


a valy de cem ber ben meg tör tént az 5000 fô alat ti ön -
kor mány za tok adós ság kon szo li dá ci ó ja. A Kor mány
ígé re té nek meg fe le lô en, meg lé vô hi te le ink 100 %-át

át vál lal ta az ál lam. Az ál ta lá nos is ko la épí té sé hez és a
szennyvíz-be ru há zás hoz össze sen 85 mil lió fo rin tot vett fel
az ön kor mány zat, me lye ket 2006 óta tör lesz tet tünk. Mind két
hi tel 2025-ben járt vol na le, a ka ma tok kal együtt éven te kö zel
7 mil lió fo rint ki adást je lent ve. Ezen a két fej lesz té si hi te le n

kí vül át váll alás ra ke rült az ön kor mány zat 19 mil lió fo rin tos
mû kö dé si (lik vid) hi te le is. Te le pü lé sün kön így össze sen
80 785 449 fo rint hi te lát vál la lás tör tént.

Je len leg fo lya mat ban van az 5000 la kos ság szám fel et ti te le -
pü lé si ön kor mány za tok adós sá gál lo má nyá nak rész le ges
át vé te le, és meg tör tént a ví zi köz mû tár su la tok és az egyéb
kö te le zô fel ada tel lá tás hoz kap cso ló dó an lét re jött ön kor -
mány za ti tár su lá sok ál tal fel vett hi te lek fel mé ré se.

En ged je meg, hogy né hány mon dat ban össze -
fog lal jam a te le pü lés szem pont já ból az el múlt
hó na pok ban tör tént leg fon to sabb in téz ke dé se -
ket, kö zös ügye ink ál lá sát. Ne héz, fe szí tett tem -
pó jú idô sza kon van túl az Ön kor mány zat…

2013. ja nu ár 1-jé tôl ál ta lá nos is ko lánk ál la mi
fenn tar tás alá ke rült. Ez azt je len ti, hogy az
ok ta tás hoz szak ma i lag köz vet le nül kap cso ló dó
ki adá so kat az ál lam fi nan szí roz za. A Kép vi se lô-
tes tü let úgy dön tött, hogy a je len le gi ki adá si szint mel lett nem
tud ja vál lal ni az is ko la mû köd te té sét (fû tés, vi lá gí tás, ta ka rí tás,
stb.), így azt is át ad ta az in téz mény fenn tar tó köz pont nak. Eh hez
26 mil lió 500 ezer fo rint éves hoz zá já ru lást kell fi zet nünk – ami
a tel jes év re ter ve zett adó be vé te le ink csak nem 50 szá za lé ka,
azon ban kb. 5 mil lió fo rint tal ke ve sebb an nál, mint ha mi
mû köd tet nénk az in téz ményt.

A Kor mány ígé re té nek meg fe le lô en ta valy év vé gén meg-
tör tént az ön kor mány zat hi te le i nek át váll alá sa. Szin tén de cem -
ber ben foly tat tuk le a sze mét szál lí tá si köz be szer zé si el já rást,
ja nu ár tól már az új szol gál ta tó szál lít ja el köz sé günk rôl a hul -
la dé kot. A tör vé nyi vál to zá sok mi att az év vé gé vel az ivó víz-el lá tás
is má sik szol gál ta tó hoz ke rült, a to váb bi ak ban a da ba si Da köv
Kft. vég zi az üze mel te tést – nagy es éllyel a szenny víz-el ve ze tést
és -tisz tí tást is ez a cég vég zi majd.

A 2013. év tôl áta la kult az ön kor mány za ti fel ada tel lá tás, ez zel
együtt a fi nan szí ro zá si rend szer is. A ko ráb ban az ön kor mány -
za tok ál tal el lá tott fel ada tok egy ré sze az ál lam hoz ke rült, ez zel
együtt a fel ada tel lá tást szol gá ló – ed dig az ön kor mány za tok nak
áten ge dett for rá sok na gyobb ré sze, il let ve egyéb, fel adat hoz
szo ro san nem kö tô dô – tá mo ga tá sok egy ré sze is át irá nyí tás ra
ke rült a köz pon ti költ ség ve tés be (pl. a gép jár mû adó be vé tel
40 %-a ma rad csak hely ben). A vál to zá sok kal pár hu za mo san,
a meg ma ra dó fel ada tok te kin te té ben a for rássza bá lyo zás

áta la kí tá sa sem ma radt el. Új fi nan szí ro zá si struk -
tú ra ke rült ki a la kí tás ra, mely át lát ha tóbb mû kö -
dést tesz le he tô vé, azon ban egyes te rü le te ken a
ko ráb bi ak nál jó val ala cso nyabb ál la mi tá mo ga tást
je lent. Ked ve zô vi szont az óvo dai el lá tás fi nan szí -
ro zá sa: már ci us tól egy fô vel bô vül az óvo da pe da -
gó gu sok szá ma, szep tem ber tôl pe dig a ne ve lé si
mun kát köz vet le nül se gí tôk lét szá ma emel ke dik –
a köz ne ve lé si tör vény ben fog lal tak sze rint.

Az Ön kor mány zat ve ze té se eb ben az év ben is
ar ra tö rek szik, hogy fenn tud ja tar ta ni mû kö dô ké -
pes sé gét, fo lya ma to san biz to sí ta ni tud ja gaz dál -

ko dá sa lik vi di tá sát, és ezek mel lett gon dos kod ni kí ván Nyár egy -
há za fej lesz té sé rôl is. A költ ség ve té sünk idén is na gyon fe szes,
csak an nak szi go rú be tar tá sá val ôriz he tô meg az ön kor mány zat
biz ton sá gos mû kö dé se. Fon tos fel ku tat ni azo kat a to váb bi be -
vé te li for rá so kat, me lyek a mû kö dés za var ta lan sá gát biz to sít ják,
il let ve fej lesz té sek hez nyújt hat nak tá mo ga tást (ilye nek le het nek
a köz pon ti költ ség ve tés bôl pá lyáz ha tó tá mo ga tá sok, az EU-s
és a Le ader-es pá lyá za tok).

Fo lya ma to san igyek szünk in téz mé nye ink ki adá sa it is csök -
ken te ni. Feb ru ár ele jén pá lyá za tot ad tunk be az Egész ség ház és
a Pol gár mes te ri Hi va tal ener ge ti kai ha té kony sá gá nak nö ve lé sé -
re (szi ge te lés, nyí lá szá ró-cse re, fû tés kor sze rû sí tés), amely ál tal
– po zi tív el bí rá lás ese tén – éven te kö zel 2 mil lió fo rint tal
tud nánk csök ken te ni a fû té si költ sé ge ket amel lett, hogy az
épü le tek hom lok za ta, ki né ze te is meg újul hat na.

A szenny víz-be ru há zás épí té si aján la ta i nak el bí rá lá sa má jus
kö ze pén vár ha tó, és emel lett fog lal koz nunk kell az utak ja ví tá -
sá val, jár dák és ár kok épí té sé vel is.

Nem lesz könnyû ez az év sem – be vé te lünk is lé nye ge sen
ke ve sebb lesz –, de ôszin tén bí zom ben ne, hogy mun kánk nak
ha ma ro san nem csak pénz ügyi ér te lem ben, ha nem kéz zel fog -
ha tó mó don is meg lesz az ered mé nye.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER
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KORMÁNYZATI SEGÍTSÉGET KAPOTT NYÁREGYHÁZA
Az összes önkormányzati hitelt átvállalta az állam

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

T

Tisztelt Olvasó!



Ezek az ügyek:
• Ok má nyi ro dai fel ada tok: sze mé lyi azo no -

sí tó és lak cím iga zol vány, ve ze tôi en ged ély,
út le vél, jár mû for ga lom ba he lye zés, ide ig le -
nes for ga lom ból ki vo nás, rend szám táb la
pót lá sa, el ve szett for gal mi és törzs könyv
pót lá sa, stb.;

• Gyám ha tó sá gi ügyek: tel jes ha tá lyú apai
el is me rô nyi lat ko zat fel vé te le, gyám hi va ta -
li fel ké rés re gyám ha tó sá gi és gond nok sá gi
ügyek ben lel tá ro zá si fel ada tok do ku men tá -
lá sa, iga zo lat lan hi ány zás és az is ko lai tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel füg gesz té sé vel
kap cso la tos fel ada tok, ide ig le nes ha tá lyú
el he lye zés, vé de lem be vé tel, csa lá di jo gál -
lás ren de zé se, gond nok sá gi ügyek, gyám -
sá gi ügyek, kis ko rú ak há zas sá gá nak en ge-
d élye zé se, szü lôi ház el ha gyá sá nak en ge-
d élye zé se, csa lád ba fog adás en ged élye zé se,
ese ti, il let ve ügy gond nok ki ren de lé se, át -
me ne ti ne ve lés be vé tel lel kap cso la tos dön -
té sek, tar tós ne vel tek ügyei, utó gon do zot -
tak ügye i ben va ló el já rás, kis ko rú ak va gyo -
ni ügyei, örök be fo ga dás, ott hon te rem té si
tá mo ga tás, gyer mek tar tás díj ál lam ál ta li
me ge lô le ge zé se;

• Egyes szo ci ál is igaz ga tá si ügyek: ala nyi jo -
gú ápo lá si díj és fo ko zott ápo lá si szük ség -
let re te kin tet tel meg áll apí tott ápo lá si díj (a
mél tá nyos ság ki vé te lé vel), ala nyi és nor ma -
tív jog cí men meg áll apí tott köz gyó gyel lá tás,
idôs ko rú ak já ra dé ka, ha di gon do zot tak el lá -

kö zel 1,5 mil li árd fo rint össz költ sé gû pro jekt meg va ló sí tá sa
az el múlt évek ben a „hi szem, ha lá tom” ka te gó ri á ba tar to -

zott, hi szen annyi ígé ret és vá ra ko zás volt mind két te le pü lé sen
ered mény te le nül, hogy egy re ke ve seb ben hit tek már a tény le -
ges meg épí tés ben.

Nem kér dés, hogy a be ru há zás meg va ló sí tá sa mi lyen fon tos
ne künk, és mi lyen ko moly elô re lé pést je len te ne mind két te le pü -

lé sen. Az el múlt idô szak pol gár mes te ri mun ká ja úgy telt, hogy
fél sze münk min dig ezen a be ru há zá son, az épít ke zés hez szük -
sé ges elô ké szí té si fo lya ma to kon volt, hogy mi nél elôbb el kez -
dôd hes sen a konk rét meg va ló sí tás.

Ezt a fo lya ma tot erô sí ti a Kor mány feb ru ár 12-én ho zott ren -
de le te, amely ben nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len -
tô sé gû be ru há zás nak nyil vá ní tot ta a pro jek tet, és dön tött az
az zal össze füg gô köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek egy sze rû sí té sé rôl
és gyor sí tá sá ról.

To vább ra is azon dol go zunk – és ôszin tén bí zunk ben ne –,
hogy kö zös erô fe szí té se ink nek az idei év ben már lát ha tó ered -
mé nye is lesz.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

tá sa, egész ség ügyi szol gál ta tás ra va ló jo go -
sult ság. Az ön kor mány zat nem csak a fo lya -
mat ban le vô ügye ket ad ja át a já rá si hi va tal -
nak, de ja nu ár tól a ko ráb ban oda ítélt, fent
fel so rolt el lá tá so kat is a já rá si hi va tal fog ja
fo lyó sí ta ni.

• csa lád tá mo ga tá si ügyek;
• köz ne ve lé si fel ada tok;
• egyé ni vál lal ko zói te vé keny ség en ged é-

lye zé se;
• me ne dék jo gi ügyek;
• egyes kom mu ná lis tí pu sú ügyek (pl. te me tô-

en ge dé lye zés);
• egyes ál lat egész ség ügyi fel ada tok (pl. ál lat-

ott hon en ged élye zés);
• sza bály sér té si fel ada tok;
• víz ügyi ha tás kö rök;
• ide gen ren dé sze ti, hon vé del mi ügyek;
• he lyi vé del mi bi zott ság gal kap cso la tos

fel ada tok;
• egyes spe ci á lis épí tés ha tó sá gi ügyek.

A já rá si hi va tal el ér he tô sé gei:
Cím: 2200 Mo nor, Kos suth La jos u. 78-80.
Te le fon: 06-29-612-360

Ügy fél fog adá si ide je:
Hét fô: 8:00-12:00 és 13:00-17:30 órá ig
Kedd: 8:00-12:00 órá ig
Szer da: 8:00-12:00 és 13:00-16:00 órá ig
Csü tör tök: nincs ügy fél fog adás
Pén tek: 8:00-12:00 órá ig

A Mo no ri Ok má nyi ro dá ban 800 és 2000 óra
kö zött in téz he tik ügye i ket. Idô pont fog la lás
te le fo non, vagy elekt ro ni kus úton: https://
ugyin te zes.ma gya ror szag.hu/ok ma nyi ro da/
ido pont fog la las.

A já rá si hi va tal ha tás kö ré be tar to zó ügyek -
ben Je zsô Ákos ügy se géd úr nyújt se gít sé get
a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal ban,
min den pén te ken 8:00 óra és 12:00 óra kö zött.

Vál to zás to váb bá, hogy a 343/206. kor -
mány ren de let alap ján te le pü lé sün kön az épí -
tés ha tó sá gi ügy in té zés meg szûnt, e ha tás kört
2013. ja nu ár 1 nap já tól Nyár egy há za te kin te té -
ben Mo nor Vá ros Jegy zô je lát ja el.

To vább ra is a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri
Hi va tal ban in téz he tôk a kö vet ke zô ha tó sá gi
ügyek:
• bir tok vé del mi el já rás;
• ha gya té ki el já rás;
• anya köny vi el já rás;
• adó igaz ga tás és adó vég re haj tás;
• ke res ke del mi en ged élye zés;
• a he lyi ön kor mány za ti ren de le tal ko tás hoz

kö tött szo ci ál is el lá tá sok (pl. rend kí vü li
gyer mek vé del mi tá mo ga tás, mél tá nyos sá gi
ala pon meg áll apí tott köz gyó gyel lá tás és
ápo lá si díj, hal mo zot tan hát rá nyos hely zet
meg áll apí tá sa, át me ne ti se gély, te me té si se -
gély, akt ív ko rú ak el lá tá sa, la kás fenn tar tá si
ked vez mény stb.);

• jegy zôi ha tás kör ben ma ra dó rend sze res
gyer mek vé del mi ked vez mény és a ki e gé -
szí tô gyer mek vé del mi tá mo ga tás, va la mint
óvo dáz ta tá si tá mo ga tás;

• egyes föld mû ve lé sü gyi, ál lat egész ség ügyi,
víz ügyi, az ipa ri igaz ga tás sal, va la mint a
kör nye zet- és ter mé szet vé de lem mel, a köz -
le ke dé si és hír köz lé si igaz ga tás sal kap cso -
la tos fel ada tok (pl. ki füg gesz té si ügyek).

A ha tás kö ri vál to zá sok tól füg get le nül min -
den ren del ke zé sünk re ál ló esz köz zel igyek -
szünk elô se gí te ni ügy fe le ink ügye i nek mi nél
egy sze rûbb in té zé sét.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

Ol va só ink ta valy au gusz tus ban meg je lent la punk -
ból ér te sül het tek ró la, hogy a Dán szent mik lós sal
kö zös csa tor na-be ru há zás II. üte mé re be a dott
pá lyá za tunk po zi tív el bí rá lás ban ré sze sült.

2013. ja nu ár 1. nap já tól tény le ge sen meg kezd ték mûkö dé sü ket
a Kor mány hi va tal szer ve ze ti rend sze ré be tar to zó Já rá si hi va -
ta lok, me lyek köz igaz ga tá si ügyek in té zé sét vég zik. A szer ve ze ti
vál to zás fel ada tok át vé te lé vel-át adá sá val járt, egyes – ko ráb ban
a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal nál in téz hetô – ügyek ben
a to váb bi ak ban a Mo no ri Já rá si Hi va tal jár el.
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A csatorna-beruházás kiemelt jelentôségû ügy!

MEGKEZDTÉK MÛKÖDÉSÜKET
A JÁRÁSI HIVATALOK

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2012. de cem ber 4.

A Kép vi se lô-tes tü let

• meg hoz ta a szük sé ges dön té se ket,
hogy a hi tel in té ze tek rôl és a pénz ügyi
vál lal ko zá sok ról szó ló tör vény sze rin ti
pénz ügyi in téz mé nyek fe lé fenn ál ló
tar to zá sa it a Ma gyar Ál lam át vál lal ja
és meg fi zes se.

2012. de cem ber 12.

A Kép vi se lô-tes tü let

• az Ön kor mány zat ren del ke zé sé re ál ló
sa ját és áten ge dett be vé te lei ter hé re
vál lal ta a sa ját tu laj do ná ban ál ló – az
ál la mi in téz mény fenn tar tó köz pont ál -
tal 2013. ja nu ár 1-jé tôl fenn tar tott
köz ne ve lé si in téz mény fel ada ta i nak
el lá tá sát szol gá ló – in gó és in gat lan
va gyon mû köd te té sé hez meg áll apí -
tott hoz zá já ru lás meg fi ze té sét.

2012. de cem ber 18.

A Kép vi se lô-tes tü let

• „Nyár egy há za köz ség köz igaz ga tá si
te rü le tén ke let ke zô te le pü lé si szi lárd
hul la dék gyûj té se és el szál lí tá sa ki je -
lölt ár tal mat la ní tó hely re” tár gyú köz -
be szer zé si ki írás ra be ér ke zett pá lyá -
za tok kö zül a leg ala cso nyabb el len -
szol gál ta tást tar tal ma zó aján la tot be -
nyúj tó Ger je For rás Ter mé szet vé del -
mi, Kör nye zet vé dô Kft. (2721 Pi lis,
Rá kóc zi út 67.) aján la tát fo gad ta el,
így ja nu ár el se jé tôl 3,58 Ft + ÁFA/li ter
ár el le né ben tör té nik a szol gál ta tás (a
ko ráb bi ár 3,7 Ft + ÁFA/li ter volt).

