
XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. FEBRUÁR

INGYENES

PUSZTAZÁMOR
KÖZÉLETI FÓRUMA

A tartalomból

Zongoristák vizsgahangversenye
(4. oldal)

A Budapest Ragtime Band 
és a Zenesuli

(5. oldal)

A nagyböjti időszak 
(14. oldal)

Mátrai Sándor felvétele



2013/1 ZÁMORI HÍREK / 2

Falukarácsony 2012

Községünkben az adventi időszak legnagyobb rendezvénye a
Falukarácsony. A falu apraja-nagyja részt vett ezen a hangulatos
összejövetelen. Élénk érdeklődésre és többéves tradícióra tekint
vissza a község önkormányzata és a Pusztazámor Községért Köz-
alapítvány, valamint a helyi óvoda és iskola által közösen szerve-
zett ünnepség. A község lakosai minden évben a karácsony előtti
hétvégén gyűlnek össze néhány óra közös ünneplésre az iskolába,
ahol az  óvodások és az általános iskolások teremtenek ünnepi
műsoraikkal igazi karácsonyi hangulatot. Így történt az idén is.
Pátrovics Benedek polgármester ünnepi beszédében a karácsony
melegségéről, emberségéről, tisztességéről és a szeretetről szólt.
Az óvodások, iskolások és felnőttek részvételével varázslatos elő-
adás következett a csodálatosan szép díszletek között. A nézők
számtalanszor jutalmazták vastapssal a szereplőket. 

Az ünnephez természetesen hozzátartozik a karácsonyhoz
köthető népi gasztronómiai szokások felelevenítése is. Ennek
keretében hagyományos diós és mákos bejgli, valamint a hideg

elűzésére forralt bor és tea állt a résztvevők rendelkezésére,
melyet az ünnepi műsor után az iskola előtt felállított betlehemi
istálló mellett szolgáltunk fel. A karácsonyi zene közben meghitt
hangulatban beszélgettek, falatoztak, forró italt kortyolgattak a
régi és új ismerősök.

Reméljük sikerült mindezzel szebbé varázsolni a várakozást.
Hiszen mindig kell egy kis pihenés, megállás, mikor a lelkünkre
figyelünk és átéljük a körülölelő szeretet csodáját – mert a sze-
retet érezhető volt az előadás minden pillanatában és az előké-
születek alkalmával is. A gyerekek és a felkészítőik, valamint a
segítők a szabadidejüket – ami így ünnep táján kiváltképpen
drága – áldozták fel, hogy szeretetet adjanak, s azt lehetőleg
tudásuk legjavával tegyék. Köszönöm mindenkinek a fáradhatat-
lan munkáját, aki közvetlenül vagy akár közvetve részt vett az
előkészületben, illetve a lebonyolításban.

Kiss Ágnes szervező
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„A MI FALUNK”
Mint minden évben, a Zámori Kör Egyesület 2013-ban is arra törekszik, hogy
valamilyen újdonsággal szerepeljen a hagyományos Falunapon. Az elmúlt évek-
ben helytörténeti kiállításokkal, kézműves bemutatókkal, az egészséges életmód
jegyében betegségmegelőző programokkal, a szelektív hulladékgyűjtést népsze-
rűsítő kifestő füzetekkel, a parlagfűmentes községért indított mozgalommal, a
háztartási hulladék csökkentését célzó és a komposztálás hasznosságát leíró zöld
füzettel, tavaly az ifjú zámori művészek alkotásainak bemutatásával igyekeztünk
hangsúlyozni a helyi értékeket (Falunapon a falunkról!).

A 2013. évi Falunapon rendezendő kiállítás keretében örömmel mutatnánk be a
látogatóknak a zámori óvodások, általános iskolai és középiskolai tanulók „A MI
FALUNK” címmel készített rajzait, festményeit, rövid elbeszéléseit, verseit, kézmű-
ves alkotásait stb. Kérjük ezért az óvoda és iskola vezetőivel egyetértésben, hogy
községünk  jövő generációja mutassa meg, miért szereti a szülőföldjét, lakóhelyét,
milyennek látja házukat, utcájukat, kertjüket, a játszótereket, parkokat stb.

A felhívást azért tesszük már most közzé, hogy legyen elég idő a felkészüléshez,
és minél több, büszkeségre okot adó remekmű készüljön el június közepéig.

Zámori Kör

Jubilálnak a biciklisták!
2013. május 25-én szombaton 10. alkalommal indul  a „Három falu két keréken” jubi-
leumi kerékpártúra. Emlékeztetőül: az első túrát az ötletgazda Sóskút 2000 Egyesület
2004-ben szervezte. Most is Sóskút lesz a vendéglátó gazda. Pusztazámor nem marad-
hat le, mint ahogy minden alkalommal, legyen miénk a vándorserleg az idén is!

Felhívás
Kedves Zámoriak!
2014-ben a hagyományos és egyre népszerűbb „Három falu két keréken” elne-
vezésű biciklitúra házigazdája Pusztazámor lesz. A sportesemény megrendezése
jelentős kiadásokkal jár községünk számára.

Kérjük ezért, hogy aki teheti, személyi jövedelemadója 1%-ával segítse a túra
megszervezését és sikeres lebonyolítását.

Támogatását előre is köszönjük:
Zámori Kör Egyesület

Adószámunk: 18685860-1-13

Meghívó
Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja önt és családját 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

165. évfordulója tiszteletére

március 14-én 16 órakor 
rendezendő megemlékezésre és koszorúzásra. 
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Pusztazámori diák elismerése

Az Érd Kiváló Sportolója elnevezésű
díjat vehette át Gróh Katinka, a Vörös-
marty Mihály Gimnázium első osztályos
tanulója; az elismerést a karate sportág-
ban elért országos első helyezésével
érdemelte ki. 

A kitüntetés átadására január 30-án
került sor az érdi Batthyány Általános
Iskola és Sportiskola Tornacsarnokában.
Ezzel az elismeréssel azokat az érdi tanu-
lókat díjazzák, akik nemzetközi vagy
országos sportversenyen kiemelkedő
eredményt érnek el.

Különösen büszkék lehetünk Katinká-
ra, hiszen az elmúlt tanévben az Orszá-
gos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdalé-
neklési Versenyen elért eredményéért az
Érd Kiváló Diákja kitüntető címet is meg-
kapta. 

K. Á.

Január utolsó délutánján vizsgahangver-
senyen szerepeltek a Pusztazámoron
zongorát tanuló gyerekek. Babar Napsu-
gár, Babar Zoé, Polgár Zsófia, Hadjipet-
rou Emma és Csányi Réka adott számot
zongoratudásáról; mindegyikük sokat
fejlődött a félév során. Szép eredménye-

ket csak kitartó, szorgalmas és rendsze-
res gyakorlással lehet elérni, ezt ők is
érzik. Remélem, hogy a májusi ünnepi
zongoraévzárón ugyanilyen lelkesen,
örömmel vesznek majd részt a kis
muzsikusok! 

