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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2012. október 16.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad 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, va la mint a Nap su gár Óvo da be -
szá mo ló ját a 2011/2012. évi ok ta tá -
si-ne ve lé si év rôl, ill. a kö vet ke zô év
elô ké szí té sé rôl.

• jó vá hagy ta a Pest me gyei Kor mány -
hi va tal lal kö ten dô – a já rá sok hoz
át ke rü lô ál lam igaz ga tá si fel ada tok
át adá sá nak fel té te le i rôl szó ló meg-
 áll apo dást.

• csat la ko zott a Bur sa Hun ga ri ca Fel sô -
ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj -
rend szer 2013. évi pá lyá za ti for du ló -
já hoz,

• pá lyá zat be nyúj tá sá ról dön tött az
Eu ró pai Me zô gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból a fa lu me gú jí tás ra és
-fej lesz tés re igény be ve he tô tá mo ga -
tás ra, a pol gár mes te ri hi va tal ko ráb bi
épü le té nek fe lú jí tá sa ér de ké ben.

• dön tött Köz sé gi Ka rá cso nyi Ün nep ség
(Fa lu ka rá csony) ren de zé sé rôl, mely -
nek idô pont ja: 2012. de cem ber 16.
Hely szín: Köz ség há za ud va ra.

• té rí tés men te sen biz to sí tot ta az ál ta lá -
nos is ko la au lá ját a Ha gyo mány ôr zô
Sze re tet cso port ré szé re Szil vesz te ri
Bál ren de zé sé re.

2012. ok tó ber 31.

A Kép vi se lô-tes tü let

• köz be szer zé si pá lyá za tot írt ki Nyár -
egy há za köz igaz ga tá si te rü le tén ke let -
ke zô te le pü lé si szi lárd hul la dék gyûj -
té se és el szál lí tá sa köz szol gál ta tá si
fel adat el lá tá sá ra.

• meg áll apí tot ta, hogy a csa tor na-
be ru há zás sal össze füg gés ben kö -
tött meg áll apo dás, ill. an nak mó do -
sí tá sa alá írá sá ra a volt pol gár mes -
ter nek nem volt fel ha tal ma zá sa, így
az tel jes mér ték ben jog sze rût len
volt. A pol gár mes ter a meg ál la po-
 dá so kat az új pol gár mes ter nek
az át adás-át vé tel kor nem ad ta át.
A szer zô dé sek ben sze rep lô össze -
gek pénz ügyi fe de ze té vel az ön kor -
mány zat nem ren del ke zett, az épít -
ke zés sel össze füg gô té te le ket az
ön kor mány zat hosszú tá vú kö te le -
zett ség vál la lá sai kö zött nem sze re -
pel tet ték, ezért a Kép vi se lô-tes tü let
nyil vá nos bo csá nat ké rés re és le -
mon dás ra szó lí tot ta fel a je len leg
kép vi se lôi man dá tum mal ren del ke -
zô Kra vecz Lász ló nét.

• meg áll apí tot ta, hogy a 2005. év ben
dol go zó Kép vi se lô-tes tü let min den
tag já nak tu do má sa volt ar ról, hogy az
I. ütem ter ve in fe lü li épít ke zés sza -
bály ta lan – mi vel egy jö vô be li pá lyá -
za ti for rás ból kí ván ták fi nan szí roz ni –,
ezért nyil vá nos bo csá nat ké rés re szó -
lít ja fel a 2005-ben man dá tum mal
ren del ke zô kép vi se lô ket.

• ve gyes tü ze lé sû kály ha be szer zé sé rôl
dön tött, ami a te me tô ô rök szá má ra
ki a la kí tott me le ge dô be ke rült.

2012. no vem ber 29.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2012. évi pénz ügyi terv
III. ne gye dé ves tel je sí té sé rôl szó ló
be szá mo lót.

• el fo gad ta a 2013. év re vo nat ko zó
költ ség ve té si kon cep ci ót.

• el fo gad ta a 2013. év re vo nat ko zó bel -
sô el len ôr zé si ter vét.

• mó do sí tot ta a ma gán sze mé lyek kom -
mu ná lis adó já ról szó ló 10/1999. (XI.
10.) sz. ön kor mány za ti ren de le tet,
mely sze rint 2013. ja nu ár 1. nap já tól
az adó mér té ke az épít mé nyek után
10.000,- Ft/év, a be épí tet len tel kek
után 8.000,- Ft/év.

• ren de le tet al ko tott az ál lat tar tás cél -
já ra szol gá ló épü le tek vé dô tá vol sá ga -
i ról, egy ben ha tá lyon kí vül he lyez te a
he lyi ál lat tar tás sza bá lya i ról szó ló
1/2008. (II. 12.) ön kor mány za ti ren -
de le tet.