• La já né Ku ris Lo ret ta vé dô nôt 2012.
de cem ber 1. na pi hat állyal ha tá ro zat -

lan idô re a II. szá mú vé dô nôi kör zet
fel ada ta i nak el lá tá sá ra kö zal kal ma -
zot ti jog vi szony ba ki ne vez te.

• a vé dô nôi kör ze tek ta ná csa dá si idô -
pont ja it az aláb bi ak sze rint jó vá -
hagy ta:

I. kör zet:
Cse cse mô ta ná csa dás:

Csü tör tök: 9:00-11:00
Vá ran dós ta ná csa dás:

Szer da: 11:00-12:00
Csü tör tök: 12:00-13:00

II. kör zet:
Cse cse mô ta ná csa dás:

Csü tör tök: 8:00-9:00
Vá ran dós ta ná csa dás:

Szer da: 12:00-13:00

• ki fe jez te szán dé kát, hogy a mû köd te té -
si jog meg szer zé se ese tén meg kí ván -
ja bíz ni Dr. Gó bor Ani kó há zi or vost a
130091185 ÁNTSZ kód szá mú pra xis
la kos sá gá nak há zi or vo si el látá sá val,
te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel.

2013. ja nu ár 22.

A Kép vi se lô-tes tü let

• kez de mé nyez te az el lá tá si te rü let mó -
do sí tá sát az ÁNTSZ Or szá gos Tisz ti-
 or vo si Hi va tal nál asze rint, hogy Nyár -
egy há za la kos sá ga a re u ma to ló gi ai,
or vo si la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai, va -
la mint ult ra hang el lá tás vo nat ko zá sá -
ban a ko ráb bi évek nek meg fe le lô en
to vább ra is a Mo no ri Szak ren de lô
te rü le ti el lá tá si kö te le zett sé gé be tar -
toz zon.

• a Nap su gár Óvo da ré szé re egy to váb -
bi óvo da pe da gó gus ál lás he lyet biz to -
sí tott 2013. feb ru ár 1-jé tôl.

• tu do má sul vet te a Nap su gár Óvo da
aláb bi ak sze rin ti nyá ri zár va tar tá sá -
nak idô pont ja it:

Nap su gár Óvo da – Ady End re út 1/A.
Zár va tar tás: 
2013. Jú li us 22. - Au gusz tus 20.
Nyi tás: 2013. Au gusz tus 21.

Nap su gár Óvo da Tag in téz mé nye –
Jó kai út 1.

Zár va tar tás: 
2013. Jú ni us 24. - Jú li us 21.
Nyi tás: 2013. Jú li us 22.

• pá lyá zat be nyúj tá sá ról dön tött a Kör -
nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram
„Épü le te ner ge ti kai fej lesz té sek és
köz vi lá gí tás ener gia ta ka ré kos áta la kí -
tá sa” cí mû pá lyá za ti konst ruk ció fel -
hí vá sa alap ján a Pol gár mes te ri Hi va -
tal és az Egész ség ház épü le té nek
ener gia ha té kony sá got és ener gia ta -
ka ré kos sá got fo ko zó kor sze rû sí té se
ér de ké ben.

• meg ha tá roz ta a 2013. évi ön kor -
mány za ti szer ve zé sû ren dez vé nyek
kö rét és idô pont ja it.

2013. feb ru ár 12.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2013. év költ ség ve té sé -
rôl szó ló ren de le tét.

• dön tött ar ról, hogy a 2013. év ben sem
áll apít meg kép vi se lôi tisz te let dí jat.

A Kép vi se lô-tes tü let to váb bi dön té -
sei a mû kö dé sét do ku men tá ló jegy -
zô köny vek ben, a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ban, va la mint az Ön kor mány zat
hon lap ján te kint he tô ek meg.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

Nyáregyháza község Képviselô-testületének

FONTOSABB DÖNTÉSEI
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Szenyán József Árpádné
(sz. Németh Ildikó) .......... december 17.
Tóth Pálné
(sz. Pávics Ilona) ............. december 18.
Svébis György ................. december 21.
Papp István .................... december 25.
Juhász Gábor ......................... január 1.
Sólyom Miklósné
(sz. Szabó Ágnes Mária) .......... január 1.
Pribelszki Károlyné
(sz. Tóth Mária) .................... január 12.
Fehér Györgyné
(sz. Németh Margit) .............. január 14.
Czira Pálné
(sz. Molnár Mária) ................. január 21.

75 évesek:
Mesterházi Ernô Tivadarné (sz. Nagy

Juliánna Eszter) .............. december 24.
Dr. Sárosi Ernô ..................... január 12.
Kárpáti Lipótné
(sz. Huber Katalin) ................ január 14.

80 évesek:
Tóth Istvánné
(sz. Kis Ilona) ......................... január 7.
Oláh Károlyné
(sz. Tóth Ida) ....................... január 24.

(2012.  DECEMBER 1-TÔL 2013.  JANUÁR 31- IG)

Koós Jánosné
(sz. Benedek Erzsébet) ......... január 24.
Balogh Károlyné
(sz. Morvai Ilona) .................. január 29.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben! 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Dudás Róbert 
és Varga Erzsébet .............. december 7.
Balogh László 
és Kardos Erzsébet .......... december 30.
Kiriák Sándor 
és Varga Andrea ................... január 11.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk! 

Ha sze ret né, hogy új szü lött gyer me ke fo tó ja
meg je len jen a kö vet ke zô szám ban, kér jük, leg -
ké sôbb 2013. március 31-ig küld je el a ké pet
az uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

ELHUNYTAK: 

Zsellér János ................................ (65)
Mátrai István ................................ (69)
Szilágyi István Józsefné
(sz. Székely Júlia) .......................... (49)
Istári Györgyné
(sz. Kovács Erzsébet) ..................... (49)

Sztyehlik Sándor ........................... (58)
Kevi Gyuláné
(sz. Kiss Ibolya) ............................. (61)
Kovács Sándor László .................... (65)
Horsik József ................................ (80)
Mos Lajos .................................... (62)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

Ma ga sabb össze gû tá mo ga tás ra pá lyáz -
hat tak idén a he lyi ci vil szer ve ze tek és a
Nyár egy há zán mû kö dô egy há zak.

yár egy há za Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lô-tes tü le te el is me ri azt a te vé keny sé get,
ame lyet a te le pü lé sen mû kö dô ci vil szer ve ze tek

és egy há zak az ön kor mány za ti fel ada tok meg va ló sí tá sá -
ban vál lal nak, ezért e szer ve ze tek mû kö dé sé hez min den
év ben tá mo ga tást nyújt.

Az ön kor mány za ti tá mo ga tás cél ja a ci vil tár sa da lom erô sí -
té se, a ci vil szer ve ze tek párt po li ti ká tól men tes tár sa dal mi
sze rep váll alá sá nak se gí té se, az ön kor mány zat és a ci vil tár -
sa da lom, va la mint egy há zak kö zöt ti part ne ri vi szony és
mun ka me gosz tás elô moz dí tá sa.

A Kép vi se lô-tes tü let a 2013. évi költ ség ve té si ren de let ben
– a ko ráb bi évek gya kor la tá tól el té rô en – össze sen 800 ezer
fo rint ban ha tá roz ta meg a he lyi ci vil szer ve ze tek és egy há zak
tá mo ga tá sát. A 2010 óta mû kö dô pá lyáz ta tá si rend szer alap -
ján ta valy 600 ezer fo rint ke rült fel hasz ná lás ra.
A be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sa már ci us ban tör té nik.

A Kép vi se lô-tes tü let – a le he tô sé gek hez mér ten – igyek -
szik az ön kor mány za ti tá mo ga tá sok kö rét bô ví te ni,
il let ve a ren de le tek ben sza bá lyo zott, már meg lé vô tá mo -
ga tá sok össze gét nö vel ni. Pél da ként le het em lí te ni a
10 ezer fo rin tos „Ba ba ke len gye utal vány” be ve ze té sét,
a 80 éven fe lü li egye dü lál lók nak já ró in gye nes sze mét -
szál lí tást, vagy a Bur sa Hun ga ri ca fel sô ok ta tá si ösz tön díj
pá lyá za tot, ahol a tes tü let idén 3 ezer rôl 5 ezer fo rint/hó
összeg re emel te a tá mo ga tás mér té két.

ANYAKÖNYVI HÍREK 
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JUTHATNAK A HELYI CIVILEK

N

ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak mér té ke
2013. ja nu ár 1-jé tôl meg vál to zott. Az adó éves mér -
té ke épít mény és la kás bér le ti jog vi szony ese té ben

10.000 Ft, te lek tu laj don után 8.000 Ft-ot kell fi zet ni. Az idei
év re meg áll apí tott kom mu ná lis adó I. fél évi rész le tét 2013.
már ci us 18-ig, II. fél évi rész le tét 2013. szep tem ber 16-ig le het
adó pót lék-men te sen meg fi zet ni.

Fon tos tud ni, hogy épít mény, il let ve te lek tu laj do nos ese tén
az adó al anya az, aki az év el sô nap ján az épít mény, il let ve a
te lek tu laj do no sa. Fel hív juk a fi gyel met, hogy az adó zók nak
az adó kö te le zett sé get érin tô vál to zás ról be je len tést kell ten -
ni an nak ke let ke zé sé tôl szá mí tott 15 na pon be lül. To vább ra
is men te sül nek a kom mu ná lis adó meg fi ze té se alól azok a 70
éven fe lü li egye dü lál ló ma gán sze mé lyek, akik a men tes ség re
irá nyu ló igé nyü ket vál to zás be je lent_ nyom tat vá nyon jel zik
a Pol gár mes te ri Hi va tal fe lé. A be je len tést az er re a cél ra
szó ló nyom tat vá nyon, írás ban kell meg ten ni, amely be sze -
rez he tô a Pol gár mes te ri Hi va tal ban, il let ve le tölt he tô a köz -
ség hi va ta los hon lap já ról (www.nya regy ha za.hu / Pol gár mes te ri
Hi va tal / Le tölt he tô nyom tat vá nyok).

A gép jár mû adó I. fél évi rész le te a 2013. évi ha tá ro zat kéz hez -
vé te lé tôl szá mí tott 30 na pon be lül, II. fél évi rész le te 2013.
szep tem ber 16-ig fi zet he tô meg adó pót lék-men te sen. Kér jük a
tu laj do no so kat, hogy gép jár mû ve ik tu laj don jo gá ban be kö -
vet ke zett vál to zás be je len té sé nek ügyé ben a Pest Me gyei

ADÓNEM/DÍJ ADÓ MÉRTÉKE FIZETÉSI HATÁRIDÔ
MAGÁNSZEMÉLYEK 10.000 Ft/év/építmény 2013. március 18. (I. félévi részlet)
KOMMUNÁLIS ADÓJA 8.000 Ft/év/telek 2013. szeptember 16. (II. félévi részlet)

GÉPJÁRMÛADÓ Az adó alapja a személyszállító gépjármû 2013. évi határozat kézhezvételétôl
– ide nem értve az autóbuszt – hatósági számított 30 napon belül 
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, (I. félévi részlet)
tehergépjármû esetében a hatósági 2013. szeptember 16. 
nyilvántartásban feltüntetet saját tömege (II. félévi részlet)
(önsúlya) növelve a terhelhetôsége 
(raksúlya) 50%-ával. 

IPARÛZÉSI ADÓ
– Állandó jelleggel végzett Az adóalap 2%-a 2013. március 18.

iparûzési tevékenység (I. félévi adóelôleg részlete)
2013. május 31. (adó különbözet)
2013. szeptember 16. 
(II. félévi adóelôleg részlete)
2013. december 20. 
(adóelôleg kiegészítés)

– Ideiglenes jelleggel végzett 5.000 Ft/naptári nap A tevékenység befejezésének napját
iparûzési tevékenység követô hónap 15. napja.

TALAJTERHELÉSI DÍJ 180 Ft/m3 – 2012. január hónapban 2013. április 1.
elfogyasztott víz mennyisége után.
1.800 Ft/m3 – 2012.02.01-2012.12.31 közötti 
idôszakban elfogyasztott víz mennyisége után.

Kor mány hi va tal Mo no ri Já rá si Hi va tal Ok má nyi ro dá ját
szí ves ked je nek fel ke res ni (2200 Mo nor, Kos suth L. u. 78-80.,
Tel.: (29) 612-300).

Ál lan dó jel leg gel vég zett ipa rû zé si te vé keny ség ese tén az adó
évi mér té ke nem vál to zott, mér té ke to vább ra is az adó alap
2%-a. Az ipa rû zé si adó elô leg I. fél évi rész le tét 2013. már ci us
18-ig le het meg fi zet ni adó pót lék-men te sen, az adó kü lön-
 bö zet meg fi ze té sé nek ha tár ide je 2013. má jus 31. A II. fél évi
adó e lô leg be fi ze té sét 2013. szep tem ber 16-ig kell tel je sí te ni,
az adó e lô leg ki e gé szí té sé nek ha tár ide je 2013. de cem ber 20.
Fel hív juk a vál lal ko zá sok fi gyel mét, hogy az ide ig le nes
jel leg gel vég zett ipa rû zé si te vé keny ség ese tén az adó mér -
té ke nap tá ri na pon ként 5.000 Ft.

Ta laj ter he lé si díj meg fi ze té sé re az a ma gán sze mély, szer ve zet
kö te le zett, aki/amely a te le pü lé sen ki é pí tett, mû sza ki lag ren -
del ke zés re ál ló, be kö tés re al kal mas szenny víz csa tor na-há ló -
zat ra nem köt rá, de szenny ví zel he lye zést foly tat, ide ért ve azt
is, aki egye di zárt vagy el szi vár gó szenny víz tá ro zót al kal maz.
A ta laj ter he lé si dí jat ön adó zás sal kell tel je sí te ni, az az a ki bo -
csá tó kö te les azt be val la ni és meg fi zet ni a tárgy évet kö ve tô év -
ben. A be val lás be nyúj tá sá nak és a ta laj ter he lé si díj be fi ze té -
sé nek ha tár ide je egya ránt 2013. áp ri lis 1. A ta laj ter he lé si díj
meg fi ze té si kö te le zett ség a szenny víz csa tor na-há ló zat ra va ló
rá kö tést kö ve tô év ja nu ár 1-jén szû nik meg.

R.K.
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Tudnivalók a helyi adókról 2013-ban
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A



TÍZ SZÁ ZA LÉK KAL CSÖK KENT 
A LA KOS SÁ GI GÁZ, 
A VIL LANY ÉS A TÁV HÔ ÁRA

csak nem négy mil lió ház tar tást érin tô
re zsi költ ség-csök ken té sé nél a szol -

gál ta tók nak kell vi sel ni ük a ter he ket, azo -
kat nem há rít hat ják át. A kor mány egy
négy ta gú bi zott sá got is lét re ho zott a la -
kos sá gi ener gi a á rak tíz szá za lé kos csök -
ken té sé nek nyo mon kö ve té se ér de ké ben.

ITT A TRAN ZAK CI ÓS IL LE TÉK 
(CSEKK ADÓ)

z il le ték ál ta lá nos kul csa 2 ez re lék,
ami min den elekt ro ni kus pénz ügyi

tran zak ci ót érint. Kész pénz fel vé tel ese tén
3 ez re lék kel kell szá mol ni. Ez több let ki -
a dást je lent het a csa lá dok nak, ha a pénz -
in té ze tek át há rít ják azt a la kos ság ra.

JA NU ÁR EL SE JÉ TÔL HA TÁLY BA LÉ PETT
AZ ÚJ MUN KA TÖR VÉNY KÖNY VE (MT.)

z Mt.-rôl szó ló tör vényt – amely 1992-
es elôd jét vált ja fel – még 2011

de cem be ré ben fo gad ta el a par la ment,
s leg több ren del ke zé se már 2012. jú li -
u sá val ha tály ba lé pett. Ugyan ak kor csak
2013. ja nu ár el se jé tôl ha tá lyo sak a
töb bi kö zött a mun ka szer zô dés tôl el té rô
fog lal koz ta tás ra, a sza bad ság ra, il let ve
an nak ki adá sá ra, va la mint a tá vol lé ti díj
szá mí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek.

Az új Mun ka tör vény köny ve sze rint a
mun kál ta tó jo go sult a mun ka vál la lót át -

me ne ti leg a mun ka szer zô dés tôl el té rô
mun ka kör ben, mun ka he lyen vagy más
mun kál ta tó nál fog lal koz tat ni. Ezen fog lal -
koz ta tás idô tar ta ma éven te ma xi mum 44
be osz tás sze rin ti mun ka nap, vagy 352
óra le het. Az Mt. sze rint ezt ará nyo san
kell al kal maz ni, ha a mun ka vi szony év -
köz ben kez dô dött, ha tá ro zott idô re vagy
az ál ta lá nos tól el té rô tel jes na pi vagy
rész mun ka idô re jött lét re. A mun ka szer -
zô dés tôl el té rô fog lal koz ta tás vár ha tó tar -
ta má ról a mun ka vál la lót tá jé koz tat ni kell.
Az új kó dex sze rint a mun ka vál la ló mun -
ka szer zô dés tôl el té rô fog lal koz ta tás ese -
tén az el lá tott mun ka kör re elô írt, de
leg alább a mun ka szer zô dé se sze rin ti
alap bér re jo go sult.

Az alap sza bad ság húsz nap ma rad, a
mun ka vál la lók ezen fe lül több jog cí men
pót sza bad ság ra jo go sul tak: élet ko ruk
alap ján fo ko za to san nö vek vô szá mú, de
leg fel jebb tíz nap pót sza bad ság jár, fenn -
ma rad a gyer me kek után já ró pót sza bad -
ság, mely nek igény be vé te lé re mind két
szü lô jo go sult. (16 éves nél fi a ta labb
gyer mek után jár pót sza bad ság: egy gyer -
mek után ket tô, két gyer mek után négy,
enn él több után pe dig hét nap pót sza -
bad ság jár. Az apá nak a gyer me ke szü le -
té sét kö ve tô má so dik hó nap vé gé ig öt
nap pót sza bad ság jár. Az élet kor sze rin ti
pót sza bad ság tól kol lek tív szer zô dés ben
csak a mun ka vál la ló ja vá ra le het el tér ni a
tör vény ben fog lal tak tól.)

