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2012. ÁPRILIS I   NYÁRFALEVÉL I   3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2012. feb ru ár 14.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2012. évi költ ség ve té sé -
rôl szó ló 4/2012. (II.15.) szá mú ren -
de le tet.

• ren de let ben sza bá lyoz ta a sze sze si talt
is for gal ma zó üz le tek éj sza kai nyit va
tar tá sát, mely je len leg ha tá lyos ál la po -
ta sze rint ezek az üz le tek hét fô tôl csü -
tör tö kig és va sár nap 23:00 és 06:00
óra kö zött, pén te ken és szom ba ton
02:00 és 06:00 óra kö zött nem tart -
hat nak nyit va. A meg ha tá ro zott nyit va -
tar tá si rend tôl al kal mi ese mé nyek hez
kö tô dô zárt kö rû ren dez vé nyek tar tá sa
ese tén – leg fel jebb ha vi egy al ka lom -
mal, 05:00 órá ig ter je dô nyit va tar tá -
sig, be je len tés alap ján – el le het tér ni.

2012. már ci us 13.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a ci vil szer ve ze tek ál tal be a dott ér vé -
nyes pá lyá za tok alap ján a Fa lu vé dô és
Ön kén tes Tû zol tó Egye sü le tet 400.000,-
Ft, a Nyár egy há zi Nó ta- és Nép dal kör
Egye sü le tet 100.000,- Ft, a Két Szív Ró -
mai Ka to li kus Plé bá ni át 100.000,- Ft tá -
mo ga tás ban ré sze sí tet te.

• dön tött ar ról, hogy a Nyáry Pál Ál ta lá -
nos Is ko la és A.M.I. au lá ját a 2012.
év ben két-két al ka lom mal a Re for-
 má tus Egy ház, a Nyár egy há zi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség, va la mint a
Nyár egy há zi Két Szív Ró mai Ka to li kus
Plé bá nia ré szé re ren dez vény cél já ra
té rí tés men te sen biz to sít ja.

• mó do sí tot ta a he lyi szo ci ál is ren de le -
tet, mely so rán a la kás fenn tar tá si tá -
mo ga tás ra jo go sult ság egyéb fel té te -

le ként elô ír ta a la kó kör nye zet rend -
ben tar tá sá nak kö te le zett sé gét.

• ki ír ta a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mû vé sze tok ta tá si In téz mény
(Nyár egy há za, Nyáry Pál út 20.) igaz -
ga tói ál lá sá nak be töl té sé re vo nat ko -
zó pá lyá za tot.

• ren de le tet al ko tott a 2012. ja nu ár 1.
nap ján és ezt kö ve tô en szü le tett gyer -
me kek szü le i nek tá mo ga tá sá ról. A tá -
mo ga tás össze ge 10.000,- Ft, me lyet
a szü lô a gyer mek meg szü le té sét kö -
ve tô 3 hó na pon be lül – a ren de let ki -
hir de té se elôtt szü le tett gyer mek ese -
té ben 2012. már ci us 14. nap já tól
szá mí tott há rom hó na pon be lül – igé -
nyel he ti. A tá mo ga tást az ön kor mány -
zat utal vány for má já ban biz to sít ja,
mely ki zá ró lag ba ba ke len gye (ba ba á -
po lá si cik kek, pe len ka, ru ha ne mû,
ete tô esz kö zök, ba ba já té kok, stb.) vá -
sár lá sá ra for dít ha tó.

• ren de le tet al ko tott he lyi víz tisz tí tó be -
ren de zés nyár egy há zi la kó in gat la nok -
ba va ló be sze re lé sé nek tá mo ga tá sá -
ról, azon ban ez a ren de let a prob lé ma
köz pon ti ren de zé sét le he tô vé té vô pá -
lyá zat vizs gá la ta mi att még nem lé -
pett ha tály ba.

• dön tött a ra va ta lo zó kör nye ze té nek –
tér kö ve zés sel va la mint a ra va ta lo zó
ol da lá ban épí ten dô elô te tô vel tör té nô
– fe lú jí tá sá nak szán dé ká ról.

• dön tött az Ez red vég Mú ze um és Ba -
ba gyûj te mény el he lye zé sét biz to sí tó
épü let hom lok za tá nak fe lú jí tá sá nak
szán dé ká ról.

• tu do má sul vet te a Nap su gár Óvo da és
Tag in téz mé nye zár va tar tá sá nak idô -
pont ját, mely az aláb bi ak sze rint ala kul:

Nap su gár Óvo da – Ady End re út 1/A.
Zár va tar tás: 2012. jú ni us 25 – jú li us
22-ig.
Nap su gár Óvo da Tag in téz mé nye –
Jó kai út 1.
Zár va tar tás: 2012. jú li us 23 – au -
gusz tus 20-ig.

• tu do má sul vet te a Nap su gár Óvo da
és Tag in téz mé nye be i rat ko zá si idô -
pont ja it: 2012. áp ri lis 10-tôl áp ri lis
13-ig, 8-16 órá ig.

2012. már ci us 30.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött a pol gár mes te ri hi va tal nak ko -
ráb ban he lyet adó, va la mint a vé dô -
nôi szol gá lat nak, a há zi or vo si, a gyer -
mek há zi or vo si és a fog or vo si szol -
gá la tok nak he lyet adó épü le tek he lyi
egye di vé de lem alá he lye zé sé nek
szán dé ká ról.

• pá lyá za tot be nyúj tá sá ról dön tött a
Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti
költ ség ve té sé rôl szó ló 2011. évi
CLXXXVI II. Tör vény 5. mel lék let 13.
pont c) al pont sze rin ti „Köz biz ton ság
nö ve lé sét szol gá ló fej lesz té sek meg -
va ló sí tá sa” cí mû pá lyá za ti fel hí vás ra,
a Jó kai úti jár da meg épí té se, és a
Nyáry Pál úton gya lo gos-át ke lô hely és
bu szö böl ki a la kí tá sa ér de ké ben.

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: 
Micsinai Istvánné 
(sz. Bágyinszki Mária) ........ február 19.
Nagy Ferencné 
(sz. Oláh Magdolna) ......... március 13.
Kovácsné Bakos 
Zsuzsanna Erzsébet .......... március 15.
Forró Józsefné 
(sz. Galambos Ilona) ......... március 20.
Rozmann Pálné 
(sz. Finta Erzsébet) ........... március 20.
Strazsazsár György..............március 20.

75 éve sek: 
Gengeliczki Jánosné 
(sz. Tomicsek Zsuzsanna) ... február 18.
Szalay Zoltán Józsefné 
(sz. Tóth Márta) ................ február 27.
Lehoczki Sándor ................. március 5.
Országh Józsefné 
(sz. Tönkô Mária) ............. március 16.
Erôs István.........................március 20. 

80 éve sek: 
Csoma Károlyné 
(sz. Ruszinkó Etelka) ............ február 6.
Laczkó Árpádné 
(sz. Pallos Erzsébet) .......... február 10.
Tatai Bálintné 
(sz. Fodor Eszter) .............. február 21.
Gyarmati Józsefné 
(sz. Gnáp Veronika) ............. március 3.
Lassu Sándor.....................március 17. 

85 éve s: 
Kocsis Józsefné 
(sz. Ledniczki Mária) ......... március 18.

90 évesek:
Todoruc Sándorné 
(sz. Lestyán Judit) .............. március 5.
Lehoczki Pálné 
(sz. Kovács Eszter) ........... március 13. 

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben! 

ÚJ SZÜ LÖT TEK: 

Hidvégi László és Surman 
Veronika Leánya: Alíz.......... február 23.
Rózsás Attila és Urbán Rozália 
Leánya: Liliána Rozália ..... március 7.
Wéber Pál és Lovcsányi 
Beatrix Leánya: Valéria .... március 12.
Báder László és Bakó Irén Fia:
László Benedek .............. március 18.

Gratulálunk a szülôknek,
és köszöntjük a gyermekeket! 

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 május 31-ig küld je el a ké pet az
uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

EL HUNY TAK: 

Kertész László Csaba ................... (57)
Hallgas János .............................. (68)
Kovács Mihályné 
(sz. Bagyinszki Katalin) ................ (76)
Pásztor Józsefné 
(sz. Fazekas Julianna) .................. (85)
Egerszegi József .......................... (85)
Gyenizs József ............................. (64)
Bernula Károlyné (sz. Baár Ilonka) (76)
Szteblák Ferenc ........................... (93)
Macskó József ............................. (79)
Laczkó Árpád .............................. (89)
Kovács András ............................ (65)
Oláh Károly ................................. (86)
Molnár István .............................. (44)
Torma János Rudolf ..................... (59)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Báder László 
és Báderné Bakó
Irén gyermeké-
nek képe.

Neve: Báder
László Benedek

Született: 2012.
március 18. Kö szö ne tün ket sze ret ném ki fe jez ni

min da zok nak, akik sze re tett 
édes apám Oláh Ká roly te me té sén
részt vet tek, és rész vé tük kel 
eny hí tet ték fáj dal mun kat! 
Fe le sé ge Ida, lá nya Gi zi ke

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik részt vettek édesapánk 
Gendúr Kálmán végsô búcsúztatóján.
Gyászoló család

Kép vi se lô-tes tü let – ab ból a cél ból, hogy köz sé günk
la kos ság meg tar tó ere je nö ve ked jen, és a de mog rá fi ai
mu ta tók ked ve zôb bé vál ja nak – a Nyár egy há zán

la kó hellyel ren del ke zô, és élet vi tel sze rû en itt élô szü lô(k)
új szü lött gyer me ke ré szé re az idei év tôl kez dô dô en gyer -
mek szü le té si tá mo ga tást nyújt.

A vissza nem té rí ten dô tá mo ga tást a 2012. ja nu ár 1. nap ján
és ezt kö ve tô en szü le tett kis ba bák után ve he ti igény be
a gyer me két sa ját ház tar tá sá ban ne ve lô szü lô vagy a
gyer mek gyám ja a kö vet ke zô jo go sult sá gi fel té te lek fen n-
ál lá sa ese tén:

• leg alább az egyik szü lô – a gyer mek szü le té se kor és a gyer -
mek szü le té sét köz vet le nül meg elô zô 12 hó nap ban – meg -
sza kí tás nél kül nyár egy há zi be je len tett la kó hellyel ren del -
ke zik, és

• a gyer mek meg szü le té se kor an nak la kó he lye ként a lak cím -
nyil ván tar tás ba nyár egy há zi la kó hely ke rül be jegy zés re, és

• az anya az il le té kes vé dô nôi szol gá la tá nál a 33/1992. (XII.
23.) NM. ren de let 3. § (1) be kez dé se
a) pont ja sze rin ti nyil ván tar tás ban sze re pel, va la mint a vá -
ran dós gon do zá sa so rán leg alább há rom (ko ra szü lés ese tén
egy) al ka lom mal részt vett vé dô nôi ter hes-ta ná csa dá son.

A tá mo ga tás ter mé szet ben nyúj tott el lá tás sal, vá sár lá si utal -
vány cso mag for má já ban tör té nik, össze ge új szü lött gyer me -
ken ként 10.000,- Ft. Az utal vány cso mag 5 db 200,- Ft-os, 4 db
500,- Ft-os, 3 db 1000,- Ft-os, 2 db 2000,- Ft-os cím le tû, sor szá -
mo zott utal vány ból áll.

Fel hasz nál ha tó ba ba á po lá si cik kek, fer tôt le ní tô sze rek,
ba ba já té kok, ete tô esz kö zök, va la mint pe len ka, ba ba ru ha,
ba ba bú tor, ba ba fi gye lô, cse cse mô mér leg vá sár lá sá ra a
ki ál lí tás tól szá mí tott 3 hó na pon be lül az aláb bi – ön kor -
mány zat tal szer zô dött – el fog adó he lye ken: Dió fa Gyógy szer -
tár (Dió fa sor út 11.), Ir ka-fir ka bolt (Nyáry Pál út 27.), Sin ka bolt
(Dó zsa Gy. út 28.), Ma ja ru há zat (Dió fa sor út 4.), Pász tor
ve gyes bolt (Lá zár út 11.)

A tá mo ga tást a szü lô a gyer mek meg szü le té sét kö ve tô 3 hó -
na pon be lül – a ren de let ki hir de té se elôtt szü le tett gyer mek
ese té ben 2012. már ci us 14. nap já tól szá mí tott há rom hó na -
pon be lül – igé nyel he ti.
A ké re lem hez mel lé kel ni kell a gyer mek szü le té si anya köny -
vi ki vo na tá nak má so la tát; a szü lô nyi lat ko za tát, hogy a gyer -
me ket sa ját ház tar tá sá ban ne ve li; a ter hes-ta ná csa dás ról
szó ló vé dô nôi iga zo lást.

A tá mo ga tás ról szó ló ren de le tet el ol vas hat ja az ön kor mány -
zat hon lap ján ill. a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tô táb lá ján.

mennyi ben van fény ké pe zô gé pe, ak kor Ön már 
a mun ka tár sunk és a já té ko sunk le het!

LE GYEN A FO TÓ SUNK egy kép ere jé ig! Ha el csíp egy 
vi dám pil la na tot, vagy meg érin ti a ta vasz szép sé ge, 
ne ha boz zon ké pet ké szí te ni ró la és el kül de ni 
az uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

A leg jobb ké pe ket a Nyár faL ev él kö vet ke zô szá má ban
meg je len tet jük. Sôt: a leg jobb fo tó a jú ni u si szám 
cím lap já ra ke rül.
A nyer tes fo tó be kül dô je nyár egy há zi em lék tár gyak ból
össze ál lí tott aján dék cso ma got nyer.

Be kül dé si ha tár idô: 2012. má jus 31.

Vá lasz tá si cél ki tû zé se ink kö zött sze re pelt
az ún. ba ba ke len gye prog ram meg va lósí -
tá sa, mellyel a gyer me ket vál la ló pá rok nak
kí vá nunk se gít sé get nyúj ta ni.
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ELINDULT A „BABAPROGRAM”
10.000 Ft értékû utalványról döntött a testület
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A
Kedves 
Olvasó!

FOTÓPÁLYÁZAT

A



ok szí nû, tar tal mas ün nep sé gen
ve het tek részt azok, akik már ci us
15-én el lá to gat tak az ál ta lá nos is -

ko lá ba, az 1848/49-es for ra da lom és
sza bad ság harc tisz te le té re ren de zett
ün ne pi meg em lé ke zés re.

Az is ko la fel sô ta go za tos ta nu ló i nak
em lék mû so ra után a Nó ta- és Nép dal -
kör éne két, és a Nyáry Pál Nyug dí jas
Klub elô adá sát hall gat hat ták az ér dek -
lô dôk. Te le pü lé sün kön már ha gyo -
mány, hogy min den köz sé gi ren dez vé -
nyen fel lép nek idô se ink – az idén is
szín vo na las elô adás sal gaz da gí tot ták
az ün ne pet. A Ha gyo mány ôr zô Sze re -
tet Cso port meg ha tó tán cos mû so ra
nem ze ti dísz be öl töz tet te az is ko la
au lá ját, csa kúgy mint a szí vün ket…

Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter ün ne -
pi be szé dé ben ki emel te: a sza bad ság -
har cot a pol gá ri for ra da lom fi a tal jai
tet ték az eu ró pai tör té ne lem egyik leg -
fé nye sebb, leg ki vá lóbb pil la na tá vá.