• a 2012-2013. ne ve lé si év re en ged é-
lyez te a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la és
A.M.I. in téz mény be a má so dik év fo -
lya mos osz tály ra meg áll apí tott ma xi -
má lis lét szám fel et ti szá mú gyer mek
fel vé te lét a kö zok ta tá si tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint.

• dön tött a Bur sa Hun ga ri ca Fel sô -
okta tá si Ösz tön díj pá lyá za tok ról: a
pá lyá za tot be nyúj tók nak egy sé ge sen
5.000,- Ft/fô/hó ön kor mány za ti tá -
mo ga tást áll apí tott meg.

• igaz ga tá si szü ne tet ren delt el 2012.
de cem ber 21., 27. és 28. nap ja i ra.

• Rácz Ist vánt bíz ta meg a té li hó el ta ka -
rí tá si fel ada tok el vég zé sé vel.

• Kez de mé nyez te, hogy a je len le gi Kö -
zép-ma gyar or szá gi Ré gió az Eu ró pai
Unió 2014-2020 kö zöt ti prog ra mo zá -
si idô sza ká ban két NUTS 2 szin tû te -
rü le ti egy sé get al kos son: Bu da pes tet
és Pest me gyét.

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

http://www.facebook.com/nyaregyhaza
http://www.youtube.com/nyaregyhaza
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Baár Pál ............................... október 3.
Sáska Erzsébet ..................... október 5.
Kovács Józsefné
(sz. Gengeliczki Margit) ....... október 10.
Bencsik Péterné
(sz. Kocsis Éva) .................. október 25.
Kiss Ferenc ....................... november 3.
Homoki Imre ..................... november 4.
Lehoczki Pál .................... november 17.
Peremiczkó Istvánné
(sz. Maszel Erzsébet) ........ november 19.
Erdôsi József ................... november 27.

75 éves:
Rácz Lászlóné
(sz. Ország Mária) ............... október 18.

80 évesek:
Bence Sándorné
(sz. Bán Julianna) ............... október 29.
Mészáros István .............. november 17.

85 éves:
Tóth Béláné
(sz. Kalmár Mária) ................ október 4.

90 éves:
Hôs Sándorné
(sz. Bernula Mária) ............... október 1.

(2012.  OKTÓBER 1-tô l 2012.  NOVEMBER 30- ig)

91 éves:
Váraljai Istvánné
(sz. Plavecz Julianna) ....... november 28.

92 éves:
Balla Jánosné
(sz. Subicz Lili) ................ november 10.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben! 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Balogh László 
és Pollák Györgyi ............ október 12-én.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk! 

ÚJ SZÜ LÖT TEK: 

Racskó Mátyás és Fekete Zsófia fia
Vince ........................... november 8.

Szvitek Zoltán 
és Szapinszki Mária leánya

Julianna Boglárka ...... november 12.
Pozsony János 
és Greff Hajnalka fia

Dömötör .................... november 27.

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 2013. január 31-ig küld je el a ké pet
az uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

ELHUNYTAK: 

Baár János ................................... (73)
Wégner Józsefné
(sz. Ádám Ilona) ............................ (89)
Turcsik Istvánné
(sz. Kerekes Margit) ....................... (93)
Takács József ................................ (75)
Farkas Lajos Gézáné
(sz. Tóth Adél) ............................... (72)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

Té li igaz ga tá si 
szü net

Tá jé koz tat juk Tisz telt Ügy fe le in ket,
hogy a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
2012. de cem ber 21-tôl de cem ber
31-ig igaz ga tá si szü net lesz.

Ez idô alatt a hi va tal mun ka tár sai
ügye le ti rend szer ben gon dos kod -
nak a kül de mé nyek át vé te lé rôl, az
anya köny vi igaz ga tá si, a jegy zôi
gyám ha tó sá gi és egyéb ha la dék ta -
lan in téz ke dést igény lô fel ada tok
el lá tá sá ról. A ha laszt ha tat lan in téz -
ke dést igény lô ügyek ben (ha lá -
lo zás, bal eset ve szély) a 690-182-es
te le fon szá mon le het üze ne tet hagy -
ni, ezt na pon ta el len ôriz zük, és
en nek alap ján a szük sé ges in téz ke -
dé se ket meg tesszük.

Az ün ne pek utá ni el sô mun ka nap,
a szo ká sos mun ka rend ben:

2013. ja nu ár 2. szer da

Min den Ked ves Ol va sónk nak
Ál dott Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és
Bol dog Új Esz ten dôt Kí vá nunk!

Kér jük a fél fog adá si 
idôk be tar tá sát!

Tisz te let tel kér jük a la ko so kat, hogy
hi va ta li ügye ik in té zé sé vel ügy fél -
fog adá si idô ben szí ves ked je nek
fel ke res ni a Pol gár mes te ri Hi va talt
a ha té kony és ered mé nyes mun ka -
vég zés ér de ké ben.