A mun kál ta tók nak éven te hét mun ka -
nap sza bad sá got leg fel jebb két rész let -
ben a mun ka vál la ló ké ré sé nek meg fe le lô
idô pont ban kell ki ad ni uk. A sza bad sá got
– el té rô meg áll apo dás hi á nyá ban – úgy
kell ki ad ni, hogy tar ta ma ti zen négy na pot
össze füg gô en el ér jen. Kol lek tív szer zô dés
ren del kez het ar ról, hogy a sza bad ság
ne gye dét leg ké sôbb az ese dé kes sé get
kö ve tô év már ci us 31-ig ad hat ja ki a
mun kál ta tó.

A mun ka vál la lót tá vol lé ti díj il le ti meg
a töb bi kö zött a sza bad ság, a kö te le zô
or vo si vizs gá lat idô tar ta má ra, va la mint
hoz zá tar to zó ja ha lá la kor két mun ka nap ra.
A be teg sza bad ság tar ta má ra a tá vol lé ti díj
het ven szá za lé ka jár a tör vény sze rint.

BÜN TET HE TÔK A MIK RO CHIP PEL
NEM REN DEL KE ZÔ KU TYÁK GAZ DÁI

a nu ár el se jé tôl – a kedv te lés bôl tar -
tott ál la tok tar tá sá ról és for gal ma zá -

sá ról szó ló kor mány ren de let mó do sí tá sá -
nak ér tel mé ben – min den ál lat or vos nak
el len ôriz nie kell azt, hogy a hoz zá be ke rü -
lô ku tyák ren del kez nek-e transz pon der -
rel, amennyi ben nem, ezt fel kell aján la -
nia az ál lat tu laj do no sá nak. Ha eh hez az
ál lat gaz dá ja nem já rul hoz zá, úgy az ál -
lat or vos nak ezt je len te nie kell. Ez után a
hi va tal fel szó lít ja az ál lat tar tót, hogy te -
gyen ele get kö te le zett sé gé nek, amennyi -
ben ez nem tör té nik meg, úgy fe le lôs ség -
re von ha tó, és akár 40 ezer fo rin tig ter je -
dô bír ság gal sújt ha tó.

JÁ RÁS BÍ RÓ SÁ GOK JÖT TEK LÉT RE ÉS
MÛ KÖ DÉS BE LÉ PETT AZ E-BÍ RÓ SÁG

he lyi, vá ro si bí ró sá gok ezen túl já rás -
bí ró sá gok lesz nek, a fô vá ro si ke rü-

le ti bí ró sá gok vi szont me gôr zik ed di gi
el ne ve zé sü ket. Nem vál to zott a he lyi bí -
ró sá gok szá ma, szék he lye és il le té kes -
sé gi te rü le te, az el ne ve zés azon ban – a
fô vá ro si ke rü le ti bí ró sá go kat le szá mít va –
a bí ró ság szék he lyé ül szol gá ló te le pü lés
ne vé bôl és a já rás bí ró ság meg ne ve zés bôl
te vô dik össze, pél dá ul a je len le gi Mo no ri
Vá ro si Bí ró ság he lyett ja nu ár 1-jé tôl
Mo no ri Já rás bí ró ság lett.

Ja nu ár 1-jé tôl mû kö dik az elekt ro ni kus
bí ró sá gi kom mu ni ká ció és ügy fél kap cso -
lat, ame lyet a tör vény szé kek el sô fo kú

ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben vá laszt hat -
nak az ügy fe lek. Ezek ben az ügyek ben az
in ter ne ten – hi va ta li idôn kí vül, szem élyes
meg je le nés vagy pos tai út nél kül – le het
jog ha tá lyos be ad vá nyo kat, pél dá ul ke re -
se tet, kü lön fé le ké rel me ket a bí ró ság hoz
in téz ni. Kéz be sí té si vé le lem áll be ak kor,
ha a fél a bí ró sá gi ira tot az elekt ro ni kus
kéz be sí té si tár he lyén va ló el he lye zést kö -
ve tô öt mun ka na pon be lül nem ve szi át.

MÁR ELEKT RO NI KUS ÚTON IS 
KEZ DE MÉ NYEZ HE TÔ 
AZ ÉPÍ TÉ SÜ GYI EL JÁ RÁS

a nu ár 1-jé tôl az épí té sü gyi ha tó sá gi
en ged élye zé si el já rá so kat már elekt ro -

ni kus úton is kez de mé nyez he tik a pol -
gá rok, az új rend szer a ter vek sze rint
ké nyel me sebb, gyor sabb lesz, mint a
ha gyo má nyos, pap ír ala pú ügy in té zés.
A prog ram lé nye ge, hogy a ké rel me ket és
a ter ve ket ja nu ár tól – az ügy fél ka pun be-
l ép ve – az in ter ne ten is be le het nyúj ta ni,
az ügyek ke ze lé se pe dig elekt ro ni kus
úton tör té nik. A ha tó sá gi ügy in té zés so -
rán az ügy in té zôk az úgy ne ve zett ÉTDR-
rend szer ben (Épí té sü gyi ha tó sá gi en ge-
d élye zé si el já rást Tá mo ga tó elekt ro ni kus
Do ku men tá ci ós Rend szer) tá rolt elekt ro -
ni kus ada tok alap ján dön te nek. Az új
rend szer le he tô sé get ad egye bek mel lett
a ha tár idô-hosszab bí tá si és a jog or vos-
la ti el já rá sok kez de mé nye zé sé re is.

ÁL LA MI FENN TAR TÁS BA KE RÜL TEK 
A KÖZ NE VE LÉ SI IN TÉZ MÉ NYEK

l la mi fenn tar tás ba ke rül tek az ed dig
ön kor mány za ti köz ne ve lé si in téz mé -

nyek, ame lyek ez zel be ol vad tak a Kle -
bels berg In téz mény fenn tar tó Köz pont ba.
Az is ko lák fel ada ta i nak el lá tá sát szol gá ló
in gó- és in gat lan va gyon – ide ért ve a ta n-
esz kö zö ket, to váb bá az in téz mény ben lé -
vô más esz kö zö ket és fel sze re lé se ket is –
szin tén a köz pont in gye nes hasz ná la tá ba,
il let ve ke ze lé sé be ke rült.

Az ál la mi in téz mény fenn tar tó fog lal koz -
ta tot ti ál lo má nyá ba tar toz nak az idei év -
tôl a pe da gó gu sok, va la mint az ok ta tó és
ne ve lô mun kát köz vet le nül se gí tô kö zal -
kal ma zot tak is. A tör vény alap ján ugyan -
ak kor mun ka vég zé si he lyük a ta ní tá si év
vé gé ig nem vál toz tat ha tó. A há ro me zer -
nél ki sebb lé lek szá mú te le pü lé sek is ko lá -

i nak mû köd te té se ja nu ár 1-jé tôl au to ma -
ti ku san az ál lam kö te les sé ge, ám ha az
ön kor mány zat a be vé te le i bôl azt ké pes
fi nan szí roz ni, át ve he ti a fel ada tot. A há -
ro me zer nél na gyobb lé lek szá mú te le pü-
lé sek vá laszt hat tak, hogy hoz zá já ru lást
fi zet nek az ál lam nak is ko lá juk mû köd te -
té sé hez, vagy pe dig vál lal ják in téz mé nyük
fenn tar tá sát.

ÁL LA MI FENN TAR TÁS BA KE RÜL TEK 
A SZO CI ÁL IS ÉS GYER MEK VÉ DEL MI
IN TÉZ MÉ NYEK

l la mi fenn tar tás ba ke rül nek az ed dig a
te le pü lé si ön kor mány za tok nál mû -

kö dô gyer mek vé del mi in téz mé nyek, va la -
mint a fo gya té ko so kat, a pszi chi át ri ai és
a szen ved ély be te ge ket el lá tó ott ho nok
ja nu ár 1-jé tôl. A vál toz ta tás 40 szo ci ál is
és 137 gyer mek vé del mi in téz ményt érint,
leg több jük ed dig a fô vá ro si ön kor mány za -
té volt. A me gyei ön kor mány za tok szo ci -
ál is és gyer mek vé del mi in téz mé nye i nek
át vé te le már egy év vel ko ráb ban meg tör -
tént. Az idô sek és a haj lék ta la nok el lá tá -
sa to vább ra is kö te le zô ön kor mány za ti
fel adat ma rad.

ÚJ REND SZER BEN MÛ KÖ DIK 
A FO GYA TÉ KOS EM BE REK 
FOG LAL KOZ TA TÁ SA

j, egy sé ges és egy sze rûbb rend szer -
ben mû kö dik ja nu ár 1-jé tôl a fo gya -

té kos és a meg vál to zott mun ka ké pes sé -
gû em be rek fog lal koz ta tá sa. Az áta la-
kí tás nak kö szön he tô en hé te zer rel nô a
tá mo ga tott fog lal koz ta tot tak szá ma, így
már több mint 30 ez ren dol goz hat nak az
akk re di tá ci ós ta nú sít ványt már meg szer -
zett 326 vál lal ko zás nál. Az új rend szer lé -
nye ge, hogy az azo nos fo gya té kos sá gú

em be rek után ezen túl azo nos tá mo ga tást
kap nak a mun kál ta tók, akik kö zül töb ben
ar ra is vál lal koz tak, hogy a meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû ek egy ré szét – pél dá ul
kép zé sek kel – né hány év alatt vissza ve -
ze tik a nyílt mun ka erô pi ac ra. Az új rend -
szer ele me ma rad a re ha bi li tá ci ós kár tya,
amely nek elô nye, hogy az érin tett cé gek -
nek nem kell be fi zet ni ük a 27 szá za lé kos
szo ci ál is adót.

EMEL KE DETT A TE LE FON ADÓ

z adó mér té ke ma gán sze mély elô fi ze -
tô elô fi ze té sé hez tar to zó hí vó szá mok

ese té ben hí vó szá mon ként ha vi 700 fo -
rint ban, míg az egyéb hí vó szá mok ese té -
ben hí vó szá mon ként ha vi 2500 fo rint ban
ke rült ma xi má lás ra. 2012-re vo nat ko zó -
an az adó ma xi ma ma gán sze mély elô fi ze -
tô elô fi ze té sé hez tar to zó hí vó szá mok ese -
té ben hí vó szá mon ként ha vi 400 fo rint,
míg az egyéb hí vó szá mok ese té ben hí vó -
szá mon ként ha vi 1400 fo rint volt.

A BANK ADÓ MA RADT

hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal -
ko zá sok 2013-ban is kö te le zet tek

a pénz ügyi szer ve ze tek kü lön adó já nak
tel jes össze gû meg fi ze té sé re, to váb bá a
hi tel in té ze ti kü lön adó és a hi tel in té ze ti
já ra dék is meg ma rad.

VÁL TOZ TAK A HE LYI IPA RÛ ZÉ SI 
ADÓ SZA BÁ LYAI

ö vô re a he lyi ipa rû zé si adó alap já nak
meg áll apí tá sa kor az ela dott áruk be -

szer zé si ér té ké nek és a köz ve tí tett szol -
gál ta tá sok nak le von ha tó sá ga kor lá to zott
lesz. A kor lá to zás – a ki sebb adó zók ki -
sebb te her vi se lé sé re te kin tet tel – sá vo -
san, az ár be vé tel nagy sá gá nak függ vé -
nyé ben tör té nik meg, az az an nál ke vés bé
le het le von ni az elá bé és a köz ve tí tett
szol gál ta tá sok egy üt tes ér té két, mi nél
na gyobb az ár be vé tel össze ge.

KÖZ MÛ ADÓ

j adó nem ként ke rült be az adó rend -
szer be. Az adót a köz te rü le ten – és

bi zo nyos eset ben a köz te rü let nek nem mi -
nô sü lô föld rész le ten – el he lye zett táv hô-,
víz-, csa tor na-, föld gáz-, vil la mos ener gia-,
és hír köz lé si ve ze té kek után kell fi zet ni.
Az adó alap ja a köz mû ve ze ték nyom vo-
n alá nak hossza, az adó mér té ke 125 Ft/m
min den meg kez dett mé ter ve ze ték után.

Szá mos vál to zás ra szá mít hat a ma gyar la kos ság 2013-ban. Tíz szá za lék kal csök kent
pél dá ul a la kos sá gi gáz, a vil lany és a táv hô ára, de ja nu ár el se jé tôl tel jes egé szé ben
ha tály ba lé pett az új Mun ka tör vény köny ve is.
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z a gya kor lat ban ar ra a te rü let re vo -
nat ko zik, amit az in gat lan nyil ván tar -

tás ban – tu laj do ni la pon a mû ve lé si ág
meg ne ve zés alatt – szán tó, szô lô, gyü -
möl csös, kert, rét, le ge lô, gyep, ná das
vagy ha las tó ként tar ta nak nyil ván füg get -
le nül at tól, hogy az bel-, vagy kül te rü le -
ten he lyez ke dik el.

A be je len té si adat lap a já rá si föld hi va -
ta lok nál, vagy a fold hi va tal.hu hon lap ról
tölt he tô le. A föld hasz ná la ti nyil ván tar tá -
sért a sza bá lyok sze rint 6000 fo rin tot kell
fi zet ni, de a Kor mány ter ve zi a tör vény
mó do sí tá sát az il le ték men tes ség rôl. Ha
ezt el fo gad ják, ak kor ja nu ár el se jé ig a be -
fi ze tett tel jes össze get vissza kap ják majd
a föld hasz ná lók.

A te le pü lé sek la kó há za i hoz tar to zó
ker te ket nem kell be je len te ni!

2013. feb ru ár 15-tôl 7,8 mil li árd fo rint ra pá -
lyáz hat nak a me zô gaz da sá gi ter me lôk az ag -
rár te vé keny sé gük di ver zi fi ká lá sá hoz (ag rár ág -
aza ton kí vü li mun ka he lyek lét re ho zá sá hoz).
A pá lyá zó ak kor tá mo gat ha tó, ha az éves brut -
tó ár be vé te le nem ha lad ja meg a 600 mil lió fo -
rin tot, il let ve 2011-ben a brut tó ár be vé te lé nek
több mint fe le mezôgaz da sá gi te vé keny ség bôl
szár ma zott.

A tá mo ga tá si ké rel me ket a for rás ki me rü lé -
sé ig, de leg ké sôbb 2013. jú li us 2-áig le het
elekt ro ni ku san be nyúj ta ni a Mez_gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz. Pá lyá za tot az
5000 fô alat ti la kos ság szá mú, vagy 100
fô/km2-nél ala cso nyabb nép sû rû sé gû te le pü -
lé se ken élô, mû kö dô ôs ter me lôk, il let ve me -
zô gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó mik ro vál -
lal ko zá sok ad hat nak be. A hoz zá já ru lás mér té -
ke 60%, hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken
65%, egy pá lyá zó leg fel jebb 35 mil lió fo rin tot
kap hat.

A tá mo ga tás cél ja, hogy ösz tö nöz ze a me -
zô gaz da ság ból élôk egyéb jö ve de lem ter me lô,
gaz dál ko dói és szol gál ta tó te vé keny sé ge it, to -
váb bá tá mo gas sa a hely ben elô ál lí tott ter mé -
kek pi ac ra vi te lét. Tá mo ga tást le het kér ni
töb bek kö zött: könnyû ipa ri fej lesz té sek re, új
tech no ló gi ák be mu ta tá sá ra, min tap ro jek tek
lét re ho zá sá ra, kéz mû ves, sza bad idôs vagy
meg úju ló ener gia for rá sok hasz ná la tá hoz kap -
cso ló dó te vé keny sé gek re, sza kér tôi, mû sza ki
és ke res ke del mi szol gál ta tá sok be ve ze té sé re.

To váb bi in for má ci ókat a 
www.nya regy ha za.hu we bol da lon ta lál.

A Mo no ri Föld hi va tal el ér he tô sé gei
Cím: 2200 Mo nor, Nem ze tôr ut ca 23.
Te le fon: (29) 410-129; (29) 410-636
Fax: (29) 414-460
E-ma il: mo nor@ta kar net.hu

Ügy fél fog adá si idô
Hét fô 8:00-12:00, 13:00-16:00
Szer da 8:00-12:00, 13:00-16:00
Pén tek 8:00-12:00

GASZ LER GAB RI EL LA

A 2013. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár 
szerinti munkarendtôl való eltéréssel járó – munkarend:

2013. augusztus 19. hétfô pihenônap
2013. augusztus 24. szombat munkanap
2013. december 7. szombat munkanap
2013. december 21. szombat munkanap
2013. december 24. kedd pihenônap
2013. december 27. péntek pihenônap

Hosszú hétvégék 2013-ban:

Ünnep Hány napos? Melyik napra esik?
Március 15. 3 Márc. 15-17. (péntek-vasárnap)
Húsvét 3 Márc. 30. - Ápr. 1. (szombat-hétfô)
Pünkösd 3 Május 18-20. (szombat-hétfô)
Augusztus 20. 4 Aug. 17-20. (szombat-kedd)
Mindenszentek 3 Nov. 1-3. (péntek-vasárnap)
Karácsony 3 Dec. 24-26. (kedd-csütörtök)

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY 
A MONORI OKMÁNYIRODA

2013. FEBRUÁR 1-TÔL
8.00-20.00
ÓRA KÖZÖTT VÁRJA 
AZ ÜGYFELEKET.
IDÔPONTFOGLALÁS:

telefonon (06/29-612-360) vagy elektronikus úton:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas

A közlekedési igazgatási eljárási díjak és az eljárási díjak fizetésére 17 órát követôen 
– a Postahivatal nyitvatartási rendje miatt – CSAK BANKKÁRTYÁVAL van lehetôség!