„Tisz telt Höl gye im és Ura im! 
Tisz telt Nyár egy há zi ak!

1848 már ci u sá ban a fi a ta lok, ké sôbb a
po li ti ká val hi va tal ból fog lal ko zók több -
sé ge is rá jött, hogy nem le het to vább tol -
doz gat ni, fol toz gat ni Ha zánk ügye i nek
or vos lá sát. Egy sze rû en olyan mély pont -
ra ju tott a ma gyar ság, olyan ki szol gál ta -
tott ság ba kény sze rí tet ték az em be re ket,
olyan me ga lá zó an von ták meg a sza -
bad ság alap ve tô le he tô sé gét is, hogy a
ma gyar ság azt mond ta: „Elég volt!”

Nem tûr het tük to vább, hogy a ha ta -
lom el né mít ja, bör tön be zár ja az azon -
na li meg ol dá sok em be re it. A nép ré szé -
rôl a vá lasz már ci us 15-e volt, ami kor is
– Pe tô fi sza va i val él ve – a „ha ta lom
resz ket ni mél tóz ta tott”.

A tör té nel mi ese mé nyek sod rá sa, és a
hoz zá juk kap cso ló dó fo gal mak min -
dannyi unk szá má ra is mer tek: Ko kár da,
Nem ze ti Dal, Ti zen két pont, Lan de rer
nyom dá ja, Pil vax, Nem ze ti Mú ze um,
Pe tô fi, Kos suth, Tán csics, Nyáry Pál,
for ra da lom… és sza bad ság.

Ezek rôl a fo gal mak ká vált sza vak ról
min den ma gyar em ber nek ugyan az jut
eszé be: leg na gyobb nem ze ti ün ne pünk,
az 1848. már ci us 15-ei sza bad ság harc.
Ezen a na pon egy ma rok nyi fi a tal „írás -
tu dó” elin dí tott egy la vi nát, amely
meg vál toz tat ta a nép éle tét. Erôt adott
ak kor, és erôt ad az óta is min den ta -
vasszal, hogy higgyünk ma gunk ban, és
le gyünk büsz kék ma gyar sá gunk ra.

Ezek a fi a ta lok ki áll tak a nem ze tért,
sza bad sá got ki ál tot tak, nem ze ti kor -
mányt ala kí tot tak, hoz zá fog tak az or -
szág tel jes gaz da sá gi-tár sa dal mi-po li ti -
kai rend sze ré nek át szer ve zé sé hez. 1848
olyan rend kí vü li mély pont ban ta lál ta a
ma gyar sá got, amely rend kí vü li meg ol -
dá so kat, rend kí vü li em be re ket és rend -
kí vü li bá tor sá got kí vánt. El gon dol koz -
ta tó, hogy nem ze tün ket rend re olyan
em be rek és csa pa tuk men tik át az el kö -

vet ke zen dô év ti ze dek re, akik nek fi a tal
ko ruk ba egy sze rô en nem volt „be kó -
dol va” éle tük át adá sa.

Ôk tet ték az 1848/49-es for ra dal mat
az eu ró pai tör té ne lem egyik leg fé nye -
sebb, leg ki vá lóbb pil la na tá vá. Hi szen
rit ka pil la nat, mi kor egy nem zet min -
den tag ja iga zán össze fog, s egy cél mo -
ti vál min den kit.

Ezen tör té nel mi pil la na tot olyan fo -
lya mat kö vet te, ami új ala pok ra he lyez -
te a kö vet ke zô 160 év tör té ne tét. Ezek
az ala pok vé gül olyannyi ra meg szi lár -
dul tak, hogy ma tel je sen ter mé sze tes
szá munk ra a sza bad ság, s nem is gon -
do lunk be le, hogy ez nem volt min dig
így. Az is mert fo gal ma kon túl so se fe -
lejt sük a sza bad ság harc lé nye gét sem.
Azt, hogy en nek a pol gá ri for ra da lom -
nak a ve zér alak jai ra di ká lis vál to zá so -
kat akar tak el ér ni, s hogy az áp ri li si tör -
vé nyek – me lye ket al kot mány ként is
ér tel mez he tünk – mi lyen fon to sak vol -
tak a hal adás szem pont já ból, ami e kor -
ban óri á si lép ték ben tör tént.

1848-49 for ra dal má nak és sza bad ság -
har cá nak ha za sze re te te em lé kez tes sen
ben nün ket a nagy tet tek mel lett ar ra is,
hogy a tör té ne lem me ne tét a min den -
na pi em be ri cse le ke de tek, sok szor a
hét köz na pok csa tái vi szik elô rébb.

Ér de kes el ját sza ni a gon do lat tal,
hogy va ló szí nû leg va la mennyi en be le -
lép tünk már itt, ezen a he lyen, Nyár -
egy há zán a ha za leg na gyobb ja i nak,
Kos suth nak, Pe tô fi nek, Jó ka i nak és
Nyáry Pál nak a láb nyo má ba.

Ha nem is ér tet tek min den ben egyet,
tud tak egy más sal tár gyal ni, meg hall -
gat va a má sik fél vé le mé nyét is, s ha
kel lett, be is mer ték sa ját té ve dé se i ket.
Nincs em ber, aki eze ket az ér de me ket
le ki csi nyel né, s így már ci us 15-e a for -
ra da lom mal és a re form kor ral azo no -
sít va va ló ban az össze fo gás szim bó lu -
má vá vált.

Ez az a nap, amely re min den ma gyar
– ha tá ron in nen és túl – büsz ke le het,
hisz a már ci u si if jak pél da ér té kû cse le -
ke de tet haj tot tak vég re, ami kor szem -
be száll tak az el nyo mó ha ta lom mal és
nem fél ve a meg tor lás tól a leg ke mé -
nyebb fegy ver rel, a tisz ta sza vak ere jé -
vel in dul tak harc ba.”

Az ün ne pi mû so ro kat kö ve tô en át -
adás ra ke rül tek a „Nyár egy há za dísz pol -
gá ra” cí mek, az ün nep ség le zá rá sa ként
pe dig Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter
és Ma szel Lász ló al pol gár mes ter ko szo -
rút he lye zett el, és fôt haj tott Nyáry Pál
mell szob ra elôtt.

SZED RE SI NÉ SZLA MA TÍ MEA

z a leg ran go sabb el is me rés, me lyet az ön -
kor mány zat azért ala pí tott, hogy a he lyi kö -
zös ség szol gá la tá ban ki emel ke dô ér de me -

ket szer zett sze mé lye ket mél tó el is me rés ben
ré sze sít hes se, va la mint sze mé lyü ket és cse le -
ke de te i ket meg fe le lô kép pen ér té kel ve ál lít has -
sa pél da ként a je len és az utó kor elé.

Ez a ki tün te tô cím an nak ado má nyoz ha tó, aki
va la mely ki emel ke dô en je len tôs mun ká já val,
vagy egész élet mû vé vel olyan ál ta lá nos el is me -
rést szer zett, amely hoz zá já rul a te le pü lés jó hír -
ne vé nek öreg bí té sé hez, to váb bá pél da mu ta tó
em be ri ma ga tar tá sa mi att köz tisz te let ben áll.

A dísz pol gá ri cím je len tô sé gét az is jel zi, hogy
ha gyo má nyo san a leg na gyobb nem ze ti ün ne -
pün kön, már ci us 15-én ke rül át adás ra.

Nyár egy há za Ön kor mány za tá nak Kép vi se lô-tes tü le te dísz pol gá ri cí met ado má nyo zott
Bá ba Já nos ré szé re, aki egy éle ten átí ve lô, fá rad ha tat lan hely tör té ne ti ku ta tá sa i val
gaz da gí tot ta Nyár egy há za tör té nel mé nek hi te les meg is me ré sét, a múl tun kat még
ôr zô em lé kek ápo lá sát és átö rö kí té sét az utó kor szá má ra. Bá ba Já nos ál do za tos és
fel be csül he tet len mun ká já nak mél tó el is me ré se e dísz pol gá ri cím.

A Kép vi se lô-tes tü let posz tu musz dísz pol gá ri cí met ado má nyo zott Ma szel Pál ta nár
úr ré szé re, aki 1962-ben, idén 50 éve kezd te meg pe da gó gi ai te vé keny sé gét a
Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko lá ban. Ge ne rá ci ó kon át ki vé te les ké pes ség gel köz ve tí tet te
a tu dást, mint hasz no sít ha tó ér té ket, amely nem kor lá to zó dott csu pán tan tár gyi is -
me re tek át adá sá ra. Osz tály fô nök ként ügyelt a di á kok ha za fi as ne ve lé sé re, nem ze ti
iden ti tá suk erô sí té sé re is. Ál dá sos ta ná ri mun ká ja mel lett akt ív köz éle ti sze mé lyi ség
volt, aki sze re tett fa lu ja, Nyár egy há za szé pí té sé ért, gaz da gí tá sá ért, fel emel ke dé-
sé ért is fá rad ha tat la nul te vé keny ke dett. Ma szel Pál ta nár úr fel be csül he tet len
mun kás sá gá nak mél tó el is me ré se e dísz pol gá ri cím.

Kevés olyan ünnep van, ami olyan nemzeti jelentéssel
bír, mint az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeihez kapcsolódó megemlékezés. Ez az 
az ünnep, amikor határainkon innen és túl, minden 
magyar ugyanarra gondol, ugyanazt érzi, amikor 
szíve fölé kitûzi a nemzeti színû kokárdát…

Az idei évben a képviselô-testület két személyt 

tartott munkássága alapján alkalmasnak arra, hogy

„Nyáregyháza díszpolgára” címmel jutalmazza.

Az iskola elõtt található Nyáry Pál
szobor koszorúzása
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Március 15-e erôt ad a magyarságnak Bába János és Maszel Pál
Nyáregyháza díszpolgárai

S

E

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Maszel Pál családja a posztumusz díszpolgári cím átvétele után

Bába János helytörténeti kutatá-
saiért kapott díszpolgári címet

A diákok ünnepi mûsora

Mészáros Sándor polgármester
ünnepi beszéde



ép jár mû adás vé tel so rán be je len -
té si kö te le zett ség ter he li az el -
adót és a ve vôt egya ránt. A vo -

nat ko zó jog sza bá lyok alap ján az el adó
az adás vé tel dá tu má tól szá mí tott 5
mun ka na pon be lül, a ve vô 15 mun ka -
na pon be lül kö te les be je len te ni a gép -
jár mû tu laj don jo gá nak meg vál to zá sát.
A ve vôt egy ben át írá si kö te le zett ség is
ter he li. A fe lek a be je len té si kö te le zett -
sé get bár mely ok má nyi ro dá ban tel je sít -
he tik, az el adás té nyét iga zo ló ere de ti,
tel jes ere jû ma gá no ki rat be mu ta tá sá val
(adás vé te li szer zô dés).

Amíg sem a ve vô, sem az el adó nem
tesz ele get be je len té si kö te le zett sé gé -
nek, to vább ra is az el adót ter he li adó fi -
ze té si kö te le zett ség an nak az év nek az
utol só nap já ig, amely év ben a tu laj do n-
át szál lás be je len té se meg tör té nik.

Ezú ton sze ret nénk fel hív ni a Tisz telt
La kos ság fi gyel mét egy gyak ran elô for -
du ló prob lé má ra. Saj nos, a la ko sok sok
eset ben a mai na pig is Nyár egy há za
Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban pró bál ják
be je len te ni az adás vé tel té nyét. 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 zá -
sok be je len té sé nek ügyé ben az ok má ny-
i ro dá kat szí ves ked je nek fel ke res ni. 

Te le pü lé sünk höz leg kö ze lebb Mo nor
Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak 
Ok má nyi ro dá ja ta lál ha tó 
(cím: 2200 Mo nor, Kos suth L. u. 78-80.,
telefon: (29) 612-300, 
ügy fél fog adá si rend: 
hét fô: 8.00-12.00, 13.00-17.30, 
szer da: 8.00-12.00, 13.00-16.00, 
kedd, pén tek: 8.00-12.00).

R. K.

z ön kor mány za ti adó ha tó ság él ni kí ván a tör vé nyi le he tô ség gel
(2003. évi XCII. tör vény 55/B. §.), és rend sze re sen köz zé fog ja
ten ni a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tô táb lá ján és az Ön kor -

mány zat hon lap ján a tör vé nyi ren del ke zés ben meg ha tá ro zott összeg fe-
l et ti adó tar to zás sal ren del ke zô adó zói ne vét, cí mét és a tar to zás össze gét,
re mél ve azt, hogy ezál tal ja vul ni fog az adó fi ze té si mo rál a te le pü lé sen.
El sô al ka lom mal a 2012. áp ri lis 30-án hát ra lék kal ren del ke zô ma gán -
sze mé lyek és cé gek ada ta it hoz zuk nyil vá nos ság ra má jus 15-én.
A lis ta egy összeg ben tar tal maz za egy-egy adó zó he lyi adó (ipa rû zé -
si adó, kom mu ná lis adó) és/vagy gép jár mû adó tar to zá sát. Az adó zón -
ként ki mu ta tott hát ra lék nem tar tal maz za a tar to zás után fel szá mí tott ké -
se del mi pót lék össze gét, va la mint az egyéb cí men fenn ál ló tar to zá so kat,
mi vel ezek nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról a tör vény nem ren del ke zik.
A lis ta nem tar tal maz za to váb bá azon adó hát ra lé ko sok ada ta it,
akik fi ze té si ked vez ményt kap tak és an nak fel té te lei sze rin ti tör -
lesz tést fo lya ma to san tel je sí tik. A fi ze té si ked vez mény fel té te le it be
nem tar tó hát ra lé ko sok a kö vet ke zô fris sü lô lis tá ba ke rül nek.
Az el sô al ka lom mal tör té nô meg je len te tés elôtt a hi va tal az érin tet te ket
tá jé koz tat ja. Az adós lis ta min den ne gyed év utol só nap já ra vo nat ko -
zó adat tar ta lom mal a ne gyed évet kö ve tô hó nap 15. nap ján ke rül
fris sí tés re. Az adó ha tó ság a fris sí tett lis tán már nem sze re pel te ti azt a
hát ra lé kost, aki adó tar to zá sát be fi zet te és azt az adó ha tó ság nak iga zol ja,
vagy be fi ze té se az adó szám lá ra meg ér ke zett.

