

15. §

A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából 
származó megtakarítások felhasználására csak a képvise-
lő-testület engedélyével kerülhet sor. 

16. §

(1) A helyi lakosok lakáscélú támogatására egy jogosult te-
kintetében felhasználható összeg 600.000 Ft.

(2) Az újszülöttek támogatására egy jogosult tekintetében 
felhasználható összeg 50.000 Ft.

17. § 

Jelen rendelet rendelkezéseit azonban 2023. január 1-ig 
visszamenőleg kell alkalmazni. 

Záró rendelkezés
18. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

  Dr. Újházi Miklós Pátrovics Benedek
  jegyző polgármester

A rendeletet a képviselő-testület 2023. február 9-ei ülésén 
fogadta el, kihirdetve 2023. február 10. napján lett. 

Dr. Újházi Miklós
jegyző

A rendelet és valamennyi táblázata megtalálható a www.
pusztazamor.hu honlapon, a Képviselő-testület/Rendele-
tek felületen.
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Óvodai beiratkozás

A Napköziotthonos Óvoda 2023/2024. nevelési 
évre vonatkozó óvodai beíratás és a 2023. évi nyári 
zárvatartás időpontjai

A hatályos jogszabályokat figyelembe véve a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. (2) bekez-
dés b) pontja alapján a Pusztazámori Napköziotthonos 
Óvodába a 2023/2024. nevelési évre történő beiratko-
zás időpontja és módja a következő:

2023. április 20–21., 8-16 óra között.
A beiratkozás helyszíne: 
Pusztazámor Napköziotthonos Óvoda (2039 Puszta-

zámor, Petőfi Sándor u. 27.)
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermekük igazolá-

sára a beiratkozás alkalmával hozzák magukkal:
– a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát vagy 

a gyermek személyi igazolványát,
– a gyermek TAJ-kártyáját
– a gyermek lakcímkártyáját.
Az óvoda 2023. év nyári zárvatartásának ideje:
A zárvatartási idő:  2023. július. 10.–augusztus 4.
Nevelés nélküli munkanap:  2023. augusztus 7. (hétfő)
Nyitás:  2023. augusztus 8. (kedd)

Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda
Pusztazámor Községi Önkormányzat

Hosszú hétvégék 2023-ban

Két négynapos és négy háromnapos ünneppel szá-
molhatunk az idén. Január 1-je és az augusztus 20-i 
nemzeti ünnep esik hétvégi napra, így ezeket a mun-
kaszüneti napokat munka szempontjából nem fogjuk 
megérezni.

2023-ban az ünnepek miatt kilenc munkaszüneti 
nappal számolhatunk, amelyek hétköznapra esnek, 
közülük március 15-e és a mindenszentek november 
1-jén szerdára.

Összesen két négynapos, és négy háromnapos hosszú 
hétvége lesz ebben az évben – ebből az utolsó átnyúlik 
2024-be –, amire már jó előre lehet tervezni a pihenést.

Háromnapos hosszú hétvégék 2023-ban
Április 29–30. és május 1. – szombat, vasárnap, hétfő
Május 27–28–29. – szombat, vasárnap, hétfő
Október 21–22–23. – szombat, vasárnap, hétfő
December 30–31. és 2024. január 1. – szombat, va-

sárnap, hétfő
Négynapos hosszú hétvégék 2023-ban

Április 7–8–9–10. – péntek, szombat, vasárnap, hétfő
December 23–24–25–26. – szombat, vasárnap, hét-

fő, kedd
2023 munkaszüneti napok terén növekedést hozott, 

hiszen 2022-ben összesen csak hat munkanapra eső 
munkaszüneti nap volt.

KÖNYVELÉS PUSZTAZÁMORON!
„A szomszédban lakó könyvelő a legjobb garancia!”

Több éves helyi és környékbeli referenciákkal rendelkezünk.
SIMONNÉ HARGITAY LINDA ÉS SIMON ATTILA

TEL: +36 20 3444 035 | WWW.TIPPADO.HU

• TELJESKÖRŰ KÖNYVELÉS
• ADÓTERVEZÉS, 

CÉGALAPÍTÁS

• TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ
• MUNKA- ÉS SZEMÉLYÜGY
• BÉRSZÁMFEJTÉS
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Levegőt…

Már a levegő is túl összetett anyag 
ahhoz, hogy egy újságcikk terjedel-
mében minden lényeges jellemzőjére 
kitérjünk, ráadásul ezek fontosságát 
az adott környezet is befolyásolja. Pél-
dául egy vegyi gyár közelében szerves 
szennyező anyagok lehetnek benne, 
egy forgalmas nagyvárosi környe-
zetben a nitrogén-oxidok okoznak 
problémát. A mi, pusztazámori lakó-
helyünkön a problémás összetevő a 
’szálló por’ (lásd a Wikipédián: https://
hu.wikipedia.org/wiki/Szálló_por). Ez 
nem a háziasszonyok ősi ellensége, 
a bútorokon is lerakódó por, hanem 
az annál sokkal kisebb részecskékből 
álló összetevő. 