Ki bô vült a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ba be je len ten dô föld te rü le -
tek kö re. Az idei év tôl már te rü le ti mér ték tôl füg get le nül min den
ter mô föl det, me zô- és er dô gaz da sá gi föld hasz ná la tát be kell
je len te ni az il le té kes já rá si föld hi va tal nál. A sza bá lyo zás már az
egy hek tár alat ti te rü le te ket is érin ti. A be je len té si kö te le zett ség
a föld hasz ná ló ját ter he li.
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Tisz telt Pol gár mes ter Úr!
Tisz telt Kép vi se lô-tes tü let!

lu lí rott Fel sô nyá regy há zai la ko sok az
aláb bi ké rés sel for dul nak Önök höz:

Az el múlt évek alatt szo mo rú an ta pasz tal -
tuk, hogy az Ár pád út és a Jó kai út el vi sel he -
tet le nül rossz ál la po tá ban sem mi lyen ér de mi
vál to zás, in téz ke dés nem tör tént, ki vé ve a
rend sze rint hét vé gén (szom bat, va sár nap)
a KPM ál tal itt-ott le do bott egy-egy la pát mart
asz fal tot.

Kér jük a Tisz telt Hi va talt ar ra, hogy a két
ne ve zett út vo na lat az Al só nyá regy há zán tör -
tént utak hoz ha son ló an – pél dá ul Má tyás
ki rály út – szí ves ked jen meg csi nál tat ni.

Kér jük in téz ke dé sü ket ar ra vo nat ko zó an,
hogy az Ár pád úti kis bolt tal szem ben lé vô
au tó busz me gál ló kör nyé kén ta lál ha tó ha tal -
mas göd rök, szin te ár kok fel töl tés re ke rül -
je nek, mi vel eset le ge sen a hát só aj tó nál ba ba -
ko csi val a fel szál lás le he tet len.

Kér jük to váb bá se gít sé gü ket és in téz ke dé -
sü ket ar ra vo nat ko zó an is, hogy a két fa lu -
részt össze kö tô út vo nal is ha son ló an le gyen
ki ja vít va, mi vel je len leg az át me nô au tó for -
ga lom mi att a ke rék pár ral va ló köz le ke dés
élet vesz élyes.

Mi e lôb bi in téz ke dé sü ket kö szön jük.

Tisz telt Fel sô nyá regy há zi La ko sok!

fel sô nyá regy há zi utak si ral mas áll apo tá ról írt le ve lü ket meg kap tam. Az
ab ban em lí tett utak (Ár pád út, Jó kai út, Al só- és Fel sô nyá regy há zát össze -

kö tô út) nagy mér té kû, saj ná la tos rom lá sát mi is ag go da lom mal fi gyel jük.
Ezen út sza ka szok nem az Ön kor mány zat ke ze lé sé ben van nak, üze mel te -

té sük, kar ban tar tá suk a Ma gyar Kö zút Nonp ro fit Zrt. fel ada ta! Több ször
meg ke res tük már a tár sas ágot az utak ke ze lé sé vel, ja ví tá sá val kap cso lat ban,
és for ga lom sza bá lyo zás ügyé ben is. To vább ra is azt ál lít juk, hogy az Önök
ál tal is le írt sza ka szok olyan mér ték ben jár ha tat la nok, hogy ezek a tér ség
leg rosszabb mi nô sé gû út jai.

A té má ban tárgy alá sa ink a Ma gyar Kö zút tal feb ru ár 26-án foly ta tód nak,
ahol sze ret nénk el ér ni, hogy ki emel ten ke zel jék ezt a prob lé mát, és ne csak
át me ne ti meg ol dá sok szü les se nek, ha nem tör tén jen tel jes út fe lú jí tás, a
sza ka szo kat sze re pel tes sék a Ma gyar Kö zút ál tal pá lyáz ha tó Eu ró pai Uni ós
be ru há zá sok kö zött.

Egyez te tünk to váb bá a ka mi o nok, ne héz gép jár mû vek „ki til tá sá ról”, eset -
le ges út díj be ve ze té sé rôl is.

Az Ön kor mány zat nak nincs elég be vé te le a sa ját út jai rend be té te lé re sem,
a Kö zút ke ze lé sé ben lé vô utak ja ví tá sá ra pe dig nem kí vá nunk ön kor mány -
za ti pén ze ket fel hasz nál ni.

A ta va lyi év ben újí tot tuk fel a „te me tôi utat”. Azért is dön töt tünk en nek
az út nak a hely re ál lí tá sá ról, mert ez le he tô sé get ad a biz ton sá gos ke rék pá ros
köz le ke dés re a te le pü lés ré szek kö zött – ké rem a bi cik li se ket, hogy ezt az
utat hasz nál ják.

Az idei év ben a te le pü lé sen lé vô összes busz me gál ló és kör nye ze te fe lül -
vizs gá lat ra ke rül, ezt kö ve tô en pe dig el vé gez zük a szük sé ges in téz ke dé se -
ket, ja vít va ez zel a köz le ke dôk biz ton sá gát és a fa lu ar cu la tát.

Üd vöz let tel: Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter

z idei tél, és a feb ru ár ban le hul lott
nagy mennyi sé gû csa pa dék je len -
tô sen meg vi sel te az amúgy sem

jó ál la pot ban lé vô ön kor mány za ti uta kat,
de még a Kö zút ke ze lé sé ben lé vô fô út vo -
na la kat sem kí mél te az idô já rás. Rá adá sul
a fo lya ma tos esô zé sek mi att az asz fal tos
utak ká tyú zá sá ra vár ni kell, ami je len tô sen
meg ne he zí ti a biz ton sá gos köz le ke dést
min den nyár egy há zi fô út vo na lon. Ha az
au tós az út vi szo nyok nak meg fe le lô en vá -
laszt se bes sé get, bi zony job ban te szi, ha
ko ráb ban el in dul úti cél ja fe lé, mert sok -
hely ütt csak lé pés ben le het ha lad ni.

Fô út ja ink fo lya ma tos rom lá sa, és azok
elég te len mi nô sé gû ká tyú zá sai mi att a
te le pü lés cél ja nem le het más, mint hogy
el ér je: tör tén jen tel jes szé les sé gû út ja ví -
tás a Kö zút ke ze lé sé ben lé vô uta kon.

Az ön kor mány za ti utak vo nat ko zá sá ban
sem jobb a hely zet. A leg több he lyen hi -
ány zik az út alap, így egy na gyobb esô zést
kö ve tô en sár ten ger lesz az út ból, az azt
hasz ná ló na gyobb gép jár mû vek pe dig
meg sok szo roz zák a ká tyúk szá mát. A meg-
fe le lô csa pa dék víz-el ve ze tés sem me g-
ol dott – ha az út ról nem fo lyik le a víz,
ak kor az saj nos ro ha mo san rom la ni fog
(az alá ala po zott, asz fal tos kö zu tak kal is
ez tör tént).

A Kép vi se lô-tes tü let az el múlt évek ben
fo lya ma to san emel te az utak ra for dí tan -
dó költ ség ve té si össze get, de alap ve tô en
azok ra az utak ra kon cent rált, ahol már
me gol dott a szenny víz-el ve ze tés. (A II.
ütem épí té se re mé nye ink sze rint idén
ôs szel in dul hat.) Nem sze ret nénk 2-3 hé -
tig tar tó meg ol dá sok ra köl te ni az Önök

pén zét, asz fal tos utat pe dig pá lyá za ti for -
rás nél kül nem tu dunk épí te ni an nak ma -
gas költ sé gei mi att (1 m2 kb. 10.000 Ft
+ Áfa). Ezért ke res tünk köz tes meg ol dást
az Il la tos és az Arany Já nos ut ca, ill. a te -
me tôi út fe lú jí tá sa kor – egyel ôre úgy lát -
juk, hogy az idô já rás nem vi sel te meg
eze ket az uta kat. A fel újí tá sok kal csak lé -
pés rôl-lé pés re tu dunk ha lad ni, ta vasszal
pe dig igyek szünk a na gyon rossz ál la pot -
ban lé vô út ja in kat is ren dez ni.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Te le pü lé sünk la kói kö zük so kan az utak ál ta lá no san rossz

ál la po ta mi att kér nek se gít sé get a Pol gár mes te ri Hi va tal -

ban. Pa na szuk tel je sen ért he tô, hi szen ez az a prob lé ma,

ami így vagy úgy, de min den kit érint.

64 lakos írta alá azt a levelet, melyben a felsônyáregyházi utak állapotának javítását kérik a polgármestertôl
illetve a képviselô-testülettôl. A levelet és az arra adott választ az alábbiakban olvashatják:
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ta valy szep tem ber ben in du ló – je len leg is tar tó – tan év vál -
to zá sok egész so rát in dí tot ta el a kö zok ta tás ban – hi szen
ek kor tól kez dô dött az új Köz ne ve lé si tör vény fo ko za tos

be ve ze té se –, és ma gá val hoz ta – 2013. ja nu ár 1-jén – az is ko lák
ál la mi át vé te lét is.

Sze ren csé re a szü lôk és a gye re kek vaj mi ke ve set ér zé kel tek ezek -
bôl a vál to zá sok ból, hi szen a min den na pok ban úgy jó, ha a mun ka,
a ta nu lók ok ta tá sa, ne ve lé se nyu godt, se gí tô, tá mo ga tó lég kör ben,
za var ta la nul fo lyik. Az is ko la ve ze tés és a tan tes tü let na gyobb ré sze
ezt tart ja szem elôtt, és e szel lem iség ben vég zi a dol gát.

Né hány szü lô ta lán most fel kap ja a fe jét – lát szó lag jo go san –, és
ar ra gon dol, hogy a ta nár vál tá sok, „jö vés-me nés”  az ô szá muk ra
nem a nyu godt kö rül mé nye ket iga zol ják, bi zo nyít ják... Sze ret ném
ôket is és min den kit meg nyug tat ni afe lôl, hogy a lát szat és a rossz -
in du la tú plety kák el len ére, az eset le ges ta nár-el bo csá tá sok hát te -
ré ben min dig, min den eset ben a gye re kek ér de ke i nek ma xi má lis fi -
gye lem be vé te le áll!! Szi go rú an tar tom ma gam ah hoz az elv hez,
hogy az a pe da gó gus, aki nem a gye re kek se gí té sé ért, tá mo ga tá -
sá ért, szív vel-lé lek kel tör té nô oda adó ok ta tá sá ért-ne ve lé sé ért te vé -
keny ke dik, at tól elôbb vagy utóbb meg fo gunk vál ni! Nem tû röm
azt, ha – akár egy gyer mek is – szo rong az is ko lá ban, vagy fe szült
a ta nár rossz in du la tú, gú nyos, me ga lá zó meg jegy zé sei mi att, és azt
sem tû röm, ha va la ki fi gyel men kí vül hagy ja a gyer mek se gély ki ál -
tá sa it; le gyen szó akár a tan anyag meg nem ér té sé rôl, akár va la -
mi lyen lel ki te her rôl, prob lé má ról! Mi va gyunk a gyer me ke kért és
nem a gyer me kek van nak ér tünk! Ezt min den ki nek tu do má sul kell
ven nie, és en nek szel le mé ben kell vé gez nie a dol gát!

Itt ra gad nám meg az al kal mat, hogy ki fe jez zem kö szö ne te met és
há lá mat azok nak a kol lé gák nak, akik úgy ok tat nak és ne vel nek,
aho gyan az el vár ha tó és meg kí ván ha tó egy hi va tás tu dat tal ren del -
ke zô pe da gó gus tól!!

Ha son ló fon tos sá gú nak ér té ke lem a szak mai mi nô sé gi mun ka
meg kö ve te lé sét és an nak kont roll ját is. Mi sem bi zo nyít ja ezt job -
ban, mint az, hogy már az el múlt és az idei ta név ben is re giszt rál -
tam is ko lán kat egy olyan tu dásszint-fel mé rô rend szer ben, amely
– or szá gos össze ha son lí tás ban – ér té ke li gyer me ke ink tan tár gyi
tu dá sá nak szín von alát.

2012. november 16.

GYERMEK BOZSIK – MOL –
MLSZ – PROGRAM –
TERÜLETI FOCIBAJNOKSÁG
KISTÉRSÉGI LABDARÚGÓ
TORNA – „ADY ENDRE”
KUPA – DÁNSZENTMIKLÓS

I. HELYEZÉS
7-8. osztályos korcsoport

Czárák Roland 
– 12 góllal gólkirály
Máté Szabolcs 
– legjobb játékos
Orsós Ádám 
Hugyecz Dániel
Tóth Dániel
Murár Dávid – legjobb kapus
Meszjár Károly
Fekete Levente
Nagy Dávid (cserekapus)

Felkészítôjük, edzômesterük:
Stift Károly testnevelô tanár

2012. november 22.

GYERMEK BOZSIK – MOL –
MLSZ – PROGRAM –
TERÜLETI FOCIBAJNOKSÁG
KISTÉRSÉGI LABDARÚGÓ
TORNA - „NYÁRY PÁL” KUPA
- NYÁREGYHÁZA

I. HELYEZÉS
5-6. osztályos korcsoport

Pásztor Szilárd (2 gól)
Szána Patrik – 3 góllal gólkirály
Tóth Kristóf (1 gól)

Nagy Dávid – legjobb kapus
Zóni Tibor
Czira Gábor
Varga Zoltán
Kemenczei Márk
Sinka Roland
Takács Richárd

Felkészítôjük, edzômesterük:
Stift Károly testnevelô tanár

2012. október 25.

GYERMEK BOZSIK – MOL –
MLSZ – PROGRAM –
TERÜLETI FOCIBAJNOKSÁG
KISTÉRSÉGI LABDARÚGÓ
TORNA – TÉRSÉGI KUPA –
ÖRKÉNY

IV. HELYEZÉS
3-5. osztályos korcsoport

Bolgár Szabolcs
Zóni Tibor
Koblencz Balázs
Rozman Balázs
Szlama Bence
Kósa Ákos
Megyeri Zsolt
Revák Kevin
Bartusz Zoltán

Felkészítôjük, edzômesterük:
Stift Károly testnevelô tanár

2012. december 23.

GYERMEK BOZSIK – MOL –
MLSZ – PROGRAM –
TERÜLETI FOCIBAJNOKSÁG

KISTÉRSÉGI LABDARÚGÓ
TORNA – „TÉLI” KUPA –
ÚJSZILVÁS

II. HELYEZÉS
1-3. osztályos korcsoport

Szlama Bence (kapus)
Murár Márton
Horváth Krisztofer (8 gól)
Horváth Dániel
Koblencz Balázs (6 gól)

Felkészítôjük, edzômesterük:
Stift Károly testnevelô tanár

2012. december 8.

KARATE „MIKULÁS” KUPA –
NYÁREGYHÁZA

CSOPORT I. HELYEZÉS
Csoporttagok:

Varga Zoltán (földharc)
Varga Tünde (kata, light co)
Szijj Bence (földharc)
Babják Gábor (full co)
Stift Károly (önvédelem,
fegyveres kata)

Felkészítô, edzômester: 
Stift Károly testnevelô tanár

2012. november 24.

ORSZÁGOS AMATÔR
TÁNCVERSENY – 
„KLAUZÁL” KUPA –
MÛVELÔDÉSI KÖZPONT –
BUDAPEST-BUDAFOK-
NAGYTÉTÉNY

ANGOL KERINGÔ – 
II. HELYEZÉS
8.a osztály tanulói
Bangó Petronella Erika
Bernula Dorottya
Czerván Roland István
Fazekas Renáta
Fekete Levente Gergô
Horváth Márk
Hugyecz Dániel (8.b)
Kaszala Laura Anikó
Kiss Tamás Márk
Lakatos Attila
Marosfalvi Attila
Molnár Ágnes
Orsós Ádám
Ország Bernadett
Papp Henrietta
Revák Noémi (7.a)
Szôke Alexandra Viktória
Tasnádi Dorottya
Tóth Dániel
Tóth Richárd
Varga Szilvia
Varga Tamás

Felkészítô tanáruk: 
Benczéné Franczuz Erika
mûvész tánctanár

KÖSZÖNJÜK A FELKÉSZÍTÔ
KOLLÉGÁK SZÍNVONALAS
MUNKÁJÁT!! SZÍVBÔL 
GRATULÁLUNK NEKIK 
ÉS A GYERMEKEKNEK!! 

NAGYON BÜSZKÉK
VAGYUNK RÁJUK!!

Itt sze ret ném tá jé koz tat ni a tisz telt Szü lô ket ar ról, hogy a
Sze ge di Tu do má nye gye tem kí nál ta le he tô ség gel él ve, meg vizs gál -
tat tam az el sôs, má so di kos és har ma di kos osz tá lyok ta nu ló i nak
ta nu lá si ké pes ség szint jét, és itt is or szá gos vi szony la tú ki ér té-
ke lést kér tem.

AZ ERED MÉ NYEK A KÖ VET KE ZÔK:

Év fo lyam Is ko lánk Or szá gos Is ko lánk Or szá gos
át la ga (pont) át lag (pont) át la ga (%) át la g (%)

1. osz tály 30,33 28,97 89 85
2. osz tály 30,89 30,52 91 90
3. osz tály 33,30 31,15 98 92

Fen ti szá mok, ada tok, szö ve ges ér té ke lés re „le for dít va“ azt je len -
tik, hogy – nagy-nagy büsz ke sé günk re – a mi ta nu ló ink, gyer me ke -
ink va la mennyi év fo lya mon job ban tel je sí tet tek az or szá gos át -
lag nál! Ezek az ered mé nyek is bi zo nyít ják, hogy mind „di ák anyag -
ban”, mind ta ní tói tel je sít mény ben ké pe sek va gyunk a hely tál lás ra!

Mint már em lí tet tem, ez az or szá gos fel mé rés a ta nu lók ta nu lá si
ké pes sé ge it vizs gál ta, te hát eb bôl „csu pán” azt tud hat tuk meg,
hogy gyer me ke ink át la go san – a mért év fo lya mo kon – élet ko ruk nak
meg fe le lô men tá lis (ész be li) adott sá gok kal bír nak, ta ní tó ik pe dig
élet ko ruk nak meg fe le lô en fe jesz tik ké pes sé ge i ket. Az ered mény
öröm te li és a jö vô re néz ve bi za lom mal tölt el ben nün ket.