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy is mer jük a Nem ze ti Adat vé del mi és In -
for má ci ó sza bad ság Ha tó ság El nö ké nek 2012. feb ru ár 21-én ki a dott – az
in ter ne tes köz zé té tel lel kap cso la tos – jo gér tel me zô ál lás fog la lá sát, mely -
tôl a nyár egy há zi ön kor mány za ti adó ha tó ság jo gér tel me zé se el tér az
aláb bi ak sze rint:
A vo nat ko zó jog sza bály hely a köz zé té tel re hely ben szo ká sos mó dot em lít,
mely nek köz pon ti jog sza bály ban meg ha tá ro zott konk rét mód ja nincs, azt
az ön kor mány zat kép vi se lô-tes tü le te ál tal meg ha tá ro zot tak alap -
ján tör té nô gya kor lat je le ní ti meg.
En nek meg fe le lô en – mi u tán min den köz le mé nyünk, hir det mé nyünk az
ön kor mány za ti hon la pon meg je le nik – az adós lis tát is meg je len tet jük a
www.nya regy ha za.hu ol da lon.

Fel hív juk azon ál lam pol gá rok fi gyel mét, akik nek adó szám lá in hát -
ra lé kot tar tunk nyil ván, hogy leg ké sôbb 2012. áp ri lis 30. nap já ig
ren dez zék tar to zá su kat a vég re haj tá si el já rás me gin dí tá sá nak és
a hát ra lék köz zé té te lé nek el ke rü lé se ér de ké ben!

NYÁR EGY HÁ ZA KÖZ SÉG ÖN KOR MÁNY ZA TA ÖN KOR MÁNY ZA TI ADÓ HA TÓ SÁ GA

Az adózás rendjérôl szóló törvény 2012. január 1-tôl

feljogosítja az önkormányzati adóhatóságot arra,

hogy a helyi (kommunális és iparûzési) adók, valamint

a gépjármûadó vonatkozásában adótartozással ren-

delkezô adózó nevét, címét és a tartozás összegét a

helyben szokásos módon közzéteheti.

8 I   NYÁRFALEVÉL I   2012. ÁPRILIS 2012. ÁPRILIS I   NYÁRFALEVÉL I   9

NYÁREGYHÁZÁN IS
NYILVÁNOS LESZ 
AZ ADÓSOK LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ
az avar és kerti 

hulladékok égetésérôl

G

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ta va lyi év ben – a tér ség ben egye dü lál ló mó don – be ve zet tük az el ér he -
tô leg ki sebb, 35 li te res sze me tes ku ka meg vá sár lá sá nak és hasz ná la -
tá nak le he tô sé gét az egy fôs ház tar tá sok ban.

Köz sé günk idôs la ko sai – élet vi te li szo ká sa ik sze rint – sok szor ér té kel he tet len
mennyi sé gû sze me tet ke let kez tet nek, mely hez ké pest a leg ala csony ab ban
meg áll apí tott vé lel me zett mennyi ség (35 li ter) is túl zó nak szá mít.
Ezért az Ön kor mány zat a 80 éven fe lü li egye dül élô in gat lan-tu laj do -
no sok (hasz ná lók) ré szé re díj fi ze té si ked vez ményt biz to sít, mely nek
mér té ke meg egye zô a 35 li te res hul la dék gyûj tô edény ürí té sé nek
dí já val (694 Ft/hó).
Te hát a 80. élet évét be töl tött egye dül élô in gat lan-tu laj do nos
• amennyi ben 35 li te res sze me tes ku ká val ren del ke zik, tel jes mér ték ben men -

te sül a köz szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge alól,
• ha na gyobb ûr mé re tû (60, 80 vagy 120 li te res) hul la dék gyûj tô edénnyel

ren del ke zik, úgy a köz szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé nél a 35 li te res ku ka ürí té -
sé nek dí já val meg egye zô mér té kû ked vez mény ben ré sze sül.

A men tes ség re, vagy a ked vez mény re va ló jo go sult ság kez dô nap ja a 80. élet -
év be töl té sé nek hó nap ját kö ve tô hó nap el sô nap ja. A jo go sult ság té nyé rôl a
Pol gár mes te ri Hi va tal ér te sí ti a köz szol gál ta tót.

Az ügy ben a szük sé ges vé le mé nye zé si el já rá so kat le foly tat tuk, a ren de let meg -
al ko tá sa az áp ri li si kép vi se lô-tes tü le ti ülé sen meg tör tén het, így má jus 1-jé tôl
ér vény be lép het nek a fent le ír tak.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

A ház tar tá si hul la dék össze gyûj té se, a hul la dé kel szál lí tás igény be vé te le, és
en nek ér tel mé ben sze mét díj fi ze té se min den ki nek kö te le zô. A hul la dék -
gaz dál ko dás ról szó ló tör vény a te le pü lé si ön kor mány zat szá má ra kö te le zô -
vé te szi a hul la dék gyûj té si köz szol gál ta tás meg szer ve zé sét, és az in gat lan -
tu laj do no sok (vagy hasz ná lók) szá má ra kö te le zett ség ként ír ja elô a hul la dék
gyûj té sét, és a te le pü lé si szi lárd hul la dék kal kap cso la tos köz szol gál ta tás
igény be vé te lét.
Aki a köz szol gál ta tást nem, vagy nem meg fe le lô en ve szi igény be, jog hát-
rá nyok ér he tik. A szi go rú sza bá lyo zás hát te ré ben az a tö rek vés áll, hogy az
in gat la non ke let ke zô hul la dék meg sem mi sí té sé rôl sen ki se gon dos kod jon
kör nye zet szennye zô mó don.

öz sé günk ben a je len leg ha tá lyos, ma gán -
sze mé lyek kom mu ná lis adó já ról szó ló

he lyi ren de let alap ján adó kö te le zett ség ter he li
azt a ma gán sze mélyt, aki a nap tá ri év el sô
nap ján az Ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü -
le tén lé vô épít mény, be épí tet len bel te rü le ti
föld rész let (te lek) tu laj don jo gá val, il let ve nem
ma gán sze mély tu laj do ná ban ál ló la kás bér le ti
jo gá val ren del ke zik.

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 len tô 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. Az adó kö te le zett ség a 70. élet -
év be töl té sét kö ve tô na pon szû nik meg.
A vál to zás be je len tô nyom tat vány be sze rez he -
tô a Pol gár mes te ri Hi va tal adó osz tá lyán, il let ve
le tölt he tô köz sé günk hi va ta los hon lap já ról
(www.nya regy ha za.hu/Le tölt he tô do ku men tu mok/
Adó ügy).

R. K.

SZEMÉTDÍJ KEDVEZMÉNY
az egyedül élô idôseknek

KOMMUNÁLIS
ADÓ MENTESSÉG
70 ÉVEN FELÜLIEKNEK
Kérje a nyomtatványt a
Polgármesteri Hivatalban!

A

NÁ LUNK NEM LESZ EBA DÓ
öb ben, több ször is ér dek lôd tek a Pol gár mes -
te ri Hi va tal ban ar ról, hogy Nyár egy há zán

be ve ze tés re ke rül-e az ún. „eba dó”. A Par la ment
ál tal el fo ga dott tör vény mó do sí tás ja nu ár 1-tôl le -
he tô sé get ad ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za tok
eb ren dé sze ti hoz zá já ru lás né ven a vesz élyes ku -
tyák után leg fel jebb 20 ezer, míg más ebek után
leg fel jebb 6 ezer fo rint adót ves se nek ki.
Ezú ton tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy Nyár -
egy há za Köz ség Ön kor mány za ta nem kí ván él ni e
pénz szer zé si le he tô ség gel.

T

Az avar és ker ti hul la dé kok nyílt té ri ége té sét ön kor mány za ti
ren de let sza bá lyoz za oly mó don, hogy a nyílt té ri ége tés so -
rán az adott kö rül mé nyek kö zött a le ve gô tisz ta sá gá nak
vé del me el vár ha tó és be tart ha tó mó don biz to sí tás ra ke rül jön.

A REN DE LET ÉR TEL MÉ BEN AZ AVAR ÉS KER TI HUL LA-
 DÉ KOK NYÍLT TÉ RI ÉGE TÉ SÉ RE KI ZÁ RÓ LAG KED DI ÉS
CSÜ TÖR TÖ KI NA PO KON KE RÜL HET SOR!

Ezú ton hív juk fel az in gat lan tu laj do no sok fi gyel mét az ége -
té si sza bá lyok kö rül te kin tô be tar tá sá ra. (Lásd a he lyi kör nye -
zet vé del mé rôl, a köz te rü le tek és in gat la nok rend jé rôl, a te le -
pü lés tisz ta sá gá ról szó ló 10/2006. (VII.11.) ön kor mány za ti
ren de le tet.) 
Az ége té si sza bá lyok meg sér tô i vel szem ben 30.000,- fo rin tig
ter je dô sza bály sér té si bír ság szab ha tó ki, mely nem men te -
sít az eset le ges egyéb kö vet kez mé nyek (le ve gô szennye zé si,
tûz ren dé sze ti bír ság) alól.
Fo ko zot tan fel hív juk a la kos ság fi gyel mét, hogy az ége -
tést a ren de let ben meg ha tá ro zott na pok va la me lyi kén
vé gez ze! Kér jük, hogy amennyi ben et tôl el té rôt ta pasz tal,
je lent se be azt az aláb bi te le fon szá mok va la me lyi kén:
Pol gár mes te ri Hi va tal: 06 (29) 690-180 – mun ka i dô ben
Pol gár ôr ség: 06 (30) 383-0239 – mun ka idôn túl és hét vé gén
Ja va sol juk az avar és ker ti hul la dék há zi komp osz tá ló ban
tör té nô el he lye zé sét, vagy a köz szol gál ta tó út ján tör té nô
in gye nes el szál lí tá si le he tô ség igény be vé te lét.

A rész le tes sza bá lyo zást tar tal ma zó ren de let a www.nya regy -
ha za.hu hon la pon a ren de le tek me nü pont alatt meg ta lál ha tó.Hol jelentsük be a gépjármû adásvételét?

K A



Ta valy év vé gén az Or szág gyû -
lés el fo gad ta a 2011. évi CCIX. tör -
vényt a ví zi köz mû-szol gál ta tás ról,
mely a víz- és csa tor na dí jak vo nat -
ko zá sá ban mi nisz te ri ha tás kör be
utal ta a fi ze ten dô dí jak meg áll apí tá -
sát (ko ráb ban a Kép vi se lô-tes tü let
hagy ta jó vá a szol gál ta tó költ ség -
szá mí tá sát). Amíg azon ban a ha tó -
sá gi ár nem ke rül meg áll apí tás ra, a
szol gál ta tó jo go sult a dí jak brut tó
4,2%-os eme lé sé re.

Ér te sít jük fo gyasz tó in kat, hogy a
Má so dik IN NO-KOM Kft. él ni kí ván
a díj eme lés tör vé nyi le he tô sé gé vel.

A szol gál ta tá si dí jak az aláb bi ak sze rint mó do sul nak:

La kos sá gi alap díj: ............ 512 Ft + ÁFA 650 Ft/hó
Kö zü le ti alap díj: ............. 2047 Ft + ÁFA 2600 Ft/hó

Hasz ná lat tal ará nyos csa tor na hasz ná la ti díj:

La kos sá gi csa tor na díj: .... 410 Ft + ÁFA 520 Ft/m3

Kö zü le ti csa tor na díj: ........ 716 Ft + ÁFA 910 Ft/m3

Szenny víz tisz tí tó te le pen fo ga dott  
szenny vízke ze lé si dí ja: ... 819 Ft + ÁFA 1040 Ft/m3

(A II. ütem ben érin tett la ko sok szá má ra ha vi 
egy le ü rí tés to vább ra is díj men tes!)

Fen ti dí jak 2012. áp ri lis 1-tôl ke rül nek al kal ma zás ra!

A Má so dik IN NO-KOM Kom mu ná lis Szol gál ta tó
Kft. – mint a csa tor na há ló zat és szenny víz tisz tí tó
te lep üze mel te tô je – a ki é pí tett csa tor na há ló zat ra
tör té nô csat la ko zás ösz tön zé sé re él ôre kö té si díj -
men tes sé get hir det 2012. áp ri lis 12. – má jus 31.
kö zöt ti idô szak ra.
A tisz tí tó ak ná ig tör té nô el ve ze tés rôl a la kos nak kell
gon dos kod nia, vagy kér he ti, hogy a szol gál ta tó
épít se ki a há zi be kö tô ve ze té ket. Ez utób bi eset ben
en nek költ sé ge brut tó 6000 Ft/m.

To váb bi in for má ci ó kat a „Má so dik IN NO-KOM
Kom mu ná lis Szol gál ta tó Kft.” el ér he tô sé ge in kap hat.

FÁB RIK FE RENC ÜGY VE ZE TÔ
MÁ SO DIK IN NO-KOM KFT.

Nyár egy há zán 1.800,- Ft-ot kell fi zet ni
min den egyes el fo gyasz tott köb mé ter –
mé rés hi á nyá ban 3 m3/fô/hó áta lány
mennyi sé gû – ivó víz után azok nak,
akik nek
• a fo gyasz tá si he lye nincs rá köt ve a

ki é pí tett szenny víz csa tor ná ra,
• a szenny víz el szál lí tá sát nem tud ják

szám lák kal iga zol ni, il let ve
• nem fe lel nek meg az aláb bi men tes -

sé gek va la me lyi ké nek:
A ta laj ter he lé si díj meg fi ze té se alól
men tes a 70 éven fe lü li egye dü lál ló
ma gán sze mély ki bo csá tó – ké rel met
kell be ad ni!
50 %-os díj ked vez mény il le ti meg azt
a rá szo ru ló nyug dí jas ki bo csá tót,
aki nek csa lád já ban a kö zös ház tar -
tás ban élôk jö ve del mét fi gye lem be
vé ve az egy fô re ju tó jö ve de lem nem
ha lad ja meg a min den ko ri öreg sé gi
nyug dí jat.

ZIN GER MIK LÓS JEGY ZÔ

A ta laj ter he lé si díj fi ze té si kö te le zett ség azt a
ki bo csá tót ter he li, aki a mû sza ki lag ren del -
ke zés re ál ló köz csa tor ná ra nem köt rá, és
nem tud ja szám lák kal iga zol ni a szenny víz
el szál lí tá sát (te hát ki zá ró lag az I. ütem ben
meg épült ut cák in gat lan tu laj do no sa i ra, in -
gat lan hasz ná ló i ra vo nat ko zik).
Köz pon ti ivó víz hasz ná lat ese tén a be val lás -
ban az elô zô év ben el fo gyasz tott víz -
mennyi sé get kell fel tün tet ni, fúrt kút ese tén
pe dig a 3 m3/fô/hó áta lány-fo gyasz tás sal
kell szá mol ni.
Egy 3 ta gú csa lád ese tén ez ha von ta 9 m3

fo gyasz tást je lent, ami egy év ben 108 m3.
Ezt 1800 Ft-al szo roz va meg kap juk, hogy
egy év re ve tít ve 194.400 Ft fi ze té si kö te le -
zett ség ke let ke zik, ha az in gat lan nincs rá köt -
ve a köz pon ti szenny ví zel ve ze tô rend szer re.