ANYAKÖNYVI HÍREK 
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Racskó Vince Szvitek Julianna
Boglárka

tör vény sok vál to zást hoz, me lyek kö zött az egyik
leg fon to sabb, hogy meg ha tá roz za az üze mel te té si
en ged ély ki adá sá hoz mi ni má li san szük sé ges fel hasz -

ná lói egyen ér ték (FE) nagy sá gát, amely nagy já ból a ví zi köz -
mû vek re csat la ko zott in gat la nok szá ma szo roz va 2-vel (ivó -
víz, csa tor na). 2013. má jus 31-ét kö ve tô en az üze mel te tôk nek
mi ni mum 50.000 fel hasz ná lói egyen ér ték kel kell ren del kez -
ni ük ah hoz, hogy üze mel te té si en ged élyt kap has sa nak, il let -
ve 2016. de cem ber 31-ig en nek az ér ték nek el kell ér nie a
150.000-et. Nyár egy há za Köz ség te rü le tén ez a szám nem éri
el a há ro mez ret, ezért a te le pü lés sa ját ma ga már nem üze -
mel tet he ti to vább eze ket a rend sze re ket.

A tör vény meg je le né sét kö ve tô en szá mos in teg rá ci ós kez -
de mé nye zés in dult an nak ér de ké ben, hogy az üze mel te tôk
ren del kez ze nek a to váb bi üze mel te tés hez szük sé ges fel hasz -
ná lói egyen ér ték kel. Nyár egy há za Köz ség Ön kor mány za ta a
le he tô sé gek ala pos át te kin té se után úgy dön tött, hogy a te le -
pü lés ví zi köz mû-szol gál ta tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ra a
DA KÖV Da bas és Kör nyé ke Víz ügyi Kft.-vel köt üze mel te tôi
szer zô dést úgy, hogy 2012. de cem ber 31-ig a Nyár-Víz Kft.
az üze mel te tést al vál lal ko zó ként lát ja el a te le pü lé sen.

Az Ön kor mány zat és a DA KÖV Kft. kö zött ér vény ben
lé vô Bér le ti- Üze mel te tôi Szer zô dés alap ján 2013. ja nu ár
01-tôl a DA KÖV Kft. Pi li si Üzem igaz ga tó sá ga a víz mû
üze mel te té sét át ve szi a Nyár-Víz Kft-tôl.

I. A tör vé nyi vál to zá sok mi att szük sé ges – szol gál ta tó vál to zás ból
adó dó –, fo gyasz tó kat érin tô te vé keny sé gek 2012. de cem ber és 2013.
ja nu ár hó na pok ban:
• A víz mû ed di gi üze mel te té sét vég zô Nyár-Víz Kft. az ál ta -

la 2012. de cem ber 31-ig vég zett szol gál ta tás ról el szá mo ló
szám lát ál lít ki, és 2013. ja nu ár el sô he té ben el jut tat ja azt
a fo gyasz tók ré szé re.

• A fo gyasz tók 2012. de cem ber 31-ig nyil ván tar tott díj tar to -
zá sa it a to váb bi ak ban is a Nyár-Víz Kft. fog ja ke zel ni,
il let ve a Kft. fog el jár ni ezen hát ra lé kok be sze dé sé nek
ügyé ben.

II. A tör vé nyi vál to zá sok mi att szük sé ges – szol gál ta tó vál to zás ból
adó dó –, fo gyasz tó kat érin tô te vé keny sé gek 2013. ja nu ár hó na pot
kö ve tô en:
• A köz mû to váb bi üze mel te té sét vég zô DA KÖV Kft. Pi li si

Üzem igaz ga tó sá ga az ál ta la vég zett szol gál ta tás ról 2013.
ja nu ár hó nap tól kez dô dô en to vább ra is ha vi rend sze res -
ség gel ál lít ki szám lát a fo gyasz tók ré szé re.

• Az így ki ál lí tott szám lá kat a fo gyasz tók 2013. feb ru ár
el sô he té ben fog ják kéz hez kap ni.

• A dí jak ki e gyen lí té sé nek mód já ban nem lesz vál to zás, azt
el sô sor ban to vább ra is a díj be sze dô nél tel je sít he tik, aki a
be sze dés sel egy idô ben a ví zó rá kat is le ol vas sa.

• A be sze dés mel let igény sze rint le he tô ség lesz a szám lák
átu ta lás sal tör té nô ki e gyen lí té sé re is.

• Az átu ta lás sal tör té nô szám la ren de zés hez szük sé ges in for -
má ci ó kat a DA KÖV Kft. Pi li si Üzem igaz ga tó sá ga ál tal ki ál -
lí tott el sô szám lá hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó fog ja tar tal maz ni.

