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Ünnepi megemlékezés, szentmise 
és emléktábla-avatás Pusztazámoron

Államalapító Szent István királyunk 
napján, augusztus 20-án délelőtt egy 
igen szép, bensőséges hangulatú sza-
badtéri ünnepi misén és kenyérszen-
telésen vettünk részt a Kőkereszt mel-
lett. Hagyományosan minden évben 
ünnepi szentmisével veszi kezdetét a 
pusztazámori ünneplés. Az ünnepség 
első részében községünk polgármes-
terének, Pátrovics Benedeknek az 
ünnepi köszöntője hangzott el. Ezt 

követően Sisa Lénárd plébános atya 
(aki mindössze néhány hete kezdte 
meg papi szolgálatát községünkben) 
celebrált – Muskovics Gábor kántor 
közreműködésével – szentmisét, majd 
megáldotta az új kenyeret. 

Az ünnepi szertartás a pápai him-
nusz, a magyar himnusz és az Isten 
hazánkért térdelünk elébed kezdetű 
egyházi ének közös éneklésével ért 
véget. Ezt követően polgármesterünk 

felszegte az új kenyeret, amit  a jelen-
lévők elfogyasztottak.  

Az ünnepség a dr. Kmoskó Mihály, 
községünk első római katolikus plébá-
nosának emléktáblája leleplezésével 
folytatódott a plébánia mellett. (Az 
emléktábla-avatással kapcsolatos írá-
sok a 4–7. oldalon olvashatók.)

Kiss Ágnes 
szervező

KÖZSÉGÜNK ÚJ LELKIPÁSZTORA, SISA LÉNÁRD PLÉBÁNOS ATYA 
MEGÁLDJA…

… PÁTROVICS BENEDEK POLGÁRMESTER PEDIG 
FELSZEGI AZ ÚJ KENYERET

A KASZÁS SÁNDOR VEZETTE SÓSKÚTI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR AZ ÜNNEPI RENDEZVÉNYEN
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Lomtalanítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Pusztazámor községben 2020. évben 
a lomtalanítás időpontja: október 
30. (péntek).

Kérjük, hogy az alábbi lomtalanítási 
szabályok betartásával helyezzék ki 
az elszállítani kívánt lomokat:

• A lomtalanítás a meghirdetett na-
pon reggel 7 órától kezdődik.

• A háztartásban keletkezett lomot 
az ingatlan előtti közút mellé, a 
forgalmat nem akadályozó mó-
don kell kihelyezni a lomtalaní-
tás reggelén, hogy a célgépek és 
a dolgozók könnyen meg tudják 
közelíteni, és a rakodás biztonsá-
gosan és balesetmentesen, kézi 
erővel végezhető legyen.

• Az apróbb méretű lomokat – a 
szétszóródás megelőzése érdeké-
ben – kérjük zsákban vagy doboz-
ban kihelyezni.

• A nagyméretű lomokat (pl. na-
gyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra) 
szétszedett állapotban kell kitenni 
úgy, hogy az kézi erővel könnyen 
mozgatható legyen.

A lom továbbra sem tartalmaz-
hat háztartási hulladékot, veszélyes 
anyagot tartalmazó fémhulladékokat, 
azbesztet tartalmazó hulladékokat, 
veszélyes anyagokat tartalmazó fafor-
gácsot, oldószereket, szerves oldósze-
reket, savakat, lúgokat, nehézfémtartal-
mú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt 
olajat, olajszűrőket, fertőző hulladéko-
kat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, 
éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, 
fecskendők, vágó- és szúróeszközök), 
permetszereket és azok dobozait, fa-
metszést, építési törmeléket, épület-
bontásból származó hulladékot, gu-
miköpenyt, autóbontásból származó 
hulladékot, autóroncsokat, elektronikai 
hulladékot.

A lomtalanítás során a közterületre 
helyezett hulladék a közszolgáltató tu-
lajdonát képezi, így annak a közszol-
gáltatón kívül bárki más által történő 
elszállítása jogtalan eltulajdonításnak 
minősül!

Környezetünk megóvása érdekében 
köszönjük a lomtalanításban való köz-
reműködését!

Pátrovics Benedek 
polgármester
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Tisztelettel köszöntöm a megjelent 
híveket és vendégeket.

Pusztazámor első katolikus papjá-
nak emléktábláját jöttünk felavatni. 
Kmoskó Mihály nemcsak a falu lelki-
pásztora volt 1922-től haláláig, hanem 
nemzetközi hírű tudós is. Piliscsabán 
a Pázmány Péter Tudományegyetem 
Hittudományi kara mellszobrot állított 
tiszteletére. 2017-ben Ormos István 
arabista és sémi filológus professzor 
Egy életút állomásai címmel könyvet 
írt Berniczei Kmoskó Mihály munkás-
ságáról. 

Éppen ideje tehát, hogy községünk 
is fejet hajtson a nagyszerű tudós előtt. 
1876. augusztus 29-én, azaz 144 év-
vel ezelőtt a felvidéki Illaván született. 
Saját magáról írja: „Régi, de elszegé-
nyedett nemesi család sarja; a család 
első nyomai XIII. századbeli okmá-
nyokban fordulnak elő.”  Édesapja 
Kmoskó Mihály néptanító, édesanyja 
Gábel Mária. Hatan voltak testvérek: 
ő volt a legidősebb, öccsei: István és 
György. A három leányt Máriának, Er-
zsébetnek és Margitnak hívták.

Középiskoláit a trencséni piaris-
ták főgimnáziumában végezte. Jeles 
érettségi bizonyítványa megtekinthető 
a Remeteség emeletén rendezett ki-
állításon. Itt szeretném megköszönni 
Szántó Katalin, ma Cherubina nővér 
áldozatos munkáját, aki szívügyének 
tekintette, hogy felkutassa a zámo-
ri lelkipásztor életét és tudományos 
tevékenységét. Az általa bemutatott 
kiállítást időközben méltóképpen fel-
újítottuk.

A papi hivatást választotta és teoló-
giai tanulmányait a bécsi egyetemen 
folytatta. 1898-ban szentelték pappá, 
majd egy év múlva ugyanitt a hittu-
dományok doktorává avatták. A fiatal 
teológus kivívta szemináriumi elöljá-
rói elismerését, akik életkorához ké-
pest nagyon okosnak és emberileg is 
kiválónak találták. Kiemelték, hogy a 
harmóniumon is jól játszik. „Tehetsé-
ges növendék és derék orientalista”, 
írták róla. 

Bécsben a bölcsészettudományi 
karon magas szintű és sokoldalú sémi 

filológiai és arabisztikai képzésre volt 
lehetőség. Héber nyelvet, káld, azaz 
ószövetségi arámi (Jézus Krisztus 
nyelve), szír és arab nyelvet hallgatott, 
majd később törökül tanult. Az ékírás 
különböző változataiban és a sumero-
lógiában is sikerült elmélyülnie.

Mivel a keleti nyelvek érdekelték, 
ösztöndíjjal Bejrútban és Palesztiná-
ban, majd pedig Londonban és Párizs-
ban folytatott biblikus tanulmányokat. 
1909-ben a budapesti egyetem Hit-
tudományi Kara megbízza az Ószö-

vetség és Héber Nyelv Tanszék ve-
zetésével. Az első világháború alatt 
1916-ban a magyar egyházi körök 
megbízásából Kis-Ázsiába és Paleszti-
nába utazik. 1918-ban a Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem Hittudományi 
Karának dékánja lett és 1923-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagjainak sorába választják.