A csa tor na há ló zat és szenny víz tisz tí tó te lep
üze mel te tô je – a ki é pí tett csa tor na há ló zat ra
tör té nô csat la ko zás ösz tön zé sé re – DÍJ -
MEN TES ÉL ÔRE KÖ TÉST hir de tett meg
2012. má jus 31-ig. Ha in gat la na még nincs
rá köt ve a köz csa tor ná ra, ja va sol juk, hogy
mi e lôbb csat la koz zon rá a fent le írt ma gas
fi ze té si kö te le zett sé gek el ke rü lé se vé gett!!!

A Má so dik IN NO-KOM Kom mu ná lis 
Szol gál ta tó Kft. el ér he tô sé ge:
Fá brik Fe renc ügy ve ze tô
Te le fon: 06 (20) 985 4365
E-ma il: ma so dik.in no kom@gma il.com

A „Há ló zat a kö zös sé gért” prog ram cél ja a pá -
lyá zók fel hal mo zott áram tar to zá sá nak ren de zé se,
a ki kap csolt fo gyasz tók vissza csa to lá sa a vil la -
mos-ener gia fo gyasz tás ba, va la mint hogy a tá mo -
ga tott fo gyasz tó kat se gít se ab ban, hogy el ke rül jék
a hát ra lék új ra kép zô dé sét.

Pá lyá za ti fel té te lek

• A pá lyá zó sze mély az EDF DÉ MÁSZ Zrt. szol gál ta tá si te rü le tén fo -
gyasz tá si hellyel ren del ke zik, vagy tar to zás mi at ti ki kap cso lás és
szer zô dés fel mon dás elôtt ren del ke zett.

• A vil la mos-ener gia fo gyasz tá si hely a pá lyá zó fo gyasz tó és csa lád -
ja ál lan dó lak he lyét ké pe zi (nem nya ra ló, mun ka te lep, gaz da sá gi
lé te sít mény, stb.).

• Ön rész váll alás: a sa ját be fi ze tés össze ge az igé nyelt tá mo ga tás sal
azo nos, vagy na gyobb össze gû le het (a fel hal mo zott hát ra lé kok
ren de zé sé hez a fo gyasz tók fe le lôs hoz zá ál lá sa is szük sé ges, leg -
alább 50% sa ját erô mel lé igé nyel het nek tá mo ga tást tar to zá sa ik
ki e gyen lí té sé re).

Az aláb bi ka te gó ri ák ban le het sé ges pá lyá za tot be nyúj ta ni

• A pá lyá zat ki írá sa nap ján (2012.02.01.) a szol gál ta tás ból már ki -
kap csolt fo gyasz tók.

• Ki kap cso lá si ér te sí tést ka pott fo gyasz tók, a pá lyá zat ki írá sa kor
(2012.02.01.) a fo gyasz tó nak a pá lyá zat ki írá sát kö ve tô idô pont ra
szó ló ér vé nyes ki kap cso lá si ér te sí tô je van.

• Elô re fi ze tôs mé rô vel ren del ke zô és ko ráb bi idô szak ból hát ra ma -
radt hát ra lé kos fo gyasz tók;

• Rend sze re sen fi ze tô, de iga zol tan sú lyos szo ci ál is hely ze tû vé den -
dô fo gyasz tó nak mi nô sü lô ügy fél.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja

Pá lyáz ni a Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat hon lap ján (ha lo zat.mal -
tai.hu) el ér he tô pá lyá za ti ûr lap elekt ro ni kus ki töl té sé vel és be nyúj tá -

sá val le het. A szol gál ta tás ból már ki kap csolt, vagy más ok ból in ter -
net kap cso lat tal nem ren del ke zô ügy fe lek a Pol gár mes te ri Hi va tal ból
is el küld he tik je lent ke zé sü ket.
A ki töl tés hez szük sé ges a rá szo rult ság iga zo lá sa, az utol só ha vi
áram szám la, a sze mé lyi iga zol vány és a lak cím kár tya. A pá lyá zat so -
rán kö te le zô a szo ci ál is alap szol gál ta tást/alap szol gál ta tá so kat nyúj tó
szer ve zet vagy ön kor mány zat együtt mû kö dé se.

A pá lyá za ti ûr lap elekt ro ni kus ki töl té se után a prog ram lét re hoz egy
adat la pot a pá lyá zó ada ta i val, amit nyom ta tás után alá ír va tér ti ve -
vénnyel, ajánl va pos tai úton, a kö vet ke zô cím re kell el kül de ni:

Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat Egye sü let
Há ló zat a kö zös sé gért
Bu da pest 1537, Pf. 450

A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fe lü let 2012. feb ru ár
15-tôl ér he tô el 2012. jú ni us 30-ig. Mi vel a pá lyá za tok el bí rá lá sa fo -
lya ma to san tör té nik, így a pá lyá za ti fe lü le tet – a tá mo ga tá si alap ki -
me rü lé se mi att – 2012. jú ni us 30. elôtt is le zár hat ják.

A be a dott ké rel mek ér té ke lé se a pá lyá zó (és csa lád tag jai) rá szo rult -
sá gá nak, vé den dô fo gyasz tói stá tu szá nak, jö ve del mi kö rül mé nye i nek
fi gye lem be vé te lé vel tör té nik.
A pá lyá za ton nyer tes fo gyasz tók kal már ci us tól köt szer zô dést a Mál -
tai Sze re tet szol gá lat, majd a tar to zás fel ének be fi ze té se után a se -
gély szer ve zet ren de zi a fenn ma ra dó össze get.

A pá lyá zat rész le tei a ha lo zat.mal tai.hu ol da lon ér he tôk el.

ér jük köz sé günk la ko sa it, hogy amennyi ben a köz vi lá gí tá -
si há ló zat tal vagy egyes lám pa tes tek mû kö dé sé vel kap -

cso lat ban hi bát ész lel nek (pl. ki é gett, nem vi lá gít a lám pa -
test), azt je lent sék be a KÖZ VIL El sô Ma gyar Köz vi lá gí tá si Zrt.
ügy fél szol gá la ta aláb bi el ér he tô sé ge i nek va la me lyi kén a hi ba
he lyé nek meg je lö lé sé vel.

Te le fon: 06 (40) 200-817
E-ma il: ugy fel szol ga lat@koz vil.hu

Az ér vény ben lé vô szer zô dé sek nek
meg fe le lô en a hi ba hely re ál lí tá sa
díj men tes!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával

pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgáltatási területén élô,

szociálisan hátrányos helyzetû személyek/családok részére.
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Önkormányzati tájékoztató 
A TALAJTERHELÉSI DÍJ 
MÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL
A 2012. február 1-jétôl keletkezô szennyvíz után

TÍZSZERESÉRE EMELKEDETT
a fizetendô talajterhelési díj összege!

Tájékoztatás a „Hálózat a közösségért” programról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

K

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2011. évi CCI. tör vény 234. §-a
mó do sí tot ta a kör nye zet ter he lé -
si díj ról szó ló 2003. évi LXXXIX.

tör vény 12.§ (3) be kez dé sé ben fog lal ta -
kat, mely így a ta laj ter he lé si díj egy ség -
dí já nak mér té két 2012. feb ru ár 1-jei hat -
állyal a ko ráb bi 120,- Ft/m3 he lyett
1.200,- Ft/m3 összeg ben ha tá roz za meg.

A ta laj ter he lé si díj mér té két a ta laj ter -
he lé si díj meg ha tá ro zott alap ja (a fo -
gyasz tott víz mennyi sé ge), a meg ha tá -
ro zott egy ség díj (1.200,- Ft), va la mint a
te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té re vo -
nat ko zó te rü le tér zé keny sé gi szor zó
(1,5) ha tá roz za meg:

1.200,- Ft/m3 x 1,5 = 1.800,- Ft/m3

Fen ti ek alap ján a meg emel ke dett ta laj -
ter he lé si dí jat el ôször a 2013. már ci us
31. nap já val be nyúj tan dó be val lás sal
együtt kell meg fi zet ni ük a kö te le zet -
tek nek.

4,2%-OS CSATORNADÍJ EMELÉS ÁPRILISTÓL,
DÍJMENTES ÉLÔRE KÖTÉS MÁJUS 31-IG KÖZVILÁGÍTÁS 

HIBABEJELENTÔ

A



ta va lyi év ben az ön kor mány zat
egész ség ügyi tan fo lya mot szer -
ve zett, me lyen a részt ve vôk

meg ta nul hat ták az el sô se gély nyúj tás és
az élet men tés leg fon to sabb sza bá lya it,
tech ni ká it (pl. sta bil ol dal fek vés, mes -
ter sé ges lé le gez te tés, szív -
masszázs). A tan fo lyam cél -
ja az volt, hogy mi nél töb -
ben le gyünk, akik baj ese tén
azon na li és szak sze rû se gít -
sé get tud nak nyúj ta ni.
Ezt kö ve tô en az ön kor -
mány zat be szer zett egy új -
ra é lesz tô ké szü lé ket (AED),
mely nek hasz ná la tá hoz az
alap ve tô ke ze lé si is me re tek
el sa já tí tá sa szük sé ges. Eze -
ket az is me re te ket ta nul hat -
ják meg azok, akik részt
vesz nek az ál ta lá nos is ko lá -
ban meg szer ve zés re ke rü lô in gye nes
tan fo lya mon. Az ok ta tá son részt ve vôk
kö zül – ön kén tes ala pon – ke rül ki vá -
lasz tás ra 6-8 em ber, akik nél a ké szü lé -
ket egy-egy hó nap ra el he lyez zük egy
ál lan dó an el ér he tô mo bil te le fon nal
együtt. Így a nap 24 órá já ban ren del ke -
zés re áll majd a se gít ség.

A tan fo lyam ra je lent kez ni a 
pol gár mes te ri hi va tal ban és az ál ta lá nos
is ko lá ban, va la mint e-ma il ben a 
hi va tal@nya regy ha za.hu cí men le het.

JE LENT KE ZÉ SI HA TÁR IDÔ: 
2012. má jus 11. (pén tek)

ke rin gés me gál lá sok dön tô há nya dát hir te len szív ha lál okoz za, amely Ma gyar or -
szá gon ve ze tô ha lá lok. Kór há zon kí vül az ese tek 65-85 szá za lé ká ban rit mu sza var,

ún. kam ra fib ril lá ció áll a hát te ré ben. Ez a szív izom zat ka o ti kus elekt ro mos te vé keny sé -
ge, mely a szív me cha ni kai mû kö dé sét – nor má lis össze hú zó dá sát – te szi le he tet len né.
Ha bár leg több ször szív be te ge ket érint, tud ni kell, hogy hir te len szív ha lál bár hol, bár -
ki nél akár fi gyel mez te tô jel nél kül is be kö vet kez het.

ke rin gés me gál lás elô re ha lad tá val egy re sú lyo sab -
bá vá ló oxi gén hi ányt szer ve ink kö zül agyunk vi se -

li a leg rosszab bul: 4-5 perc után már ma ra dan dó ká ro -
so dá sok in dul nak el. Ezért a túl élés egyet len esé lye az
azon nal meg kez dett új ra é lesz tés. A ke rin gés me gál lás ba
ju tott be teg sor sa nem csak azon mú lik, hogy mi lyen
ha mar ér ki hoz zá a men tô, ha nem azon is, hogy az ész -
le lô la i kus vé gez-e új ra é lesz tést. Ma Ma gyar or szá gon
la i kus új ra é lesz tés lé nye gé ben nem lé te zik. En nek meg -
fe le lô en a je len le gi ha zai sta tisz ti ka rend kí vül rossz ké -
pet mu tat: 100 kór há zon kí vü li ke rin gés me gál lás ból
mind össze 2-3 em bert si ke rül meg men te ni.

e vé vel el len tét ben cél ja nem a be teg tény le ges új -
ra é lesz té se, ha nem hogy idôt nyer jen a be teg szá -

má ra. A kam ra fib ril lá ció egyet len ha tá sos ke ze lé se a
de fib ril lá lás, mely so rán ára mot ve zet nek ke resz tül a szí ven. Ez zel az ütés sel (sok ko -
lás) ki olt ják a szív izom ka o ti kus elekt ro mos ak ti vi tá sát, és az így lét re ho zott elekt ro -
mos csend esélyt ad a szív sa ját, nor má lis in ger kép zé sé nek be in du lá sá hoz. A de fib ril -
lá tor ral ren del ke zô men tô min den igye ke zet el len ére sok szor ké sôn ér ke zik ah hoz,
hogy meg ment se a be te get.

z utób bi év ti ze dek tech ni kai vív má nya az au to ma ta kül sô de fib ril lá tor (Au to ma -
ted Ex ter nal De fib ril la tor, AED) mely se gít sé gé vel a de fib ril lá lást már a la i kus

el sô se gély nyúj tó is ké pes el vé gez ni – jó val a men tô meg ér ke zé se elôtt. A ké szü lék a
be teg mell ka sá ra he lye zett elekt ró da pá ron ke resz tül elem zi a be teg szív rit mu sát, fel is -
me ri a kam ra fib ril lá ci ót, és a se gély nyúj tó a sokk gomb meg nyo má sá val ugyan azon az
elekt ró da pá ron ke resz tül le ad ja a sok kot. A be é pí tett biz ton sá gi rend szer ki zár ja a
vé let len vagy in do ko lat lan sokk le adá sát. Egy sze rû sé gé nek, komp akt sá gá nak,
ma gyar nyel vû uta sí tá sa i nak kö szön he tô en ke ze lé sét bár ki el sa já tít hat ja egy 4-5 órás
tan fo lya mon. A ké szü lék kar ban tar tást nem igé nyel.

a bár még kor lá to zot tan, de ha zánk ban is egy re több he lyen meg ta lál ha tók ezek a
ké szü lé kek és a ki kép zett se gély nyúj tók.

leg több OTP la kás ta ka rék-pénz tá ri szer zô dés fu ta mi de je az idei
év ben le jár. Akik a fi ze té si kö te le zett sé gü ket tel je sí tet ték,

azok nak a bank ki u ta lá si ér te sí tôt és Vá lasz la pot küld.
A la ko sok az LTP szer zô dé sek meg ta ka rí tá si össze gét az ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lás ere jé ig – ko ráb ban tett nyi lat ko za tuk alap ján – a Dán szent -
mik lós-Nyár egy há za Ví zi köz mû Tár su lat ja vá ra en ged mé nyez ték, ezért
az OTP a meg ta ka rí tott össze gek ki u ta lá sát el fo ga dott nak te kin ti. A
meg ta ka rí tá si összeg a Tár su lat ja vá ra au to ma ti ku san ke rül átu ta lás ra
a ki u ta lá si idô pont ban.
Mi vel a pénz in té zet a ki u ta lást el fo ga dott nak te kin ti, a Vá lasz lap 1., 2.,
3. pont já ban au to ma ti ku san meg je löl te a ki u ta lás el fog adá sá nak té -

nyét, a meg ta ka rí tá si összeg la kás cél ra tör té nô fel hasz ná lá sát, va la -
mint a fel hasz ná lás cél ját (köz mû fej lesz tés).
Kér jük, hogy a Vá lasz lap 4. pont já ban tölt se ki a meg ta ka rí tá si
összeg la kás cé lú fel hasz ná lás nak he lyét (az ér de kelt ség cí mét és
a hely raj zi szá mot).
A szer zô dé ses összeg és a vár ha tó meg ta ka rí tás kü lönb sé gé nek ere jé -
ig la kás köl csön igé nyel he tô. Amennyi ben ez zel a le he tô ség gel nem
kí ván él ni, a Vá lasz lap 5. pont já ban je lez ze, hogy a fel ve he tô la -
kás köl csön rôl le mond.
Kér jük az elô ta ka ré kos ko dó kat, hogy a ki u ta lá si ér te sí tô ben mel lé kelt Vá -
lasz la pot tölt sék ki, és jut tas sák el az OTP Bank pi li si fi ók já ba (2721 Pi lis,
Rá kóc zi u. 9.), vagy ad ják le a nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal ban.
A hely ben le a dott Vá lasz la po kat a Tár su lat ha von ta meg kül di az OTP-nek.