Dallos Márta

Zongoristák vizsgahangversenye

Pusztazámor községben a személyi jövedelemadót fizető állampolgárok 
az alábbi civil szervezeteket támogathatják adójuk 1%-ával:1% Pusztazámor Községért Közalapítvány 18700547-1-13

Gyermekmosoly Alapítvány 18685286-1-13
Zámori Kör Közhasznú Egyesület 18685860-1-13
Naplemente Nyugdíjas Klub 18690620-1-13
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2012. december 9-én, egy hideg szombat délutánon izgatottan
vártuk a Gyermekmosoly Alapítvány által rendelt buszt, amivel
az iskolától a fővárosba utaztunk a Budapest Ragtime Band
Mikulás-koncertjére. Huszonöt kisgyerek, a kezdő és haladó
Zenesuli-csoport tagjai és zeneovis kistestvéreik jöttek el a hang-
versenyre, amelyet az Óbudai Társaskörben tartottak. 

Külön termet töltöttek meg a kabátjaink, nagy halom ülőpár-
nát kaptunk, hogy közvetlenül a színpad előtt, kényelmesen
hallgathassuk az érdekesnek ígérkező műsort.

A Budapest Ragtime Band művészei zongorán, nagybőgőn,
xilofonon, dobon, hegedűn, trombitán, harsonán, klarinéton és
szaxofonon játszanak. A ragtime – amiről a zenekar a nevét
kapta – a XIX–XX. század fordulóján volt népszerű zenei műfaj
az afroamerikaiak körében. Eredetileg tánczene, érdekes, eltolt,
szinkópás ritmusokkal (rag=rongy, ragged=rongyos). Egyetlen
zongorán adták elő, a leghíresebb ragtime-darabok, amelyeket
Scott Joplin komponált, szintén zongorára születtek.

A Budapest Ragtime Band a ragtime-zenéket sajátos hangsze-
relésben, játékos ötletekkel tolmácsolja. A koncerten a ragtime-
ok mellett operaátiratok (Bizet: Carmen, Rossini: Tell Vilmos) és
rajzfilmzenék is elhangzottak. A nyolc muzsikus, néhány lépés-
nyire tőlünk, nagy lelkesedéssel, jókedvvel és fantasztikus hang-
szeres tudással adta elő a különleges hangszerelésű zeneműve-
ket. Előkerült a bicikliduda, a síp, a kolomp is!

A zeneszámok között a gyerekek zenei kvízjátékban vehettek
részt, egy-egy muzsikus – a saját hangszerén – ismert dallamot

játszott, a leggyorsabban jelentkező gyerekek, miután a színpa-
don elmondták a megfejtést, nagy Mikulás-puttonyból kaptak
csokoládét. A zenesulisok nem jutottak színpadhoz, csokoládé
nélkül búcsúztak a helyszíntől. De a Greenhope Alapítvány
jóvoltából mégsem éheztek, mert a buszon odafelé is és a haza -
úton is kaptak mindnyájan rágcsálnivalót, gyümölcslevet.

Nagyon örülnék, ha a koncertlátogatást rendszeressé tehet-
nénk. Meghatódtam, amikor búcsúzáskor az egyik zenesulis kis-
lány örömtől csillogó szemmel közölte: „Én még sosem voltam
IGAZI koncerten!” 

Dallos Márta

A Budapest Ragtime Band és a Zenesuli

Ezúton értesítem a lakosságot, hogy Pusztazámoron a vonat-
kozó BM- és kormányrendelet értelmében az előírt kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat
– a települési önkormányzat közigazgatási határain belül – a
Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. A kft. munkatársai

településünket 2013. január 25. és március 10. között keresik
fel. A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló meg-
bízólevéllel rendelkeznek.

Dr. Kosztyi Emma jegyző

Hirdetmény
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Kormány -
megbízotti
látogatás

Munkalátogatást tett az Érdi Járási
Hivatalban január 23-án Tarnai
Richárd, Pest megyei kormánymeg-
bízott, aki megtekintette az épületet,
a szervezeti egységeket, illetve a
hivatalban dolgozó munkatársakkal
is találkozott.

Az intézményben a vendéget a hivatal
vezetője, Bánsághy Balázs fogadta és
vezette körbe. A kormánymegbízott a
településen megtekintette az átvett irodá-
kat, berendezéseket és eszközöket, meg-
ismerkedett az önkormányzattól érkezett
munkatársakkal, és informálódott az
okmányirodák ügyfélforgalmáról is. 

„Örömmel értesültem arról, hogy zök-
kenőmentes volt januárban az indulás az
Érdi Járási Hivatalban. Azt is jóérzéssel
tapasztaltam, hogy a járási hivatal dolgo-
zói mindent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy az ügyfelek minél magasabb
szintű szolgáltatást kapjanak az államtól”
– emelte ki Tarnai Richárd. A kormány-
megbízott hozzátette, az átalakítás azt a
célt szolgálja, hogy a 2013 végére felálló
kormányablakok rendszerével megvaló-
suljon az egyablakos ügyintézés, mely
lehetővé teszi, hogy az emberek könnyeb-
ben, gyorsabban tudják elintézni hivatalos
ügyeiket. 

Köszönet a munkáért, 
a támogatásért

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter és
Szabó Erika államtitkár levélben köszönte meg a járási hivatalok létrehozásában köz-
reműködők segítségét.

Hírek, információk a járásokról
http://www.jaras.info.hu/
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Egyszerűbb, gyorsabb ügyintézés

Az idei évtől országosan egységes eljárás-
rendben, egységes határidőkkel intézhető
a gáz- és villanymérők átírása. A szolgál-
tatóknak a korábban akár 30 napos idő-
tartam helyett a bejelentés kézhezvételét
követően 8 napon belül el kell végezniük
a helyszíni ellenőrzést. Az új fogyasztó a
korábbi fogyasztó bejelentésével egyide-
jűleg – ugyanazon a formanyomtatvá-
nyon – jelezheti szerződéskötési igényét.
Az évente több mint 800 ezer átírás egy-
szerűsítése 200 millió forint megtakarítást
jelenthet a felhasználók számára. (Részle-
tesen l. itt: http://magyaryprogram.kor-
many.hu/egyszerubb-es-gyorsabb-lesz-a-
gaz-es-villanymerok-atiratasa)

*

2013-tól csökkentek a nagycsaládos
gázárkedvezmény igénybevételéhez
kapcsolódó adminisztratív terhek is. A
rendelkezések már nem írják elő a kére-
lem évenkénti benyújtását, a kedvezmé-
nyezetteknek csak az esetleges változá-
sokat kell bejelenteniük. A módosítások
nyomán januártól a kérelem az év során

bármikor benyújtható. Az új forma-
nyomtatványon nem kell feltüntetni a
kérelemhez kötelezően mellékelendő
számlán már szereplő adatokat. A nagy-
családos gázárkedvezmény igénylési
eljárásának egyszerűsítése mintegy 320
ezer főt érint. (Részletesen l. itt:
http://magyaryprogram.kormany.hu/egy-
szerubben-juthatnak-gazartamogatas-
hoz-a-nagycsaladosok-1)

*

Idén októbertől egyszerűbb eljárásban
lesz intézhető egyebek mellett a jogosít-
vány elvesztésének bejelentése, az elve-
szett rendszám pótlása vagy a gépkocsik
forgalomból való ideiglenes kivonása.
Megszűnik az ideiglenes vezetői enge-
dély, a lejárt érvényességű forgalmit az
ellenőrzéskor nem veszik el a helyszínen.
Az állampolgárok számára kedvező
módon változik a járművek kötelező fele-
lősségbiztosításának igazolása is. A moz-
gáskorlátozottak a jövőben gyorsabban
pótolhatják parkolási igazolványukat.
(Részletesen l. itt: http://magyaryprog-

ram.kormany.hu/egyszerubb-ugyintezes-
ti zennegy-kozuti-kozlekedesi-hatosagi-
eljarasban).