Pusztazámoron 1922-től volt plé-
bános. Ezt a kis falut nagyon szerette, 
híveit támogatta. Plébániai fizetését 
soha nem vette fel, azt a szegények-
nek adta. Karácsonykor a falu minden 
iskolás gyermekét megajándékozta. 
Innen szekéren vagy gyalog ment Tár-
nokra a vasútállomásra, hogy vonattal 
bejusson az egyetemre heti 3-4 alka-
lommal előadásokat tartani. Sok nyel-
ven beszélt és publikált. Így például 
arab, szír, török, görög, hindi, perzsa, 
latin, olasz, angol, német, francia, spa-
nyol nyelven. A Vatikánban is elismert 
bibliatudósként tartották számon.

Meg kell emlékeznem még arról, 
hogy 1928-ban Prohászka Ottokár, az 
akkori székesfehérvári püspök el akar-
ta helyezni máshová. Zámor 254 híve, 
talpig hűségben, gyönyörű szép levél-
ben kérte a püspököt, hogy ezt ne te-
gye. Kérésük meghallgatásra talált.

Az orientalisztika területén első-
sorban az őskeresztény szír irodalom 
feldolgozásában jeleskedett és sume-

Kmoskó Mihály emléktáblájának avatására

AZ UTOLSÓ SIMÍTÁSOK

A RÉSZTVEVŐK EGY CSOPORTJA
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rológiában szerzett nemzetközi hír-
nevet. A Kr. e. 5000 évvel ezelőtt élt 
sumer nép iskoláiban a gyerekek az 
írást megtanulták. A nebulók szigorú 
nádpálcabüntetést kaptak a késésért, 
a nem teljesen elkészített házi felada-
tért, gyűrött ruháért, ügyetlenségért, 
beszélgetésért, vagy ha valaki nem su-
merül szólalt meg. A keserves iskolai 
éveknek azonban megvolt a jutalma, 
amit egy sumer találós kérdés így feje-
zett ki: Mi az, ahová vakon megyünk 
be, és tágra nyitott szemekkel jövünk 
ki onnan? Hát az iskola, ahol a tudat-
lan gyerekből okos ember válik.

Kmoskó kézirati hagyatéka 2180 
kézzel írott oldalt tartalmaz. A Balassi 
Kiadó gondozásában megkezdődött 
a könyvek kiadása. Az 1920-as évek-
ben nemzetközi összehasonlításban is 
máig egyedülálló módon dolgozta fel 
a honfoglalás előtti magyar történet és 
az ehhez szervesen kapcsolódó eu-
rázsiai sztyeppetörténet mohamedán 
és szír forrásait. Kmoskó munkája 
napjainkig alapvető forrás a korszak 
kutatói és a magyarság múltja iránt ér-
deklődő közönség számára. Összes-
ségében elmondhatjuk, hogy Kmoskó 
Mihály ellentmondásos természete 
ellenére páratlan értéket képvisel tu-
dományos munkássága által.

Falunk lelkipásztorát 1931. április 
8-án érte a halál.  A Fiumei úti sírkert-
ben a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjaként díszsírhelyet kapott volna, 
de végakaratának megfelelően ebben 
a kis faluban temették el. Sírkeresztjé-
nek alapja most már omladozik, meg-
érdemelné a felújítást.

Még egy fontos megállapítás: az 
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya 2002. október 21-i ülésén 
hozott határozatában dr. Kmoskó Mi-
hályt utcanévadásra javasolta.

Ezúton szeretném megköszönni 
munkájukat mindazoknak, akik hoz-
zájárultak az emléktábla felállításá-
hoz. Különös tekintettel Fazekas Calin 
és csapata gondos és lelkiismeretes 
munkáját; Békési Géza mint műve-
zető önzetlen segítségét és Orosz 
Béla segítőkész hozzáállását. A leg-
nagyobb elismerés és köszönet illeti 
Gáspár Pál Szilveszter ötvösművészt a 
remekmű megalkotásáért.

Végül, de főként a legnagyobb hála 
és köszönet jár Panni néninek a kitar-
tó elszántsággal végzett munkájáért, 
hogy e nagyszerű ötlet megvalósul-
jon a község önkormányzata képvise-
lő-testületének támogatásával. 

Ez is mutatja, példázza mindannyi-
unk számára, hogy egyedül a közös-

ségért végzett önzetlen munka tesz 
igazán emberré.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Dr. Fekete Zsuzsanna

AZ EMLÉKTÁBLA A JÖVŐ GENERÁCIÓIT IS EMLÉKEZTETI A TUDÓS PLÉBÁNOSRA

DR. FEKETE ZSUZSANNA IDÉZTE FEL 
KMOSKÓ MIHÁLY ÉLETÚTJÁT ÉS MÉLTATTA 
ÉLETMŰVÉT

PÁTROVICS BENEDEK POLGÁRMESTER 
BESZÉL AZ AVATÓÜNNEPSÉGEN
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Pár szóval vallomást teszek arról, hogy 
mi az oka ennek az ünnepségnek. Két 
dolog miatt döntöttem el, hogy az Ön-
kormányzatot és még több falubeli tár-
samat megkérjem ez ügyben segíteni. 

Az első: az Egy életút állomásai 
című könyvnek a megjelenése. Hal-
lottuk, hogy Kmoskó Mihály 1931 
előtt megírt kézirataiból született meg 
90 év elmúltával ez a könyv. A máso-
dik ok: Tera mama elmesélése arról, 
hogy gyerekkorában ebben a házban 
kaptak ebédet többen a legszegé-
nyebb gyerekek.

A teendőm tehát adva volt: ezt a há-
zat – bár nem lett műemlék – jelöljük 
meg a falu tiszteletére és az utókor 
javára.

Ez az emléktábla a bizonyítéka an-
nak a vallomásnak, amit trianoni üze-
netként vallott teljes magyarságáról a 
tudós pap. Anyanyelvét és szülőföldjét 
mindig magyarnak tekintette. Tótságát, 

mert hogy Szlovákia, majd Csehszlová-
kia is lett a szülőföldje, szintén vállalta, 
de első helyen a magyarsága állt.

Önéletrajzi írásában vargabetűs éle-
tutat emleget, amiben nem volt ritka-
ság a pálfordulásokra való hivatkozás 
sem. Ragaszkodott ehhez a csendes, 
az első világháború után nyomorúsá-
gosnak mondott faluhoz. A hívekhez, 
akiket lelkileg, sőt anyagilag is igye-
kezett segíteni. Piaristaként összekötő 
szerepet vállalt a helyi és környékbeli 
földesurak között. Példa erre a Reme-
teség felújítása 1924-ben, Barcza Imre 
kegyúrral karöltve, ami falunk felbe-
csülhetetlen  értékű műemléke lett.

Szeretném átadni Szántó Katalin, 
Cherubina címzetes nővér szívélyes 
üdvözletét. Az ünnepségre való te-
lefoni meghívásomra közölte, hogy 
súlyos beteg, sajnos nem tud eljönni. 
Elmondta, hogy Zámor mindig a szív-
ügye volt, nagyon szerette az itteni 
gyerekeket. S ezért is szentelte sok-sok 
évi munkáját Kmoskó Mihály életének 
és munkásságának megismertetésére.

Befejezésül elköszönök a régen szo-
kásos katolikus köszöntéssel, Békési 
Ilike szerint ez maga az imádság: Di-
csértessék a Jézus Krisztus!

Mindörökké! Amen!
Páli Anna

(A beszéd Kmoskó Mihály puszta-
zámori emléktáblájának avatásakor 

hangzott el, 2020. augusztus 20-án.)