Ter ve im és szán dé ka im kö zött sze re pel, hogy ezen a vizs gá la ton
túl me nô en – a tan év so rán – a tan tár gyi tu dás ról is ké szít sünk egy
rep re zen ta tív mé rést, mely az or szá gos ered mé nyek tük ré ben vizs -
gál va mu tat ja meg, hogy gyer me ke ink mi lyen szin ten sa já tí tot ták el
a tan év so rán szük sé ges is me re ta nya go kat.

En nek szer ve zé se most van fo lya mat ban, és az év vé gi ér té ke lés -
rôl szó ló cik kem ben tá jé koz ta tást fo gok ad ni az ered mé nyek rôl.

Öröm mel tá jé koz ta tom Önö ket, hogy az is ko lánk ban fo lyó Bo zsik-
MOL-MLSZ Prog ram baj nok sá gi lab da rú gó tor ná in ki ma gas ló ered -

mé nye ket ér tek el te het sé ges gyer me ke ink edzô jük, Stift Ká roly
ta nár úr se gít sé gé vel.

Ha son ló kép pen em lí tést ér de mel nek ka ra té sa ink, akik a Mi ku lás
ku pán re me kel tek. Ôk is Stift ta nár úr ta nít vá nyai.

Nem kis büsz ke sé günk re már az ok tó ber ben el in dult tánc mû -
vé sze ti ok ta tás is si ker rel öreg bí tet te is ko lánk jó hír ne vét, hi szen
or szá gos ver se nyen in dul tak és ér ték el di ák ja ink az elû ke lû II.
he lye zést – Benc zé né Franc zuz Eri ka mû vész ta nár fel ké szí té sé vel.

Mi vel va la mennyi részt ve vô ta nít vá nyunk és fel ké szí tô tan árunk
meg ér dem li, ezek kel az in for má ci ók kal – fény ké pek kel il luszt rál va –
kü lön ol da la kon büsz kél ke dünk!

Szí ve sen ír nék még na gyon sok szép do log ról, mely az el múlt fél -
év so rán tör tént is ko lánk ban, azon ban a ter je del mi kor lát min dig
utam ban áll...

Már csak egyet len na gyon fon tos hír re ma radt le he tô sé gem. Tu -
da tom Önök kel, hogy már ci us el sô he té ben úgy ne ve zett „Is ko la -
csi pe ge tô” na po kat tar tunk a le en dô el sô osz tá lyos gye re kek és

szü le ik szá má ra. Ezen a hé ten sok olyan prog ram, le he tô ség vár ja
majd a ki csi ket és szü le i ket, amely ál tal be te kin tést nyer het nek az
is ko la vi lá gá ba, mun ká já ba, han gu la tá ba. A rész le tek ha ma ro san
fel ke rül nek az is ko lai és a köz sé gi hon lapj ra is, va la mint ki füg geszt -
jük is ko lánk be já ra ti aj ta já ra is. Min den le en dô el sô osz tá lyos
csöpp sé get – és szü le i ket is – sok sze re tet tel vá runk!

Zár szó ként csak annyit kér nék Önök tôl, hogy to vább ra is tisz tel -
je nek meg bi zal muk kal! Ké rem va la mennyi ü ket, hogy ne az ut ca
em be ré vel, ha nem ve lem be szél jék meg az eset le ge sen fel me rü lô
porb lé má kat, gon do kat, mert én min dig sze ret nék az Önök se gít sé -
gé re len ni an nak ér de ké ben, hogy gyer me ke ink mi nél egész sé ge -
seb ben, bol dog ab ban jár ja nak is ko lá ba és fej lôd jék tes tük, lel kük,
szel le mük!!

Kö szö nöm meg tisz te lô fi gyel mü ket!

BA GOLY LÁSZ LÓ NÉ I IS KO LA IGAZ GA TÓ

Cik kem ben – a tel jes ség igé nye

nél kül – össze fog la lom a 2012/13-

as tan év el sô fél évét. A rö vid

ér té ke lést, összeg zést kö ve tô en

né hány mon dat tal tá jé koz ta tom

Önö ket a kö vet ke zô fél év fon tos

te en dô i rôl, a leg fon to sabb in for -

má ci ók ról.
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GONDOLATOK A 2012/13-AS TANÉV
ELSÔ FÉLÉVÉRÔL – KITEKINTÉS 

AZ ELÔTTÜNK ÁLLÓ FELADATOKRA

Nagy örömmel adunk hírt Önöknek iskolánk, 
a Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. 

növendékeinek kimagasló eredményeirôl!
A

OKTATÁS-NEVELÉS OKTATÁS-NEVELÉS

FIGYELEM!!!
BEIRATKOZÁSI NAPOK 

LEENDÔ ELSÔ OSZTÁLYOSOKNAK:
2013. ÁPRILIS 8-9.

HELYSZÍN: NYÁRY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TITKÁRSÁGA

IDÔPONT: 8-18 ÓRA KÖZÖTT.

SOK SZERETETTEL VÁRJUK LEENDÔ KIS ELSÔSEINKET!
ISKOLAVEZETÉS

Tisztelt Szülôk, Kedves Olvasók!
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DIÁKÉLET

FÁ BI ÁN NI KO LETT
„Imá dok a Szent Lász ló Gim ná zi um olasz sza ká ra
jár ni. Iga zán jó osz tály kö zös ség ala kult ki, az pe -
dig fel et tébb tet szik, hogy 10 fôs cso por tok ban
zaj la nak itt a nyel vó rák. Sze ren csés nek mond ha -
tom ma gam, hogy azt ta nul ha tom, ami na gyon
ér de kel. Azt kí vá nom a le en dô ki len ce di ke sek nek,
hogy ta lál ják meg ôk is a he lyü ket a kö vet ke zô

is ko lá juk ban és érez zék ma gu kat olyan nagy sze rû en, mint én!”

KA SZA LA PÁL MA
„Ta valy há rom köz gaz da sá gi is ko lá ba je lent kez -
tem. Na gyon iz gul tam, va jon me lyik hely re vesz -
nek fel? Vé gül az 1. hely re nyer tem fel vé telt,
Bu da pes ten. Azért je lent kez tem köz gaz da sá gi
szak kö zép is ko lá ba, mert pén züggyel kap cso lat -
ban sze ret nék to vább ta nul ni és el he lyez ked ni.
Na gyon fon tos, hogy aho va je lent kez tek, ér de kel -
jen is, és fog lal jon le ben ne te ket. Az el sô fél év

na gyon ha mar el re pült szá mom ra. Új su li, új tan árok és sze rez tem
új ba rá to kat is, vi szont na gyon hi á nyoz nak a ré gi osz tály tár sak és
az osz tály fô nö köm. A 8. osz tá lyos di á kok nak si ke res fel vé te lit
és to váb bi jó ta nu lást sze ret nék kí ván ni!

LE KI FAN NI
„Túl va gyunk az el sô fél éven a gim ná zi um ban.
Nem mond hat nám, hogy egy sze rû volt ez az idô -
szak, de igaz a mon dás: min den kez det ne héz!
Új is ko la, új osz tály tár sak, új tan árok, ko ráb ban
ke lés, ké sôb bi ha za érés, több ta nu lás. Saj nos
meg kell ta nul ni ver senyt fut ni az idô vel. A kö te -
les sé gek mel lett, be le kell fér ni, egy kis szó ra ko -
zás nak is (el vég re ka masz ko run kat él jük), a

sport nak, ami nem árt, ha az éle tünk ré sze. Én Mo nor ra já rok a Jó -
zsef At ti la Gim ná zi um ba. Az is ko la meg ôriz te jó hír ne vét, sok di ák
ta nul fa lai kö zött. A tan árok szi go rú an ké rik szá mon a tan anya got.
Még ál ta lá nos is ko lai ta ná ra ink nak a cél az volt, hogy a fel vé te lik jól
si ke rül je nek, és min den ki be ke rül jön az ál ta la vá lasz tott is ko lá ba,
itt az érett sé gi, il let ve a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek be va ló be ke rü lés
az. Meg is tesz nek ér te min dent, mi köz ben mi, egy ki csit el ve szett -
nek érez zük ma gun kat a Ho mé ro szi ki ejt he tet len ne vû epo szok vi -
lá gá ba. Jó egy ki csit vissza pil lan ta ni a ré gi is ko lánk ra. Reg gel ál mo -
san a busz ból Ga bi né ni ab la ká ra néz ni, ahol az or chi de ák még
min dig ugya núgy vi rá goz nak. A nagy be já ra ti aj tó ra pil lan ta ni, ahol
min dig szebb nél szebb de ko rá ció ra gyog. Vissza gon dol ni ré gi ta ná -
ra im ra, akik nek még a lel künk re is volt egy kis ide jük, nem csak a
tan anyag ra. Jó vissza gon dol ni az osz tály tár sa im ra, akik kel ha
össze fu tunk, nem gyô zünk az új él mé nye ket meg be szél ni. Né ha
bosszú san, majd jó ked vû en, de min den kép pen elô re néz ve, a cél
fe lé, mert fel nô ni mu száj, ha akar juk, ha nem!”

an ni nak na gyon is iga za van, fel nô ni mu száj. Csak az
nem mind egy, hogy ho gyan. Hogy ka masz ko ro tok
leg szebb éve it egy olyan he lyen töl ti tek, aho vá még a

leg rosszabb el len sé ge i te ket sem kül de né tek szí ve sen, vagy
olyan he lyen, aho vá öröm mel jár tok. A kör nye ze tünk ben lé -
vô em be rek tôl sok szor hall juk, hogy „aki ta nul ni sze ret ne,
bár hol ta nul”. Van ben ne igaz ság, de hi á ba ta nu lunk jól, ha
az is ko la han gu la ta egy csep pet sem ne künk va ló, és rossz -
kedv vel me gyünk be az órák ra nap, mint nap. Ez is fon tos
té nye zô. Tö ké le tes is ko la olyan, ame lyik min den ki el vá rá-
sa i nak meg fe lel, azon ban nem lé te zik (vagy csak én nem
hal lot tam ró la). Az a fon tos, ked ves 8. osz tá lyos, hogy a Te
igé nye id hez a leg kö ze lebb ál lót ta láld meg. Ha meg fo gadsz
még egy jó ta ná csot, az uta zá si idôt is tartsd sze med elôtt,
ha sze retsz na gyo kat alud ni, sze re ted, ha van egy kis
sza bad idôd, sem mi kép pen se olyan is ko lát vá lassz, aho vá
órá kig tart az uta zás.
Enn él töb bet ne is na gyon té pe lôd je tek raj ta, hi szen et tôl
csak stressze sek lesz tek, ami nem tesz jót eb ben az idô -
szak ban, ami kor már túl vagy tok a fel vé te lin, és las san a
szó be li vizs gá kon is és iz ga tot tan vár já tok, hogy si ke rült-e
ál ma i tok is ko lá já ba fel vé telt nyer ne tek.

Kí vá nom, hogy ta lál já tok meg azt az is -
ko lát, amely olyan kép zést nyújt nek tek,
ami le köt, és mo ti vál ben ne te ket. A töb -
bi úgyis csak ak kor de rül ki, ami kor már
an nak a kö zép is ko lá nak a di ák já nak
mond ha tod ma gad. Cé lod le gyen a jó
fel vé te li ered mény, és a szép bi zo nyít -
vány! Hi szen ha ez meg van, biz tos az
utad min den ho vá.

Júniusban még a ballagásunkról számolhattam be kedves olvasóinknak. Az akkor

frissen ballagó diákokból mára lassan 9. osztályt végzô tanulók lesznek. Meg kér dez tem

né hány volt év fo lyam- és osz tály tár sa mat, ôk ho gyan ér zik ma gu kat az új he lyen?

Mi lyen ta ná csok kal lát nák el az idei év 8. osz tá lyo sa it? Hi szen a mos ta ni vég zô sök nek

most jött el egy fon tos dön tés ide je: hol sze ret nék foly tat ni ta nul má nya i kat?

„Változnak napjaink, mert minden változó”

F

KÉSZÍTETTE: 
VE CSE REK AND REA

VALOVICSNÉ FÖLDVÁRSZKI MÁRIA:

Szülôföldem gyönyörû tele
Ilyen gyönyörûnek még nem láttam a telet,
rajta keresztül az Isten érkezett.
Hófehér volt a fák ága,
madár sem szállt most az ágra.
A roskadozó fák alatt 
múlik el a pillanat.
Az égi Fenség ránk tekint,
az olvadással csendre int.
Az olvadozó hó alatt 
múlik el a pillanat.
Így múlik el minden más,
Csendre int az olvadás!
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CIVIL SZERVEZETEK

z egye sü let ed di gi éle te so rán
szám ta lan ver se nyen sze re pelt,

ki ma gas ló ered mé nye i vel nép -
sze rû sít ve Nyár egy há za hír ne vét is.

A nyár egy há zi lö vészk lub a Ma gyar
Sport lö vôk Szö vet sé gé nek tag ja.

Je len le gi el nö ke Sza bó And rás, aki
kö zel 20 éve se gítôje és egy ben ki vá ló
sport lö vô je a Nyáry Pál Lö vész-
k lub nak.

El nök sé günk tisz te let be li tag ja és
akt ív sport lö vô je Per gel Jó zsef, aki a kez -
de tek óta meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge
egye sü le tünk nek. 1960 és 1980 kö zött
me gyei és or szá gos lö vész ver se nye ken
szép szám mal hoz ta el az el sô he lye zé -
se ket klu bunk szí ne i ben, és nap ja ink -
ban is fi a ta labb klub tár sa i val együtt
ered mé nye sen sze re pel a kü lön bö zô
ver se nye ken.

A Nyár egy há za kö ze lé ben el he lyez -
ke dô lô te rün kön ki sö bû (0.22 cal) sport -
pus ká val, pisz tollyal, va la mint lég pus -
ká val va ló lö vé szet re van le he tô sé gük a
sport tár sak nak. (Ter vez zük a 9 mm-es
ma rok lô fegy ver be ve ze té sét.)

A lö vé sze te ket vizs gá zott lö vé szet ve -
ze tô ink tart ják a vo nat ko zó biz ton sá gi
elô írá sok szi go rú be tar tá sá val.

A lö vé sze tek meg ren de zé sé re a már -
ci u si és no vem be ri idô szak kö zött, két -
he ten te (nagy ér dek lô dés ese tén sû rûb-
ben is) ke rül sor a szom ba ti na po kon.
A 2013. évi lö vé sze tek és ver se nyek
idô pont jai az évi nyi tó ülé sen – 2013
már ci u sa – ke rül nek ki írás ra.

2013-ban több ver senyt kí vá nunk
ren dez ni a kör ze tünk ben lé vô lö vész-
k lu bok kal együtt is, va la mint sport tár -
sa ink nak le he tô sé gük lesz az or szá gos
ver se nye ken va ló meg mé ret te tés re
egya ránt.

Sport lö vôi tag ság ra és így a lö vé sze -
te ken va ló rész vé tel re min den 14. élet -
évét be töl tött ma gyar ál lam pol gár nak
le he tô sé ge van.

Sze re tet tel vá runk min den ked ves
sport lö vé szet és egy jó ba rá ti tár sas ág
iránt ér dek lô dôt.

BÔ VEBB IN FOR MÁ CIÓ AZ ALÁB BI EL ÉR HE TÔ SÉ GE KEN:
Sza bó And rás, Telefon: 06 (70) 617-7409
http://www.nya regy ha za.hu/in tez me nyek/sport/nyary-pal-lo veszk lub
http://www.fa ce bo ok.com/lo veszk lub.nyary pal
E-ma il: nya ri pal lo veszk lub@gma il.com

A Nyáry Pál Lö vészk lub az 1960-as évek ele jén ke rült meg -
ala pí tás ra az zal a cél zat tal, hogy a sport lö vé sze tet, ezt a lôfegy -
ve rek kel ûzött sza ba didôs sport te vé keny sé get és egy ben a
sze mé lyi sé get erôtel je sen fej lesztô sport ágat nép szerûsít se
egy kel le mes, ba rá ti, tár sas ági, kul tu rált kör nye zet ben.

Bemutatkozik a Nyáry Pál Lövészklub

A

sok szó ró la po zás el len ére sem tud -
ják so kan, hogy szin te min den hó -

nap 10-e kö rül vá sár volt Nyár egy há zán!
Nem cé gek, vál lal ko zók, ala pít vá nyok,
ha nem he lyi la ko sok kí nál ják el adás ra
meg unt, fel es le ges sé vált dol ga i kat!
Si et ve köz löm, hogy nem csak ru há zat ról
van szó, bár nyil ván ab ból van min dig a
leg na gyobb vá lasz ték!!
Mint egy bol ha pi a con, min den van a já -
té kok tól kezd ve a ki sebb ház tar tá si gé pe -
ken át a ci pô kig! Volt már por ce lán, me -
leg szend vics sü tô, te nisz ütô, csa var hú zó
kész let, ék szer és még ren ge tek kü lön-
fé le por té ka!

Azt gon do lom, hogy rá fér a fa lu ra egy kis
kö zös sé gi élet!

Mi ért vin nénk más ho vá a pén zün ket,
ha itt is ma rad hat na Nyár egy há zán?

KÖ VET KEZÔ AL KA LOM:
2013. már ci us 9. szom bat, 8-13
órá ig a ré gi Ka to li kus temp lom
épü le té ben (Temp lom ut ca 1.)

Min den lá to ga tó nak aján dék könyv jár!
Meg éri be néz ni!

MIKÉNÉ KOLLÁR MÓNIKA

A
Kirakodó vásár Nyáregyházán!!!



nek so rán nem biz to sí tott el sôbb sé get a
fô út vo na lon köz le ke dô gép ko csi nak,
amellyel össze üt kö zött. A mo tor ke rék pár
ve ze tô je a kór ház ba szál lí tás köz ben éle -
tét vesz tet te.

2012.04.28-án a Nyáry Pál út ról tet tek
be je len tést, hogy is me ret len sze mé lyek
na gyobb ér té kû fém le me ze ket tu laj do ní -
tot tak el. A hely szín re ér ke zô rend ôr jár -
ôrök az el kö ve tô ket el fog ták.