• Az Üzem igaz ga tó ság a fo gyasz tók víz mû vek kel kap cso la -
tos ügye i nek in té zé sé hez – 2013. ja nu ár 1-jét kö ve tô en – a
köz pon ti ügy fél szol gá lat mel lett he lyi ügy fél szol gá la tot is
biz to sít. A he lyi ügy fél szol gá lat el ér he tô sé gei meg egyez -
nek a Nyár-Víz Kft. ed dig fenn tar tott el ér he tô sé ge i vel.

A fo gyasz tók se gí tô együtt mû kö dé se mel lett Nyár egy há za
Köz ség Ön kor mány za ta – mint el lá tá sért fe le lôs –, a Nyár-
Víz Kft. – mint ko ráb bi üze mel te tô –, va la mint a DA KÖV Kft.
Pi li si Üzem igaz ga tó sá ga – mint új üze mel te tô – kö zö sen tö -
rek szik ar ra, hogy a tör vény ál tal szük sé ges sé vált áta la ku lá -
si fo lya ma tok zök ke nô men te sen men je nek vég be, és ez idô
alatt is biz to sí tott le gyen a za var ta lan víz szol gál ta tás.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Nyár egy há za Köz ség Ön -
kor mány za ta sze mét szál -
lí tá si pá lyá za tot hir de tett,
mely re két ér vé nyes aján -
lat ér ke zett.

köz be szer zé sen nyer tes
je lent ke zô nek 2013. ja -

nu ár 1-tôl négy éven ke -
resz tül kell köz sé günk ben
gon dos kod nia a te le pü lé si

szi lárd hul la dék gyûj té sé rôl és el szál lí tá sá ról.
A be ér ke zett ár aján la tok

alap ján va ló szí nû sít he tô,
hogy a szál lí tást ja nu ár tól
a pi li si Ger je-For rás Ter -

mé szet vé del mi, Kör nye -

zet vé dô Nonp ro fit Kft. vég -
zi majd. Vég le ges dön tést
de cem ber kö ze pén hoz a
Kép vi se lô-tes tü let.

2012. ja nu ár 1-jé tôl élet be lé pett a ví zi köz mû-
szol gál ta tás ról szó ló 2011. évi CCIX. tör vény.
En nek alap ján jú li us tól a ví zi köz mû-szol gál -
ta tás fel ügye le tét a Ma gyar Ener gia Hi va tal
(MEH) lát ja el, il let ve a Hi va tal ad ja ki az
üze mel te tés hez szük sé ges en ged élye ket is.
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Változás a vízi közmû üzemeltetésben
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A

A

Januártól változhat
a szemétszállítás



jog sza bá lyi kör nye zet vál to zá sai
mi att a Kép vi se lô-tes tü let fe lül vizs -
gál ta a he lyi ál lat tar tá si ren de le tet.

En nek so rán meg áll apí tot ta, hogy szin te
min den fel me rü lô ál lat tar tá si kér dés re tar -
tal maz nak vá laszt a köz pon ti jog sza bá lyok,
így elég szûk moz gás te re ma radt a tes tü let -
nek ar ra, hogy jog sze rû ki e gé szí tô sza bá -
lyo kat al kos son – az új ren de let csu pán az
ál lat tar tás cél já ra szol gá ló épü le tek vé dô tá -
vol sá ga it ha tá roz za meg.

Az aláb bi ak ban fel so rol juk a té má val kap -
cso la tos köz pon ti jog sza bá lyo kat:

Az ál la tok vé del mé rôl és kí mé le té rôl szó -
ló 1998. évi XXVI II. tör vény ren del ke zik
töb bek kö zött:
• az ál lat tar tás ál ta lá nos sza bá lya i ról (az

ál lat rend sze res, de leg alább na pi egy sze -
ri el le nôr zé sé rôl, szö ké sé nek meg aka dá -
lyo zá sá ról, zárt kö rül mé nyek kö zött tar -
tott ál lat ese té ben meg fe le lô moz gás tér
biz to sí tá sá ról, kedv te lés bôl tar tott ál lat
ürü lé ké nek köz te rü let rôl tör té nô el tá -
vo lí tá sá ról, az ál lat el ha gyá sá nak és ki té -
te lé nek ti lal má ról),

• vesz élyes ál lat tar tá sá nak ke ret fel té te le i rôl,
• eb vesz élyes nek mi nô sí té sé rôl,
• ál lat vé del mi bír ság ki sza bá sá ról,
• kó bor ál lat be fo gá sá ról, éle té nek me gen -

ge dett mó don tör té nô ki ol tá sá ról,
• jog al ko tá si fel ha tal ma zá sok ról, ahol az

eb ren dé sze ti hoz zá já ru lá son kí vül, nem
biz to sít az ön kor mány za tok ré szé re ren -
de le tal ko tá si fel ha tal ma zást.