Miért okoz ez problémát? A na-
gyobb szemcsék (nagyobb, mint 10 
mikrométer – a mikrométer [μm] a 
milliméter ezredrésze –, azaz nagyob-
bak, mint 1/100 milliméter) az orrunk 
és szánk nyálkahártyáján megtapad-
nak, így nem kerülnek a tüdőnkbe, 
felköhögjük és a szervezetünk képes 
eltávolítani őket. A 10 mikrométer az 
a határ, ahol a porszemcsék már túl-
jutnak a garatunkon a hörgőinkbe; a 
2,5 mikrométer pedig az, ahol a ré-
szecskék már a tüdőnk legrejtettebb 
zugaiig, a léghólyagokig vándorolnak 
és életünk végéig ott maradnak, fel-
halmozódnak. Ez jelentősen terheli a 
szívet és az érrendszert, a szemcsék 
pedig növelik az asztma és tüdőrák 
kockázatát. Statisztikailag ez embe-
ri életévekben és az egészségügyre 
fordított milliárdokban mérhető, ezért 
határoztak meg az EU tagállamai, a 
’PM 2,5’-re, azaz 2,5 mikrométernél 

kisebb szállópor-részecskékre szigorú 
25 μg (mikrogramm, a gramm ezred-
része) határértéket 1 m3 levegőre, éves 
átlagban, azaz 25 μg/m3-t.

Bármilyen problémával szeretnénk 
foglalkozni, a 0. lépés annak minél pon-
tosabb ismerete, adatok gyűjtése, folya-
matos mérése, ellenőrzése. Erre indult a 
világban egy új kezdeményezés a citiz-
ten-science, magyarul közösségi vagy 
civil tudomány (https://hu.wikipedia.
org/wiki/Közösségi_tudomány), mely 
az élet nagyon sok területét átfogja. 
Lényege, hogy az állampolgárok nem 
várnak arra, hogy az állam bácsi meg-
oldja a problémáikat, hanem saját ke-
zükbe veszik a sorsukat, és kisközösségi 
szinten összefognak. Létezik ezeknek a 
kezdeményezéseknek EU-szintű koor-
dinálása is: https://eu-citizen.science/
faq/. Az összefogás egy lényeges terüle-
te a környezeti monitoring, a környezet 
állapotának, egészségének mérése, do-
kumentálása. Az állampolgárok látható-
vá teszik az addig láthatatlan értékeket, 
ami a „ha nem mérek, nincs adat, ha 
nincs adat, nincs probléma” szemlélet 
végét jelenti.

Jelenleg is igen sok területen zajlik 
áttörés. Az egyik legelőrehaladottabb 
a levegőminőség mérése; már 30 ezer 
forint alatt kaphatóak olyan szenzo-
rok, amik légnyomást, hőmérsékletet, 
páratartalmat, négyféle részecskefrak-
ciót, szerves szennyezőket és nitro-
gén-oxidokat is mérnek, és az adatok 
a neten valós időben online elérhetők 
(https://www.levego.hu/egyeb/a-meg-
fizetheto-aru-levegominoseg-me-
ro-keszulekrol/).

A világ légszennyezettségéről több 
térképes oldal is beszámol (https://
waqi.info/hu/, https://sensor.commu-
nity/hu/), köztük egy magyar nyelvű 
is. Általában elég a keresőbe beírni, 
hogy Pusztazámor, és ránk közelít az 
oldal.

Mi az Iotroniq által összeszerelt készü-
lék beszerzésébe fogtunk bele: (https://
iotroniq.hu/product/sds011-air-qua-
lity-fine-dust-sensor-kit-based-on-sen-
sor-community-luftdaten-airrohr-pro-
ject/). Ami szükséges hozzá, az a 
kültéri 220V és wifikapcsolat – ezek 
már szinte mindenütt rendelkezésre 
állnak, így akinek lehetősége van erre 
az egyszeri beruházásra, annak min-
denképpen érdemes belevágnia és 
adatokkal támogatnia a közösségét. 
Kérdés esetén szívesen segítek, a kész 
rendszert is szívesen bemutatom.