Tisztelt Zámoriak!

KMOSKÓ MIHÁLY MOST FELAVATOTT EMLÉKTÁBLÁJA

PÁLI ANNA ÉS FEKETE ZSUZSANNA 
A TUDÓS PAP ÉLETÉT BEMUTATÓ KÖNYVVEL

PÁLI ANNA
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Az augusztus 20-ai ünnepségen és a 
dr. Kmoskó Mihály emléktáblájának 
avatásán való részvételt nem lehet 
elégszer megköszönni a zámoriaknak 
és a vendégeknek. Én most írásban is-
mételten megteszem.

– Köszönjük a falunkba néhány nap-
ja érkező – plébánosi teendőit elkez-
dő – Lénárd tisztelendő atyának az 
emlékmű megáldását.

– Köszönjük az ünnepi szentmisén 
részt vevő híveknek és vendégeknek, 
hogy az új kenyér megáldása után az 
emléktábla felszentelésén is jelen vol-
tak.

– Köszönjük és hálásak vagyunk az 
eseményt igazán ünnepélyessé tevő, 
Kaszás Sándor vezette Sóskúti Ifjúsági 
Fúvószenekarnak a közreműködésért. 
A karmester keresztfia is jelenlétével 
gazdagította az eseményt, bár még 
hangszer nélkül.

– Köszönjük Kiss Ágnesnek a gon-
dos és körültekintő szervezést.

– Köszönjük dr. Fekete Zsuzsan-
nának az ünnepi beszédet, melyben 
részletesen méltatta az emléktábla 
felállítási munkáiban, megalkotásában 
és elhelyezésében részt vevők gondos 
és lelkiismeretes tevékenységét.

– Köszönjük a polgámester úr kie-
gészítő megnyilvánulását, melyben 
kitért az emléktábla felállítása anyagi 
terheinek vállalásaira.

– Köszönjük a ház jelenlegi tulajdo-
nosának, Szilva Vilmosnak, hogy az 
emlékmű elhelyezéséhez hozzájárult.

Az ünnepnap reggelén 7.00 órakor 
a biatorbágyi Andrész cukrászdában 
4 kg frissensült pogácsát vettem át. A 
pogácsa kifizetését elhárították a tulaj-
donosok, Andrész Edit és Zoltán azzal 
a megjegyzéssel, hogy a nemes cél 
tiszteletére ingyen adják. Azt is hoz-
zátették, hogy mindez a jószomszédi 
falunknak és Panni néninek, a 40 éves 
törzsvendégnek jár. Igencsak megle-
pett ez a gesztusuk, és tovább erősköd-
tem, hogy legalább a hajnali munkát 
vállalóknak jusson e csekély borrava-
ló. Ezt is elhárították azzal, hogy majd 
Editke elmeséli a gyerekeknek, hogy 
hová sütötték a pogácsát. Tanulják 
meg az igazságot, hogy ha valakinek 
van lehetősége, az adakozzon!

Ez olyan szépen hangzott, hogy 
nagybetűvel írom: KÖSZÖNÖM!

A pogácsa finom volt, mindenkinek 
ízlett. 

Panni néni

„Ha van lehetőséged, adakozz!”

ANDRÉSZ EDIT…

… ÉS ZOLTÁN

MINDENKINEK ÍZLETT A POGÁCSA
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Július 1-jén másodszor fogadta mun-
kareggelin dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő a választókerü-
let polgármestereit.

A megbeszélésen szóba került a 
pandémiás veszélyhelyzet kezelése, 
az önkormányzatok által fizetendő 
szolidaritási hozzájárulás, a zajcsök-
kentés, az érdi útépítés kérdése, vala-
mint számos helyi probléma, amelyek 
megoldása konkrét képviselői köz-
benjárást, segítséget vagy támogatást 
igényel.

A képviselő külön köszönetet mon-
dott a polgármestereknek a pandémi-
ás veszélyhelyzet idején hozott intéz-
kedésekért, melyekkel hozzájárultak a 
kormány védekezést segítő erőfeszíté-
seihez.

Forrás: Dr. Aradszki András 
Facebook-oldala

Térségi vezetői munkareggeli

Komoly büntetésre számíthatnak azok, akik elmulaszt-
ják a parlagfű elleni védekezést. A türelmi időt eltöröl-
ték, a hivatal már nem köteles figyelmeztetni.

Aki nem akadályozza meg a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását, és nem tartja fenn ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig, az törvényt sért, legyen szó 
akár kiskertről, akár nagyobb földterületről. 

A korábbi jogszabály szerint ez a kötelezettség csak 
július elsejétől állt fenn, ám tavaly változott a törvény, 
és most már a tavaszi, kora nyári hónapok során is gon-
doskodnunk kell a megfelelő védekezésről. A jogsza-
bály szigorítását a parlagfű jó alkalmazkodási képessé-
ge indokolta, megfelelő időjárási körülmények között a 
növény már július előtt is virágozhat (a NÉBIH június 
eleji helyzetképe szerint Fejér megyében már találtak 
is virágzó példányokat). Pollenkoncentrációja általában 
augusztus végén, szeptember elején tetőzik.

Mivel országszerte mintegy kétmillió ember szenved 
a parlagfű-allergiától és következményeitől, a védekezés 
kiemelten fontos. Elmulasztását büntetik, belterületen a 
jegyző, külterületen a Pest Megyei Kormányhivatal köte-
les hatósági eljárást indítani a törvénysértőkkel szemben. 
Mivel a június 30-ig tartó türelmi időt tavaly eltörölték, a 
hivatal már nem köteles figyelmeztetni. Virágbimbós és 
virágzó fenológiai állapotú parlagfű esetében a hatóság 
azonnal közérdekű védekezést rendel el, ennek költsége a 
tulajdonost terheli. Számíthatnak a növényvédelmi bírság 
kiszabására is, ami 15 ezertől ötmillió forintig terjedhet. 

Új nyitvatartási menet-
rendet vezettek be a kor-
mányhivatalok ország-
szerte. Minden megyében 
lesz olyan kormányablak, 
ahova kora reggel és késő 
délután is lehet menni.

A Miniszterelnökséggel 
együttműködve felülvizs-
gálták a megyei kormá-
nyablakok nyitvatartási idejét és az utóbbi évek tapasz-
talatai, az ügyfélforgalmi adatok és a helyi sajátosságok 
alapján az emberek számára kedvezőbb nyitvatartási 
rendet vezettek be.

A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint néhány 
kormányablak hosszabb, néhány pedig rövidebb ide-
ig tart nyitva. A módosított ügyfélfogadási rend lehe-
tővé teszi, hogy a kormányablakok az ügyfélfogadási 
idő alatt folyamatosan teljes kapacitással működjenek, 
emiatt kevesebbet kell majd várni az ügyintézésre. 
Minden megyében lesz olyan ügyfélszolgálat, ahol le-
hetőség nyílik a kora reggeli, illetve a késő délutáni 
ügyintézésre is.

Az egyes kormányablakok nyitvatartási rendjét a kor-
manyablak.hu weboldalon és a „Kormányablak” mobi-
lapplikációban lehet megtekinteni.

Figyeljünk a parlagfűre Új nyitvatartási rend 
a kormányablakokban
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Tisztelt Pusztazámori Lakosok!

Ezúton szeretném tájékoztatni önöket az idei évre tervezett 
beruházásaink helyzetéről.

A műfüves labdarúgópálya felújítása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozatban döntött a műfüves labdarúgópálya felújításá-
ról. Örömmel jelenthetem, hogy a felújítással kapcsolatos 
munkálatok szeptember első hetében befejeződtek.