*

A minisztérium további négy, a járművek
forgalomba helyezéséhez és a műszaki
adatváltozások bejelentéséhez kapcsoló-
dó közlekedési hatósági eljárás egysze-
rűsítésén dolgozik. A könnyítéseket meg-
alapozó jogszabály-változásokkal a
tárca február végéig elkészül. A követke-
ző szakaszban az ország 9 pontján
komplex képzéseket tartanak az egysze-
rűsítésekről a közlekedési eljárásokban
érintett kormányhivatalok és hatóságok
700 munkatársa számára. Az ügyintézők
teljes körű tájékoztatást kapnak a válto-
zásokról, így képesek lesznek a jogsza-
bályokban megnyitott lehetőségekkel
élve gyorsabban és rugalmasabban
kiszolgálni ügyfeleiket.

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

Felhívás valamennyi 
földhasználó számára

A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a
Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről
szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. január 1-jével hatályba
lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt
meghaladó termőföldterületet használó, hanem 

VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES BEJELENTENI 
A HASZNÁLATÁT

a területileg illetékes járási földhivatalnál.

A törvény értelmében földhasználó: 
1. a tulajdonos
2. az, aki a tulajdonos engedélyével a földet használja/bérli

Termőföld alatt azokat a kül- és belterületi ingatlanokat kell
érteni, amelyeket az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő,
gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület
művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. 
Azon ingatlanokat, amelyeket az ingatlan-nyilvántartásban
kivettként tüntettek fel (például: kivett lakóház, udvar, kert)
nem kell bejelenteni.

A bejelentés igazgatási szolgáltatási díja 6000 Ft.
A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhiva-

taloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.
A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bír-

sággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyil-
vántartás szerinti AK-értékének ezerszerese, azzal, hogy nem
lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegé-
nél (5 000 Ft). 

A 2012. évi CCXIII. tv. 14. § értelmében a földhasználati
nyilvántartásba bejegyzett magánszemélyeket és gazdálkodó
szervezeteket regisztrációs kötelezettség terheli, melynek
határideje 2013. március 30. napja. A tulajdonosnak akkor kell
a törvényben meghatározott adatokat bejelentenie, ha a föld-
használati nyilvántartásban ő van bejegyezve, azaz lényegé-
ben az a helyzet, hogy ő használja a földet.

Amennyiben kétsége van, hogy ingatlana termőföldnek
minősül-e, a tulajdonos kérelmére, illetőleg az ingatlanügyi
hatóság megkeresésére az építésügyi hatóság igazolja, hogy a
mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld kiala-
kított építési teleknek vagy építési területnek minősül-e.
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Változtak az épületenergetikai 
tanúsítványok szabályai

Egy új rendelettel némileg szigorította a kormány az épületener-
getikai tanúsítási követelményeket, így januártól már az 50
négyzetméter alatti épületek eladásánál, illetve bérbe adásánál
is kell tanúsítványt készíteni – közölte a Magyar Energiahaté-
konysági Intézet Kft. (MEHI).

Másik előírás, hogy januártól a lakáshirdetésekben is meg kell
adni az épület energetikai besorolását.

A tanúsítványok kötelező eleme lett a felújítási javaslat, kivé-
ve, ha nem lehet költséghatékony felújítást végezni. Ez utóbbi

körbe tartozhatnak például a műemlék jellegű épületben lévő
lakások. A tanúsítványokról központi nyilvántartás készül és lesz
minőségellenőrzés is.

A MEHI az energiahatékonysági piacon érdekelt vállalkozá-
sokkal partnerségben működő, elemző és érdekérvényesítő szer-
vezet. Arra alakult, hogy mind kormányzati intézkedések segít-
ségével, mind pedig a fogyasztók, piaci szereplők tájékoztatásá-
val ösztönözze az energiahatékonysági beruházásokat.

MTI

Emelkedtek a postai szolgáltatások árai

A Magyar Posta Zrt. a lakosság által leggyak-
rabban igénybe vett szolgáltatások körében
átlagosan az inflációnál kisebb mértékben
emelte árait 2013. január elsejétől.

A közönséges levél ára 105 forintról
110 forintra, az ajánlott különszolgáltatá-

sé 240 forintról 250 forintra, az elsőbbsé-
gi levélé pedig 130 forintról 140 forintra
emelkedett.

Az elsősorban igazgatási szervek által
igénybe vett hivatalos irat továbbításának
ára 315 forintról 325 forintra nőtt.

Tájékoztató eboltásról

Véradókat vár a Magyar Vöröskereszt

A zord téli időjárása miatt csökkent a
véradói aktivitás és több véradás is
elmaradt az országban. A Magyar
Vöröskereszt és az Országos Vérellá-
tó Szolgálat arra kéri a véradókat,
hogy minél nagyobb számban vegye-
nek részt a szervezett véradásokon.

A kemény téli időjárás megnehezítette a
véradószervezők munkáját is. A hirtelen
jött nagy mennyiségű hó miatt az ország
több pontján is maradt el véradás és a
véradói aktivitás is kismértékű csökkenést
mutatott. Ezzel szemben a csúszós, havas

utak miatt nőtt a balesetek száma, így a
vérfelhasználás is. 

A Vöröskereszt 135 helyszínen, vala-
mint az Országos Vérellátó Szolgálat
intézményeiben várja az önkéntes segítő-
ket véradásra. Az országszerte szervezett,
lakóhelyhez legközelebbi véradások
helyszíneiről és időpontjairól a www.ver-
adas.hu és a www.ovsz.hu oldalon tájé-
kozódhatnak az érdeklődők. A véradás-
hoz személyi igazolvány, TAJ- és lakcím-
kártya szükséges.

Magyar Vöröskereszt Sajtóiroda
Országos Vérellátó Szolgálat

A földhasználati
regisztrációról

A Vidékfejlesztési Minisztérium tör-
vénymódosítást nyújt be annak érde-
kében, hogy a mezőgazdasági terüle-
tek használatának bejelentése illeték-
és díjmentes legyen. A belterületi fek-
vésű 1 hektár alatti területekre – amit
sokan tévesen „kiskerteknek” nevez-
nek – ez a jogszabály eddig sem
vonatkozott, s ezután sem fog, tehát
nem kell utánuk 6000 forintos regiszt-
rációs díjat fizetni. 
Az erdő művelési ágú területek kivételé-
vel minden földterület használatát be kell
jelenteni, ha a földterület az ingatlan-
nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümöl-
csös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásí-
tott terület művelési ágban vagy halastó-
ként van nyilvántartva. A bejelentési
kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy
a földhasználati viszonyok átláthatóak
legyenek. 

Vidékfejlesztési Minisztérium 
Sajtóirodája 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy március hónapban községünkben eboltás lesz.
Oltási dátumok:

2013. március 12. kedd, délután 17–19 h • 2013. március 13. szerda, délelőtt 8–10 h
2013. március 16. szombat, délelőtt 8–11 h

Az oltásra hozzák magukkal az oltási könyvet! Oltani csak mikrochippel ellátott állatot lehet.
Oltás helye: a régi kocsma épülete

Az oltást végzi: dr. Fekete Balázs állatorvos
Az oltás ára: 3800 Ft • Féreghajtó (10 kg): 400 Ft

Polgármesteri Hivatal
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360 informatikai és idegennyelvi kép-
zés már elindult a Tudásod a jövőd!
projekt keretében, és az év első
hónapjaiban újabb képzések jelennek
meg. A program keretében százezren
vehetnek részt minimális önerő mel-
lett idegen nyelvi és informatikai kép-
zésben 2014 augusztusáig.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a
már 24 képző intézménnyel aláírt meg-
állapodáson túl, további 83 intézmény-
nyel kötött együttműködési megállapo-
dást. 