2012.05.23-án a Köl csey ut cá ban csa -
lá di vi tát kö ve tô en egy fér fi kés sel tá madt
élet tár sá ra. Az el kö ve tô el fo gás ra ke rült,
ve le szem ben sú lyos tes ti sér tés mi att
in dult el já rás.

2012. jú ni us kö ze pén el fo gás ra ke rült
egy nyár egy há zi la kos, aki a haj na li órák -

ban – kis ka li be rû pus ká val a ru há za ta
alatt – ke rék pá ro zott a Kos suth La jos
ut cá ban. Ve le szem ben vissza élés lô-
fegy ver rel bûn cse lek mény el kö ve té sé nek
meg ala po zott gya nú ja mi att in dult bün te -
tô el já rás.
Ugya ne zen az éj sza kán a Dió fa sor úton,
ke rí té sen át mász va nyu la kat tu laj do ní tot -
tak el. A bûn cse lek mény el kö ve tô je ha za -
fe lé tar tott, ami kor a jár ôr iga zol tat ta,
il let ve elô ál lí tot ta a Pi li si Rend ôr ôrs re.

2012.06.17-én tör tént egy rab lás, mely -
nek so rán a sér tet tek re az éj sza kai órák -
ban tört rá, és tu laj do ní tot ta el az ék sze -
re it is me ret len el kö ve tô. Az ügy ben egy fô
ke rült elô ze tes le tar tóz ta tás ba.

A 2012. szep tem ber hó nap ban meg tar -
tott „Nyár egy há zi Fa lu na pok” ren dez vény
biz to sí tá sa ese mény men te sen le zaj lott.

2012.09.09-én az es ti órák ban is me ret -
len sze mé lyek be tör tek a Köl csey ut cá -
ban egy la kó ház ba, ahon nan nagy ér té kû
fest ményt tu laj do ní tot tak el. Az el kö ve tôk
be a zo no sí tá sát kö ve tô en ket ten Nyár egy -
há zán, a má sik két el kö ve tô pe dig Bu da -
pes ten ke rült el fo gás ra, ve lük szem ben
je len leg is fo lya mat ban van a bün te tô -
el já rás.

2012. de cem be ré ben adat gyûj tést kö ve -
tô en szin tén nagy ér té kû fa lo pás ke rült
fel de rí tés re, amely nek el kö ve tô je je len leg
is elô ze tes le tar tóz ta tás ban van, a fát
meg vá sár ló sze mé lyek or gaz da ság el -
kö ve té se mi att gya nú sí tott ként let tek
ki hall gat va.

Fel hí vom fi gyel mü ket az uta kon köz le ke -

dô ke rék pá ro sok ra! Ké rem a gép jár mû -

ve ze tô ket, hogy kel lô kö rül te kin tés sel

köz le ked je nek, meg fe le lô ol dal tá vol ság

tar tá sá val ke rül jék ki ôket! Kü lö nö sen a

szür kü le ti, il let ve az es ti órák ban je len te -

nek ve szélyt a vi lá gí tás nél kül köz le ke dô

ke rék pá ro sok.

A ke rék pá ro sok sze rel tes sék fel jár mû ve -

i ket az elô írt, kö te le zô tar to zé kok kal!

A jó idô ter mé sze te sen po zi tí van hat a
bû nö zô sze mé lyek tény ke dé sé re is. Ké -
rem Önö ket, hogy a sze mély gép ko csi juk -
ban ne hagy ja nak lát ha tó he lyen sem mi -
lyen ér té ket, de még üres tás kát sem.

Eb ben az idô szak ban jel lem zô az ál vil la -

nyó ra le ol va sók, il let ve más mó don a

fô képp idôs sze mé lye ket meg ká ro sí tó

kü lön bö zô csa lók meg je le né se. A kü lön -

bö zô in do kok kal a la kás ba be ju tó sze -

mé lyek egyi ke a tu laj do nost fel tart va,

el fog lal va igyek szik fi gyel mét le köt ni,

míg tár sa ér té kek után ku tat. Ameny-

nyi ben ha son ló in dok kal meg je le nik

Önök nél va la ki, még az ud var ba va ló

be en ge dé se elôtt kér jék el arc ké pes

iga zol vá nyát, hi szen bár mi lyen szol-

gál ta tó vagy hi va tal al kal ma zott já nak

ren del kez nie kell ilyen nel, és ne elé ged -

je nek meg az iga zol vány gyors fel mu -

ta tá sá val sem, ha nem néz zék meg

fi gyel me sen, hogy az va lós ada to kat

tar tal maz-e.

Ezen kí vül ne csak sa ját ma guk ra, ha -

nem ro ko na ik ra és a la kó kör nye ze tük ben

élô idôs, egye dü lál ló sze mé lyek re is

le gye nek fo ko zott fi gye lem mel, hi szen

el sô sor ban ôk az el kö ve tôk cél pont jai!

A ha té kony bûn meg elô zés re csak kö -
zö sen va gyunk ké pe sek! Úgy, hogy
Önök is meg tesz nek min den ma guk tól
tel he tôt an nak ér de ké ben, hogy ne vál ja -
nak bûn cse lek mény ál do za tá vá.

Amennyi ben bûn cse lek mény el kö ve tô jé -
vel, vagy az el tu laj do ní tott ér té kek kel
kap cso la to san ér dem le ges in for má ció
ke rült bir to kuk ba, azon nal je lez zék, mert
az ilyen be je len té sek alap ján már több
al ka lom mal is tör tén tek si ke res nyo mo -
zá sok. Meg fi gye lé se ik kel, jel zé se ik kel
nagy mér ték ben elô se gít he tik a rend -
ôr ség mun ká ját, az el kö ve tôk fel de rí -
té sét és el fo gá sát!

MÉ SZÁ ROS PÁL R. ZLS.
KÖR ZE TI MEG BÍ ZOTT

A rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó cse lek mény 
ész le lé se ese tén ké rem, hív ják köz vet le nül 

a pi li si jár ôr au tó ban el he lye zett mo bil te le font.

Te le fon szám: 06 (20) 771-0411
Ha tu do má suk ra ju tott bár mi lyen

bûn cse lek ménnyel kap cso la tos in for má ció, 
hív ja nak a 06 (20) 489-6738-as te le fon szá mon, 
il let ve ér te sít sék a Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá got

a 410-367-es, vagy a Pi li si Rend ôr ôr söt
a 498-128-as te le fon szá mon.

GÉP JÁR MÛ LO PÁ SOK
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság il le -
té kes sé gi te rü le tén elô for du ló

bûn cse lek mé nyek kö zül most a gép -
jár mû lo pá sok ra és az eh hez kap cso -
ló dó ron gá lá sok ra, al kal mi lo pá sok ra
kí ván juk fel hív ni a fi gyel met.
Gép jár mû ve ik kel – éj sza ka, il let ve
hosszabb ide ig tar tó vá ra ko zás ese -
tén – le he tô ség sze rint ne az ut cán
par kol ja nak, ha nem egy zárt, kel lô kép pen meg vi lá gí tott biz ton sá gos he lyen!
A jár mû ab la ka it, aj ta ja it még rö vid idô re se hagy ják nyi tott ál la pot ban, min den
eset ben zár ják, il let ve hasz nál ják a biz ton sá gi rend sze re ket (kor mány zár, ri asz tó -
be ren de zés stb.)!
A gép jár mû ben ne hagy ja nak ér té ke ket (tás kát, pénz tár cát, ru hát, szer szá mo kat,
lap to pot, te le font, stb.) hi szen a lát ha tó he lyen tar tott ki sebb ér té kû va gyon tár -
gya ink kal is le he tô sé get te rem tünk egy eset le ges al kal mi lo pás ra, emel lett je len -
tôs anya gi kárt is je lent het az eh hez kap cso ló dó ron gá lá si kár!

Vi gyáz za nak ér té ke ik re és kö rül te kin tô en jár ja nak el a gép jár mû ve ik
le ál lí tá si he lyé nek meg vá lasz tá sát il le tô en!

VIL LA NYÓ RA LE OL VA SÓK
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság fel hív ja a la kos ság fi gyel mét ar ra, hogy ma gu kat
„vil la nyó ra le ol va só nak” ki ad va is me ret len sze mé lyek je len tek meg Mag lód,

Gyöm rô, Ül lô tér sé gé ben, akik idôs sze mé lye ket ke res nek fel az zal az ürüggyel,
hogy túl fi ze té sük van a szol gál ta tó nál. Az idôs em -
be rek jó hi sze mû en be en ge dik eze ket a csa ló kat a
la kás ba, majd a „vissza já ró pénz” fe jé ben csal ják
ki tô lük meg ta ka rí tott pén zü ket.
Kér jük a la kos sá got, hogy ne en ged je nek ide ge ne -
ket a la kás ba, gyô zôd je nek meg kel lô kép pen ar ról,
hogy va ló ban a szol gál ta tók mun ka tár sai kí ván nak
in gat la nunk ra kü lön bö zô ürü gyek kel be jut ni!
Kér je nek iga zol vá nyo kat, hív ják fel a szol gál ta tót
és egyez tes se nek a mun ka társ szem élyé rôl!

Ka pi tány sá gunk nagy erôk kel ke re si az is me ret len el kö ve tô ket, azon ban
kér jük a la kos ság se gít sé gét ezen sze mé lyek fel ku ta tá sa ér de ké ben!
Aki nek bár mi fé le in for má ci ó ja van az el kö ve tôk rôl, vagy bár mi lyen egyéb in for má -
ci ó ja van, mely az ügy szem pont já ból je len tô ség gel bír hat, kér jük, je lent kez zen a
Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá gon a 06 (29) 410-367, vagy a 06 (29) 410-726-ös
te le fon szá mok egyi kén, vagy bár me lyik rend ôri szerv nél az in gye ne sen hív ha tó
107, vagy 112-es te le fon szá mo kon.

Pest Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság
2200 Mo nor, Kos suth u. 86.
Telefon: 06 (29) 410-367; BM: 30-322
E-ma il: mo norrk@pest.po li ce.hu

Az aláb bi ak ban össze fog la lom a 2012-ben a köz ség

te rü le tén tör tént bûn cse lek mé nye ket, fon to sabb,

rend ôr sé gi in téz ke dést igény lô ese mé nye ket:
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2012.02.06-án a Dó zsa György úton
tör tént egy gép jár mû lo pás, mely nek el kö -
ve tô jét – rö vid del a bûn cse lek mény el -
kö ve té se után – a Pi li si Rend ôr ôrs jár ôrei
el fog ták. Az el kö ve tô la ká sán tar tott ház -
ku ta tás so rán le fog la lás ra ke rül tek egy
má sik bûn cse lek mény bôl el tu laj do ní tott
ér té kek is.

2012. el sô ne gyed évé ben egy el kö ve tôi
kör több nagy ér té kû fa lo pást kö ve tett el.
Ezek az el kö ve tôk si ke re sen fel de rí tés re
ke rül tek, gya nú sí tott ki hall ga tá suk meg -
tör tént, je len leg is fo lya mat ban van ve lük
szem ben az el já rás.

2012. már ci us hó nap ban újabb, nagy
ér ték re el kö ve tett fa lo pás ról ér ke zett be -
je len tés, amely ben már egy má sik el -
kö ve tôi cso port ke rült el fo gás ra, a ve lük
szem ben le foly ta tott nyo mo zás ered mé -
nye vá de me lé si ja vas lat tal ke rült meg kül -
dés re a Mo no ri Vá ro si Bí ró ság ra.

2012.03.15-re vir ra dó éj sza ka több bûn -
cse lek mény is tör tént Nyár egy há za bel te -
rü le tén. Ezen az éj sza kán több in gat lan ról
is tu laj do ní tot tak el ki sebb tár gya kat,
il let ve két hely szí nen gép ko csik el tu laj do -
ní tá sá ra tet tek kí sér le tet. A bûn cse lek -
mé nye ket két el kö ve tôi kör kö vet te el,
mind ket tô si ke re sen fel de rí tés re ke rült,
ve lük szem ben a bün te tô el já rás je len leg
is fo lya mat ban van.

2012.03.27-én a nap pa li órák ban tet te -
né rést kö ve tô en el fo gás ra, majd gya nú sí -
tott ként ki hall ga tás ra ke rült két sze mély,
akik kül te rü le ten, drót ke rí tést meg bont -
va, vas anya go kat pró bál tak meg el tu laj -
do ní ta ni.

2012. áp ri lis hó nap ban adat gyûj tést
kö ve tô en Bp. XXI II. ke rü let ben a Pi li si
Rend ôr ôrs jár ôre i nek se gít sé gé vel el fo -
gás ra ke rült egy hosszabb ide je – em be r-
ö lés el kö ve té se mi att – kô rö zött sze mély.

2012.04.08-án egy nyár egy há zi la kos
se géd mo to ros ke rék pár ral köz le ke dett
Nyár egy há za fe lôl Új len gyel fe lé, amely -
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ert ami ó ta kis lá nyunk éle te el sô
mac kós álar cát el ké szí tet te az
óvo dá ban, ott hon el kez dô dött a

masz kok „so ro zat gyár tá sa”. Van her ceg -
nôs álar cunk, nyu szis, macs kás, ege res,
„pom-po mos”, hó fe hér kés, bo hó cos és
még tu cat nyi más. Mennyi örö met je lent
egy ap ró ság nak, ha egy szem pil lan tás
alatt her ceg nô vé, tör pé vé, Hó fe hér ké vé
vagy ép pen bé ká vá vál hat.

De nem csak a gye re kek sze ret nek far -
san gol ni. Sok fa lu ban, kö zség ben eb ben
az idô szak ban a fa lu ap ra ja-nagy ja fel vo -
nul, ki vo nul, fán kot süt, jel mezt vagy ép -
pen álar cot ölt, hogy vég re el te mes se a
ko por só nak öl tö zött te let. Ez a szép ré gi
szo kás bi zo nyo san ab ból ere dez tet he tô,
hogy a nép hit sze rint, az álar cok a go nosz
szel le mek elû zé sé re szol gál tak.

Ma azon ban nem szel le me ket és dé mo -
no kat ijeszt ge tünk álar ca ink kal, ha nem
in kább ta kar gat ni pró bál juk ta kar gat ni va ló -
in kat, Ked ves Test vé rek. És nem csak
far sang kor, ha nem egész év ben.

Az álar cok ról egy ré gen volt ké mi a ó ra
jut eszem be.

Gim ná zi u mi el sô ké mia órá mon az zal
kö szön töt te a ta nár az osz tályt, hogy na -
gyon be csül jük meg az elôt tünk ál ló négy
évet, mert ezek az évek még ôszin ték.
Eb ben a kor ban – mond ta – az em ber
még nem vi sel álar co kat és masz ko kat.
Leg alább is tu da to san nem. Eb bôl fa ka -
dó an so ha töb bé nem lesz nek annyi ra
ôszin ték és ken dô zet le nek a ba rát sá ga i -
tok, mint ti né dzser éve i tek vé gén –
mond ta. Az tán ar ról be szélt, hogy 18
éves kor után meg kez dô dik az álar cok
„so ro zat gyár tá sa”. Az élet nagy szín pa -
dán okos nak, szép nek, ügyes nek akar tok
majd lát sza ni, ezért elô-elô ve szi tek majd
álar ca i to kat. Az oko sat, a szé pet, az ügy -
eset... És ezt meg síny lik kap cso la ta i tok.

Sôt né ha nem csak kap cso la ta ink, ha -
nem mi ma gunk is, hi szen könnyen be le -
za va ro dunk sze re pe ink be, és ne he zen
tesszük le gyak ran vé del münk re szol gá ló
álar ca in kat. Az tán, ha még is le vesszük
ôket, vagy le hull nak, za var ba esünk. Vagy
mély pont ra jut éle tünk és azt kér dez -
get jük ma gunk tól: – Ki va gyok én? Hol
va gyok? Mit csi ná lok? Az ószö vet sé gi

di a kó ni át gyer mek kor ban kell
ta ní ta ni, an nak fel eme lô ér zé sé re
rá mu tat ni, fel érez tet ni, hogy a

gyer mek ter mé sze tes nek él je meg a má sok
fe lé nyúj tott se gít sé get. A gyer mek fo gé -
kony és be lé ivó dik a jó cse le ke de tek re
va ló haj lam. Ké pes sé kell, hogy vál jon
ar ra, hogy ész re ve gye a sze gény sé get, nél -
kü lö zést, hogy tud jon ad ni a szend vi csé -
bôl, ki csi ja va i ból. Jé zus Krisz tus pa ran csa
szól hoz zánk a Mt.25/35-40. mely ben
el mond ja, hogy jót ten ni, en ni ad ni, in ni
ad ni, ru hát ad ni, lá to gat ni, be te get ápol ni
olyan fel adat, amellyel Ne ki tar to zunk,
de em be rek kel tesszük. ,,Amennyi ben
meg cse le ked té tek eggyel az én leg ki -
sebb atyám fi ai kö zül, én ve lem cse le ked té -
tek meg.” 

A di a kó nia le het gyü le ke ze ti, amely ben
le he tô sé get és al kal mat biz to sí tunk ar ra,
hogy gya ko rol has sák a Test vé rek a jó

cse le ke de te ket. Az el múlt esz ten dô ben
ezért jár tunk a Ceg lé di Mol nár Má ria Re for -
má tus Fo gya té kos Ápo ló- Gon do zó Gyer -
mek Ott hon ban több al ka lom mal is. Eb ben
az in té zet ben ápol nak 120-gyer me ket,
akik tes ti és szel le mi fo gya té ko sok, akik
job bá ra sen ki nek sem kel le nek, leg több -
jü ket nem is lá to gat ják. A Gyü le ke ze tünk
asszony csa pa ta fo gya té kos gyer me ke ket
sé tál ta tott a vá ros ban, vagy tolt ke re -
kesszék ben, se gí tett a var ro dá ban, mo so -
dá ban, va la mint a nagy ta ka rí tás ban. Há lá -
sak a gye re kek, min den ap ró moz du la tért,
ked ves sé gért, száz szo ro san vi szo noz zák
ér zel mek kel. Az ide lá to ga tó em ber nem
el fá rad va lép ki a ka pun, ha nem Is ten

irán ti há lá val és ér zel mek ben, hit ben fel -
töl te kez ve. Mér he tet len tisz te let tel tar to -
zunk azok fe lé, akik nem csak idôn ként
men nek az in té zet be se gí te ni, ha nem ez a
min den na pi mun ká juk. Na gyon jó ér zés
volt lát ni, hogy leg több jük nem ki ég ve,
nem meg ke mé nyed ve, ha nem na gyon
sok sze re tet tel for dult az itt ápolt gyer me -
kek fe lé. 