Szanetlifelújítás

Ugyancsak elkészült az iskolakertben a négy darab szanetli 
felújítása.

A plébánia tetőzetének felújítása

A Pusztazámor Római Katolikus Plébánia palatetejének, 
bitumenes szalagzsindely-átfedésének, illetve az ereszcsa-
torna-rendszer cseréjének munkálatai a 2020. szeptember 
14-ei héten kezdetét veszik.

Járdaépítés

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete határozati döntése értelében 2020 őszén elkezdődik 
az önkormányzat finanszírozásában, a Kossuth Lajos utca 
– Petőfi Sándor utca szakaszon a járdafelújítás. Sóskút irá-
nyából érkezve a bal oldali részen lesz térköves járda kiala-
kítva. A fahídtól a Levente térig a munkálatok áthelyeződ-
nek a jobb oldalra.

Pátrovics Benedek 
polgármester

A 2020/21-es tanévtől már minden 
diák, mintegy 1,2 millió tanuló, tel-
jesen ingyenesen kapja a tankönyve-

ket – jelentette be Rétvári Bence, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
parlamenti államtitkára.

A következő tanévben mindenkit 
érint a kormány lépcsőzetesen be-
vezetett intézkedése. Rétvári Ben-
ce kifejtette: az intézkedés érinti 
az alsó, a felső tagozatos általános 
iskolások és a középiskolások mel-
lett a szakképzési évfolyamokra 
járó tanulókat is. Az államtitkár 
megjegyezte: korábban akár 20-30 
ezer forintot is elérhette egy-egy 
tankönyvcsomag ára, ez az összeg 
mostantól teljes egészében a csalá-
doknál maradhat.

Jelezte azt is: a tankönyvek gyártá-
sa a szokott menetrend szerint zajlik, 
és biztosítható lesz, hogy augusztus 
végére minden iskolába megérkez-
zenek a teljesen ingyenes tanköny-
vek.

Közös ügyeink – dolgozik a testület

Ingyen kapják a tankönyveket a diákok
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Három városban – Debrecenben, 
Pécsett és Szentendrén – láttak mun-
kához: 1910 és 1935 között született 
interjúalanyokkal készítettek életinter-
júkat, amelyekben háború előtti éle-
tükről, rokonaikról, háborús élménye-
ikről, a háború utáni újrakezdésről, a 
szocializmus évtizedei alatti életükről 
és sorsuk 1989 utáni alakulásáról kér-
dezték őket. (A témát Csernyák Krisz-
tina kutatása és ajánlása alapján dol-
goztuk fel lapunkban.)

Az interjúalany

Teljes név: Buchmüller Ferencné sz. 
László Magdolna 

Születési hely és idő: Budapest, 1923. 
Hol élt még: Sződliget 1925–1942 

Budapest 1942–1944 
Bécs (Ausztria) 1944–1946 
Szentbalázs (Somogy m.) 1946–
1953 
Pusztazámor (Pest m.) 1953–1963 
Sződliget (Pest m.) 1963–1976 
Olaszország 1976–1982 
Sződliget 1982– 

Iskolai végzettség: érettségi 
Foglalkozás: Postai alkalmazott 1942–

1944. Budapest 62. Posta Hivatal 
Mezőgazdasági munkás 1946–1953 
(Szentbalázs, Tétény) 
Postamester 1953–1962 (Pusztazá-
mor)
Revizor 1962–1975 (Budapest) 
Igazgatási előadó 1983–1996 (Göd) 

Nemzetiség: magyar 
Vallás: r. katolikus

Család

– Az én szüleim Budapesten ismer-
kedtek meg, mind a ketten Trianon 
után menekültek Magyarországra. 
Édesapámnak, László Antalnak érett-
ségije volt, posta-főfelügyelő volt Kéz-
divásárhelyen, de onnan el kellett jön-
nie, mert nem tette le a románoknak 
az esküt. Az édesanyám, Birkhofer 
Józsa szintén érettségizett, ő Pöstyén-
ben dolgozott a postán, mert fiata-
lon meghalt az édesapja, és el kellett 
mennie dolgozni. Neki szintén el kel-
lett jönni, mert ő pedig a csehszlová-
koknak nem tette le az esküt. Így ke-
rültek Budapestre a szüleim 1921-ben, 
megismerkedtek a 72-es postán, mert 
mind a ketten ott kaptak állást, és még 
abban az évben össze is házasodtak. 

Édesanyám egyébként Bécsben 
született, az édesapja ott tanult orvos 
volt, és onnan helyezték őt ki Pöstyén-
be fürdőorvosnak, így került a család 
oda, de a nagyapám rokonságából 
sokan Bécsben maradtak. Az édes 
nagyapámat én nem ismertem, mert 
ő 1917-ben meghalt agyvérzésben, és 
akkor nagyanyám újraházasodott, és 
úgy lett új nagypapánk. 

Édesapám és rokonsága pedig Er-
délyben földbirtokosok voltak. A 
nagymamámat még ismertem onnan, 
neki a 11 gyerekéből 4 fiú a nagy há-
borúban veszett el. Bálint volt a legfi-
atalabb gyereke, ő nálam két vagy há-
rom évvel volt idősebb. A Géza bácsi 
pedig, a legidősebb bátyja apunak, ő 
fönt volt a minisztériumban csendőr… 
nem tudom, milyen rangban volt, na-
gyon magas rangban, ami miatt mind-
járt a háború után elvették a nyugdíját. 
Ő már meghalt ’42-ben, de elvették a 
nyugdíját, mert a felesége nem kapott 
utána semmit. Nem tudom milyen 
rangban volt, de piros csíkos nadrág-
ban járt, arra emlékszem. 

Hogy mennyi föld volt ott Erdély-
ben, arra nem emlékszem, csak azt 
tudom, hogy olyan 10-12 hold jutott 
egy gyerekre, így apukámra is. Ott az-
tán volt erdőrész, legelő, szántó, meg 
minden az égvilágon.

A zámori postamester
Buchmüller Ferencné, sz. László Magdolna 

2010-ben Történelemtanárok Egylete (tte.hu) a Konrad Adenauer Alapít-
vány, a Friedrich Ebert Alapítvány, a Polgári Magyarországért Alapítvány, 
a Hanns Seidel Alapítvány és a Táncsics Alapítvány támogatásával 24 
családtörténeti és életútinterjú, valamint 4 kisfilm elkészítésére vállalko-
zott (https://tte.hu/csaladtoerteneti-es-eletut-interjuk/). 2010. november 
27-én nyilvános zárókonferencián számoltak be munkájukról. A kutatás 
célja a két világháború közötti magyar társadalomtörténet feltárásának, 
bemutatásának segítése volt. Módszere a Centropa Alapítvány által ki-
alakított és sikerrel használt életút- és családtörténeti interjúzás. 
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 Sződliget

1922-ben vették a szüleim ezt a telket 
Sződligeten, és 1925-ben jöttünk ide 
lakni.

Háború után

1946-ban jöttem haza Bécsből, de a 
férjem katonatiszt volt, és hadifogság-
ba került. Ludovikás tiszt volt, és ak-
kor abból baj volt. […] Idehaza volt 
már több mint egy éve, de az utcán, 
ha ment és látott egy krumplihéjat 
vagy egy hagymaszárat, már hajolt le 
és vette fel. 