A mi készülékünk:

A 220 V-ot a klímaberendezés kül-
ső egységéből vezettem ki. Az elhe-
lyezésnél fontos szempont, hogy a 
készülék lássa a wifi jelét.

A víz mellett az életünk nélkülözhetetlen, mégis igen mellőzött eleme a le-
vegő. A fontosságáról nem nagyon veszünk tudomást, a vízhez hasonlóan 
nem értékeljük – erről talán asztmás embertársaink tudnának beszélni. Még 
legjobban talán a művészeket ragadja meg, a lényegét is ők tudják legjobban 
átadni (lásd impresszionisták ’plein air’ szabad levegőn való alkotásai). Jelen 
cikkben ennek a fontos környezeti elemnek a minőségére, és ebben saját fe-
lelősségünkre szeretném felhívni a figyelmet. Elöljáróban is leszögezve, hogy 
nem felelősök keresése vagy bárki megbüntetése a cél (az egy zsákutca). In-
kább a közös értékünk (a levegő is az) feletti közös gondolkodás, törődés és 
megoldások keresése a célunk.
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A készüléket pont a ködös január 
25-i héten üzemeltük be, és megdöb-
benve láttuk, hogy a levegő minősége 
egy hétig sokkal rosszabb volt, mint a 
Budapest belvárosi értékek. Eredmé-
nyek a Sensor Community oldalán:

A World Air Quality Index oldalon:

A szeles idő igen sokat javított a le-
vegő minőségén! A napi görbe igen 
nagy segítség lehet az érzékenyeb-
beknek, az időseknek, asztmásoknak, 
kisgyermekes családoknak. Nagyon 
jól megmutatja, hogy mikor érdemes 
sétálni, mikor nem, mikor érdemes 
szellőztetni, mikor kevésbé (az oxi-
génhiány rosszabb a pornál, ezért az, 
hogy egyáltalán nem szellőztetünk, 
nem megoldás).

Ahogy a készülék ismertetőjén áll: 
„A mért adatok tájékoztató jellegűek, 
minél több készülék kerül kihelye-
zésre, annál megbízhatóbb adatokkal 
szolgál a mérőhálózat.” A rendszer 
úgy lett kitalálva, hogy annál jobb, 
minél többen vagyunk benne. 

Hajrá, érdemes belevágni!
Réder Ferenc

okleveles biológusmérnök,
fejlesztéspolitikai szaktanácsadó

Ne égessünk otthon műanyagot!

A háztartásokban általában két ok 
miatt égetnek hulladékot: az ener-
giaárak emelkedése miatt mindenki 
igyekszik minél olcsóbban megúszni 
a telet; vannak, akik – pl. lustaságból 
– nem akarják szelektíven gyűjteni 
és elvinni vagy elszállíttatni a feles-
legessé vált anyagokat, egyszerűen 
bedobják a kályhába a holmikat. 
Műszálas ruhaneműk, műanyagok a 
környezetre káros anyagnak minősül-
nek, ezek megsemmisítése az uniós 
szabályok szerint csak zárt rendszer-
ben, égetőművekben lehetséges.

A háztartásokban leggyakrabban 
előforduló műanyagok a polietilén 
(PE) és polipropilén (PP). Ezen anya-
gokból készül a háztartásban használt 
eszközök jelentős része, valamint szá-
mos csomagolóanyag, zacskó, üdítős 
flakon. Égésükkor rákkeltő, bőr- és 
szemirritációt okozó, a légző- és im-
munrendszert és a vérképző szerveket 
súlyosan károsító vegyületek szabadul-
nak fel. Ezek kis mennyiségben egész-
ségkárosodást, nagy koncentrációban 
akár azonnali halált is okozhatnak.

A PVC (poli-vinil-klorid) égésekor 
olyan anyagok szabadulnak fel, mint 
az első világháborúban harci gáz-
ként alkalmazott foszgén, a rákkeltő 
vinil-klorid, illetve a rendkívül egész-
ségkárosító dioxinok. Ha műanyagot 
égetünk, vagy a környezetünkben te-
szi ezt valaki, könnyen elszenvedhet-
jük a következő egészségkárosodások 
valamelyikét: daganatos megbetege-
dések, impotencia, magzatkárosodás, 
máj- és vesekárosodás, májrák, lég-
zési elégtelenség, tüdőgyulladás, vér-
sejt-károsodás, halál.