A kedv te lés bôl tar tott ál la tok tar tá sá ról és
for gal ma zá sá ról szó ló 41/2010. (II.26.) Kor -
mány ren de let ren del ke zik töb bek kö zött:
• az ál la tok ol tá sá nak el vé gez te té sé rôl, és

an nak iga zo lá sá ra szol gá ló do ku men tu -
mok be szer zé sé rôl,

• az ál lat tar tás olyan mó don tör té nô foly-
 ta tás ról, amely le he tô vé te szi az ál lat 
ter mé sze tes vi sel ke dé sét, ugyan ak kor a
kör nye zô la kó kö zös ség ki a la kult élet- és
szo kás rend jét tar tó san és szük ség te le nül
ne za var ja,

• ebek tar tá sá hoz szük sé ges mi ni má lis
alap te rü let rôl,

• a – más ál la tok, to váb bá az em ber irá nyá -
ba fenn ál ló – vesz élyez te tés ti lal má ról,

• ar ról, hogy ebet ki zá ró lag pó rá zon le het
ve zet ni köz te rü le ten – ki vé ve a fut ta tás -
ra ki je lölt te rü le te ket – olyan sze mély
ál tal, aki ké pes a ku tya ve ze té sé re, irá nyí -
tá sá ra, fé ken tar tá sá ra,

• ar ról, hogy száj ko sa rat ki zá ró lag ak kor
kell hasz nál ni, ha is mert az adott eb
ag resszív ma ga tar tá sa, ki vé ve, ha kü lön
jog sza bály kö te le zô vé te szi,

• az ál la tok biz ton sá gos hely re tör té nô
he lye zé sé rôl és meg nyug ta tá sá ról, ha az
ál lat ban fé lel met kel tô idô já rá si je len ség
vagy pél dá ul pi ro tech ni kai te vé keny ség
kö vet ke zik be,

• ar ról, hogy 2013. ja nu ár 1-tôl négy hó na -
pos nál idô sebb eb transz pon der rel el -
lát va tart ha tó,

• a transz pon der rel je lölt ebek or szá gos
nyil ván tar tá sá ról,

• vesz élyes eb bé nyil vá ní tás ról, és an nak
sza bá lya i ról.

A 146/2011. (XII.2.) AB ha tá ro zat ál lást
fog lalt az ön kor mány za ti ren de let ben al -
kal ma zott, tart ha tó ebek és macs kák szá -
má ra vo nat ko zó kor lá to zás ról:
Fen ti dön té sé ben al kot má nyel le nes nek mi -
nô sí tet te az Al kot mány bí ró ság azt az ön kor -
mány za ti ren de let ben al kal ma zott mennyi -
sé gi kor lá to zást, amely az egy hely raj zi
szám alatt tart ha tó ebek és macs kák szá má -
ra vo nat ko zott. Fen ti ek alap ján meg szûnt e
tárgy kör ben az ön kor mány za ti ren de le tal -
ko tás le he tô sé ge, mi vel az adott in gat la non
ren del ke zés re ál ló alap te rü let hez iga zod va
ke rült át té te le sen ma xi ma li zá lás ra a tart ha tó
ál la tok szá ma a kor mány ren de let sze rint.

A me zô gaz da sá gi ha szon ál la tok tar tá sá nak
ál lat vé del mi sza bá lya i ról szó ló 32/1999.
(III.31.) FVM ren de let ren del ke zik töb bek
kö zött:
• a me zô gaz da sá gi ha szon ál la tok meg fe-

 le lô fé rô he lyé rôl, tar tás tech no ló gi á já ról,
• is tál ló pa do zat kö ve tel mé nye i rôl,
• el len ôr zé si kö te le zett ség rôl,
• egyes ha szon ál la tok rész le tes tar tá si fel -

té te le i rôl.

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye -
le té rôl szó ló 2008. évi XLVI. tör vény ren -
del ke zik töb bek kö zött:
• ar ról, hogy e kör be tar to zó ál lat tar tá sá -

nak fel té te le it ki zá ró lag e tör vény vagy
an nak a vég re haj tá sá ra ki a dott jog sza -
bály áll apít hat ja meg,

• to váb bá ar ról, hogy ön kor mány za ti ren -
de let ben da rab szám alap ján vagy egyéb
fel té tel hez kö töt ten nem kor lá toz ha tó a
tart ha tó ha szon ál la tok szá ma.

Az ál lat vé del mi ha tó ság ki je lö lé sé rôl szó -
ló 334/2006. (XII. 23.) Kor mány ren de let
ha tá roz za meg pon to san az ál lat tar tá si
ügyek ben el já ró egyes hat sá gok ha tás kö rét.
Ez alap ján nincs le he tô ség ha tás kö rö ket
meg ha tá roz ni, és adott eset ben a pol gár -
mes ter hez de le gál ni.

Az ál lat vé del mi bír ság ról szó ló 244/1998.
(XII. 31.) Kor mány ren de let ren del ke zik a
bír sá go lás rész le tes fel té te le i rôl, meg ha tá -
ro zá sá ról.