Magyarországon még nem volt koráb-
ban példa olyan horderejű és kedvezmé-
nyes felnőttképzési programra, mint a
Tudásod a jövőd! A programban egészen
minimális önerő befizetésével idegen
nyelvi és/vagy informatikai képzésen
vehet részt az a személy, aki betöltötte a
18. életévét és nem áll középiskolával, fel-
sőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói
jogviszonyban (kivételt képeznek a költ-
ségtérítéses képzésben résztvevők), így a
program több ezer embernek ad komoly
esélyt a fejlődésre. A kormány bruttó 90
ezer forintos keretösszeggel támogatja a
pályázó idegen nyelvi és informatikai kép-

zését, a támogatás a költségek 95-98%-át
fedezi. A hátrányos helyzetű kistérségek-
ből jelentkezőknek csak 2 % önrészt kell
befizetniük, a többieknek 5%-ot. A felnőtt-
képzési program kiemelten kezeli a mun-
kanélkülieket, a kismamákat, a legszegé-
nyebb környezetben élőket és a 45 év
felettieket. Az élethosszig tartó tanulás
jegyében a képzéseknek nincs felső kor-
határa. A jelentkezők a következő két
évben az ország egész területén összesen
300 képzőhelyen tanulhatnak majd.

További információ: 
www.tudasodajovod.hu

Tudásod a jövőd! 

Alábbi összeállításunkban nagycsalá-
dosok, nyugdíjasok és fogyatékosság-
gal élők számára szóló üdülési pályá-
zatok olvashatók.

1. 
Cím: Pályázati felhívás nagycsa-

ládosok számára
Kiíró: Magyar Nemzeti Üdülési

Alapítvány
Határidő: 2013.03.20
Érvényes: 2013.03.20
Tárgymutató: nagycsaládosoknak szóló

pályázati felhívás
Pályázhatnak: azon belföldi illetőségű

magánszemélyek, akik munkavállaló-
nak minősülnek és a pályázat beadását
megelőző hónapban munkaviszonnyal
rendelkeztek, valamint akiknek a csa-
ládjában az egy főre jutó rendszeres
havi jövedelem nem haladja meg 2013.
január 1-jén érvényes minimálbér

összegét, továbbá három vagy több –
20. életévüket a pályázat benyújtásá-
nak napjáig be nem töltött – gyermeket
nevelnek saját háztartásukban, akik
után jogosultak családi pótlékra, vala-
mint akik a fenti adatokat munkáltatói
igazolással igazolni tudják. 
(erzsebetprogram.hu/oldal.php?azon=41)

2.
Cím: Pályázati felhívás nyugdíja-

sok részére
Kiíró: Magyar Nemzeti Üdülési

Alapítvány
Határidő: 2013.03.20
Érvényes: 2013.03.20
Tárgymutató: nyugdíjasok támogatása
Pályázhatnak: Azon belföldi illetőségű, 60.

életévét betöltött személy, aki öregségi
nyugellátásban részesül, és rendszeres
havi teljes összegű ellátása nem haladja
meg a 2013. január 1-jén érvényes mini-
málbér másfélszeresét, és más adóköte-

les jövedelemmel nem rendelkezik
(erzsebetprogram.hu/oldal.php?azon=41)

3.
Cím: Pályázati felhívás fogyaté-

kossággal élők részére
Kiíró: Magyar Nemzeti Üdülési

Alapítvány
Határidő: 2013.03.20
Érvényes: 2013.03.20
Tárgymutató: fogyatékossággal élők tá -

mo gatása
Pályázhatnak: Azon belföldi illetőségű,

18. életévét betöltött fogyatékossággal
élő személyek, akik a pályázat benyúj-
tásakor fogyatékossági támogatásban
és/vagy vakok személyi járadékában
és/vagy magasabb összegű családi pót-
lékban részesülnek, és havi teljes
összegű ellátásuk nem haladja meg a
nettó 150 000 Ft-ot.
(erzsebetprogram.hu/oldal.php?azon=41)

Üdülési pályázatok   

Az egyedi azonosítóval még nem rendel-
kező állatok gazdáinak január elsejéig
kell ett elvégeztetniük az állatorvosi bea-
vatkozást, amely során egy rizsszem
méretű elektronikus szerkezetet (transz-
pondert) ültettek a kutya nyakába. Az
oltáshoz hasonló, pár perces művelet
lehetővé teszi a kutyák azonosítását, meg-
könnyíti nyilvántartásukat, követhetőbb
lesz a magyar ebállomány, könnyebb lesz
az elveszett, ellopott állatok nyomára buk-
kanni, így csökkenhet a kóbor kutyák
száma is.

A mikrochip behelyezésének költsé-
gét az állatvédelmi törvény 3500 forint-

ban maximalizálta, ez az összeg magá-
ban foglalja a transzponder és a beülte-
tés díját, valamint az országos ebadat-
bázisba való regisztrációt. Az ár nem
tartalmazza azonban az állat előzetes
vizsgálatának díját, így a beavatkozás
költsége a 3500 forinttól akár 9000
forintig jelentős eltéréseket mutathat. A
későbbi adatmódosítások már ingyene-
sek.

Az ebek mikrochipes egyedi megjelölé-
se és központi regisztrációja köz- és állat-
egészségügyi, állatvédelmi és közbizton-
sági szempontból egyaránt fontos, hisz
így az elveszett állatok könnyen visszata-

lálnak gazdáikhoz és a felelőtlen ebtartók
is felelősségre vonhatók. 

Januártól minden állatorvosnak ellen-
őriznie kell azt, hogy a hozzá bekerülő
kutyák rendelkeznek-e transzponderrel,
amennyiben nem, ezt fel kell ajánlania az
állat tulajdonosának. Ha ehhez az állat
gazdája nem járul hozzá, úgy az állator-
vosnak ezt jelentenie kell. A hivatal fel-
szólítja az állattartót, hogy tegyen eleget
kötelezettségének, amennyiben ez nem
történik meg, úgy felelősségre vonható és
akár 40 ezer forintig terjedő bírsággal
sújtható.

MTI

Büntethetők a chippel nem rendelkező kutyák gazdái  
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Önkormányzati rendeletek, határozatok

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2012. november 26-i
ülésének jegyzőkönyvéből

71/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2012. évi rendezvényekről szóló beszá-
moló és a 2013. évi rendezvényterv elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi ren-
dezvényekről szóló beszámolót és a 2013. évi
rendezvénytervet a leírtak szerint elfogadja.

*

A képviselő-testület megalkotta a 10/2012.
(12.01.) számú rendeletét az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.)
számú rendeletének módosításáról.

*

72/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségveté-
sének háromnegyed évi állásáról szóló tájé-
koztató elfogadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
2012. évi költségvetésének háromnegyed évi
állásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés sze-
rint elfogadja.