A műanyagok égetése nyílt színen 
vagy bármilyen tüzelőberendezés-
ben tilos. A jogszabály megszegői 
50 000–500 000 forintig terjedő bír-
ságra, vagy a Btk. 248. §-a alapján 
5 évig terjedő szabadságvesztésre 
számíthatnak!

Ha észrevesszük, hogy környeze-
tünkben nem tűzbe való anyagot éget-
nek, több megoldás közül is választha-
tunk szomszédunk megfékezésére.

Mit tehetünk, ha valaki környeze-
tünkben műanyagot éget? Adjuk oda 
neki a Levegő Munkacsoport kiadvá-

nyát, szórólapját, hiszen sokan nincse-
nek tisztában az égetés következmé-
nyeivel. Ha ezzel nem érünk el hatást, 
forduljunk a helyi önkormányzat 
jegyzőjéhez – lehetőleg írásban, és 
vállalva egy esetleges eljárásban való 
részvételt, tanúskodást is. A közér-
dekű bejelentő adatai csak az eljáró 
hatóság részére adhatók át, nyilvános-
ságra nem hozhatók. 2013. évi CLXV. 
tv. alapján közérdekű bejelentésekkel 
fordulhatunk az illetékes hatóság felé, 
melyet műanyagégetés esetén is il-
letékmentesen megtehetünk. Fontos 
erre a jogszabályra hivatkozni leve-
lünkben! A tűzoltóság (105) vagy a 
rendőrség (107) intézkedését kérhet-
jük. Notórius égetőkkel szemben az 
illetékes környezetvédelmi felügyelő-
ség is eljárhat.

Mit tehetünk azért, hogy minél ke-
vesebb műanyag kerüljön a környe-
zetbe? A legjobb az, ha megelőzzük 
a hulladékképződést. Ne vásároljunk 
eldobható csomagolásban kínált ter-
mékeket, inkább a visszaválthatót 
vagy újrahasználhatót válasszuk! Ne 
vigyünk el műanyag zacskókat a bol-
tokból, inkább használjunk vászon 
bevásárlótáskát vagy kosarat!

Az egészségtelen adalékanyagokkal 
ízesített, tartósított üdítőitalok helyett 
igyunk csapvizet. A több száz vagy 
ezer kilométerről szállított, műanyag 
palackban forgalmazott ásványvizek 
helyett is megfelel a csapvíz.

Épületeink berendezésénél válasz-
szunk tartós fa bútorzatot, mely nem 
tartalmaz műanyagot. Tömör fából 
készült bútorokat válasszunk, melyet 
olajjal és viaszolással magunk is le-
kezelhetünk méregmentesen.

Kerüljük a műszálas ruhákat. Gyűjt-
sük szelektíven a műanyag hulladékot, 
hogy azt újra lehessen hasznosítani! 

Forrás: http://www.levego.hu/
kiadvanyok/ne_egesd_el, https://
www.levego.hu/sites/default/fles/ki-
advanyok/egetesszoroanyag_2014_
web_0.pdf 

A tippek és ötletek forrása a Kis-
lábnyom Hírlevél 33. száma.

Az oldalpárt összeállította 
a Zöld Zámor Természet- 

és Környezetvédő Egyesület.
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A festészet mint önkifejezés

Miklósi-Vass Erika gyerekkorában na-
gyon sokat rajzolt. Szabadidejének 
jó részét kreatív dolgok készítésével 
töltötte, hiszen mindig kitalált valami 
újat. Nagyon szeretett az állatokról és 
a növényekről rajzokat készíteni. Ál-
talános iskolában rajzszakkörre járt, 
rendszeres résztvevője volt rajzverse-
nyeknek. Az egyik legemlékezetesebb 
megmérettetése 1992 októberében 
volt, ugyanis egy Peruban rendezett 
nemzetközi rajzversenyen első helye-
zést ért el.

Középiskolai tanulmányait követő-
en nem vették fel a Képzőművészeti 
Egyetemre, így hétköznapi szakmát 
választva ügyintézőként helyezkedett 
el, majd a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának igaz-
ságügyi igazgatási ügyintéző szakán 
diplomázott.

Kreativitását 2019 áprilisában virág-
kötő tanfolyamon is sikerrel kamatoz-
tatta. Más rejtett képességeit pedig 
egy ún. jobb agyféltekés rajztanfo-
lyam hozta felszínre. Ezen a kurzuson 
jött rá arra, hogy nagyon eltávolodott 
a valódi énjétől, attól, ami valójá-
ban a korábbiakban foglalkoztatta. 
2020-ban jelentkezett a Valdor Art 
Alternatív Rajz- és Festőiskola „Alkoss 
Szabadon” mentorprogramjába, ahol 
számos technikával – grafit, színes ce-
ruza, szén, pasztellkréta, akrilfestés és 
ezek vegyes használata – ismerkedett 
meg. Közülük az akrilfestési technika 
áll hozzá a legközelebb, ugyanis ezzel 
a festési móddal képes a legjobban ki-
fejezni önmagát.