DÁN SZENT MIK LÓS-NYÁR EGY HÁ ZA VÍ ZI KÖZ MÛ TÁR SU LAT
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Idén is lesz egészségügyi tanfolyam
A RÉSZTVEVÔK MEGTANULHATJÁK AZ ÚJRAÉLESZTÔ KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT

A A

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Mi a teendô az OTP LTP szerzôdések kiutalási értesítôjével?

A

N

A

H

po li ti kus a Cse pel-szi get és
Kör nyé ke Több cé lú Ön kor -
mány za ti Tár su lás (CSÖSZ)

fel ké ré sé re tá jé koz tat ta a tár su lás ba
töm örült húsz te le pü lés ve ze tô it a
me gye új sze re pé rôl és fel ada ta i ról.
Mint hang sú lyoz ta, a meg vál to zott
hely zet ben az egyik fô cél a me gyék
szol gál ta tó te vé keny sé gé nek ki a la-
kí tá sa. Úgy fo gal ma zott: az ed di gi
pá lyá za ti rend szer he lyé be a prog -
ram ala pú fi nan szí ro zás lép, vagy is a
te le pü lé sek tesz nek ja vas la to kat a
fej lesz té sek re, majd eze ket a ja vas la to kat a me gyei ön kor mány zat ko or di nál ja.

Sze rin te „gyô ze lem mel fel érô dön tés” szü le tett, ami kor a te rü let fej lesz tés a
me gyék hez ke rült, mert így Pest me gye és a fô vá ros vi szo nya is ren de zôd het.
Nem ke rül töb bé hát rány ba a me gye egyik te le pü lé se sem a fej lesz té si for rá -
sok elosz tá sá nál – tet te hoz zá.

Az MTI in for má ci ói sze rint a „sa ját” köz pont tal nem ren del ke zô Pest me -
gye és Bu da pest ré szé re jó vá ha gyott EU-s for rá sok 75 szá za lé kát rend re a
fô vá ros vit te el, és csak a fenn ma ra dó 25 szá za lé kon osz toz hat tak a ré gi ós
te le pü lé sek. A Pest me gyei ön kor mány zat ve ze tô je en nek az arány ta lan ság -
nak a meg vál to zá sát is re mé li az új szisz té má tól.

Amb rus And rás, a me gye há za
saj tó fô nö ke el mond ta, hogy a ked -
di fó rum an nak a so ro zat nak a je -
gyé ben zaj lott, amely nek ke re té ben
– vál to zó hely szí ne ken – Szûcs La -
jos tá jé koz tat ja a tér ség pol gár mes -
te re it a me gye új sze re pé rôl és fel -
ada ta i ról. A két irá nyú egyez te té sek
az év má so dik fe lé ben meg szü le tô
te rü let fej lesz té si tör vény elô ké szí té -
sé nek is te kint he tôk – tet te hoz zá a
saj tó fô nök. A CSÖSZ 2005-ben az -
zal a cél lal jött lét re, hogy biz to sít sa
a kis tér ség ben élô mint egy 150
ezer em ber szá má ra a köz szol gál ta -
tá sok mi nél ma ga sabb szín von alát,
il let ve se gít se a te rü le tet érin tô pro -
jek tek meg va ló su lá sát – mond ta
Amb rus And rás.

FOR RÁS: MNO/MTI

PAR KO LÓ és új 
BUSZ ME GÁL LÓ lé te sült a
Má tyás ki rály út men tén

z Ebea Kft. – az Ön kor mány zat tal
tör tént meg áll apo dást kö ve tô en – az

el ké szült és jó vá ha gyott do ku men tá ci ók
alap ján me gé pí tet te a cég te lep he lye
mel lett ter ve zett gép ko csi par ko lót. Az
út mel lett te le pí tett osz lo pok meg aka dá -
lyoz zák, hogy a par ko lót te her gép ko csik
hasz nál ják.
Az Ön kor mány zat tal együtt mû köd ve a
cég a ré gi óvo da mel lett busz me gál ló-
pe ront is épí tett. Az is ko lá ból, mun ká ból
ha za ér ke zôk a busz ról lesz áll va már
szi lárd bur ko la tú pe ron ra lép het nek,
ame lyet egy asz fal to zott sáv köt össze a
gya log jár dá val.

Telepítésre került a telefon

ta va lyi év ben Szen tim re te le pen tar -
tott rész-fa lu gyû lé sen a la ko sok kér -

ték, hogy a te le pü lés rész köz pon ti ré szén
a be kö tô út hoz he lyez zünk el sôbb sé ga dás
kö te le zô táb lát és köz te rü le ti te le font.
Az idén ta vasszal – a ké rés nek meg fe le -
lô en – meg tör tént ezek ki he lye zé se,
ahogy a ké pen is lát ha tó.

Pest me gye – A Pest me gyei ön kor mány zat el nö ke sze -

rint meg szûn het a fô vá ros és a Pest me gyei te le pü lé sek

kö zöt ti, az EU-s fej lesz té si for rá sok arány ta lan elosz -

tá sa mi at ti fe szült ség, mi u tán ja nu ár óta a me gyei

ön kor mány za tok dön te nek a te rü let fej lesz té si kér dé -

sek ben; Szûcs La jos (Fi desz-KDNP) er rôl egy szi get -

szent mik ló si ta nács ko zá son be szélt.
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Rendezôdhet a fôváros 
és Pest megye viszonya

A

A

KITEKINTÔ

A



Idén a la kos sá gi ké ré sek nek ele get té ve már ki bô ví tett idô szak ban, áp ri lis 5 - no vem ber 29-ig 2 he ten te gyûj tik be 
mun ka tár sa ink az in gat lan elé ki he lye zett ker ti komp osz tál ha tó hul la dé ko kat a kö vet ke zô idô pon tok ban:

FON TOS: A fer tô zé sek el ke rü lé se ér de ké ben kér jük, to vább ra se te gyen ál la ti ürü lé ket, macs ka al mot a zöld zsák ba!
Amennyi ben a cse re zsák ke vés nek bi zo nyul, a komp osz tál ha tó hul la dé kok bár mi lyen más át tet szô zsák ban is ki he lyez he tô ek. 

Hí rös Hul la dék gaz dál ko dá si Kft. • To váb bi in for má ció: 53/707-061, ceg led@hi ros hul la dek.hu, www.hi ros hul la dek.hu
KÖ SZÖN JÜK, HOGY ÉL A SZE LEK TÍV HUL LA DÉK GYÛJ TÉS LE HE TÔ SÉ GÉ VEL ÉS EGYÜTT MÛ KÖ DIK VE LÜNK!

SZE LEK TÍV KIS OKOS
• A gyûj tés nap ján reg gel 7 órá -

ig ki kell he lyez ni a zsá ko kat,
MERT a gyûj tô já rat ér ke zé si
idô pont ját a te le pü lé sen ki-
he lye zett sze lek tív hul la dék
mennyi sé ge be fo lyá sol ja. En -
nek ér tel mé ben a ku ká sa u tó a
gyûj té si na po kon el té rô idô -
pont ban ér kez het.                                                                                                             

• A gép jár mû el hal adá sa után
ki he lye zett, el kü lö ní tet ten gyûj-
tött hul la dé ko kat nem áll mó -
dunk ban el szál lí ta ni.

• Annyi cse re zsá kot biz to sí tunk,
amennyi gyûj tô zsák ki he lye -
zés re ke rült az in gat lan elé.                                                                                                                                               

• Plusz zsák igé nyel he tô pi li si
hul la dé kud var ban (Vá gó híd
ut ca – Nyár fa ut ca sa rok).

• To váb bi rész le tek ol vas ha tó ak
Sze lek tív hír le ve lünk ben, me -
lyet 2011. de cem ber hó nap -
ban jut tat tunk el a la ko sok
pos ta lá dá já ba.

„SÁRGA”ZSÁKOS GYÛJTÉS

GYÛJTÉSI IDÔPONTOK az Ön településén 2012-ben: ápr. 3., máj. 5. (szombat), 
jún. 5., júl. 3.,   aug. 7., szept. 4., okt. 2., nov. 6., dec. 4.

PAPÍR hulladék MÛANYAG hulladék
• kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek • színes és natúr színû PET jelzésû palackok

és kozmetikai szerek papírdobozai (pl. üdítôs, ásványvizes) és kupakjaik
• színes és fekete-fehér újság, • kozmetikai -és tisztítószerek flakonjai

szórólap, prospektus (pl. samponos, öblítôs, mosogatószeres)

Hogyan gyûjtsük a zsákban: Hogyan gyûjtsük a zsákban:

tisztán, laposra hajtogatva tisztán, laposra taposva

FÉM hulladék ITALOS KARTONDOBOZ hulladék
• fém italos dobozok  • tartós tej és üdítôk 

(pl. üdítôs, sörös), dobozai (Tetra 
konzerv- Pack jelzéssel 
dobozok ellátott)

Hogyan gyûjtsük 

Hogyan gyûjtsük a zsákban: tisztán a zsákban: tisztán, laposra taposva

SZÁLLÍTÁSI   NAPTÁR   2012 – NYÁREGYHÁZA
Munkanap Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
csütörtök 5. 3., 17. 14. 12. 9. 6. 4. 3. (szombat) –

19. 31. 28. 26. 23. 20. 18. 15., 29. (csütörtök)

NE FELEDJE! A házhoz menô „zöldjárat” keretén belül a következô kerti komposztálható hulladékok gyûjthetôek:

fûkaszálék lomb kerti gyomok 

Hogyan gyûjtsük: zsákban, tisztán, azaz 
fôtt ételmaradék és egyéb hulladék nélkül

ágnyesedék

Hogyan gyûjtsük: zsákban, fôtt ételmaradék 
és egyéb hulladék nélkül elhelyezve vagy a zsák
mellett max. 70 cm-es kötegekbe összekötve 

ta lál ni a sor ban. A zsû ri nek iga zán ne -
héz dol ga volt, mert hi á ba kel lett osz tá -
lyon ként rang so rol ni a be öl tö zöt te ket, a
szám ta lan szebb nél szebb jel mez kö zül
ne héz volt a vá lasz tás. De az sem szon -
tyo lo dott el, aki nem nyert, mert min -
den kit cso ki val ju tal maz tak, és részt ve -
het tek egy iga zán jó bu lin. A 4-es osz tá -
lyok cso por to san is be öl töz tek. Az
egyik osz tály óri ás ku kac cá állt össze, a
má sik osz tály tag jai pe dig a ka lóz jel -
mezt öl töt tek ma guk ra. ôket kö vet ték a
tánc be mu ta tók, és a já té kok, amik kel a
DÖK ké szült az al sós di á kok nak. Pél -
dá ul lim bóz tak, és WC pap ír ral mú mi -
át csi nál tak a má sik ból. A bu li nem is
lett vol na iga zi, ha nem lett vol na lu fi.
De sze ren csé re ta ná ra ink er rôl is gon -
dos kod tak, és több száz lu fit en ged tek
le az au lá ba a ki csik nél és na gyok nál is.
Há rom óra kor kez de tét vet te a tom bo -
la. Le he tett iz gul ni, hogy ki mit nyer a
sok aján dék kö zül, és hogy va jon kié
lesz Ági né ni fi nom tor tá ja. A tom bo la
után ki sze bá bot éget tünk vol na, de saj -
nos az idô nem en ged te meg ne künk,
ezért egy té lû zô ver si két sza val tunk el
kö zö sen.

Utá na el kez dô dött a fel sô sök bu li ja
is, amit tánc be mu ta tó val nyi tot tak
meg. Fel sô ta go zat ban is volt jel me zes
fel vo nu lás, igaz itt már nem vol tak
olyan szép szám mal az egyé ni be öl tö -
zöt tek. A cso por to sak an nál in kább!

z al só ta go zat 11 órá tól kezd he -
tett el ké szü lôd ni, és meg néz het -
te Po má zi Zol tán kon cert jét,

amely egy ben a nyi tóp rog ram is volt.
Aki meg éhe zett, a bü fé ben vá sá rol ha -
tott fi nom és gusz tu sos sü ti ket, ami ket
a szü lôk aján lot tak fel. Aki pe dig va la -
mi kis cse cse be csé vel akart gaz da gabb
len ni, ve he tett zsák ba macs kát. Dél tôl a
jel me ze sek vo nul tak fel. Az in di á nok tól
a pil lan gó kig, min den kit meg le he tett

Aki lát ta ôket tud hat ja mi lyen jó po fa
mû so ro kat ta lál tak ki az osz tá lyok. Volt
pél dá ul pa ro di zá lás, és a kan ni bá lok
éle té be is be te kint het tünk. A far sang
szín von alá nak eme lé sé ért az osz tá lyok
és a kis cso por tok egy-egy fi nom tor tát
kap tak ju tal mul. Dis co is volt, ahol DJ
Zo la ze né jé re tán col hat tunk. Vol tak szí -
nes fé nyek és kon fet ti, vagy is min den,
ami egy jó bu li hoz kell! Sze rin tem min -
den ki jól érez te ma gát. Kö szön jük szé -
pen azok nak, akik hoz zá já rul tak ah hoz,
hogy egy ilyen jó far san gi bu lit tart hat -

tunk. A szü lôk nek, akik ilyen öt le tes
jel me ze ket ké szí tet tek, és fi nom sü te -
mé nye ket sü töt tek, a szü lôi mun ka kö -
zös ség nek, akik egész nap a bü fé ben
árul tak, a tan árok nak, akik bír ták ide -
gek kel azt a nagy hang za vart, amit csi -
nál tunk és be ta ní tot ták az osz tá lya ik -
nak a mû sort, a ta ka rí tók nak, akik pe -
dig új ra tisz tá vá és kon fet ti men tes sé
va rá zsol ták az is ko lát, te hát min den ki -
nek, aki va la mi vel hoz zá já rult eh hez a
nap hoz.