Én felszabadulás után lementem a 
mezőgazdaságba, mert a postán egy 
tojást se tudtam venni a fizetésemből, 
és akkor kitanultam az állattenyésztést. 
Egy évig jártam iskolába esti tagozaton. 
A nagynéném írt Csoma-Szabadiból, 
hogy jöjjünk le, jön az aratás, menjünk 
le a cséplőgép mellé dolgozni. Ak-
kor a húgommal, Katival elmentünk a 
cséplőgép mellé. Ottan bolgár katonák 
voltak, és a nagynéném, anyukámnak 
a nővére, ő tolmács volt az oroszoknál 
is meg a bolgároknál is, mert mind a 
két nyelvet valamennyire értette. Ott 
voltunk nála, a cséplőgép mellett dol-
goztunk. Mikor megkaptuk a cséplőré-
szünket, akkor a húgom visszajött Pest-
re, fölhozta az én részemet is. Én akkor 
Szentbalázson voltam telepvezető. 
Akkor Szentbalázsról elmentem a té-
tényi hizlaldába. A tétényi hizlaldából 
– évszámokat már nem tudok mon-
dani – lementem a tolnaszigeti serne-
válhoz [sertésnevelő telep – a szerk.], 
és a szedres-hidjapusztai üzemegység 
vezetője lettem ’53 májusáig. 

Onnan kiléptem az édesanyám be-
tegsége miatt májusában, akkor haza-
jöttem Sződligetre. Édesanyámat ápol-
tam, de szegény még abban az évben 
nyáron meg is halt. Utána visszamen-
tem a postára Érdre, onnan meg Pusz-
tazámorra mentem, postamester let-
tem. 

1956

1956-ban született a fiam, Józsika. Ak-
kor én postamester voltam Pusztazá-
moron. Nem volt semmi különösebb 
ott, mint máshol, csak engem piszkál-
tak azzal, hogy én mindig kinyitottam 
a postát, a forradalom alatt is. 

1956-ban a férjemet tüdővel ope-
rálták Pesten. Az öcsém akkor éppen 
katona volt, és szabadságon volt ná-
lam két hétig Pusztazámoron. Akkor 
együtt mentünk be öcsémmel, anyó-
sommal – ő is itt volt nálam akkor – és 
a nyolc hónapos fiammal a Ludovika 
melletti kórházba meglátogatni a fér-
jemet. Aztán az öcsém föltett min-
ket a buszra, mi hazamentünk, és ő 
meg ment, bevonult a katonákhoz. 
Bement, de mire beért, már kitört a 
forradalom, és akkor ő is átállt a for-
radalmárokhoz. Sorkatona volt, kel-
lett visszamennie, és nem ment visz-
sza, hanem bement a tüntetőkhöz, a 
Ludovika téren volt. Amikor leverték 
a forradalmat, akkor a mentőkkel ki-
mentek. Ott volt a Teri mentős ápo-
ló, a későbbi felesége. Megszerették 
egymást, megesküdtek és mentőau-
tóval kimentek Ausztriába, és onnan 
mentek aztán egészen Kanadába, To-
rontóba. Szegény öcsém, távollétében 
halálra volt ítélve ’56-ban, azért nem 
mer a mai napig sem hazajönni. Azt 
mondja, nem bízik a magyarokban – 
van valami igaza. 

Én ott voltam Pusztazámorban, 
anyósom meg haza akar menni Tolná-
ba. Hát nem tudtam mit csinálni vele, 
mert közlekedés nem volt, szegény 
öregasszony meg a gyerekeihez akart 
menni, hát én csak a menye voltam. 

Mikor már lecsendesedett, a forra-
dalomnak vége volt, akkor bejöttünk 
megint Pestre, kerestem az uramat. 
Anyósomat föltettük Pesten egy teher-
vonatra, ami lement Szekszárdra – az 
ott van közel Tolnához –, én meg föl-
mentem Gabi barátnőmhöz a 8 hóna-
pos kisfiammal, megkértem őket, hogy 
vigyázzanak a gyerekemre, én elme-
gyek keresni az uramat. Hát elmentem 
először abba a kórházba, ahol feküdt. 
Ott azt mondták, hogy elszállították 
a Rókus kórházba, mert a szobájukat 
találat érte. A Rókus kórházban azt 
mondták, hogy elszállították a János 
kórházba. Akkor fölmentem a János 
kórházba, de ott zűrzavar volt, onnan 
is elszállították, úgyhogy ott mászkál-
tam összevissza és mind gyalog, mert 
semmi jármű nem volt, romok voltak 
még mindenhol. Végül kiderült, hogy 
Kőbányára vitték, ott találtam meg egy 
kórházban. Akkor mondták, hogy még 
neki nem szabad eljönni, mert ugye, 
műtét után hurcolták ide-oda, még bent 

kell maradnia. Én akkor visszamentem 
Gabiékhoz, de akkor már este volt, és 
egy orosz autó megállított, hogy mit ke-
resek, mert kijárási tilalom van.

Én mondtam, hogy az uramat vol-
tam a kórházban látogatni, és most 
megyek haza a fiamhoz; egész jól 
beszéltem még akkor oroszul. Akkor 
azok rendesek voltak, fölhoztak a 
Moszkva térre és csak onnan kellett 
gyalog tovább mennem. 

Hatvanas évek 

Utána a dolgok valamennyire rende-
ződtek, és ott éltünk Pusztazámoron. 
A fiamat, a Józsikát féltünk óvodába 
küldeni, mert nem tudott magyarul. 
Be kellett adni óvodába már három-
éves korában, hogy tanuljon magya-
rul. Beszéltünk magyarul, de odahaza 
mindig németül beszéltünk. Engem 
úgy hívott, hogy Magda, és a férje-
met, hogy Feri. Mindig így beszélt: 
te, Magda, gyere ide, vagy mi van a 
Ferivel, meg minden, szóval így. Egy 
nap ott fürösztöm este, és azt mondja 
nekem: „Te, Magda mit szólnál hoz-
zá, ha én téged anyunak hívnálak?” 
Mondom semmit, örülnék neki, hát 
anyukád vagyok. És a Feri mit szólna? 
Mondom, az is biztos örülne neki. 
Odajött a Feri, azt mondja Józsika: „Te 
Feri, tényleg nem haragudnál, ha apu-
nak szólítanálak?” Nem, azt mondta, 
természetesen. Mindenki meg volt 
botránkozva, aki hallotta, hogy így 
szólítottuk egymást, és akkor már úgy 
látszik, őt is zavarta. 

Nagyon más lett minden a háború 
után, az öltözködés is teljesen megvál-
tozott, ugye akkor már civilbe voltunk. 
Én – mivel vidéken laktam – a nagy-
mamámnak a varrógépét levittem, 
megtanultam varrni, a fiamnak minden 
ruháját én varrtam. Én mindig magam 
varrtam a ruháimat, a gyerekemnek is, 
a férjemnek is: inget, mindent. 

’62-ben feljöttünk Pusztazámorról, 
és elmentem a Bányagépgyárba Új-
pestre, a Baross utcába, és ott mint 
revizor dolgoztam egészen a nyugdíja-
zásomig…

(A Váci Napló 2017. december 15-i 
anyakönyvi hírei szerint Vácott el-
hunyt Buchmüller Ferencné sz: Lász-
ló Magdolna [1923] sződligeti lakos 
– K. Z.)

Összeállította: Kiss Zoltán
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Mindazok, akiknek fontos, hogy 
tisztább legyen a környezetük, 
kevesebbet fizessenek a fűtésért, 
a kémény miatt sohase gyullad-
jon ki az otthonuk, ne fenyeges-
sen a szén-monoxid-mérgezés 
veszélye, azok rendszeresen 
kéményseprő szakemberrel elle-
nőriztetik és tisztíttatják füstelve-
zetőjüket. 