*

73/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepció elfo-
gadása

Pusztazámor Községi Önkormányzat képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi költ-
ségvetési koncepciót az előterjesztésben foglalt
célkitűzésekkel elfogadja.

*

74/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pátrovics Benedek polgármester jutalma

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pátrovics Bene-
dek polgármestert bruttó 425.150,- Ft, azaz
Négyszázhuszonötezer-százötven forint juta-
lomban részesíti a 2012. évi költségvetés ter-
hére.

*

75/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közmeghallgatás időpontja

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi köz-
meghallgatás időpontjául a 2012. december
10., hétfő napját fogadja el, helyszíneként
pedig az iskola auláját jelöli ki.

*

76/2012. (11.26.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kie-
melt céljainak jóváhagyása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatal 2013. évi kiemelt céljait az alábbiak
szerint határozza meg:

I. Az önkormányzat működéséhez, gazdál-
kodásához, valamint az önkormányzati
feladatok ellátásához kapcsolódó kiemelt
célok:

1.) Közös Hivatal létrehozásának előkészítő
munkálatainak ellátása

2.) A képviselők, a bizottságok munkájának
segítése, az intézmények zavartalan
működésének támogatása.

3.) Pályázati lehetőségek feltárása és kihasz-
nálása, vállalkozások letelepedésének
segítése.

4.) Testvérkapcsolatok ápolása a belföldi és
külföldi önkormányzatokkal.

5.) Civil szervezetek bevonása a döntések
előkészítésbe, megvalósításába.

6.) Együttműködés a civil szervezetekkel a
falusi programok, a lakosság széles réte-
gét érintő intézkedések meghozatalában
és megvalósításában.

II. Az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával, vala-
mint a hivatali ügyintézés ellátásához
kapcsolódó kiemelt célok:

1.) Az ügyfelek kiszolgálása, gyors, szaksze-
rű és a jogszabályi előírásoknak megfele-
lő ügyintézés, ügyintézési határidők
betartása, továbbképzéseken való rész-
vétel.

2.) Pénzügyi és a hivatali szabályzatoknak
megfelelő gazdálkodás ellátása.

3.) Az adózási kedv hatékonyságnak növelé-
se.

4.) A leginkább hatékony szociális ellátó-
rendszer kidolgozása és kezelése.

A végrehajtási behajtási feladatok hatékony-
ságának emelése (adók egyéb befizetési kötele-
zettségek, kintlévőségek) gyors, szakszerű,
ügyfélbarát ügyintézés.

*

77/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pusztazámor Közoktatási Intézkedési
Terve 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy előterjesztés sze-
rint elfogadja Pusztazámor Község Közoktatási
Intézkedési Tervét.

*

78/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy:  Pusztazámor Községi Önkormányzat
2013. évi belső ellenőrzési terve 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés
szerint elfogadta Pusztazámor Községi Önkor-
mányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét.

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a Polgármester Urat, hogy
a határozatról értesítse a Budaörsi Többcélú
Kistérségi Társulást.

*

79/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi I. féléves
munkatervének elfogadása 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
2013. évi I. féléves munkatervét az előterjesz-
tés szerint elfogadja.

*

A képviselő-testület megalkotta a
11/2012.(12.01.) számú rendeletét a szociális
igazgatás és szociális, gyermekvédelmi ellátá-
sok helyi szabályozásáról szóló 3/2011. (II.21.)
számú rendelet módosításáról.

*

80/2012. (11.26.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: 65 év feletti pusztazámori lakosok
2012. évi egyszeri pénzbeli támogatása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy 2012. évben az
átmeneti segély keretének terhére azon 65. év
feletti lakosok részére, akik 2012. november
30-án Pusztazámoron állandó lakóhellyel ren-
delkeznek, 5.000,- Ft pénzbeli támogatást
nyújt, a szociális igazgatás és szociális, gyer-
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mekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
szóló 3/2011. (II.21.) számú rendelet 17§ (6)
bekezdése alapján.

*

81/2012. (11.26.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Orosz Béla ingatlanára vonatkozó elide-
genedési és terhelési tilalom törlése

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy Orosz Béla, Pusz-
tazámor 446/3. hrsz-ú ingatlanára vonatkozó
elidegenedési és terhelési tilalom törléséhez
hozzájárul. 

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2012. december 17-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A képviselő-testület megalkotta a
12/2012.(12.20.) számú rendeletét az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012.(II.10.) számú rendeletének módosítá-
sáról.

*

A képviselő-testület megalkotta a 13/2012.
(XII. 20.) számú rendeletét az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás
egyes szabályairól.

*

84/2012. (12.17.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Pusztazámor Községi Önkormányzatá-
nak közép- és hosszú távú vagyongazdálkodá-
si terve

A Képviselő-testület az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben,
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében megha-
tározott rendeltetése biztosításának céljából
Pusztazámor Községi Önkormányzatának
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási ter-
vét az előterjesztés szerint fogadja el.

*

85/2012. (12.17.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Pest megyei könyvtári szolgáltatások
igénybevételéről

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a megyei könyv-
tárhoz való csatlakozást előterjesztés szerint
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírásra és a szükséges intézke-
dések megtételére.

*

86/2012. (12.17.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Közös Hivatal létrehozása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy 2013. március 1-
től közös Hivatalt kíván létrehozni elsősorban
Sóskút Község Önkormányzatával, másodsor-
ban Százhalombatta Város Önkormányzatával.
A mostani Polgármesteri Hivatalt állandó
kirendeltségként kívánja működtetni a meglévő

ügyfélfogadási időkkel és hivatali létszámmal. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytas-

son tárgyalásokat az ügyben és felhatalmazza
a szükséges intézkedések megtételére.

*

87/2012. (12.17.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Budaörsi Kistérség Többcélú Társulási
megállapodás 9. számú módosítása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Kistér-
ség Többcélú Társulása 9. számú módosítását,
valamint 1-9. módosítással egységes szerkeze-
tét az előterjesztés szerint elfogadja.

*

88/2012. (12.17.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Csatlakozás Gomba község kezdemé-
nyezéséhez

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik
Gomba község kezdeményezéséhez. Támogat-
ja Pest megye leválását a Budapesti központi
régiótól.

*

89/2012. (12.17.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Belső ellenőrzési intézkedési terv  

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy előterjesztés sze-
rint elfogadja Pusztazámor Belső ellenőrzési
intézkedési tervét

*

90/2012. (12.17.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Pusztazámor közvilágításának bővítése  

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy bővíti a közvilá-
gítását a Bartók Béla utcán 3 lámpatesttel. A
szükséges intézkedések megtételére felhatal-
mazza a polgármestert.

*

91/2012. (12.17.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Oláh Annamária közterület-használat
iránti kérelme

A Településfejlesztési Bizottság az ügyféllel
együtt tartott helyszíni egyeztetésen tisztázta,
hogy Oláh Annamária a kérelmében megjelölt
közterületet hogyan szeretné gondozni. Az
Ügyfél elmondta, hogy a közterületet le szeret-
né keríteni, sajátjaként használni. A képviselő-
testület ezért ez irányú kérelmét elutasítja,
mivel a közterületnek mindenki által használ-
hatónak kell lennie. Az Önkormányzatnak
mint tulajdonosnak kellő gondossággal kell
eljárnia, s nemzeti vagyonát a vonatkozó jog-
szabályok szerint kell kezelnie és megóvnia.