2013. már ci us 17.-én és 24.-én per selyt
he lye zünk ki temp lo ma ink ban, hogy a
Kár pá tal jai Me zô vá ri ban lé te sü lô gyer -
mek ott hon ja vá ra ada koz zunk, ahol
szin tén tes ti és szel le mi fo gya ték kal élô
gyer me kek nap pa li fog lal koz ta tó ját épí tik.
Me zô vá ri Re for má tus Gyü le ke ze te Test vé ri
kap cso lat ban áll ve lünk, jár tunk ná luk,
ôk is jár tak ná lunk. A Gyü le ke ze tük nek
ez egy új misszi ó ja, amely ben a pres bi té ri -
u munk ha tá ro za ta sze rint se gí tô job bot
kí vá nunk nyúj ta ni. A Deb re cen Nagy-
 temp lo mi Gyü le ke zet tá mo ga tói bált szer -
vez en nek a cél nak a tá mo ga tá sá ra, va la -
mint ott jár tak Me zô vá ri ban és egy kis
fil met is ké szí tet tek, ame lyet min den ki
meg tud néz ni Gyü le ke ze tünk kö zös sé gi

ol da lán. A ke re sô be annyit kell be ír ni,
hogy ,,Nyár egy há za Re for má tus”, ezen
az ol da lon le het a fil met meg ta lál ni.
Ké rem az ol va só kat, hogy hor doz zák
imád ság ban az in té zet sor sát, ha in dít ta-
 tást érez nek, ak kor anya gi lag tá mo gas sák
az ügyet.  

Az el múlt év ben egy Nagy ká tai kis lányt
tá mo gat tunk a ve se be teg sé gé nek gyógy -
ke ze lé sé ben, va la mint egy fa lunk ban élô
kór ház ból ha za té rô fér fit, akit szin tén egy
per sely pénz zel tá mo gat tunk, hogy az ott -
ho na lak ha tó le gyen. 

Is ten áld ja, éle tü ket, mun ká ju kat, 
csa lád ju kat: 

KE LE MEN NOR BERT RE FOR MÁ TUS REL KÉSZ

Sá mu el így vá la szol ja meg az élet ezen
nagy kér dé se it: Az em ber azt né zi, ami
a sze me elôtt van, de az ÚR azt né zi, ami
a szív ben van!

Ez szá mom ra va la mi olyas mit je lent,
hogy Is ten át lát az álar ca in kon. Is mer
min ket, ezért nem szük sé ges, sôt nem is
le het sé ges el rej te ni elôt te ar cun kat.

Az em ber azt né zi, ami a sze me elôtt
van, de az ÚR azt né zi, ami a szív ben
– ami az álar ca ink mö gött – van.

Még far sang van, de pár nap múl va el -
kez dô dik a böj ti idô, ami kor el tesszük a
mas ka rá kat és az álar co kat. Mert böjt ben
egy olyan em ber re, egy olyan Is ten re em -
lé ke zünk, aki nem hor dott álar cot. Vál lal -
ta em ber sé gét, és eb bôl adó dó se bez he -
tô sé gét. Ez az álar cot so ha nem hor dó
Jé zus a ke resz ten ar cát fe lénk for dí tot ta.
Ér tünk halt meg, ezért biz to sak le he tünk
ben ne, hogy az Úr is ten úgy sze ret min -
ket, ahogy va gyunk: gyen gén, gyak ran
ma gun kat ki csi nek, te he tet len nek,
ügyet len nek, se bez he tô nek érez ve.

Az em ber azt né zi, ami a sze me elôtt
van, de az ÚR azt né zi, ami a szív ben
– ami az álar ca ink mö gött – van. Öröm hír
ez a ja vá ból, hi szen ha az Is ten ennyi re
is mer min ket, ak kor mi is le he tünk ôszin -
ték – ön ma gunk kal, az Úr is ten nel és
má sok kal szem ben is.

A ké mi a ta nár azt mond ta, hogy be csül -
jük meg a négy „álarc ta lan” évet. Én pe -
dig most azt mon dom, vagy in kább kí vá -
nom min dannyi unk nak Test vé rek, hogy
vál lal juk fel ôszin tén ön ma gun kat, hi bá in -
kat és esen dô sé gün ket, hogy még sok -
szor négy évig ôszin tén és álar cok nél kül
él hes sünk!

Mert az em ber azt né zi, ami a sze me
elôtt van, de az ÚR (há la Ne ki) azt né zi,
ami a szív ben – ami az álar ca ink mö gött
– van.

AL KAL MA INK:

Már ci us 29. Nagy pén te ki is ten tisz -
te let – Gyü le ke ze ti Te rem, 11 óra
Már ci us 31. Hús vé ti úr va cso rás
is ten tisz te let – Temp lom, 11 óra
Áp ri lis 1. Hús vé ti úr va cso rás is ten -
tisz te let – Temp lom, 11 óra

Sze re tet tel hív juk és vár juk al kal ma ink ra
Test vé re in ket.

Ha va la ki ko ra, vagy egész sé gi ál la po ta
mi att nem tud el jut ni az evan gé li kus
is ten tisz te le tek re, le he tô ség van a há zi
úr va cso ra vé tel re, ké rem, hív ja nak a
20/8243-086-os te le fon szá mon.

Is ten tôl Ál dott, Re mény tel jes Hús vé ti
Ün ne pe ket kí vá nunk 
az Evan gé li kus Gyü le ke zet El nök sé ge
és Pres bi té ri u ma ne vé ben 
Min den Ked ves Test vé rünk nek!

HOR VÁTH NÉ CSO SZÁNSZKY MÁR TA

EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

fen ti kü lö nös meg fo gal ma zást XVI. Be ne dek pá pa
em lí ti az egyik nagy böj ti le ve lé ben. Ar ra utal, hogy
ke resz tény ként túl kell emel ked nünk azon az ala pon,

amit a 3. sz-i ró mai jo gász, Ul pi á nus így fo gal ma zott meg:
„Az igaz sá gos ság az, ami kor min den ki nek meg ad juk azt, ami ne ki
jár.” Mert ki mond ja meg, hogy mi az „ami jár”? A pá pa azt fe -
le li er re, hogy ami re az em ber nek a leg na gyobb szük sé ge van,
az tör vény ál tal nem biz to sít ha tó szá má ra. Va la mi ben sô sé ge -
sebb re van szük sé ge, amit Is ten sze re te te ad hat meg. Is ten
sze re te te az, ami min den em ber nek „ki jár”! És ez aján dék, ami
in gyen jár! Mert az Úr így ad ja. Ezt ké ne ne künk is fel ta lál nunk
és meg ta nul nunk Tô le. 

To váb bá, a pá pa idé zi Iz ra el né pé nek ta pasz ta la tát, amely ben
az igaz sá gos ság egy szer re je len tet te Is ten sza ba dí tó kö nyö rü le -
tes sé gé nek el fo ga dá sát és a fe le ba rát (a ki szol gál ta tott) irán ti
igaz sá gos sá got, amit a Tör vény írt elô. Egy iz ra e li ta szá má ra a
sze gény nek ad ni nem más, mint az Is ten nek já ró vi szon zás,

az az tör lesz tés a sza ba dí tó jó sá gért. Ezért a Si nai-he gyi Tör -
vény adás a Vö rös-ten ge ren va ló át ke lés hez kap cso ló dik. 

Ah hoz, hogy bel ép jek Is ten igaz sá gos sá gá ba, ki kell lép nem
ab ból az il lú zi ó ból, hogy füg get len va gyok az Úr tól, és füg -
get len az em ber társ ak tól. Ezt si ke rült meg él nünk az el múlt
he tek ben, azo kon az Öku me ni kus es té ken, ami kor ré sze sei
le het tünk az össze fo gás nak és az együ vé tar to zás nak. Nem
va gyunk füg get le nek egy más tól, még in kább Is ten tôl. Ha el -
gon dol ko dunk lé te zé sünk ér tel mén és a meg hí vá sunk ban rej lô
le he tô ség ben, ak kor mé lyebb „ki vo nu lás ra”van szük sé günk, a
szív meg sza ba du lá sá ra! Jé zus ke reszt jé nek lát tán azért lá zad -
hat az em ber, mert nyil ván va ló vá te szi, hogy nem füg get len
lény. Már meg aján dé ko zott. El kell fo gad nom rá szo rult sá go -
mat má sok ra és Is ten re. Így Is ten sze re te tét meg is mer ve a
„leg na gyobb” igaz sá gos ság ba lép he tek be, és min dig in kább
adós nak, mint hi te le zô nek érez he tem ma gam, mert töb bet
ka pok an nál, mint ami járt vol na. Er re hív meg ben nün ket,
nyár egy há zi a kat is az idei Nagy böjt! 

Ál dott nagy böj ti ké szü le tet kí vá nok min den ki nek!

TISZ TE LET TEL: AN TAL AND RÁS RÓ MAI KA TO LI KUS LEL KI PÁSZ TOR

Amikor ezek a sorok íródnak, farsang van. A legtöbb embernek 
ez az idô a báli szezont, a mulatságot, és persze a jelmezes felvonulásokat
jelenti. Nekem és családomnak, azt hiszem ez az idei farsang leginkább 
az álarcok készítése miatt marad emlékezetes.
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KÉT SZÍV RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

„Belépni az igazságosságba”

M

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

Egy újabb böjti idôszak! Mi is ez?

A

A

Di a kó nia, más né ven sze re tet szol -
gá lat. Min den em ber nek kel le ne
ren del kez nie egyé ni di a kó ni á val,
olyan te vé keny ség gel, mely ben
ké pes ér dek nél kül ész re ven ni és
se gít sé get nyúj ta ni ele sett, be teg,
vagy rá szo ru ló em ber tár sá nak.  

ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK!



fi a tal Sá mu el Du na egy há zán,
Sár szent lô rin cen majd az aszó -
di gim ná zi um ban ta nult. Aszó -

dón ta nu ló és la kó tár sa volt Pe tô fi
Sán dor nak, aki ak kor még Pet ro vics né -
ven sze re pelt. Így írt er rôl az idô rôl:
„Pe tô fi Sán dor Aszó don la kó és há ló -
tár sam volt öz vegy Ne u man né nál, ki nél
egy szers mind élel me zé sünk is volt.” 

A ba rát ság Pe tô fi és Sár kány kö zött
élet re szó ló volt. Az if jú Sár kány Sá mu -
el ek kor már el dön töt te, hogy a lel ké szi
hí va tást vá laszt ja, ezért a po zso nyi
te o ló gi á ra ment, majd a jé nai egye tem
hall ga tó ja lett.

Édes ap ja kí ván sá gá ra utol só szol gá -
la ti éve i ben mel let te ma radt, és se gí tett
ne ki a lel ké szi mun ká ban. Ami kor éde-
s ap ja meg halt a pi li si egy ház az apa ér -
de mei iránt va ló te kin tet bôl is, de el sô -
sor ban azért, hogy a nagy kép zett sé gû
fi a tal pap te het sé gé nek meg fe le lô tért
nyis son: ôt vá lasz tá lel kész nek.”

A fi a tal lel kész ha ma ro san is mert
pré di ká tor lett az egy ház me gyé ben, de
an nál tá gabb kör ben is. 

„Mi ért nem tud nak a pa pok mind
ilyen ter mé sze te sen be szél ni? Hi szen
az ékesszó lás nak ez az iga zi mód ja,
mely vonz, hó dit és el ra gad” – mond -
ta ró la bá ró Nyáry Pál fel ügye lô.

1884-ben a pi li si temp lom szá zé ves
volt. En nek ün ne pén a 100. zsol tár el sô
öt ver se alap ján hir det te az igét. 

Ho gyan ün ne pe lünk iga zán? – tet te fel a
kér dést. A vá la szok így han goz tak. 

Ha ke gye let tel em lé ke zünk meg az
egy ház ala pí tó ôsök rôl. 

Ha a 100 évért Is ten nek ad juk a di csô -
sé get. 

Ha szent fo ga dal mak kal lé pünk át az
újabb szá zad ba.

Szol gá la ti te rü le te nö ve ke dett, 1868-ban
a Pest me gyei egy ház me gye es pe re se
lett. 1890-ben a hat van hét éves Sár kány
Sá mu elt meg vá lasz tot ták püs pök nek.

Két fi gye lem re mél tó szol gá la ta volt.
Eze ket kü lön is meg kell em lí te nünk. 

Az egyik egy es ke tés 1863. de cem ber
26-án, ka rá csony má so dik ün ne pén.
Pe tô fi Sán dor öccse, akit a vers ré vén
„Ist ván öcsém nek” is me rünk, 1857-tôl
Gayl hof fer Já nos bir to kán dol go zott,
mint ne ve lô, itt is mer ke dett meg an nak
An tó nia ne vû lá nyá val, akit öt évi ud -
var lás után vett fel esé gül.

Az al só nyá regy há zi kas tély ban Sár -
kány Sá mu el evan gé li kus lel kész ad ta
össze a bol dog párt. Az es ke té sen
Szend rey Jú lia is részt vett. Az adat a
pi li si lel ké szi hi va tal anya köny vé ben
van be je gyez ve.

A má sik „or szá gos” szol gá la ta Kos -
suth La jos itt ho ni te me té sén tör tént.
A Pes ti Hír lap 1929. évi Nagy Nap tá ra
így szá mol be er rôl: „1894. ápr. 1-jén
ment vég be a te me tés. Ilyent nem lá tott
Bu da pest, sem az óta, sem az elôtt. Már
a haj na li órák ban meg in dult a nép ván -

dor lás az ut cá kon. Szá zez rek igye kez -
tek az út von ala kon el he lyez ked ni,
ház te tô kön, ab la kok ban, er ké lye ken,
ké mé nye ken, fá kon, gáz lám pá kon áll -
tak, ül tek, ka pasz kod tak az em be rek.
Az élel me seb bek pén zért áru sí tot ták a
te me tés út von alán le vô bal kon ja i kat,
bol tok aj ta ja it, ab la ka it pá ho lyok ká ala -
kí tot ták át. 

A gyász szer tar tás ele jén a bu dai
da lár da éne kel te a Him nuszt, az után
Sár kány Sá mu el evan gé li kus püs pök
mon dott meg ha tó imát, majd dísz ma -
gyar ban a kép vi se lô ház szó no ka lé pett
a szó szék re.

A szó nok még a hí res már ci u si if jak -
ból va ló volt, nem ki sebb em ber, mint
Jó kai Mór.

Utá na Ger lóczy Ká roly pol gár mes ter
be szélt, majd a mú ze u mi szer tar tás vé -
get ért. Egy óra el múlt már, ami kor a
ko por só meg ér ke zett a sír hoz. A sír nál
Sár kány püs pök el mon dot ta az utol só
imát.”

Sár kány Sá mu el csa lá di fény ké pét
néz ve te kint sünk be szem élyes éle té be. 

1846. okt. 3-án, Pi li sen kö tött há zas sá -
got Ju hász Zsu zsan ná val az al ber ti lel -
kész le á nyá val. Ti zen hét évig él tek
szép, ki e gyen sú lyo zott há zas ság ban.
Ki lenc gyer me kük szü le tett.

1858-ban egy hó nap alatt há rom kis -
gyer me kük halt meg jár vá nyos be teg -
ség ben. A hat fel nö vô gyer me kük bôl

má sik há rom nem ér te meg a hu szon -
har ma dik évet. Vagy is ki lenc gyer me -
kük bôl hár man ma rad tak. Ké sôbb
meg halt a hû sé ges fe le ség és pap né is.
1866-ban Sár kány Sá mu el új ra nô sült.
Stúr Ka ro li nát, Stúr Dá ni el ku co rai
lel kész lá nyát vet te fel esé gül. Eb bôl a
há zas ság ból hét gyer mek szü le tett.
Sár kány Sá mu el nek két há zas ság ból
ti zen hat gyer me ke szü le tett. Kö zü lük
ha tan kis gyer mek ként, né gyen fi a ta lon
hal tak meg.

Azt ír ják ró la az em lé ke zé sek, hogy
ha za fi as gon dol ko dá sát so sem pa lás tol -
ta. Meggyô zô dé se volt, hogy egy nép
csak sza bad ság ban tud va ló ban él ni. 

Sár kány Sá mu el 1911. febr. 15-én
hunyt el Pi li sen. Ô és fe le sé ge sír ja a
ré gi va sú ti te me tô ben volt. 1990-ben
a te me tôt par cel láz ták. A püs pök és
fe le sé ge ma rad vá nya it ex hu mál ták
és érc ko por só i kat a pi lis ev. temp lom
„Be lez nay- krip tá já ban” he lyez ték el.

A püs pök ko por só ját, ami kor csa lá di
ké rés re fel nyi tot ták egy le zárt üveg ben
kéz zel írt, ép, hús vé ti fel tá ma dá si ige -
hir de tést ta lál tak ben ne, amely az óta is
a csa lád tu laj do ná ban van. Sár kány
Sá mu el te hát úgy ren del ke zett, hogy
ez zel te mes sék el, ô ez zel vár ja a fel tá -
ma dás nap ját.

Nyár egy há zi vo nat ko zá sú ki e gé szí -
té sem a cikk hez:

Id. Man nó Ist ván né val, Ka ti ca né ni -
vel egy évig együtt lak tunk, úgy hogy
szo bá ink kö zös elô szo bá ra nyíl tak. Így
mó dunk ban volt so kat be szél get ni ve le
a múlt ról. El mond ta, hogy a Man nó
kas tély va la ha Nyáry Pál tu laj do na
volt. Ôk vá sá rol ták meg, és épí tet tek rá
eme le tet, az ôsi fák kö zül mu ta tott
egyet, amely tüs kés bu rok ban dió fé le
ter mést ho zott. Azt mond ta ez alatt a fa
alatt ír ta Pe tô fi Sán dor az „Ist ván
öcsém hez” c. ver sét. Tu dott do log,
hogy Pe tô fi és Nyáry Pál szo ros ba rát -
ság ban vol tak, te hát fel te he tô, hogy az
egy ko ri Nyáry kas tély ban es ket te meg
a fi a tal Pe tô fit Sár kány Sá mu el.