A kéményben lerakódott ko-
rom, kosz és a kéményen ta-
lálható repedések veszélyes 
helyzeteket okozhatnak. Ha ezekhez 
még gyúlékony anyag közelsége is 
társul, könnyen bekövetkezhet a baj. 
A balesetek, tragédiák elkerülhetők, 
ha a fűtésrendszerét és kéményeit a 
tüzelőberendezés típusától függően 
mindenki évente vagy kétévente ké-
ményseprő-szakemberrel átnézeti. 
A kéményseprők a lakosság körében 
évek óta ingyenesen végzik munkáju-
kat, csak hívni kell őket. Ingyenesen 
kitakarítják az égéstermék-elveze-

tőket, ellenőrzik annak szigetelését, 
tömörségét, külső-belső állapotát, 
figyelve az esetleg balesetet okozó 
külső körülményekre – az elszívó-be-
rendezésekre és a modern nyílászá-
rók légbevezetőire. Ha az ellenőrzés 
során kiderül, hogy a rendszer műsza-
ki állapota már nem tökéletes, bőven 
van idő kijavíttatni vagy kicserélni az 
elhasználódott részeket a hideg beáll-
ta előtt.

A katasztrófavédelem kémény-
seprőinek ellátási területéhez tarto-

zó települések társasházaiba 
kötelezően és rendszeresen 
mennek a szakemberek. Ezek 
a kötelező feladatok idén, a 
járvány miatt három hónapon 
át szüneteltek, a szakemberek 
az ellenőrzéseket most pótol-
ják. 

A családi házban élő magán-
személyekhez nem automati-
kusan érkezik a kéményseprő: 
immár harmadik éve egyénileg 
kezdeményezhetik az ilyen in-

gatlanban élők az időpont-egyeztetést 
a kéményseprőkkel, így ők a közszol-
gáltatást az egyéni igényekhez igazít-
va végzik el. Ez néhány nap átfutási 
időt igényel, ezért érdemes időben 
jelezni, ki és mikorra kéri az ingyenes 
ellenőrzést és tisztítást. Az igénylés-
ről részletesebb információ:  
katasztrofavedelem.hu/333/ügyfel-
szolgalat 

Forrás: BM OKF

Tisztíttassunk kéményt!

Jóval alacsonyabb 
inflációhoz mérten 
emelte a kormány 
idén a nyugdíjakat. 
Januárban még 2,8 
százalékos infláci-
óval számolt a kor-
mányzat, az év során 
azonban ennél jóval 
nagyobb mértékben emelkedtek az 
árak. Az élelmiszerárak például  7,8 
százalékkal emelkedtek, márpedig 
az élelmiszerek nagyobb súllyal 
szerepelnek a nyugdíjasok és az 
alacsony keresetűek kosarában. Így 
a nyugdíjas infláció mértéke eléri a 
4,3 százalékot – írta az Mfor.hu. 

A lap számítása szerint az infláció 
és a nyugdíjak mértékének különb-
ségéből adódó, az államkasszá-
ban maradó összeg 32 milliárd fo-
rintot tesz ki – lényegében ennyivel 
hitelezték meg havonta a kormányt 

eddig idén a magyar 
nyugdíjasok, hiszen 
a nyugdíjakat min-
dig legalább az inflá-
ció mértékével kell 
emelni. 

Így azonban tár-
sadalom idősebb ré-
sze jelentős hátrányt 

szenved az alacsonyabb mértékű 
emelés miatt. A lap arra is kitért, 
hogy ilyen esetben a kormány no-
vemberben nyugdíjkiegészítéssel 
kompenzálja a tényleges inflációtól 
elmaradó emelést: számításaik sze-
rint 1,14 százalékos lehet ez a nyug-
díjkorrekció novemberben. Az átla-
gos 140 ezer forintos nyugdíj esetén 
15 960 forintos emelést jelent majd 
az első 10 hónapra vetítve, az év hát-
ralévő részében pedig már az emelt 
nyugdíjat kapják majd a jogosultak.

Forás: mfor.hu

Novemberben jön a nyugdíjkorrekció Jövőre emelkedik a 
csecsemőgondozási 

díj összege 

A korábbi 70 százalékról a bruttó 
fizetés 100 százalékára emelkedik 
jövő év július 1-jétől a csecsemő-
gondozási díj összege, jelentette 
be a család- és ifjúságügyért fe-
lelős államtitkár. Novák Katalin 
tájékoztatása szerint a jövő évi 
költségvetésben 14,25 milliárd fo-
rint áll rendelkezésre, és a tervek 
szerint 80 ezer családot segít majd 
az intézkedés. 

Újságírói kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy a csedet azok a 
nők vehetik igénybe, akik a szü-
lést megelőző két évben legalább 
365 napon keresztül biztosítottak 
voltak. Az ellátás jár az örökbefo-
gadó szülőknek is a gyermek hat 
hónapos koráig. 

(MTI)
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Az emberi erőforrások miniszteré-
nek a Magyar Közlönyben megjelent 
rendelete rendelkezik a 2020/2021-es 
tanév rendjéről, miszerint a normális, 
megszokott menetrend szerint tervezi 
a kormány a tanévet.

Az EMMI közleménye szerint a ko-
ronavírus-járvány hazai alakulása ed-
dig kedvező, jelenleg nem indokolt a 
digitális oktatással helyettesíteni a ha-
gyományos oktatást. Ugyanakkor sok 
országban jelentősen nő a fertőzések 
száma és a hazai adatok is óvatosságra 
intenek. Ezért a kormány, az Operatív 
Törzs és a járványügyi hatóság folya-
matosan értékeli a helyzetet és szükség 
esetén további intézkedések-
ről dönt. Az iskolák protokollt 
kaptak a járvány elleni véde-
kezést segítő teendőkről. To-
vábbra is alapfontosságú, hogy 
beteg, a koronavírus tüneteit 
mutató gyermeket ne enged-
jenek a szülők közösségbe. 
Felelős szülői magatartással, 
az alapvető óvintézkedések 
betartásával elkerülhető az is-
kolákat érintő korlátozások be-
vezetése.

A rendelet szerint az első 
tanítási nap 2020. szeptem-
ber 1. (kedd), az utolsó pe-
dig 2021. június 15. (kedd).

A tanítási napok száma: 
179. A nappali oktatás mun-

karendje szerint működő szakgimná-
ziumban 177, gimnáziumban és szak-
iskolában 178.

Az iskola utolsó, befejező évfolya-
mán vagy befejező szakképzési év-
folyamán az utolsó tanítási nap a kö-
zépfokú iskolákban 2021. április 30., a 
két évfolyamos rész-szakképesítésekre 
való felkészítést folytató szakiskolák-
ban 2021. május 31.

A tanítási év első féléve 2021. január 
22-ig tart. Az iskolák 2021. január 29-
ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló 
esetén a szülőket, az első félévben el-
ért tanulmányi eredményekről.

Szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2020. október 22. (csütörtök), a 
szünet utáni első tanítási nap 2020. 
november 2. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2020. december 18. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap 2021. 
január 4. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2021. március 31. (szerda), a szü-
net utáni első tanítási nap 2021. április 
7. (szerda).