*

92/2012. (12.17.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Ravatalozó tulajdonjogának rendezése 

Pusztazámor Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy dönt, hogy a Pusztazámori
Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő

336 hrsz-ú ingatlanra az Önkormányzat által
az 1960-as években ráépített ravatalozó tulaj-
donjogi rendezésére és az ezzel kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére felhatal-
mazza a polgármestert. Az ezzel kapcsolatos
ügyvédi és egyéb költségeket vállalja. A megál-
lapodás aláírására felhatalmazza a polgármes-
tert.

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. január 14-i rend-
kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

1/2013.(01.14.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva című
pályázat” benyújtása

Pusztazámor Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
kíván benyújtani a KEOP-2012-5.5.0/B jelű,
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” c.
pályázati felhívásra az óvoda és iskolaépület
épületenergetikai hatékonyság-javítás céljá-
ból „A pusztazámori Napköziotthonos Óvoda
és tagiskola épületenergetikai fejlesztése”
címmel, és megpályázza a nettó 50 millió
forintot. 

A pályázathoz szükséges önrészt (kb. 15-16
%) biztosítja a 2013. évi költségvetésében. 

A pályázatíró, közbeszerző és egyéb közre-
működő – műszaki ellenőr, energetikus és
kötelező marketing szakember – szolgáltatások
megrendeléséhez 3 ajánlat bekérésére, vala-
mint a szükséges intézkedések megtételére fel-
hatalmazza a polgármestert.

Kivonat Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2013. január 21-i rend-
kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

2/2013.(01.21.) számú képviselő-testületi
határozat
Tárgy: Pályázatíró kiválasztása

Pusztazámor Községi Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-
2012-5.5.0/B jelű, „Épületenergetikai fejlesz-
tések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” c. pályázati felhívásra az óvoda
és iskolaépület épületenergetikai hatékony-
ság-javítás céljából „A pusztazámori Napkö-
ziotthonos Óvoda és tagiskola épületenergeti-
kai fejlesztése” címmel készítendő pályázat
megírásával megbízza a Diaproject Kft.-t
(képviselő Kardos Gabriella, székhely, 1024.
Budapest, Lövőház u. 7-9. III. emelet) és
ennek költségéhez biztosítja a 350.000 Ft +
94.500 Ft áfa, összesen 444.500 Ft-ot pályá-
zatkészítési díjat. 

A vállalkozási szerződés aláírására megha-
talmazza a polgármester.

dr. Kosztyi Emma Pátrovics Benedek
jegyző polgármester

(A dokumentumokat betűhíven közöljük – a szerk.)
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Négy darab okos Hold-könyvem van. Az
elsőt 2000-ben karácsonyi ajándéknak
kaptam, „Gazdálkodj a Holddal” cím-
mel. Vékonyka, képek nélküli könyvecs-
ke. Néha beleolvastam, de nem sok haj-
landóságot mutattam komolyabb tanul-
mányozására. Tavasszal mégis elővettem,
a virágok „átültetésekor” kinéztem belőle
néhány tanácsot. Úgy szaporítottam mus-
kátlit és hibiszkuszt vagy mályvacserjét
(Hibiscus), hogy a cserepeket „Hold sze-
rint” megjelöléssel is elláttam a későbbi
ellenőrzés miatt.  Az első próbálkozás
nagyon jól sikerült, a virágok tökéletesen
mutatták „a Hold erejét”, a szomszédok
csodájára jártak. Ez volt a kezdet. Azóta
többször elővettem „az okos könyveket”,
és bizony tapasztalom, hogy a kertben
„napi életünkben” és sok-sok más
ügyben igenis beleszól a Hold jótékony
hatásával. Mindig arra gondoltam, hogy
a tengerek apály-dagály ügyét neki
köszönhetően tanultuk, hát akkor a kerti
munkákba vagy más ügyeinkbe elhihető
a segítség. A könyvekből kimásoltam
három-négy, február-március hónapban
esedékes fontos munkát és tudnivalót,
megjelöltem azokat a napokat, amikor a
„Hold szerint” ezt jó eredménnyel elvé-
gezhetjük.

Gyümölcsfák metszése

„A gyümölcsfák és bokrok metszéséhez
megfelelő időpont a fogyó Hold, legin-
kább valamelyik termésnap (oroszlán,
nyilas, kos). Legkedvezőtlenebb a levél-
nap, amikor a Hold növőben van.”

Az idei naptár szerint február 26-27-e
és március 4-5-6-a a legjobb napok. A
2013-as évben nagyon kevés jó nap van a
metszésre, ezért érdemes ezeken a napo-
kon elvégezni a munkát.

A növények átültetése, dugványozás

„A kertben és a természetben a szűz
jegye egészen különleges szerepet ját-
szik. Ha palántázásról és ültetésről van
szó, akkor ez a legjobb állatövi jegy, de
néhány más munkafajtához is nagyon
kedvező. Tavasszal, amikor a Hold
növőben van, például a muskátliknak
szűz napján való átültetése a legjobb.
Növő holdnál ezen a napon vetett gyep
a legszebb.”

Az idén március 25-ike és 26-ika a leg-
jobb tavaszi nap ezekre  a munkákra.

Különösen kedvező növénytársulások:
sárgarépa a hagyma mellett,
paradicsom a hagyma mellett,
paradicsom a petrezselyem mellett,

saláta a hónapos retek mellett,
borsó a zellerr mellett,
krumpli a káposztafélék mellett.

Különösen kedvezőtlen társulások:
bab a hagyma mellett,
káposzta a hagyma mellett,
burgonya a hagyma mellett,
vöröskáposzta a paradicsom mellett,
petrezselyem fejes saláta mellett,
cékla a paradicsom mellett,
paradicsom a borsó mellett,
borsó a bab mellett. 

Locsolás, öntözés

Mindig víznapokon történjen, ez vonat-
kozik a szoba- és a kerti növényekre
egyaránt. Az idén ez február 11-12-13-a,
20-21-22-e, március 2-3-a, 11-12-e, 20-
21-22-e, 30-31-e.

Beteg fák

„Minden növényt és fát, amelyek már nem
akarnak nőni, satnyulnak vagy betegek, a
legtöbb esetben eredményesen lehet
kezelni, ha fogyó Holdnál – a IV. negyed-
ben vagy leginkább újholdkor – eltávolít-
juk a csúcsukat, illetve lombos fák esetén
több ág végét a koronából. A csúcsot min-
dig közvetlenül egy oldalág mellett kell
levágni, mely alkalmas új csúcsnak, ha
felfelé nő.”

Egészséges csibék – egészséges tyúkok

„A tyúkokra is vonatkozik egy szabály: ha a
tojást úgy költi a tyúk vagy a keltetőgép,
hogy a csibék holdtöltekor bújnak ki belőle,
akkor belőlük lesznek a legegészségesebb
tyúkok.” A költési idő mindig ugyanolyan
hosszú, ezért minden nehézség nélkül ki
lehet számítani, és be lehet tartani ezt a rit-
must (21 nap). Az idén ha a kotlót március
7-én elültetjük, március 27-én, holdtöltekor
kikelnek a egészséges kiscsibék. A követke-
ző ültetési dátum április 5-e, amikor is a kis-
csibék április 25-én, holdtöltekor kelnek.