VE CSE REK AND REA

Idén, mint minden évben,
újra eljött a farsang. Kicsi és
nagy egyaránt várta február
25-ét, amikor bulizhattunk
egy jót az iskolában.

Társaságunk áprilisban ismét útjára indítja Nyáregyházán a „zöld zsákos” gyûjtést. 
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Indul a „Hírös” zöldjárat!
KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK DIÁKÉLET

ITT VOLT A FARSANG, ÁLLT A BÁL

A



mi kor Jé zus fél holt ra ver ve, vál -
lán a ke reszt tel ezt az utat meg -
tet te ér tünk, üd vös sé gün kért,

ak kor is vol tak, akik Ve le együtt, Ôt kö -
vet ve-kí sér ve men tek ve le szá na lom -
ból, fáj da lom mal, vagy ép pen gú nyo -
lód va, kí ván csi ság ból – vagy csak be le -
sod ród tak az ese mé nyek be. Vol tak,
akik ügyet sem ve tet tek, ar ra, hogy mi

tör té nik és min den na pi te vé keny sé ge i -
ket ugya núgy tet ték a vá ros ban és a vá -
ros fa la kon kí vül. Va jon mi ki nek a cso -
port já hoz tar toz nánk? Ilyen vagy olyan
lel kü let tel, de akik vé gig jár ták a szen -
ve dés út ját, a fel tá ma dás után több sé -
gé ben nem ma rad tak kö zöm bö sek az
ese mé nyek kel kap cso lat ban. Re mé lem,
hogy a so kat mon dó és lel ki leg fel eme lô
ke resz tút já rás nak ha gyo mányt te rem -
tet tünk. A nagy pén te ki krisz tu si ese -
mé nyek ben nyer ér tel met a Ka rá csony
és a Hús vét. Hi tünk nek a köz pont já ban
áll a ke reszt, mely nem más, mint az Is -
ten nek sa ját ma gá ról adott ké pe: a vég -
te le nül sze re tô Is ten. Van-e ben nünk
meg bo csá tás, szol gá lat kész ség és egy -
más ra fi gye lés? Az IS TEN NEL együtt,
egy más ra tá masz kod va EGYÜTT ÉL NI
ÉS DOL GOZ NI.

Ahogy az ese mé nye ket elénk tá ró el -
mél ke dé sek is mu tat ják, Krisz tus
Urunk ha lá lá val a ter mé szet erôi is
meg ren dül nek. Saj nos csak az em ber
tud és ma rad, ha tá ro ló dik el ezek tôl az
is te ni ese mé nyek tôl. Az em ber – le gyen
rab szol ga vagy sza bad, sze gény vagy
jó mó dú – ma rad meg ren dít he tet len.
Elá mu lunk, né ha meg ret te nünk a ter -
mé szet ele mi erô in. A tûz és a víz ere -
jét, a föld ké reg moz gá sa it leg több ször

pusz tí tó erô ként ta pasz tal juk. A gá tat
át tö ri, a hi dat el so dor ja, a te tôt le sza kít -
ja… A mai em ber nyug tat ja ma gát,
hogy a szá za dok alatt eze ket az ele me -
ket le tör te, meg za bo láz ta. De le het-e a
vi lág ban olyan ele mi erô, ami nem
rom bol, nem ká oszt szül? A hús vé ti
szer tar tá sok egyik leg ben sô sé ge sebb
moz za na ta nagy szom bat es te a tûz-
s zen te lés. Me rész szim bó lum! Mert a

ki pat ta nó szik ra azt akar ja meg je le ní -
te ni, amit sem mi vel sem le het: a föl tá -
ma dás pil la na tát. A je ru zsá le mi éj sza -
ká ban en nek nem volt em be ri ta nú ja,
ahogy az üd vös ség tör té ne té ben is sok
lé nye ges pil la nat csend ben tör tént.

2012. április 29-én 16.30 órától a Nyáry Pál Általános 

Iskola zenetagozata hangversenyt ad a Két Szív Római

Katolikus templomban.

17 órától ökomenikus Istentisztelet lesz. A „Vándor 

Biblia – Isten szava élô és átható” biblia cserével.

A ki csiny láng, amely a föl tá ma dás
gyer tyá ját meggy újt ja, mér he tet le nül
vissza fo gott ké pe an nak a lo bo gó Is ten -
sze re tet nek, amely ezen az éj sza kán a
ha lott Krisz tust új ra az Atya-Fiú- Szent -
lé lek sze re tet-kö zös sé gé be föl ra gad ja.
„A mi Is te nünk emész tô tûz!” – ír ja a Zsi -
dó le vél (12,29). Akik Ôben ne él nek,
azok szá má ra a leg na gyobb fáj da lom
ép pen ez: Mi ért, hogy az em be rek több -
sé ge ér zé ket len er re az ele men tá ris
érin tés re? Hát nem na gyobb a föl tá ma -
dás ere je ma is, mint a ne héz ke dé si erô,
amit nap, mint nap tag ja im ban ér zek?
Hát nem su gár zóbb az Atya örö me
Krisz tu sa fö lött, mint az én ra gasz ko -
dá som ki csiny meg bán tó dá sa im hoz?
A hús vé ti idô ben a szer tar tá sok egy-
egy órá ja mö gött, a mel let tünk ülôk
eset leg kö zöm bös te kin te tén túl, az ásí -
tás ban, Uram, add, hogy meg ra gad jon
föl tá ma dá sod ele mi ere je! A ter mé szet
ele mi erô it az em ber meg sze lí dí ti. Jé zus
ha lá la óta föl tá ma dá sát is min dig meg -
pró bál ták meg za bo láz ni. Az el sô na -
pok ban ki ma gya ráz ták: „Amíg alud -
tunk, ta nít vá nyai el jöt tek és el lop ták a
tes tét.” A nyu ga ti vi lág az óta igyek szik,

hogy be tör je a föl tá ma dás ese mé nyét,
mint va la mi vad lo vat. Ka rá csonyt egy
ki csit si ke rült: a Meg tes te sü lés drá má ja
a csa lá di fé szek-me leg idil li kép évé sze -
lí dült. De Hús vét fé nyé vel nem tud mit
kez de ni. Ti tok za to sabb nak, ôsibb erô -
nek ta lál ta, ami re nem ta lál kép le tet,
hogy meg old ja. Az af ri kai ele fánt ról
mond ják az in di a i hoz ké pest, hogy
hosszú szok ta tás után sem haj lik az em -
be ri szó ra. Ilyen a Hús vét is. Ma már
an nak va gyunk ta núi, hogy a leg több
em ber kö rü löt tünk nem fog lal ko zik ve -
le. Át lép raj ta vagy ki ke rü li, és örül a
sza bad nap nak. Az új nem ze dék több-
 sé ge Ka rá csony ról még csak-csak, de
Hús vét ról vég képp nem tud ja, hogy
mi ó ta és mi ért ün nep szá munk ra. Ad -
junk há lát, hogy Jé zus föl tá ma dá sá ban
a ma gun két is vár juk!

„Most ké rünk te hát, Urunk, té ged, hogy
ne alud jon ki ez a gyer tya láng, me lyet né -
ked ál do zunk, és el nem fo gyó tisz ta fénnyel
ûz ze tá vol lel künk tôl az éj min den ár nyát…
Fény lô láng ját ta lál ja ég ve a szép haj nal -
csil lag: az örök Haj nal csil lag, ki so ha nem
lát al konyt: a te Fi ad, Jé zus Krisz tus, ki

Nagypénteken, Urunk halálának emléknapján, 
délután 3 órakor, mintegy 200 emberrel – katolikus,
evangélikus, református TESTVÉREMMEL – 
végigjártuk településünk kiemeltebb pontjait. 
E jeles napon, Jézus Krisztus keresztre feszítésének
napján, hordozva a keresztet, a településen élôkért
imádkozva és elmélkedve, a polgármester úrral, az
evangélikus lelkészasszonnyal – mintegy hagyományt
teremtve – helyezkedtünk bele az isteni eseményekbe. 
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Kegyelmekben gazdag, áldott
Húsvéti ünnepeket kívánok
minden lelkipásztor testvéremnek, a település
vezetôinek és minden nyáregyházi lakosnak!

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

ke resz tút (lat. via cru cis, via
do lo ro sa) ere de ti leg az a kb.

0,5 km-es út vo nal, me lyen Jé zus a
ke reszt tel a Pra e to ri um tól (Gab ba ta)
ki ment a Gol go tá ra. Ma olyan áj ta -
tos ság, ami nek se gít sé gé vel a ke -
resz tény hí vek Jé zus szen ve dé se in el -
mél ked het nek. En nek gya kor lá sá hoz
zárt tér ben (ál ta lá ban temp lom ban)
vagy sza bad ban (ál ta lá ban he gyen)
el he lyez nek 14 ál lo mást (stá ci ót).

é zus ke resz tút já nak né hány ál lo -
má sát na gyon ko rán kô vel vagy

ká pol ná val je löl ték meg. A ha gyo -
mány sze rint Jé zus Any ja és egy-egy
ta nít vány a föl tá ma dás után na pon ta
vé gig jár ta az ún. szent kö ru tat: Utol -

só va cso ra ter me, An nás és Ka i fás

há za, Gol go ta, Szent sír, Pra e to ri um,

Get sze má nyi kert, Olaj fák he gye, Kid -

ron-völgy, Si on he gye.

A ke resz tút nak az idôk fo lya mán
ki for má ló dott 14 ál lo má sa:

1. Jé zust ha lál ra íté lik
2. Jé zus vál lá ra ve szi a ke resz tet
3. Jé zus el ôször esik el 

a ke reszt sú lya alatt
4. Jé zus Any já val ta lál ko zik 

a ke resz tú ton
5. Ci re nei Si mon se gí ti vin ni 

Jé zus nak a ke resz tet
6. egy asszony (Ve ro ni ka) meg tör li

ken dô jé vel Jé zus ar cát
7. Jé zus má sod szor esik el 

a ke reszt sú lya alatt
8. Jé zus be szél a sí ró 

asszo nyok hoz
9. Jé zus har mad szor esik el 

a ke reszt sú lya alatt
10. Jé zust meg foszt ják ru há já tól
11. Jé zust ke reszt re sze ge zik
12. Jé zus meg hal a ke resz ten
13. Jé zust le ve szik a ke reszt rôl 

és Any ja ölé be he lye zik (Pi età)
14. Jé zust el te me tik

A

A

J

vissza tér ve a sír ból, az em be ri nem re
sze lí den áraszt ja a meg vál tás fé nyét, él
és ural ko dik mind örök kön-örök ké.”
Ál dott Hús vé tot Mind nyá ja tok nak!

AN TAL AND RÁS I RÓ MAI KA TO LI KUS LEL KÉSZ

HE LYES BÍ TÉS: Ezú ton is sze ret nék el né -
zést kér ni evan gé li kus test vé re im tôl, akik ben
sé rel met okoz tam, hogy a hír le ve lünk ben té -
ve sen meg je lent „ke resz tú ti ál lo más a re for -
má tus temp lom lom elôtt” sze re pelt, az Evan -
gé li kus és Re for má tus temp lom he lyett.



oly ton úton va gyunk. Éle tünk so -
rán szám ta lan szor ál lunk út ke resz -
te zô dés ben és jön a szo ron gó kér -

dés: „Ak kor mer re?” És mi van, ha a
má si kat kell(ene) vá lasz ta nom? Úton,
út fé len. Út ta lan uta kon! Mit is je lent
az út? Az út össze köt te tést je lent, ami
le het két fa lu, két te le pü lés kö zött. Ma
már min den ho va el le het jut ni.

Ami kor ma azt mond ja Jé zus Krisz -
tus: „Én va gyok az út…” ak kor azt
mond ja: van le he tô ség, mert Ô az
össze köt te tés köz tünk és az Atya kö -
zött. Az em ber és az örök ké va ló Is ten
kö zött. És csak egy össze köt te tés van:
az Úr Jé zus Krisz tus. 

A bûn eset kö vet kez té ben meg sza -
kadt ez az össze köt te tés. Az egész
Szent írás ar ról az is te ni ke gye lem rôl
be szél, hogy Is ten utat fog ké szí te ni
szá munk ra majd Ôhoz zá. Ami kor el jött
az idôk tel jes sé ge és Jé zus Krisz tus el -
jött er re a bû nös vi lág ra ér ted és ér tem,
ak kor be tel je sült Is ten szán dé ka, hogy
le gyen össze köt te tés az em ber és Is ten
kö zött. 

Jé zus azt mond ta a ta nít vá nyok nak:
„Én va gyok az út, az igaz ság és az élet” –
mert er rôl szól az evan gé li um, er rôl
szól Is ten igé je ne künk.

Ami kor Jé zus Krisz tus ar ról be szél,
hogy Ô az össze köt te tés, Ô az út em ber
és Is ten kö zött, ak kor az em ber szá má -
ra ez egy le he tô ség. 

Sok olyan út van, me lyen még nem
jár tunk, hi á ba ké szí tet ték el azo kat. Az
egész vi lá got be há lóz zák az utak, fi zi kai
kép te len ség mind egyi ket szám ba ven -
ni. Ám van egy, egyet len EGY, mely
min den ki elôtt nyit va áll. Az, hogy Jé -
zus Krisz tus az út az Atyá hoz. Ez az
em ber szá má ra egy nagy le he tô ség. 

Kér dés az: va jon meg ta lá lod-e ezt az
utat? Rá lépsz-e er re az út ra? Mert ez a
mi le he tô sé günk. Azt je len ti, hogy Jé -
zus Krisz tus meg te rem tet te en nek a fel -
té te lét és le he tô sé gét, mi vel Ô út tá lett
em ber és Is ten kö zött, hogy össze köt te -
té sünk le gyen Is ten nel. Össze köt te té -
sünk le gyen az élet for rá sá val, a bo csá -
nat Aty já val, a vi lá gos ság gal. Ne künk
ez az egyet len le he tô sé günk. 

A kér dé sek özö né ben, hogy me lyik
úton jár junk? Van e igaz ság? És hogy
ho gyan él jem él he tô en az éle tem? Csak
és ki zá ró lag Jé zus Krisz tus a vá lasz. 

Ô az, Aki olyan „út jel zô táb la” le het az
éle tünk ben, ami nem visz sza ka dék ba,
nem visz zsá kut cá ba, nem kell új ra és
új ra be ír nunk a ko or di ná tá kat. 