Az iskola a tanítási év kezdő és 
befejező napjának változatlanul ha-

gyásával más időpontban is 
adhat a tanulóknak szünetet, 
valamint a szünetek kezdő 
és befejező napját módosít-
hatja, ha heti pihenőnapon 
tartott tanítási nappal ehhez 
a szükséges feltételeket meg-
teremti. A nemzetiségi ok-
tatásban részt vevő iskolák 
az időpontoktól eltérhetnek, 
továbbá a tanulók részére 
szünetet adhatnak, ha azt a 
nemzetiségi hagyományok 
vagy az anyanemzet hagyo-
mányai indokolják – olvasha-
tó a Magyar Közlönyben.

Forrás: 
EMMI, napi.hu

A 2020/2021-es tanév rendjéről
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Ódon derű – Különös szüreti esetek

Itt a szeptember, a szüret ideje. Ha 
valaki régente megkérdezte volna, 
melyik mezőgazdasági munkán ven-
ne részt legszívesebben egy gyermek 
vagy felnőtt, bizonyára mindenki a 
szőlőszüretet választotta volna. Nem 
lehetett kétség, hogy az ezernyi tré-
fával, dallal, cigányzenével, birka-
paprikással és termést ízleléssel, cse-
megézéssel ellenőrző víg csapatban 
bárki szívesen forgolódott. Madarassy 
László Magyar szüreti szokások című 
tanulmányában országos körképet 
adott erről az Etnographia (Népélet) 
1929-es évfolyamában, melyből két 
részletet tárunk most az olvasó elé.

Szellemes szüreti tréfa

Azt, hogy egy „szörnyű” tett mikép-
pen mosolyogtathatja meg a kései 
utókort, Jókai Mór, a nagy nemzeti 
mesemondó mutatta be az Üstökös 
1863. augusztus 22-i számában Ere-
deti szüreti tréfa címmel.

„A nemrég múlt boldogabb évtize-
dek egyikében egy szüreti napon a 
Komárom alatt elhaladó gőzös utasai 
sajátságos meglepetésben részesül-
tek. A szigettel szemközti monostori 
szőlőhegyen egy csoport férfi küzdött 
kemény viadalban, kardok villogtak a 

tusázók fejei fölött, közbe puska, pisz-
toly roppant; végre ketten a harcolók 
közül a túlnyomó erő által leverettek, 
s azokat a győztesek nagy diadalkiál-
tással hajították alá a meredek hegyo-
romról, a gőzhajó személyzetének 
láttára s még azután is, hogy lefelé 
hengeredtek, puskával lövöldöztek 
utánuk, míg csak mind a kettő moz-
dulatlanul el nem terült. 

Hallatlan eset volt ez! Embergyil-
kolás, ilyen fényes nappal… Ezt nem 
lehet így elnézni! A gőzös kapitánya 
rögtön visszafordult a hajóval és újból 
kikötött a komáromi révben s még két 
tekintélyes utast véve maga mellé tanú-
képpen, sietett velük a megyeházára, 
feljelenteni e vakmerő gyilkosságot. 

A szolgabíró, akinek ez esetet elpa-
naszlá, váltig biztatta, hogy ne ügyel-
jen arra, amit a szüretelő emberek 
csinálnak, mulattak azok, jobb lesz, 
utazzék tovább, mert elkésik; de a ka-
pitány és az utazók nem tágítottak; […] 
a szolgabíró utóbb kénytelen volt be-
fogatni, s egy hajdút maga mellé véve, 
áthajtatni a merénylet kipuhatolására. 

Este lett, mire onnan visszakerült; a 
gőzhajó azalatt várt az állomásán. 

– Mondtam! – szólt a borzalmas ki-
fejlést váróknak, megérkezve nagy po-
rosan –, hogy nagyszerű felsülés lesz 

belőle. […] N. N. bácsi, a város leg-
tréfásabb embere, fogadott, hogy mai 
nap olyan szüretet rendez, hogy még 
a gőzhajó is megáll neki. Tavaly, hogy 
a várerődítés miatt a régi kálvária épü-
letét lerontották, a szobrok profánus 
részét, mint a római liktorokat elkótya-
vetyélték; N. N. bácsi megvett belőlük 
kettőt; most azokat öltöztette fel ellen-
ségnek: ezek voltak, akiket agyonver-
ve és a meredélyen lehengerítve látni 
méltóztatott. Ő megnyerte a fogadást, 
uraságtok pedig utazhatnak tovább.”

A szőlő és a repce, 
avagy a termés minősítése

Úgy gondolhatnánk, e két termény-
nek nem sok köze lehet egymáshoz, 
de nem így van, ha ismét Jókait idéz-
zük az Üstökös 1874. április 11-i szá-
mából, ahol egy kasznár a lányairól 
töpreng. 

„Zelinda kisasszony olyan, mint az 
aszú szőlő: mentül későbben szüre-
telik le, annál jobb bor lesz belőle; s 
mentül tovább tartogatják, még annál 
jobb bor lesz belőle; várni lehet vele 
jóra való vevőre, aki megadja az árát. 

Ámde Mirabella kisasszony olyan, 
mint a repce: azzal nem szabad sokat 
várni; ha egészen megérik, elpörög; ha 
sebesen be nem takarják, rájön egy eső, 
megfülled; ha mingyárt nem jön érte a 
vevő, megdohosodik; azt hát hirtelen 
levágni, behordani, elcsépelni, eladni s 
hálát adni az Istennek, mikor már nin-
csen a raktárban.”

Dr. Töttős Gábor
Forrás: midio.hu

Illusztrációk: Facebook
(Az írás teljes terjedelmében az 

Agrofórum című lapban jelenik meg.)
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Szokatlanul sok jogszabály változott 
2020. július elsejével.  Innentől tény-
leg mindent látni fog az adóhivatal, 
a szochó újabb két százalékponttal 
csökken, hatályba lép a potyautastör-
vény és változik a nyugdíjasok élete. 

A 2020. július 1-jével, majd 2021. 
január 1-jével életbe lépő jogszabály 
jelentős változást hoz az online szám-
la-adatszolgáltatási kötelezettségben, 
ez leginkább a kis- és középvállal-
kozások (kkv-k), valamint az egyéni 
vállalkozók mindennapjait alakíthat-
ja át. Július 1-jétől minden, belföldi 
adóalanyok közötti ügyletről készített 
számláról adatot kell szolgáltatni az 
adóhatóságnak. Bár maradhat a kézi 
számlatömb, annak az adatai a NAV 
Online Számla felületén kell feltölteni. 
Erre 500 ezer forint áfa-érték alatt 4 
nap áll rendelkezésre.

A szociális hozzájárulási adó (szochó) 
újabb két százalékponttal, 15,5 száza-
lékra csökken, a lépés több mint 300 
ezer vállalkozást és mintegy 4 millió 
munkavállalót érint. A szocho csökken-
tésével az ekhózók is jól járnak, július 
1-jétől 2 százalékponttal csökken az 
egyszerűsített közteherviselési hozzá-
járulás (ekho). Ez mintegy 40 ezer ma-

gánszemélyt érint. Ezzel párhuzamosan 
mintegy 300 ezer katásnak nő az ellátá-
si alapja júliustól. Annak a kisadózónak, 
aki 50 ezer forint tételes adót fizet, az 
ellátási alapja havi 98 100 forintról 102 
ezer forintra, míg a 75 ezer forintot fize-
tőnek 164 ezer forintról 170 ezer forint-
ra emelkedik.

Július 1-jétől a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal vezeti az egyéni vállalko-
zók nyilvántartását, az egyéni vállal-
kozók továbbra is a Webes ügysegéd-
et használhatják.