Közreadta: Panni néni
Forrás: Johanna Paungger, 

Thomas Poppe: Útmutató Hold. 
Park Könyvkiadó, 2008

Hogyan befolyásol a Hold járása?
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Tények és téveszmék a 2. hadseregről 
Beszélgetés dr. Szabó Péter hadtörténésszel

Hetven évvel ezelőtt, 1943 januárjá-
ban, a „doni áttörést” követő napok-
ban megpecsételődött a magyar kirá-
lyi 2. honvéd hadsereg sorsa. Szabó
Péter hadtörténész 1983 óta kutatja
a 2. hadsereg tragédiáját a fennma-
radt iratanyag alapján; kutatási ered-
ményeit több könyvben, számos
tanulmányban publikálta.                

– A hazai közvéleményt élénken foglal-
koztatják az 1942–43-ban történt Don
menti események, viszont ezekről szám-
talan ellentétes tartalmú, illetve valótlan
információ látott napvilágot. 

– A legtöbb téves nézet s magyarázat
a 2. hadsereg keleti hadszíntérre küldé-
sének körülményeivel kapcsolatos.
Neves és kevésbé neves szakíróktól
hosszú ideig mást sem lehetett olvasni
és hallani, minthogy a 2. hadsereg kato-
náit cinikus módon, remélt előnyök
ellenében ágyútöltelékként, gyenge
fegyverzettel és felszereléssel küldték a
biztos halálba. A tények pontos ismere-
tében ezek a hipotézisek már nem állják
meg a helyüket. Abban a politikai, a
katonai vezetés közös véleményen volt,
hogy a honvédség nagyobb mértékű
keleti hadszíntéri jelenlétét szorgalmazó
német igényt – melyet a zsarolással és
fenyegetéssel igyekeztek kierőszakolni –
1942 elején már nem lehetett megtagad-
ni. Megítélésük szerint a visszakapott
magyarlakta területek és akár az önálló
magyar államiság is veszélybe kerülhet
a szövetségesi kötelességteljesítés visz-
szautasítása esetén. A magyar katonai
vezetés 1942-ben nem várt gyökeres
fordulatot a háború menetében. A
német–magyar tárgyalásokon tapasztalt
magyar vonakodást, amely arra irányult,
hogy a rendelkezésre álló erők minél
nagyobb arányban maradjanak távol a
hadműveletektől, tehát nem az esetleges
vereség gondolata váltotta ki. Míg a 2.
hadsereg alkalmazásának térbeli és idő-
beli hatá rai, várható feladata a honvé-
delmi vezetés előtt nem vált ismertté,
azzal is áltathatta magát, hogy a kikül-
dött hadsereg szerepe a támadó német
hadseregek mögött biztosító feladatok
ellátása lesz. Az említett vonakodás fő
oka a feszült román–magyar viszony
volt. Mivel Magyarország 1942 elejéig

kisebb mértékben vette ki részét a hábo-
rúból, mint Románia, nem akarta kato-
nai erejét a későbbiek során sem gyen-
gíteni. A 2. hadsereg személyi állomá-
nyának eleve halálba küldésének teóriá-
ját azon 1942. február 10-én keltezett
honvédelmi miniszteri rendelkezése
sem igazolja, mely szerint fegyverzeti-
technikai viszonylatban a lehető legjob-
ban kellett felszerelni a mozgósított ala-
kulatokat. A 2. hadsereg fegyverzetét és
felszerelését végül is a honvédség
összes alakulatától egyenlően elvont
anyagból és a német hadseregtől remélt
kiegészítésekre hagyatkozva állították
össze. A rendelkezésre álló teljes fegy-
vermennyiség csaknem felét megkapta,
és az ország gépjármű-állományának
felét is mozgósították részére. A keleti
hadszíntérre elvonuló honvéd seregtes-
tek fegyverzete és felszerelése természe-
tesen mind mennyiségben, mind minő-
ségben elmaradt a német és a szovjet
haderő technikai színvonalától. A hon-
védség alakulatait nem a katonai nagy-
hatalmak háborújában való részvételre
készítették fel. 1938-tól meginduló fej-
lesztése legfeljebb egyes szomszédos
országok hasonló harcértékkel rendel-
kező hadseregeivel megvívandó harcok-
ra tette képessé a csapatokat. 

– Mekkorára tehető a 2. hadsereg tény-
leges vesztesége? 

– A 2. hadsereg valós veszteségadatát
– az eltűnteknek nyilvánítottak magas

száma miatt – feltehetően sohasem fog-
juk teljes pontossággal meghatározni. Az
utólag előkerült s fontos részadatokat
tartalmazó dokumentumokat alapul
véve 127-128 ezer honvéd és munka-
szolgálatos halt hősi halált, esett fogság-
ba, tűnt el, illetve sebesült meg a 2. had-
sereg egyéves keleti hadszíntéri tevé-
kenysége során. Ezen belül 50 ezren
estek el, közel ugyanennyien sebesültek
meg, és a szovjet rádió hivatalos jelen-
tését tekintve 27-28 ezer főre tehető
azok száma, akikre a súlyos hadművele-
teket követően hosszú hadifogolyévek
vártak. Mellesleg a 2. hadsereg köteléké-
be – az 1942 őszén kiérkező felváltó ala-
kulatokkal és menetszázadokkal együtt –
1942 áprilisa és 1943 áprilisa között 250
ezer fő tartozott. 

– Mi lehet az oka annak, hogy e vesz-
teségek mértékéről téves elgondolások
láttak napvilágot?

– A 2. hadsereg történetének hiteles,
tárgyilagos és levéltári kutatásokon is
alapuló feldolgozása túl sokáig váratott
magára. A nem tudományos jellegű
munkákban közzétett, javarészt valót-
lan adatok, téves hipotézisek túl sokáig
számítottak megingathatatlannak. A
Donnál történtek valóságtól eltérő
bemutatása már a háborús évek alatt
megkezdődött. A harci eseményeket és
a fronthétköznapokat rögzítő filmhír-
adók, melyek felvételei részben itthon
készültek, mindvégig az ország közvé-
leményének megnyugtatását szolgálták,
negatív jelenségekről nem számoltak
be. A 2. hadsereg megmaradt állomá-
nya 1943 tavaszán hazatért, a háború
nem fejeződött be, újabb magyar alaku-
latok kerültek ki keleti hadszíntérre, és
az érintett családokon kívül senki sem
foglalkozott a doni eseményekkel. Kez-
detben csupán a tömeges vöröskeresz-
tes hősi halotti, illetve az eltűnésről
tanúskodó értesítések jelezték a 2. had-
sereg nem várt súlyos veszteségét. A
tényleges veszteség mértékét sokáig
eltitkolták, majd a háború utáni új tár-
sadalmi rendszer alatt – az előző min-
tegy megbélyegzése céljából – jelentő-
sen felnagyították. Úgy érzem, ezért ter-
jedhettek el bizonyos téveszmék a Don-
nál történtekről.

Kiss Zoltán Károly
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A nagyböjti időszak

Hamvazószerdától húsvétig 

A nagyböjti időszak 2013-ban február 13-án (hamvazószerda)
kezdődik el. A nagyböjt (latinul Quadragesima) szent idő, Jézus
Krisztus negyven napos böjtölésének, majd kínszenvedésének
emlékezete. A 40 szimbolikus, szent szám az Ószövetségben,
egy esemény intenzitásának teljességét jelenti: 40 napig tartott a
vízözön, 40 évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes 40
napig volt fönt a Sínai-hegyen, és Jónás próféta 40 napos böjtöt
hirdetett Ninivében.