Ami kor Jé zus Krisz tus azt mond ja
min den re mény te len, el ve szett em ber -
nek, min den könnye zô nek: „Én va gyok az
út”, ak kor fel ra gyog tat ja Ne ked a le he tô -
sé get, hogy ne mondd azt: szá mod ra már
nincs bo csá nat; hogy te nem tudsz újat
kez de ni, ne ked már nincs re mény, hogy
te el ve szett vagy, ha nem ra gyog jon fel
ne ked a Krisz tus. Meg hir det jük, hogy
van re mény, van meg ol dás, van meg tisz -
tu lás, van bûn bo csá nat, mert a mi örök -
ké va ló Is te nünk vál toz ha tat lan ke gyel me
és irán tunk va ló vál toz ha tat lan sze re te te
hir de ti ezt ne künk az igé bôl.

öj ti idô ben va gyunk, amely hez
pró bál juk szab ni az éle tün ket és a
dol ga in kat. A böj ti idô ben a ke -

resz tyén em ber Is ten re fi gyel, ön vizs -
gá la tot tart, min de zek után meg lát ja
azt, hogy hol tud se gí te ni, hol tud ná
egy ki csit job bá ten ni a vi lá got. Fon tos a
fel so rolt hár mas ság: Is ten re fi gye lés,
ön vizs gá lat, se gí tô szán dék. Fi gyel mé -
be aján la nám az itt élô em be rek nek,
val lá su kat gya kor lók nak és a fe le ke ze -
tek ve ze tô i nek, hogy ol vas sák el a
(Ézs.58:9b.) szent írás zá ró jel be tett sza -
ka szát. Azért kel le ne el ol vas ni, hogy
szem be sül je nek az igé vel, hogy a böjt
nem egy más mi nô sí té sé rôl szól, nem a
má sik meg szó lá sá ról, ha nem va la mi
egé szen más ról. A böjt, az nem ré gi,
má ra alig ér tel mez he tô rí tu sok gya kor -
lá sá ból áll, ha nem a hús vét elôt ti idô -
sza kot kí ván ja Is ten nek tet szô akt ív
idô szak ká ten ni. A ré gi rí tu sok ma i vá
té te le, ér tel me zé se el en ged he tet len, hi -
szen alig ér tik az em be rek mi ért is kell
tar tóz kod ni a ze ne hall ga tá sá tól, a hús
evé sé tôl, tán co lás tól. Ön ma gá ban tet -
szik-e Is ten nek ezen val lá si rí tu sok szi -
go rú be tar tá sa, be tar ta tá sa, ha mö göt te
nincs lel ki ség, ha az egész csak Ön ma -
gunk ról szól. A Bib lia üze ne te, Krisz tus
ki je len té sei, mind ab ba az irány ba tar -

ta nak, hogy a mai vi lág ban ta lán a te le -
ví zi ó tól kel le ne tar tóz kod ni, a so ro za tok
né zé sé tôl, a szá mí tó gép bû vö le té tôl, a
ha zug ság tól, két szí nû ség tôl, rá gal ma -
zás tól, rossz in du lat tól. Is ten nek bi zo -
nyá ra job ban tet sze ne, mint az ál szen -
tes ke dés. A böjt ben az em ber meg von
ma gá tól olyan dol go kat, ame lyek szá -
má ra fon to sak, ame lyek meg vo ná sa ál -
tal ide je és ener gi á ja sza ba dul fel. A fel -
sza ba dult idô és ener gia má sok ja vá ra
ka ma toz hat. En nek szel le mi sé gé ben
fel so rol nám mi az, amit a Nyár egy há zi
Re for má tus Egy ház tett a böj ti idô ben.

Gyûj tést tar tot tunk két va sár na pon
át Pan ni ká nak, aki Nagy ká tán la kik,
hét éves és ve se be teg. 63.000,- fo rin tot
tud tunk át ad ni a gyó gyít ta tá sá ra.

Evan ge li zá ci ós es té ket tar tot tunk
négy es tén ke resz tül, majd azt kö ve tô -
en sze re tet ven dég sé get, mely hez Nyá-
r egy há za, Új len gyel és Fel sô nyá regy -
há za Gyü le ke zet ré sze szol gált. Is ten
igé jét es té rôl es té re ven dég lel ké szek
hir det ték.

Idô sek nap ját tar tot tunk, mely al kal -
mon meg telt a gyü le ke ze ti ter münk,
még a kar zat ra is szo rul tak szá mo san.

Az idô sek re va ló fi gye lem ma ki emel -
ten fon tos ügy, hi szen egy re töb ben
ma gá nyo sak és ki szol gál ta tot tak.

Tá mo ga tói al kal mat tar tot tunk, mely-
nek be vé te le Gyü le ke ze tünk misszi ó ját
szol gál ja. Fon tos ügy, fon to sabb az ál -
szen tes ke dés nél.

Bé bi é tel bôl osz tot tunk 180 üve get
ado mány ként rá szo ru ló csa lá dok nak.
A bé bi é te le ket fe la ján lás ként kap tuk,
hogy jut tas suk el azok nak, akik nek
szük sé gük van rá.

A Ceg lé di Re for má tus Gyer mek ott -
hon ban járt hét fô vel gyü le ke ze tünk
nôi csa pa ta, hogy az ott ápolt tes ti és
szel le mi fo gya té kos gyer me kek kö zött
szol gál jon. Két órát sé tál tat ták a já ró ké -
pes gye re ke ket, a ke re kes szé ke se ket
pe dig tol ták a vá ros ban, a par kok ban,

mi vel er re az ott dol go zók nak nincs ka -
pa ci tá sa. Majd dél után két és fél órán át
a gyer me kek ru há it va sal ták az asszo -
nyok. Jó volt lát ni a dol go zók sze re te -
tét, a gyer me kek kö rül for go ló dó asszo -
nyo kat az el sô saj ná lat és meg döb be nés
után ki bon ta koz ni.

A Lel ki pász tor a Ceg lé di in té zet ben
tar tott igei al kal mat a dol go zók nak,
hogy lel ki leg ké pe sek le gye nek el hor -
doz ni mind azt, ami a mun ká juk kal és
hi va tá suk kal együtt jár.

Gyü le ke ze tünk böj ti ké szü lô dé se a
fel so rol tak ból mér he tô az ol va sók szá -
má ra. Is ten vi szont a szí vek és ve sék
vizs gá ló ja, Ô a mö göt te meg hú zó dó lel -
ket is lát ja.

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

KE LE MEN NOR BERT I RE FOR MÁ TUS LEL KÉSZ

Jézus Krisztus úgy jelenti ki önmagát, hogy 
„Én vagyok az út, az igazság és az élet”.

Sokan ismerik ennek a szakasznak az elôzményeit,
amikor Jézus Krisztus arról beszél: ne nyugtalankodjék
a ti szívetek, ne féljen, higgyetek Istenben. Majd: 
én az Atyához megyek. – És akkor azt kérdezi az egyik
tanítvány: hova mész, az utat nem tudjuk?!
Jézus így válaszol neki: „Én vagyok az út, az igazság és
az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”

A Nyáregyházi Református Egyház minden 
Kedves Olvasó életére Isten gazdag áldását kéri.

Minden vasárnap 11 órakor Evangélikus Istentiszteletet tartunk 
a Református-Evangélikus templomban, mely alkalmakra mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
2012. április 21-én (szombaton) 8 órától temetôtakarítást tartunk 
a régi temetôben. Kérünk mindenkit, hogy akinek ideje engedi, 
jöjjön el (ha csak egy órára is), és segítse munkánkat.

HOR VÁTH NÉ CSO SZÁNSZKY MÁR TA I EVANGÉLIKUS LEL KÉSZ

Nôi csapatunk két órán át sétáltatta 
a járóképes gyerekeket a városban
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Kedves Testvérem,
Erôs vár a mi Istenünk! ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

F

B

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

Kassák Lajos: Harangszó

Feltámadott!
Mondják a népek és megsüvegelik
nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is, s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják Ôt a vének és a gyerekek,
amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget,
s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.

Én is emlékszem rá, mint az egykori 
játszótársra,
s ti is útszéli csavargók és mesteremberek,
Akik hû követôi vagytok valamennyien
a nincstelenségben, az útban 
és az igazságban.

Igen, igen!
Az Ô árnya is visszhangja vagyunk mi,
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát,
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük, hogy vérünkbôl való
s meghalt értünk a kereszten.

tu li pá non át sü tött a nap, rá hullt
a haj nal drá ga fé nye sô je s a ró -

zsás ár nyat úgy er nyôz te szét, hogy
fel lob bant a pá zsit sely me tô le.
A mé hecs ke don gá sos kert ölén pi ro -
san iz zott me leg mé zû kely he, ágas -
ko dott a bol dog tu li pán, hogy még
job ban az ég fe lé emel je.
Úgy érez tem, fe lém is in te get, amint
a rez gô szel lô si mo gat ta, elég ma gas -
ra tar tom-e szí vem, hogy át süs sön az
élet fé nye raj ta?

A

A Ceglédi Református Gyermekotthonban járt hét fôvel gyülekezetünk nôi csapata,
hogy az ott ápolt testi és szellemi fogyatékos gyermekek között szolgáljon.



z el múlt rend szer tör té ne lem-ta -
nul má nyai hé za go san je le ní tet ték
meg az I. vi lág há bo rút ren de zô

Tri a no ni szer zô dés ra ci o ná lis kö vet kez -
mé nye it. A köz élet ben egy sze rû en nem
il lett er rôl be szél ni. Va jon mi ért? Ta lán
az ak ko ri idô szak po li ti kai irány za ta és
fel fo gá sa kap csán ta lál ha tunk er re ma -
gya rá za tot. A szo ci a lis ta blokk sa já tos
rend sze re és irá nyí tá sa nem kí vá na tos -
nak ítél te az olyan ké nyes kér dé sek fir ta -
tá sát, mint pl. a kül ho ni ki sebb sé gek
hely ze té ben és jo ga i ban fel buk ka nó ano -
má li ák. De te kint sünk vissza a nem is
olyan tá vo li múlt ra.

1920-at írunk. Sok mil lió ma gyar em -
ber éb redt ar ra, hogy egyik nap ról a
má sik ra ál lam pol gár sá ga meg vál to zott.
A tör té ne lem ta lán legd rasz ti ku sabb
leg igaz ság ta la nabb ha tár ren de zé se foly-
tán Er dély – Szé kely föld ma gyar sá gá -
nak is ez a sors ju tott.  

Csak il le gá lis hír fosz lá nyok ré vén ér -
te sül het tünk ar ról, hogy kint élô ma -
gyar test vé re ink a ha tár ren de zést kö ve -
tô év ti ze dek ben mi lyen el nyo más alá
kény sze rül tek.  

Nem sze ret nék konk rét pél dá kat és
ese te ket so rol ni a ször nyû sé gek re, de
fal vat pusz tí tot tak – árasz tot tak el víz -
zel, em be re ket öl tek és aláz tak meg,
sor so kat tet tek tönk re és nyo mo rí tot tak
meg. Vég nél kül le het ne so rol ni a nyil -
vá nos ság ra ke rült és az el tit kolt bor zal -
ma kat. A to tá lis asszi mi lá ci ó ra, a ma -
gyar ság fel szá mo lá sá ra tett kí sér let
azon ban nem ér te el cél ját! 

A szé kely-ma gyar ság a leg ne he zebb
és leg bor zal ma sabb kö rül mé nyek kö -
zött is meg ôriz te iden ti tá sát, hi tét-val -
lá sát, és em ber sé gét. A dik ta tó ri kus
rend szer bu ká sá val, majd a ké sôb bi ek -
ben az uni ós bô ví té sek kel lé nye ge sen

meg vál to zott a hely zet az ot ta ni kö rül -
mé nyek ben és az or szá gok kö zöt ti át -
jár ha tó ság ban. A köz élet re la tí ve jobb
és „sza ba dabb” lett. Saj nos min dez a
gaz da sá gi meg él he té si vi szony la tok ra
nem mond ha tó el, ami nek kö vet kez mé -
nye a szé kely ség fo lya ma tos el ván dor -
lá sa. So kan kény sze rül nek el hagy ni
szü lô he lyü ket a tisz tes sé ge sebb meg él -
he tés re mé nyé ben. En nek foly tán itt
Nyár egy há zán is több er dé lyi ma gyar
csa lád te le pe dett le.

Meg íté lé sü ket és hoz zá juk va ló vi -
szo nyun kat il le tô en rend kí vül so kat
szá mít a tá jé ko zott ság, a szük sé ges is -
me re tek bir tok lá sa. Ôk ugya no lyan ma -
gyar em be rek, mint mi, aki ket a tör té -
ne lem igaz ság ta lan fin to ra el sza kí tott
tô lünk. 

(A mun kát és a jobb meg él he tést il le -
tô en meg jegy zen dô, hogy ná lunk sem
jobb a hely zet. Anya or szág be li ma gya -
rok ez rei dol goz nak és él nek, zöm mel
Eu ró pa nyu ga ti ré gi ó já ban. ) 

Akik jár tak Er dély ben, meg ta pasz tal -
hat ták a szé kely ség iga zi, tisz ta, és ôsz in-
te ma gyar ven dég sze re te tét. A szor-
 ga lom, a de rûs nyílt ság és egy sze rû ség,
az éles és hu mo ros ész já rás köz tu dot -
tan e nép sa já tos sá ga. Er dély, Szé kely -
föld gyö nyö rû hegy vi dé ke ter mé sze ti
ér té kei és rit ka sá gai, ma gyar vo nat ko -
zá sú em lé kei és lát vá nyos sá gai, az ot ta -
ni ak sze re te te min den lá to ga tót meg ra -
gad. A Csík som lyói Szû za nya, Bab ba
Má ria év rôl-év re vár ja Bú csú já ban a hí -
vô ket és hi tü ket nem élô ket egya ránt.
Az al ka lom ból kb. egy mil lió ma gyar
em ber imád ko zik és ének li né pünk
Him nu sza it a Som lyó he gyé nek völgy-
nyer gé ben. 

Is mer jük meg a nyár egy há zi er délyi -
e ket, kul tú rá ju kat, köz vet len sé gü ket!
Kö szönt sük ôket sze re tet tel!  

FO DOR JÓ ZSEF

VI TA MIN HI ÁNY

• Ma már egész té len le het na ran csot, ba nánt, tró pu si gyü möl -
csö ket, al mát kap ni, de ezek nek az éret le nül le sze dett, kon -
té ne rek ben tá rolt gyü möl csök nek messze el ma rad a vi ta min -
tar tal ma a nyá ri friss gyü möl csö ké mö gött.

• Egy re di va to sab bak a kü lön bö zô vi ta min tab let ták is, de ezek
sem ve he tik fel a ver senyt egy szép al má val, egy fürt szô lô -
vel, egy tál eper rel stb. Per sze té len nem csak a gyü mölcs,
de a friss zöld ség is hi ány zik ét ren dünk bôl, ezért könnyeb ben
ala kul ki vi ta min hi ány.