Több olyan törvényváltozás is életbe 
lépett július elsején, amely a nyugdí-
jasokat érinti. Július 1-jétől kiterjesztik 
azt a szabályt a nem munkaviszonyban 
munkát végző nyugdíjasokra is, hogy 
csak a 15 százalékos szja-t vonják le a 
bérükből. Így a megbízási szerződéssel 
dolgozó nyugdíjasok, valamint a vál-
lalkozó nyugdíjasok is mentesülnek az 
összesen 18,5 százaléknyi járuléklevo-
násoktól. Ennek az érdemi hatása első-
sorban az, hogy az így dolgozó idősek 
nettó keresete jelentősen nő.

Emellett mivel a nyugdíj melletti 
munkavégzéssel szerzett kereset já-
rulékmentessé válik, a nyugdíj mellett 
szerzett kereset nem teremt alapot a 

nyugdíjnövelésre, és szolgálati idő-
ként sem vehető figyelembe.

Az éves keretösszeg a nők kedvez-
ményes nyugdíja mellett dolgozók 
számára okafogyottá válik, mivel a 
nyugdíj melletti munkavégzéssel bár-
mely jogviszonyban szerzett kereset 
járulékmentes lesz. Ez a sokak szerint 
kezdettől fogva fölösleges és bonyo-
lult korlátozó rendelkezés a nyug-
díjtörvényben a nők kedvezményes 
nyugdíja mellett dolgozó hölgyekre 
vonatkozott.

Július 1-jétől eltérnek egymástól a 
hagyományos és az azonosítóval el-
látott közönséges levelek feladási árai, 
valamint árelőnyt kap az elektroni-
kusan feladott levél a papíralapúhoz 
képest.

Tavaly óta megszűnt a földtulajdo-
nosok és földbérlők kötelező parlag-
fűirtására vonatkozó türelmi idő. Min-
den földhasználó köteles június 30-ig 
az ingatlanán a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását megakadályozni, és 
ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. A 
bírság mértéke 15 ezertől akár ötmillió 
forintig is terjedhet. 

Forrás: napi.hu

Változások júliustól

Egy jó szakma kitanulásának már nem 
lehet anyagi akadálya, 2021 áprilisától 
ugyanis már igényelhetőek a képzési 
hitelek – jelentette be Tállai András, 
a Pénzügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára.

A gyermeket tervező édesanyáknak 
különösen érdemes lesz hitelből fi-
nanszírozni a kívánt képzést, mert az 
újfajta konstrukciókra is érvényesek 
lesznek a családtámogatási kedvez-
mények, ha a hitelfelvételt követően 
megszületik a második gyermek, ak-
kor az édesanyának csak a hiteltarto-
zás felét kell visszafizetnie, a harma-
dik gyermek megszületése után pedig 
a teljes tartozását elengedik.

A képzési hitel több mint 57 ezer, a 
felnőttoktatásban részt vevő és mint-

egy 220 ezer szakképzésben tanuló 
diáknak hozhat könnyebbséget. 

„Az egyre gyorsabban változó mun-
kaerőpiaci igények miatt egyre fonto-
sabbá válik az élethosszig tartó tanu-
lás. Soha nem késő egy jó szakmára 
váltani” – jelentette ki Tállai András, 
aki szerint az újfajta képzési hitelek ép-
pen ezért nemcsak a fiatalokat segítik; 
azok a 18 és 55 év közötti korosztály 
számára lesznek elérhetők, a három 
hónapnál hosszabb képzésekre.

Az új képzési hitelek igényléséhez 
sem hitelbírálatra, sem biztosítékra nem 
lesz szükség, csak a szak- vagy felnőtt-
képzési jogviszonyt kell majd igazolni. 
Könnyebbség az is, hogy a techniku-
mok és a szakképző iskolák által kínált 
új ösztöndíjrendszer nem zárja ki a hitel 

felvételét, a kölcsönt az iskoláktól ka-
pott támogatás mellett is lehet igényelni.

Az új kölcsönnek két fajtája lesz: 
szabad felhasználású hitel és a képzé-
si díjra fordítható kötött felhasználású 
hitel. A teljesen szabad felhasználású 
kölcsönt maximum havi 150 ezer fo-
rintig igényelhetik majd a képzésekben 
részt vevők. A kamata kedvező, épp 
annyi, mint a Diákhitel1-nek, amely je-
lenleg 1,99 százalék. A kötött felhasz-
nálású képzési hitel pedig kamatmen-
tes, maximálisan felvehető összege 
az iskolarendszerű szakképzésben és 
a nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt képzéseknél igazodik az önkölt-
ség díjához, míg az egyéb képzéseknél 
maximum félmillió forint lesz.

Forrás: MTI

Jövőre új képzési hitelek igényelhetők



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) a napokban megkezdte azok-
nak a magánszemélyeknek és egyé-
ni vállalkozóknak az értesítését, 
akiknek az adószámláján az elmúlt 
évről tartozás vagy túlfizetés van. 
Közel másfél millió adózó számíthat 
adószámla-értesítőre – tette közzé a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
a honlapján.

Azok kapnak értesítést, akiknek leg-
alább egy adónemben ötezer forintnál 
több tartozása vagy ezer forintnál több 
túlfizetése van. Az, aki tavaly fizetési 
kötelezettségét nem, vagy csak kése-
delmesen teljesítette, és emiatt lega-
lább ötezer forint késedelmi pótléka 
keletkezett, késedelmipótlék-értesítőt 
is kap. 

Az ügyfélkapus regisztrációval 
rendelkezők tárhelyére július 23. és 
29. között érkezett meg a NAV tájé-
koztatója arról, hogy adószámlájuk 
tartozást vagy túlfizetést mutat, vagy 

a hivatal késedelmi pótlékot számí-
tott fel.

Azoknak a magánszemélyeknek, 
akiknek még nincs ügyfélkapus hoz-
záférésük – az értesítendők között ők 
mintegy félmillióan vannak – a NAV 
postázza az adószámla-kivonatot és a 
pótlékértesítőt. Ők szeptember elejétől 
számíthatnak az értesítések megérke-
zésére.

A NAV azt ajánlja, hogy akik még 
nem nyitottak ügyfélkaput, tegyék 
meg, hiszen ennek birtokában bár-
mikor – az értesítéstől függetlenül 
is – megtekinthetik adószámlájukat 
az eBEV Portál szolgáltatások menü-
pontjában, miután a Központi Azo-
nosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül 
beléptek a portálra. 

Az adószámla lekérdezéséhez a 
portálon az adószámla és pótlékada-
tok szolgáltatás adószámlafunkcióját 
kell kiválasztani. Ha a lekérdezett 
adószámla minden adónemben ren-

dezett, érdemes ellenőrizni a 2019-
re felszámított pótlékot is – hívja fel 
a figyelmet a hivatal.

A részletes pótléklevezetést a 
gazdálkodók június 10-től, a ma-
gánszemélyek és egyéni vállalko-
zók szeptember 9-től kérdezhetik 
le, az adószámla és pótlékadatok 
szolgáltatás pótléklevezetés funk-
ciójával.

A tartozást bankkártyával, átutalás-
sal, valamint csekken lehet befizetni. 
Túlfizetés esetén a többlet visszaté-
rítése a 2017 számú nyomtatványon 
kérhető.

További információk a NAV hon-
lapján elérhető adószámla informá-
ciós oldalon találhatók. Az ügyfe-
lek, kérdéseikre leggyorsabban a 
06 (80) 20-21-22 telefonszámon, a 
NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyin-
téző Rendszerben (ÜCC) kaphatnak 
választ – írja az MTI a NAV-ra hivat-
kozva.

Levél az adózóknak