A vesz élyes ál la tok ról és tar tá suk en ged -
élye zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló
8/1999. (VI II. 13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM
egy üt tes ren de let sza bá lyoz za a cí mé ben
hi vat ko zott ál la tok fel so ro lá sát, és tar tá suk
rész let sza bá lya it.

A ha tás kö rök to váb bi pon to sí tá sá ról ren -
del ke zik a te le pü lé si ön kor mány zat jegy -
zô jé nek az ál la tok vé del mé vel, va la mint
az ál la tok nyil ván tar tá sá val kap cso la tos
egyes fel adat- és ha tás kö re i rôl szó ló
245/1998. (XII.31.) Kor mány ren de let.

Az ol tá si kö te le zett ség pon tos sza bá lya it
tar tal maz za a ve szett ség el le ni vé de ke zés
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 164/2008.
(XII.20.) FVM ren de let.

Rend kí vül rész le te sen, fe je ze tek re bont va
rész le te zi a vo nat ko zó sza bá lyo kat az
Ál lat-egész ség ügyi Sza bály zat ki adá sá -
ról szó ló 41/1997. (V.28.) FM ren de let, a
fer- tôt le ní tés rész le tes sza bá lya i tól kezd -
ve, az ál lat tar tó te le pek re vo nat ko zó ren -
del ke zé se ken át, az egyes ál lat be teg sé gek
meg elô zé sé ig, le küz dé sé ig szá mos tárgy -
kört érint.

A mé hé szet rôl szó ló 15/1969. (XI.6.) MÉM
ren de let sza bá lyoz za töb bek kö zött a mé -
hé szet lé te sí té sé nek, el he lye zé sé nek, vé dô -
tá vol sá gok meg ha tá ro zá sá nak sza bá lya it.

Az ál lat te nyész tés rész le tes sza bá lya it az
ál lat te nyész tés rôl szó ló 1993. évi CXIV.
tör vény rész le te zi.

Kor mány el fo gad ta az
épí té sü gyi és épí tés fe l-
ü gye le ti ha tó sá gi el já rá -

sok ról és el len ôr zé sek rôl, va la -
mint az épí té sü gyi ha tó sá gi szol gál ta tás -
ról szó ló 322/2012. (XI.16.) Kor mány -
ren de le tet, mely ren del ke zé se it 2013.
ja nu ár 1-tôl al kal maz ni kell. A ren de let a
két (épí té sü gyi és épí tés fe lü gye le ti) ha tó -
ság el já rá sá nak sza bá lyo zá sát gyö ke re -
sen új ala pok ra he lye zi, a hang súlyt a
dön té sek elô ké szí té sé re és elô ké szí tett -

sé gé re, az
el já rá sok ru gal mas -
sá gá ra és ki szá mít ha tó sá -
gá ra he lye zi, mi köz ben új el já rás tí pu so kat
is be ve zet. Ez zel pár hu za mo san az épí té -
sü gyi ha tó sá gi en ged élye zé sek ben az
elekt ro ni kus ügy in té zést kö te le zô vé te szi.

A Kor mány az épí té sü gyi ha tó sá gi ügyek
az el sô fo kú épí té sü gyi ha tó sá gi fel ada to -
kat el lá tó ál ta lá nos épí té sü gyi ha tó ság -
ként az épít mé nyek, épí té si te vé keny sé -
gek te kin te té ben a já rásszék hely te le pü -
lé si ön kor mány zat jegy zô jét (hely ben:
Mo nor) je lö li ki.

Nyár egy há zán meg szû nik
az épí tés ha tó ság, de az
ön kor mány zat egyéb mû -

sza ki és üze mel te té si fel -
ada ta i nak el lá tás ra mû sza ki

ügy in té zô lesz a Hi va tal ban
2013. ja nu ár 1-tôl.

GASZ LER GAB RI EL LA

ÉPÍ TÉ SÜ GYI ELÔ ADÓ

ár csak két he tük van az ebek
tu laj do no sa i nak ar ra, hogy
ku tyá i kat egye di azo no sí tó

chip pel meg je löl tes sék. 2013. ja nu ár
1-jé tôl ha tá lyos az eu ró pai el vá rá sok -
nak meg fe le lô, kedv te lés bôl tar tott ál la -
tok tar tá sá ról és for gal ma zá sá ról szó ló
kor mány ren de let mó do sí tá sa, amely
elô ír ja, hogy a négy hó na pos nál idô -
sebb ebek csak elekt ro ni kus chip pel
meg je löl ve tart ha tó ak.