A nagyböjt hamvazószerda és az első nagyböjti vasárnap közti
hétköznapokból, s a következő 6 hét hétköznapjaiból áll (4 +
6x6 nap). A nagyböjt utolsó hete a nagyhét. Liturgikus színe a
viola.

A nagyböjt ideje előkészület a Húsvét ünneplésére. Sajátosan
nagyböjti szertartás a keresztúti ájtatosság. Nagyböjt kezdetén,
hamvazószerdán az ószövetségi hagyomány alapján a bűnbánat
és a vezeklés jeleként, hamut szórnak a hívők a fejére. Az előző
év virágvasárnapján megszentelt barkát – amely az élet szimbó-
luma –, elégetik és ennek hamujával rajzol a pap keresztet a
hívők homlokára. A hamu az elmúlásra, a halálra emlékeztet,
amelynek fényében az embernek lehetősége van belátni és meg-
bánni a tetteit. A negyvennapos időszak a bűnbánat ideje, amely
alkalmat ad a böjtre, a lemondásra, a hitben való elmélyülésre,
a megbocsátásra és a kiengesztelődésre. A keresztény ember így
készül Jézus szenvedésének, halálának és föltámadásának meg-
ünneplésére. A böjttel a hívő ember kifejezi az Isten iránti sze-
retetét és az érte való áldozatvállalását. 

Kislexikon

Keresztút (latinul: via crucis, via dolorosa): Eredetileg az az
útvonal, melyen Jézus a kereszttel kiment a Golgotára. Ma a Via
Dolorosa Jeruzsálemben. Jézus keresztútjának néhány állomását
nagyon korán kővel vagy kápolnával jelölték meg. A 14. szá-
zadtól a ferencesek által vezetett zarándokok vagy ugyanezt az
útvonalat, vagy a Praetorium–Szentsír közti 14 emlékhelyet jár-
ták keresztútként; utóbbit először az angliai William Wey nevez-
te stációnak, állomásnak. A mai keresztúti ájtatosságok helye
templomokban vagy szabad téren fölállított stációknál van. A
jelenlegi 14 stációs keresztút világméretű elterjedése Porto Mau-
rizio-i Szent Lénárdhoz fűződik: 1. Jézust halálra ítélik; 2. Vállá-

ra veszi a keresztet; 3. Először esik el a kereszt súlya alatt; 4.
Anyjával találkozik; 5. Cirenei Simon segíti vinni a keresztet; 6.
Egy asszony (Veronika) megtörli kendőjével Jézus arcát; 7. Jézus
másodszor esik el a kereszt súlya alatt; 8. Beszél a síró asszo-
nyokhoz; 9. Harmadszor esik el a kereszt súlya alatt; 10. Meg-
fosztják ruhájától; 11. Keresztre szegezik; 12. Meghal a keresz-
ten; 13. Leveszik a keresztről és anyja ölébe helyezik; 14. Elte-
metik. 

Virágvasárnap: A nagyhét első napja. Leggyakoribb neve: a
Küriaké tón baión (gör.), Dominica palmarum (lat.): „a pálmaá-
gak vasárnapja”, Jézus jeruzsálemi bevonulására utal. 

Azon a területeken, ahol nincs pálmafa, használatos a virág-
vasárnap név, mely zöldellő vagy virágzó, Magyarországon a
legkorábban virágzó fűzfaágakra (barka) utal. Liturgiájának sajá-
tossága a barkaszentelés, a virágvasárnapi körmenet és evangé-
liumként a passió, lehetőleg énekelve. Virágvasárnap az Úr
Jézus szenvedésének kezdete. 

Nagyhét: A nagyböjti időszak utolsó hete virágvasárnaptól
nagyszombatig. II. Valentinianus császár (375–392) a közhivata-
lokban nagyhétre munkaszünetet rendelt el, a rabszolgákat is
mentesítette a munkától, mely szabályozás bizonyos formában a
középkorban végig érvényesült. A természet tavaszi újjászületé-
se az embert is analógiás jellegű megújulásra, cselekvésre és
tisztálkodásra indítja. 

Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora, Jézus elárultatásának és
elfogatásának napja, a szent háromnap első napja, az olajszen-
telés és az Oltáriszentség alapításának ünnepe. 

Utolsó vacsora: Jézus és apostolainak vacsorája a Coenacu-
lumban (Utolsó vacsora terme) szenvedésének előestéjén, nagy-
csütörtökön. Az utolsó vacsora a zsidó húsvét ünnepi vacsorája
volt, melyet Jézus mint örök főpap az első szentmisévé tett. Ezzel
minden ószövetségi előképet beteljesített, szentségi módon
bemutatta az Újszövetség áldozatát, megalapította az Eucharisz-
tiát és apostolaira bízta örök emlékezetül. 

Nagypéntek: Az evangéliumokban Jézus szenvedésének,
halálának és temetésének napja, a megváltó szenvedés és
kereszthalál ünnepe. Jézus pere és szenvedése nagypénteken
délutánig tartott, amikor hangosan fölkiáltva kilehelte lelkét. Erre
emlékezve a nap délutánján keresztutat végeznek. Este van a
„csonkamise”, mely csöndben, fény nélkül kezdődik.  Nagypén-
teken nem szólnak a harangok, nincs hangoskodás, lármázás,
mulatság, az Egyház csendben emlékezik Jézus Krisztus szenve-
désére és megváltó halálára.

HM Katolikus Tábori Püspökség
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Farsangi vigasság 

„Fruskák, Zsuskák, Dorottyák  járják már a bolondját,
dínom, dánom  vigalom, nincs a táncra tilalom…”

Sok kis óvodás nagy izgalommal várta február első szombatját,
hiszen ekkor tartottuk az óvodai farsangi bált. Gyerekek, óvó
nénik, dajka nénik, szülők és hozzátartozók sokasága jött el a
tornaterembe. Az álarcokba bújt gyermekek sorra bemutatták
ötletes jelmezeiket. A kis- és nagycsoportosok verses, énekes,
táncos műsora után az óvodai dolgozok vidám bábműsora szó-
rakoztatta a közönséget. Ételről-italról a szülők lelkes csapata
gondoskodott. A mulatság egy kis népzenei táncházzal folytató-
dott. Jókedv és vidámság kísérte végig az ünnepünket. A gyer-
mekek kellemesen elfáradtak a farsang végére. Köszönjük a szü-
lőknek, nagyszülőknek a sok-sok segítséget és az ötletes jelme-
zeket.

B. M.



Fakivágást, gallyazást, fűnyírást, kaszálást, 
telektisztítást, kertépítést, kertészeti munkákat,
öntözőrendszer telepítést, kerítés-, járdaépítést,

térburkolást vállalok igényesen, precízen,
referenciákkal. Gallyat, kaszálékot elszállítom.

ifj. Hancsovszki János: 06-70/317-4671

Kerítésdrótok, kiegészítők közvetlenül a gyártótól.
Termelői áron kaphatók: drótfonatok, csibeháló,

vadháló, hegesztett rácsok, huzalok, feszítők,
beton-, fém oszlopok, nádszövetek, árnyékoló hálók. 

Kerítés építés, ingyenes kiszállítás, folyamatos akciók.
Érd, Gábor u. 11. 06-70/317-4671, www.erdikerites.hu