Miklósi-Vass Erika számára a fes-
tészet jelenti a kikapcsolódást, a fel-
töltődést. Vannak napok, mikor köny-
nyedén kezd neki egy-egy alkotásnak, 
máskor pedig a hétköznapi dolgai 
szinte elsodorják, és nem jut ideje 
arra, hogy kézbe vegye az ecsetét. 

„Az alkotás, az, hogy valamit én ma-
gam hozok létre, nagyon jó érzés. Volt 
már pár megrendelésem is; valaki saját 
részre kért képet, más pedig ajándékba 
szánta a barátjának, szüleinek. Ilyenkor 
együtt gondoltuk ki, milyen is lenne az 
a világ, ami a megajándékozottat is 

A festészet élvezetes, ugyanakkor meditatív időtöltés, hiszen mentálisan és 
egészségügyi szempontból is számos pozitív hatással bír. Nemcsak foglal-
kozásként, hanem hobbiként is kellemes időtöltést jelent. Napjaink rohanó 
ritmusában a nyugalom szigetét képezheti számunkra. Mondhatni, hogy a 
festészet az önkifejezés egyik formája. Egy-egy jól sikerült festmény kellemes 
látvány, önbizalmat adhat az alkotójának, sőt növelheti magabiztosságát, ér-
zékenyebbé és befogadóbbá teszi a külvilág szépségeire – vallja a Pusztazá-
moron élő Miklósi-Vass Erika festőművész.

MUNKA KÖZBEN

MEDITERRÁN ÉLETÉRZÉS
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elvarázsolja. Nagyon jó érzés együtt 
kitalálni, hogy minek örülne a másik 
ember”– tekint vissza alkotói múltjára.

Elsőként egy szamuráj harcost áb-
rázoló grafikai plakátját állították ki 
a Tárnoki Művelődési Házban ren-
dezett Japán nap alkalmával, 2019-
ben. Az alkotást rizspapírra készítette, 

szénceruzával. Nem is remélte, hogy 
a tárnoki bemutatkozásnak lesz foly-
tatása. A kiállításokhoz kapcsolódó 
pozitív visszajelzések alapján büszke 
arra, hogy volt bátorsága újra elkezde-
ni alkotni, megvalósítani önmagát. 

Napjainkban főleg akrilfestési tech-
nikával dolgozik. Festett mediterrán 

tájképsorozatot, kollégái és család-
tagjai felkérésére csendéletet és állat-
képeket, egy egyesület számára logót 
tervezett.

Az alkotás egyre inkább kitölti a 
mindennapjait: úgy érzi, igazán akkor 
fog kiteljesedni, ha még intenzíveb-
ben foglalkozik a festészettel, a művé-
szettel. Szeretne gyerekek részére fes-
tőtanfolyamot, szakkört tartani, hogy 
az alkotás öröme által ők is többek 
lehessenek.

Rajong a természetért, szereti az 
állatokat, a csendet és a nyugalmat, 
amit Pusztazámoron megtalál. Rend-
kívül jól érzi magát, amikor férjével 
és a kislányával együtt a kertjükben 
tevékenykednek, vagy kirándulnak 
a közeli erdőben. Alkotásaival kislá-
nyát is „megfertőzte”, hiszen nagyon 
sokat festegetnek, rajzolnak együtt. 
Úgy érzi, hogy ő is örökölte a festői 
vénát. 

Sikereihez harcművész férje is hoz-
zájárult: bátorította, támogatta, hogy 
rátaláljon az önkifejezés ezen útjára, 
segítette egy-egy alkotásának elké-
szítésében. A kiállításokat követően 
családjával együtt örültek a közönség 
részéről kapott elismerésnek. A közel-
jövőre célként tűzte ki a hagyományos 
olajfestési technikával való alkotást, 
valamint egy műterem kialakítását. 

Végezetül mindenkit arra bátorít: ki-
ki fedezze fel magában a szunnyadó 
tehetséget, az alkotókedvet, és tegyen 
meg mindent annak kibontakoztatása 
érdekében. 

Oláh AntalCICA ŐFELSÉGE

A FIGYELŐ BAGOLYA BLEDI-TÓ TÜKRÖZŐDÉSEI
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