Az egye di azo no sí tó val még nem ren -
del ke zô ál la tok gaz dá i nak ja nu ár el se -
jé ig kell el vé gez tet ni ük az ál lat or vo si
be a vat ko zást, amely so rán egy rizs -

szem mé re tû elekt ro ni kus szer ke ze tet
ül tet nek a ku tya nya ká ba. Az ol tás hoz
ha son ló, pár per ces mû ve let le he tô vé
te szi a ku tyák azo no sí tá sát, meg -
könnyí ti nyil ván tar tá su kat, kö vet he -
tôbb lesz a ha zai eb-ál lo mány, köny-
nyebb lesz az el ve szett, el lo pott ál la tok
nyo má ra buk kan ni, így csök ken het a
kó bor ku tyák szá ma is. 

Az ál la tok vé del mé rôl és kí mé le té rôl
szó ló tör vény ki mond ja, hogy a chip
be ül te té sé ért leg fel jebb 3500 Ft-ot le het
kér ni az ál lat gaz dá já tól. Ez az összeg
ma gá ban fog lal ja a chip és a be ül te tés
dí ját, va la mint az or szá gos eb-adat bá -

zis ba va ló re giszt rá ci ót is. A ren de let
be tar tá sát a jegy zô és az ál lat egész ség -
ügyi ha tó ság el le nôr zi.

VI DÉK FEJ LESZ TÉ SI MI NISZ TÉ RI UM SAJ TÓ I RO DA
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Építéshatóság helyett 
MÛSZAKI ÜGYINTÉZÉS
NYÁREGYHÁZÁN

JÖVÔRE KÖTELEZÔ A KUTYAJELÖLÉS

Állattartás – kiüresedett a helyi rendelet
Magasabb szintû jogszabályok rendelkeznek az állatok tartásáról, védelmérôl

A

A

M

A já rá si hi va ta lok szak igaz ga tá si szer ve ként 
mû kö dô já rá si épí té sü gyi hi va ta lok 

és il le té kes sé gi te rü le tük Pest me gyé ben:

JÁ RÁS KÖZ PONT JÁ RÁS
Gö döl lôi Gö döl lôi, Aszó di

Ceg lé di Ceg lé di, Nagy ká tai, 
Nagy kô rö si

Gyá li Gyá li, Mo no ri, Da ba si, 
Ve csé si

Szi get szent mik ló si Szi get szent mik ló si, 
Rác ke vei

Vá ci Du na ke szi, Vá ci, Szo bi
Szen tend rei Szen tend rei, Pi lis vö rös vá ri



z OTP Bank 2012. jú li us ele je óta fo lya ma to san utal ja
ki a le járt la kás ta ka rék-pénz tá ri szer zô dé sek meg ta ka rí tott
össze ge it a Dán szent mik lós-Nyár egy há za Ví zi köz mû Tár su -
lat ré szé re. A már le járt LTP szer zô dé sek ki u tal ha tó össze ge
sok eset ben né hány ezer fo rint tal meg ha lad ja a tény le ge sen
ki u ta lás ra kért in gat la non kén ti 212.000,- Ft-ot.

Az OTP Bank a meg ta ka rí tott összeg ki u ta lá sát kö ve tô en az
ügy fél ré szé re la kás ta ka rék szám la ki vo na tot küld, mely nek
zá ró egyen le ge nul la fo rint (nul lás iga zo lás). Amennyi ben a
szám la ki vo nat ban a „Ter he lé sek össze sen” sor össze ge meg -
ha lad ja a 212.000,- Ft/in gat lan össze get, ak kor az ügy fél
szám lá ján a ki u ta lás kor kü lön bö zet áll ren del ke zés re.

A ki u talt szer zô dé sek ese té ben a bank au to ma ti ku san meg -
szün te ti a szer zô dést, amennyi ben

• a szer zô dô fél szám lá ján (in gat la non ként) 212.000,- Ft
fel et ti összeg hal mo zó dott fel és ren del ke zik az OTP
Bank nál ve ze tett la kos sá gi fo lyó szám lá val. Eb ben az eset -
ben a bank au to ma ti ku san ki u tal ja a kü lön bö ze tet a la kos
fo lyó szám lá já ra és meg szün te ti a szer zô dést;

• a szer zô dô fél szám lá ján ki u ta lás kor nem áll ren del ke -
zés re az in gat la non kén ti 212.000,- Ft. A bank eb ben az
eset ben is ki u tal ja a szám lán lé vô meg ta ka rí tott össze get,
és au to ma ti ku san meg szün te ti a szer zô dést. A Tár su lat a
fi ze ten dô kü lön bö zet össze gé rôl le vél ben ér te sí ti az érin -
tett in gat lan tu laj do no so kat.