IDÔ JÁ RÁS-VÁL TO ZÁS

• Egé szen pon to san a front-vál to zá sok azok, amik ko mo lyan
meg ter he lik szer ve ze tünk al kal maz ko dó ké pes sé gét, ezért rész -
ben ezek szám lá já ra ír ha tó a ta va szi fá radt ság. Tél vé gén, a ta -
vasz be kö szön té vel, nagy se bes ség gel vál to gat ják egy mást a
ma gas lég nyo má sú an ti cik lo nok és az ala csony lég nyo má sú
cik lo nok. Eze ket a vál to zá so kat tu da to san nem va gyunk ké pe -
sek ér zé kel ni, de ideg rend sze rünk, mint egy ér zé keny an ten na,
min den ap ró nyo más vál to zás ra re a gál.

• Az an ti cik lon nap sü tést, szép idôt hoz, ilyen kor szer ve ze tünk -
ben több „bol dog ság hor mon”, az az en dor fin ter me lô dik, gyor -
sul a szív ve rés és a lég zés, emel ke dik a vér nyo más, tett re
kész nek, ener gi kus nak érez zük ma gun kat.

• A cik lo nok fe le lô sek a bo ron gós, esôs idô ért. Ha a vál to zás túl
gyors, szer ve ze tünk nek nincs ide je al kal maz kod ni, túl he ve sen re -
a gál. Így ala kul nak ki a hir te len han gu lat vál to zá sok, fej fá jás, sú -
lyo sabb eset ben ke rin gé si za va rok, al vásp rob lé mák, dep resszió.

SZER VE ZE TÜNK BI O LÓ GI AI RIT MU SÁ NAK VÁL TO ZÁ SA

• Bi o ló gi ai óránk egya ránt kö vet na pok, hó na pok és év sza kok
sze rin ti rit mu so kat. Már ré gen meg fi gyel ték, hogy bi zo nyos be -
teg sé gek ki ú ju lá sa min dig ta vasszal tör té nik, ami nek hát te ré -

ben az élet ta ni mû kö dé sek év sza kos hul lám zá sa áll. Ha tá ro zot -
tan érez he tô a „be teg for ga lom ban” a ta vasz be kö szön te.

• Fô leg az idô seb bek és a kis gyer me kes anyu kák ke re sik fel
ilyen kor gyak rab ban a há zi or vo sa i kat, va la mint a ke rin gé si
prob lé mák kal küz dô és dep resszi ó ra haj la mos be te gek is.
Az idô seb bek fá ra dé kony ság ra, rossz kö zér zet re, al vá sza va -
rok ra pa nasz kod nak, az anyu kák nya fo gó, hisz tis gye re ke ik re.
Ne héz ilyen kor mit mon da ni. Ál ta lá nos gyógy szer nincs a
ta va szi fá radt ság ra.

TA NÁ CSOK A TA VA SZI FÁ RAD SÁG EL LEN

• Vál toz tas sunk az ét ren dün kön! Ez ele in te ne héz, de aho gyan
sor ban je len nek meg a friss zöld sé gek, gyü möl csök, le het be -
lô lük egy re töb bet en ni. Le he tô leg ke rül jük a zsí ros fa la to kat!

• Együnk több vi ta min ban és ás vá nyi anya gok ban gaz dag ételt,
és ré sze sít sük elôny ben a zöld sé ge ket és gyü möl csö ket. Sok -
kal több lesz az ener gi ánk, meg elôz het jük a vi ta min hi ányt, rá -
adá sul így a té len föl sze dett ki lók tól is könnye dén meg sza ba -
dul ha tunk.

• Le gyen a ke zünk ügyé ben min dig ás vány- vagy tisz ta víz.
Ta ná csos eb bôl na pon ta leg alább 1,5-2 li ter nyit in ni.

• A reg ge li vál tó zu hany se gít sé gé vel egész nap fit tek ma rad ha -
tunk. En ged jünk el ôször kel le mes hô mér sék le tû vi zet, majd
hût sük fo lya ma to san. Ezt is mé tel jük meg há rom szor, de
ügyel jünk ar ra, hogy a zu ha nyo zást hi deg víz zel fe jez zük be.

• Sok moz gás, mi nél több sza bad ban töl tött idô. El le het kez -
de ni pa ko lász ni a kert ben, vagy na gyo kat sé tál ni, ki rán dul ni.
Be kell „já rat ni” a té len le gyen gült im mun rend szert.

• Igye kez zünk ke rül ni az ide ges ke dést, pi hen jünk töb bet, mint
ál ta lá ban.

• A ta va szi fá radt ság és a le vert ség el len ter mé sze te sen nem csak
a fen ti mód sze rek kel küzd he tünk. Han gu la tun kat kü lön fé le mó -
don ja vít hat juk: sza kít sunk egy ki csit több idôt ma gunk ra, ve gyük
elô ked venc köny vün ket, la poz zuk át fény ké pal bu mun kat,
hall gas sunk ins pi rá ló ze nét, vagy néz zünk meg egy jó fil met.

„A szé kely-ma gyar ság a leg ne he zebb és leg bor zal -
ma sabb kö rül mé nyek kö zött is meg ôriz te iden ti -
tá sát, hi tét- val lá sát, és em ber sé gét.”

Tavasszal ólmos fáradtság, levertség vesz rajtunk erôt. Kedély-

állapotunk inkább a depresszióhoz hasonlít, alvászavaraink 

támadnak. Gyakrabban betegszünk meg, ami a kis-

gyermekekre is igaz. Mi a tavaszi fáradtság oka? 

A tavaszi fáradság okai között szerepelhet a vitamin-

hiány, idôjárás változás és szervezetünk biológiai 

ritmusának változása is.

Csíkszenttamási Csonka torony
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SZÉKELYEK…
EZ + AZ EZ + AZ

A csíksomlyói búcsú már nem csak a hitrôl, a pünkösdrôl, Mária tiszteltérôl
szól, hanem a szétszakított magyarság egységét, összetartozását is hirdeti

A



TÖR TÉ NE TE:
Az anyák nap ját vi lág szer te ün nep lik.
Mint sok más je les na punk, ez is óko ri
gö rög tra dí ci ón nyug szik. Hel lász ban
tánc cal és vi dám mu zsi ká val kö szön -
töt ték egy kor Rhe át, az is te nek any ját. 

ng li á ban, az 1600-as évek ben, az
ün nep val lá si szí ne ze tet ka pott.

Ak ko ri ban a hús vé tot kö ve tô ne gye dik
va sár na pon, az anyák va sár nap ján tar -
tot ták az éde sa nyák ün ne pét. A csa -
lád juk tól messze dol go zó szol gá lók
sza bad na pot kap tak, hogy ha za me hes -
se nek, és a na pot éde sany juk kal tölt -
hes sék. A lá to ga tás elôtt kü lön er re a
nap ra el ké szí tet ték az anyák sü ti jét, az
éde sa nyák szá má ra.

z Egye sült Ál la mok ban el ôször
1872-ben ün ne pel ték meg Bos -

ton ban az anyák nap ját, Ju lia Ward
Ho we se gít sé gé vel. 1907-ben a phi la -
delp hi ai An na M. Jar vis pró bál ta az
anyák nap ját nem ze ti ün nep pé nyil vá -
nít tat ni. Az ün ne pet má jus má so dik va -
sár nap já ra tûz te ki, el hunyt éde sany ja

em lé ké re. Ren ge teg idôt és ener gi át
szánt ar ra, hogy az ün ne pet elôbb ál la -
mi, majd nem zet kö zi is mert sé gû vé te -
gye. Jar vis a cél ját 1914-ben ér te el,
ami kor Wo od row Wil son ame ri kai el -
nök a na pot hi va ta los ün nep pé nyil vá -
ní tot ta.

a gyar or szá gon 1925-ben a Ma -
gyar If jú sá gi Vö rös ke reszt tar tot ta

az el sô ün ne pet, a má ju si Má ria-tisz te -
let ha gyo má nya i val össze kap csol va.
1928-ban már mi nisz te ri ren de let so -
rol ta a hi va ta los is ko lai ün nep élyek kö -
zé az Anyák nap ját.

Az idén má jus ha to di ká ra esik
anyák nap ja. Ez zel a szép vers sel
mi is kö szönt jük az Éde sa nyá kat,
Nagy ma má kat. Mit is kí ván hat nánk
ne kik mást, mint jó egész sé get és
hosszú éle tet!

Mó ra Fe renc: 

Anyá nak
Ál mom ban az éj sza ka

arany kert ben jár tam.

Arany kert ben arany fán

arany ri gót lát tam.

Arany ri gó éne két

a szí vem be zár tam.

Ahány le vél len ge dez

szél rin gat ta ágon,

ahány har mat csepp ra gyog

fû szá lon, vi rá gon,

Édes anyám, fe jed re

annyi ál dás száll jon.

Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor elôször
kapcsolatba kerülünk, és akivel ez a láthatatlan kötelék
meg marad egész életünkben. Ô az, akihez örömünkkel,
bánatunkkal  fordulhatunk. Ô az egyetlen, aki mindvégig
feltétel nélkül szeret, aki számára mindig mi, a gyerekei
vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is. 
Ô tartotta, és tartja ma is össze a családot, jelenléte, 
gondoskodása életünk része. Ô az, aki aggódik 
miattunk, aki ôszintén örül sikereinknek, akihez mindig
visszatérhetünk, és aki mindent megbocsát. 

UL TI HÍ REK
Ígéretemhez híven
tájékoztatást adok a
2012. évi Nyáregyházi
Nyílt Ulti Bajnokság
végeredményérôl.

int az elô zô szám ban már tá jé -
koz tat tam az ol va só kat, meg -
kez dô dött az ul ti baj nok ság.

A négy for du lót kö ve tô en ki a la kult a
vé ge red mény:

1. he lyen Szu da Sán dor ceg léd ber ce li,
2. he lyen Bar tus Ist ván szol no ki,
3. he lyen Csi szá rik Már ton ka ku csi

sport tár sunk vég zett.

A leg jobb – és egy ben a le gi dô sebb –
nyár egy há zi ver seny zô Ser fô zô Jó zsef
sport tár sunk a 4. he lyen vég zett. 

Já té kát kü lön ele mez ni le het ne, de rö vi -
den csak annyit, hogy ész sze rû ség ben,
lo gi ká ban és sport sze rû sé gé ben is ki -
ma gas lott a me zôny bôl. Ha még a sze -
ren cse is egy ki csit mel lé sze gô dött vol -
na, ak kor még jobb ered mény ért vol na
el, hisz a tu dá sa meg van hoz zá. 

Na gyon saj ná lom, hogy min den fel hí -
vá som és ké ré sem el len ére a nyár egy -
há zi ul ti sok kö zül na gyon so kan tá vol -
ma rad tak a ver seny tôl. Azért én ki tar tó
va gyok, hát ha egy szer ôk is be lát ják,
hogy itt a he lyük a baj nok ság ban.

MA SZEL LÁSZ LÓ I AL POL GÁR MES TER

Szuda Sándor, Bartus István, 
Oláh Imre, Csiszárik Márton, 
Serfôzô József
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KÖSZÖNTJÜK 
AZ ÉDESANYÁKAT!

M

SZÓRAKOZÁS, AKTUÁLIS

M

A

A
z el sô iga zi gyü mölcs ta va szon ként az eper. El ô-
ször csak pár szem ke rül a kony há ba, amit

por cu kor ral, tej szín hab bal – vagy anél kül – el maj -
szol nak a gye re kek, az után, ahogy ol csóbb lesz,
ko mo lyabb sü te mé nyek és desszer tek ké szül nek
be lô le. A kí sér le te zô ked vû ek sa lá ták ba is te he tik,
és ami kor már sok van be lô le, be is fôz het jük.

A májusi eper ízében 

ott az egész tavasz. 

Egy kevés tejszín-

habbal pedig már kész desszert. 

Tortába töltve fenséges édesség.
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Zamatos, 
illatos, édes

EPER

RECEPTTÁR

HA BOS EPER TOR TA

Hoz zá va lók
a pis kó ta lap hoz: 4 to jás, 8 dkg por-
cu kor, 1 ta sak va ní li ás cu kor, 1 cit rom
re szelt hé ja, 10 dkg liszt
a krém hez: 50 dkg eper, 1 cso mag
va ní li ás pu ding por, 4 dl tej, 10 dkg vaj
vagy mar ga rin, 10 dkg por cu kor, 10 dkg
édes mor zsa
a dí szí tés hez: 2 dl tej szín, 1 cso mag
va ní li ás cu kor, friss cit rom fû
a for ma ki ke né sé hez: vaj vagy mar ga -
rin, liszt

El ké szí té se:

1. A to jás sár gá ját a por cu kor ral, a va ní -
li ás cu kor ral és a cit rom héj jal ha bos ra
ke ver jük. Ez után a lisz tet és a ke mény
hab bá fel vert to jás fe hér jét be le for gat juk.
Vaj jal ki kent, liszt tel be hin tett kap csos
tor ta for má ba si mít juk, és köz epe sen me -
leg sütôben (180 °C, lég ke ve ré ses sütô-
ben 165 °C) vi lá gos ra süt jük.

2. Köz ben az eper fe lét si má ra tur mi xol -
juk, a má sik fe lébôl ki vá lasz tunk né hány
szép, egy for ma sze met, a töb bit ki sebb
da ra bok ra vág juk.

3. A pu ding port a tej jel megfôzzük, majd
kihûtjük. A va jat a por cu kor ral és a si má -
ra tur mi xolt eper rel ha bos ra ver jük, és ki -
sebb ada gok ban a pu ding ba ke ver jük.
Vé gül a fel da ra bolt ep ret is be le for gat juk.
A kihûlt tor ta la pot há rom rész re vág juk,
az eper krém mel meg tölt jük, a ma ra dék
kré met a te te jé re és az old alá ra si mít juk.

4. Kör ben édes mor zsá val be von juk, és
hûtôszek rény be ál lít va jól lehûtjük. Va ní -
li ás cu kor ral hab bá vert tej szín nel, eper -
sze mek kel és cit rom fû vel dí szít ve, cik -
kek re vág va kí nál juk.

A

Felsônyáregyháza, Toldi u. 12/A.
Telefon: 06-30/364-9348  •  06-29/490-791

Az EGERSZEGI KERTÉSZETBEN
IDÉN IS SZERETETTEL VÁRJUK 
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT sok szép 

* virággal, 

* tujákkal, 

* örökzöldekkel.



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 kockázatokról és mellékhatásokról
olvassa el a betegtájkoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

99 Ft
kedvezmény 

50%

399 Ft
kedvezmény 

40%

399 Ft
kedvezmény 

60%

719 Ft
kedvezmény 

15%

1750 Ft
kedvezmény 

15%

1525 Ft
kedvezmény 

15%

3990 Ft
kedvezmény 

25%

555 Ft
kedvezmény 

20%

1590 Ft
kedvezmény 

20%
780 Ft
kedvezmény 

20%

2090 Ft
kedvezmény 

20%

1090 Ft
kedvezmény 

10%

Az akció idôtartama: 2012.04.01–2012.05.31-ig

Mindenkit szeretettel várunk!