For rá sa nyag az Evan gé li kus Élet c. lap
2011. febr. 13-i szá ma Száz éve halt meg
Sár kány Sá mu el evan gé li kus püs pök.
A meg em lé ke zô Ke ve há zi Lász ló dísz dok tor,
egy ház tör té nész.

VESZ TEG IST VÁN NÉ

Min den, ami ma gyar…

i a tal af ri kai el sô é ves egye tem is ta
egy bu da pes ti egye tem év nyi tó ján.
Át szel le mül ten, mo so lyog va hall gat -

ja Him nu szun kat. El ra gad tat va for dul
ma gyar év fo lyam tár sa i hoz: 

– Gyö nyö rû a Him nu szo tok! Kár hogy
ilyen rö vid.

– Óh, nem, nem!  Egy ál ta lán nem rö vid.
Nyolc vers sza ka van! – fe le lik tár sai.

– És mond já tok, mi ért nem éne ke li tek

vé gig a töb bi vers sza kot is?…

El gon dol kod tam, mit vá la szol tam vol na
en nek a srác nak, aki nek nyil ván va ló an
nagy ér té ket kép vi sel a nem ze ti ön tu dat.
Az ô ha zá juk ban vé gig ének lik a him nuszt,
ott ez ter mé sze tes. Ma gam nak is csak
kér dé sek kel tud tam vá la szol ni. Hogy ro -
ha nó vi lá gunk ban nincs idônk és tü rel -
münk er re? Eset leg kí vül rôl nem is na -
gyon tud juk a verssza ko kat? Vagy ar ra
gon do lunk, vé ge a mû sor nak, ki kap csol -
hat juk a tv-t? Ne tán már az ün nep ség
utá ni ten ni va lók fog lal koz tat nak?  

Min den, ami ma gyar… Eszem be ju tott
az a ma gyar gaz da, aki sír va hagy ta ott
ér té kes áru ját a nagy ba ni pi a con. Hi á ba
dol go zott, nem kelt el az áru ja. Jött egy
ka mi on, ami egy ide gen or szág ból szár -
ma zó fel fújt íz te len ter mé ket ho zott, fe le -
annyi áron. A ke res ke dôk azt vá sá rol ták,
és vit ték to vább ér té ke sí te ni.   

Kor sze rû en gon dol ko dik, aki nyi tott és
be fog adó, koz mo po li ta el ve ket vall. Ám az
iden ti tás ból adó dó fe le lôs ség tu dat emi att
nem szen ved het hát rányt.   Nem zet gaz da -
sá gunk sem.  Ér de mes nyi tott szem mel
jár ni, min den te kin tet ben. Ég haj la ti adott -
sá ga ink na gyon ked ve zô ek a me zô gaz da -
ság nak. Ám de hol tart ma a ma gyar
me zô gaz da ság? Ho vá tûnt az ál lat-ál lo má -
nyunk, mi ért nem éri meg ott hon, vál lal ko -
zás ban ál la tot tar ta ni, ter ménnyel fog lal -
koz ni? A kér dé sek so rát foly tat hat nám:
gyá ra in kat, ener gia szek to run kat, gé pi
tech no ló gi á in kat il le tô en is. 

Vá sár lás kor jó ér zés sel ta lá lom meg a
ke re sett fe li ra tot: „Ma gyar Ter mék! Kö -

szön jük, hogy ezt vá lasz tot ta! Ez zel a ma -

gyar mun ka he lye ket is tá mo gat ja.” Jó ér -
zés lát ni Nem ze tünk szí ne it a ter mé ke ken:
nem kér dés, azt fo gom meg ven ni! 

Jó ér zés sel gon do lok ar ra, hogy ma gyar
va gyok és ez nem csak nem ze ti ün ne pe in -
ken jut eszem be. Ke re sem és vá rom, hogy
új ra ma gyar pél da ké pei le gye nek a fi a ta -
labb ge ne rá ci ó nak. Sport ban, köz élet ben,
po li ti ká ban. Ne ri pa csok és ce le bek tölt -
sék meg a mé di át, el fed ni igye kez ve a ko -
mo lyabb ba jo kat, ne héz sé ge ket, ke se rû -
sé ge ket! El fed ve azo kat a te het sé ge ket,
szí né sze ket, akik gyak ran so ha nem jut nak
el szín pa dig, ka me rá kig. A „nagy test vér”
fi gyel a ka me rá i val és ész re sem vesszük,
hogy mi is vil la la kók ká vá lunk, min ket is
meg fi gyel nek, be fo lyá sol ni igye kez nek. Eb -
ben a já ték ban vi szont nincs fô díj, mi csak
vesz te sek le he tünk. A gyôz te sek a ka me -
rák mö gött áll nak. 

Min den, ami ma gyar… Leg alább ér zel -
me ink ben éne kel jünk vé gig min dent, ma -
gyar sá gunk összes verssza kát. És te gyük
is meg, amit ne künk kell meg ten nünk eb -
ben a za va ro dott, ki szá mít ha tat lan vi lág -
ban. Az zal a bi za lom mal, amely nek irá -
nyát meg mu tat ja Him nu szunk el sô so ra!
Sok te kin tet ben kü lön bö zünk a kör nye zô
né pek tôl, de kell, hogy tud junk olyan
böl csek ké vál ni, hogy test vér ként él jünk
egy más mel lett. Ma gyar szív vel és ön tu -
dat tal, nyi tott ság gal és sze re tet tel ekép -
pen bíz va és kér ve: Is ten áldd meg a
ma gyart…

FO DOR JÓ ZSEF

Az el sô Sár kány ôs Sár kány Mi hály volt, a Gö mör
me gyei haj dúk ka pi tá nya. Ve le in dul a csa lád há rom
ága: a gö mö ri, a kis kô rö si és a pi li si ág. Sár kány
Sá mu el 1823. jan. 19-én szü le tett Du na egy há zán.
Ap ja du na egy há zi, majd 1836-tól pi li si lel kész volt.

Bizonyára sokan rendelkeznek hasonló történetekkel, meg-

tapasztalásokkal, véleményekkel. Írásom címét Dr. Kassai

Tibor professzor úrtól kölcsönöztem, akitôl a fenti címû

dedikált közmondás-gyûjteményt kaptam ajándékba.   
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MÉG MINDIG FÓKUSZBAN A 600 ÉVES NYÁREGYHÁZA
Ki volt Sárkány Sámuel?

„Szemenszedett  bölcsességek”

F

EZ+AZ EZ+AZ

A ké pen Sár kány Sá mu el és né pes csa lád ja lát ha tó. A fel sô sor ban kö zé pen 
a kis sé ol dal ra for dult fér fi Dr. Ri e csánszky End re egy ko ri or vo sunk egyik 
fel me nô je. A ké pet a Dok tor Úr ado má nyoz ta az Evan gé li kus Egy ház nak. 

A



1 2 3 4 5
mmmmm Bölcsôde létesítése, ha térítésmentes
mmmmm Bölcsôde létesítése akkor is, ha térítésköteles
mmmmm Civil szervezetek támogatása
mmmmm Dióliget (600 diófából álló park) fejlesztése
mmmmm Ebtartás fokozott ellenôrzése, a szabálytalanságok büntetése
mmmmm Egyházi közösségek támogatása
mmmmm Gyalogátkelôhely létesítése a Nyáry Pál úton
mmmmm Gyermeket vállaló szülôk támogatása
mmmmm Határon túli magyarokkal való kapcsolatépítés
mmmmm Idôsek, nyugdíjasok támogatása, segítése
mmmmm Intézmények fûtési rendszerének korszerûsítése
mmmmm Ivóvíz minôségének javítása
mmmmm Járdák építése és felújítása
mmmmm Játszótér létesítése Nyáregyházán
mmmmm Játszótér létesítése Felsônyáregyházán
mmmmm Kaszner Margit Múzeum épületének felújítása
mmmmm Kerékpárút létesítése a településrészek között
mmmmm Kerékpárút létesítése Nyáregyháza és Pilis között
mmmmm Kisméretû futballpálya kialakítása Nyáregyházán
mmmmm Kisméretû futballpálya kialakítása Felsônyáregyházán
mmmmm Közbiztonság növelése a polgárôrség támogatásával
mmmmm Közbiztonság növelése közterület-felügyelô alkalmazásával
mmmmm Közbiztonság növelése térfigyelô kamerák telepítésével
mmmmm Közlekedési kapcsolatok javítása (busz, vonat)

1 2 3 4 5
mmmmm Köztemetô megfelelô gondozása és ôrzése
mmmmm Közterek és közparkok rehabilitációja
mmmmm Közút kezelésében lévô fôutak javítása
mmmmm Közvilágítás korszerûsítése
mmmmm Meglévô bérlakások felújítása
mmmmm Nyáregyházi Falunapok rendezvénysorozat megvalósítása
mmmmm Óvodai csoportok, iskolai osztályok támogatása
mmmmm Óvodai fejlesztések (tornaszoba, terasz, öltözô)
mmmmm Önkormányzati útjavítások, földutak járhatóvá tétele
mmmmm Parkolók kialakítása a faluközpontban
mmmmm Piac létrehozása
mmmmm Rendszeres tájékoztatás közügyekrôl (újság, internet, plakát)
mmmmm Sportolási lehetôségek bôvítése – extrém sportok
mmmmm Szennyvíz-elvezetés II. ütemének megvalósítása
mmmmm Szociális bérlakások építése
mmmmm Szociálisan rászorulók támogatása
mmmmm Tanfolyamok, képzési lehetôségek helyben (OKJ-s képzések)
mmmmm Településrészek közötti közlekedés fejlesztése
mmmmm Településünk múltjának és hagyományainak ápolása
mmmmm Ünnepségek szervezése (1848, 1956, Falukarácsony, stb.)
mmmmm Vizesblokk (WC, mosdók) kialakítása a köztemetôben
mmmmm Vizesblokk kialakítása a Nyáry Pál Pihenôparkban
mmmmm Egyéb javaslat:
mmmmm Egyéb javaslat:

x

Kérjük, hogy a kérdôíveket a Polgármesteri Hivatal titkárságán szíveskedjenek leadni március 29-ig.
Értékelhetô mennyiségû válasz esetén az Önök által legfontosabbnak tartott javaslatok bekerülnek a településfejlesztési koncepcióba.

Kedves Olvasó! Az alábbiakban összefoglaljuk az idei év önkormányzati és civil szervezésû rendezvényeit.

Az alább felsoroltak mennyire fontosak Önnek?     Kérjük, értékelje az ötfokozatú skálán!

$

1. EGYÁLTALÁN NEM FONTOS;  2. NEKEM MINDEGY;  3. SZÜKSÉGES;  4. FONTOS;  5. NAGYON FONTOS
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NYÁREGYHÁZI ESEMÉNYNAPTÁR – 2013

MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT!

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Ünnepség / rendezvény idôpontja Megnevezés Helyszín Szervezô
Március 8. (Péntek) 16.00 óra Nônap Kovács István Mûvelôdési Ház Önkormányzat

Március 15. (Péntek) 16.00 óra Az 1848/49-es forradalom Általános Iskola aulája Önkormányzat
és szabadságharc nemzeti ünnepe

Március 29. (Péntek) 15.00 óra Keresztút 14 helyszínen Római Katolikus Plébánia
Április 12. (Péntek) A magyar költészet napja Általános Iskola aulája Önkormányzat
Április 20. (Szombat) 19.00 óra Jótékonysági Bál Általános Iskola aulája Református egyházközség
Május 4. (Szombat) 12.00 óra Kistérségi találkozó Általános Iskola aulája Hagyományôrzô Szeretetcsoport
Május 18. (Szombat) Múzeumok napja Ezredvég Múzeum és Babagyûjtemény Nyáry Pál Nyugdíjas Klub
Május 26. (Vasárnap) Hôsök napja Hôsök szobra (Dózsa György út) Önkormányzat
Június 7. (Péntek) Trianoni megemlékezés Általános Iskola Önkormányzat
Június 9. (Vasárnap) 10.30 óra Jézus Szíve Templombúcsú Katolikus templom Római Katolikus Plébánia
Június 24-28. (H-P) Református napközis tábor Gyülekezeti ház Református egyházközség
Július 1-7. (H-V) Balatont megkerülô bringás tábor Balaton Református egyházközség
Július 12-20. (P-Sz) Tiszai vízi túra Szolnok-Szeged Református egyházközség
Szeptember 6-7-8. (P-V) Nyáregyházi Falunapok Polgármesteri Hivatal udvara Önkormányzat
Szeptember 14. (Szombat) Szüreti Felvonulás és Bál Nyáregyháza Orsós Mihály

Szeptember 15. (Vasárnap) 10.30 óra Kegytemplomi Búcsú Károlyitelep, Fájdalmas Szûzanya Római Katolikus Plébánia
Kegytemplom

Szeptember 28. (Szombat) Idôsek világnapja Kovács István Mûvelôdési Ház Önkormányzat
Október 6. (Vasárnap) Az aradi vértanúk emléknapja Fáklyás felvonulás Önkormányzat

Október 23. (Szerda) Az 1956-os forradalom Általános Iskola aulája Önkormányzat
és szabadságharc nemzeti ünnepe

November 16. (Szombat) 19.00 óra Jótékonysági Bál Általános Iskola aulája Református egyházközség
December 2-13. (H-P) Mikulás ország Polgármesteri Hivatal udvara Önkormányzat

December 14. (Szombat) Mindenki Karácsonya Általános Iskola, Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal udvara

December 31. (Kedd) 20.00 óra Szilveszteri Bál Általános Iskola aulája Hagyományôrzô Szeretetcsoport
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RECEPTTÁR

PA RA DI CSO MOS CSIR KE COMB
HOZ ZÁ VA LÓK 4 SZE MÉLY RE:

• 8 db csir ke comb
• 1 pa ra di csom pü ré kon zer v 
• 1 kis ka nál chi li
• 1 evôka nál ma jo rán na
• 2 nagy új hagy ma
• 5-6 nagy krump li
• 1 evô ka nál vá gott ba zsa li kom
• 3 ge rezd fok hagy ma

EL KÉ SZÍ TÉS:
• A csir ke com bot meg mos suk, meg sóz -

zuk és meg bor soz zuk. 
• Egy kü lön tál ká ban össze ke ver jük a pa -

ra di cso mpürét, a chi lit, a ma jo rán nát,
a ba zsa li ko mot, a fok hagy mát, a sze le -
tek re vá gott új hagy mát. 

• A com bo kat be le márt juk a pa ra di cso -
mos szósz ba, majd hû tô ben pá co lód ni
hagy juk. 

• A krump lit fel koc káz zuk, és fé lig meg -
fôz zük.

• A pi he nés után elô vesszük, hô ál ló tál -
ba rak juk át a csir ke com bo kat, fé lig
meg fôtt krump lit mel lé tesszük, majd
le önt jük a pa ra di cso mos szósszal. 

• Sü tô be tesszük és 180 °C-on 30 perc
alatt kész re süt jük.

HOZ ZÁ VA LÓK 4 SZE MÉLY RE:
• 50 dkg liszt
• 2 dkg élesz tô
• 2 db to jás sár gá ja
• 3 dl tej
• 6 dkg zsír (le het vaj)
• 5 dkg por cu kor
• 1 csi pet só
• 25 dkg sü té sál ló lek vár

EL KÉ SZÍ TÉS:
• 1 dl lan gyos tej jel, 1/2 dkg cu kor ral, az

élesz tô vel és 3 ka nál liszt tel ko vászt
ké szí tünk. 

• A to jás sár gá kat a cu kor ral el ka var juk,
hoz zá önt jük a te jet, ami ben a sót fe lol -
dot tuk. 

• A liszt kö ze pé be mé lye dést ké szí tünk,
és ab ba önt jük a hoz zá va ló kat a ko -
vásszal együtt. 

• Fa ka nál lal vagy kéz zel jól ki dol goz zuk,
hogy hó lya gos le gyen, és hoz zá önt jük
az ol vasz tott zsírt vagy va jat és az zal is
jól el dol goz zuk. Lan gyos he lyen 1 órá ig
ke leszt jük.

• Lisz te zett desz ká ra bo rít juk, gyen gén
át gyúr juk, 1 cm vas tag ra ki nyújt juk,
8-10 cm-es négy szö gek re vág juk, kö -
ze pé be gyü mölcs ízt te szünk és össze -
csa var juk. 

• Majd kizsí ro zott tep si be szo ro san egy -
más mel lé he lyez zük, te te jét zsír ral
meg ken jük, 1/2 órá ig ke leszt jük, majd
köz epe sen for ró sü tô ben süt jük. 

• Sü tés után desz ká ra bo rít juk, de csak
tál alás elôtt szed jük szét.

TIPP:
Ké szít het jük tú ró val is úgy is na gyon
fi nom.

ÍZES BUKTA, AHOGY NAGYMAMÁINK KÉSZÍTETTÉK



DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

Telefon: 06-29/490-003 Facebook-on és IWIW-en is 
jelen vagyunk!

Akciós áraink a fenti idôtartam alatt a készlet erejéig érvényesek. A feltüntetett árak a kedvezményt tartalmazzák! 
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájkoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

4999 Ft
kedvezmény 

15%

399 Ft
kedvezmény 

70%

899 Ft
kedvezmény 

30%

899 Ft
kedvezmény 

10%

1099 Ft
kedvezmény 

20%

799 Ft
kedvezmény 

20%

1599 Ft
kedvezmény 

20%

899 Ft
kedvezmény 

20%

3999 Ft
kedvezmény 

20%

1099 Ft
kedvezmény 

25%

Az akció idôtartama: 2013.02.01–2013.03.31-ig

Mindenkit szeretettel várunk!

Pampers Giant 
pelenkák 
több méretben

Pampers Giant 
pelenkák 
több méretben