A ki u talt szer zô dé sek ese té ben a bank au to ma ti ku san nem
szün te ti meg a szer zô dést, ha

• a szer zô dô fél szám lá ján 212.000,- Ft fel et ti összeg hal mo -
zó dott fel és nem ren del ke zik az OTP Bank nál ve ze tett
la kos sá gi fo lyó szám lá val. Eb ben az eset ben az LTP szer -
zô dést a szer zô dô fél nek kell meg szün tet nie. Az ügy fél
a kü lön bö ze tet az OTP bár me lyik – nem csak al ber tir sai –
fi ók já ban tud ja fel ven ni, ki zá ró lag szem élye sen, ér vé nyes
sze mé lyi iga zol vány és lak cím kár tya be mu ta tá sá val. Kér -
jük a szer zô dô ket, hogy az ere de ti LTP szer zô dést és a nul -
lás iga zo lást min den kép pen le gye nek szí ve sek ma guk kal
vin ni. Azok nak a szer zô dôk nek, akik nem Pré mi um 0.5
tí pu sú LTP szer zô dést, ha nem Mé di um, Len dü let+ vagy
Per fekt szer zô dést kö töt tek, tu laj do ni lap má so la tot is
ma guk kal kell vin ni ük. Ha a szer zô dô fél nem tud ja fel mu -
tat ni az ere de ti LTP szer zô dést, nyi lat koz nia kell az OTP
fi ók ban ar ról, hogy nem áll ren del ke zé sé re a szer zô dés
(el vesz tet te, nem ta lál ja, stb.)

DÁN SZENT MIK LÓS-NYÁR EGY HÁ ZA VÍ ZI KÖZ MÛ TÁR SU LAT

be épí tet len in gat lan után 5.000 fo rint ban ha tá roz ta meg az adó
össze gét a Kép vi se lô-tes tü let. Az aláb bi táb lá zat az adó nem
mér té ké nek vál to zá sát mu tat ja az el múlt 11 év ben:

Idô szak Be é pí tett in gat lan Be épí tet len in gat lan

2000-2003 3 000 Ft 2 000 Ft
2004-2005 4 000 Ft 2 500 Ft
2006-2008 5 000 Ft 3 000 Ft
2009-2012 7 000 Ft 5 000 Ft

2013-tól 10 000 Ft 8 000 Ft

To vább ra is men te sül nek a kom mu -
ná lis adó meg fi ze té se alól azok a 70
éven fe lü li egye dü lál ló ma gán sze -
mé lyek, akik a men tes ség re irá nyu ló
igé nyü ket vál to zás be je len tô nyom -
tat vá nyon jel zik a Pol gár mes te ri Hi -
va tal fe lé.

R.K.

2013. ja nu ár 1-jé tôl emel ke dik a ma gán sze mé -
lyek kom mu ná lis adó ja. Az adó éves mér té ke
épít mény és la kás bér le ti jog vi szony ese té ben
10.000 fo rint lesz, te lek tu laj don után 8.000
fo rin tot kell majd fi zet ni az in gat lan-tu laj do-
no sok nak a kö vet ke zô év tôl.

Kép vi se lô-tes tü let 2012. no vem ber 29-ei ülé sén dön -
tött ar ról, hogy mó do sít ja a ma gán sze mé lyek kom mu ná -

lis adó já ról szó ló 10/1999. (XI.10)

sz. ren de le tet. A mó do sí tás alap ján
2013-tól az adó évi mér té ke adó tár gyan -
ként – be é pí tett in gat lan után –
10.000 fo rint, a bel te rü le ti föld rész let
– te lek – után pe dig 8.000 fo rint lesz.

A kom mu ná lis adó össze gé ben utol já ra
4 év vel ez elôtt tör tént vál to zás. Ak kor a
be é pí tett in gat lan után 7.000 fo rint ban,

Dán szent mik lós-Nyár egy há za
Ví zi köz mû Tár su lat kül dött gyû -
lé se 2012. má jus 3-án 3/2012.

(V.3.) sz. Kül dött gyû lé si ha tá ro za tá ban
az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze gét
212.000,- Ft/egy ség ben ha tá roz ta meg.
Ez azt je len ti, hogy ma gán sze mé lyek
ese té ben in gat la non ként 12.000,- Ft-tal,
jo gi sze mé lyek, in téz mé nyek, egyéb
szer vek ese té ben pe dig 12.000,- Ft +
ÁFA összeg gel emel te meg a Tár su lat az
ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze gét.

Az OTP Bank 2012. jú li us ele je óta fo -
lya ma to san utal ja ki a le járt la kás ta ka -
rék-pénz tá ri szer zô dé sek meg ta ka rí tott
össze ge it a Tár su lat ré szé re. Amennyi -
ben a ki u talt összeg nem éri el a
212.000,- Ft-ot ér de kelt sé gi egy sé gen -

ként, a Tár su lat kü lön bö zet meg fi ze té -
sé re szó lít ja fel az in gat lan tu laj do no -
so kat, en nek ér de ké ben no vem ber kö -
ze pé tôl le vél ben ér te sí ti az érin tett LTP
és tár su la ti szer zô dô ket, va la mint jo gi
sze mé lye ket.

A kü lön bö zet meg fi ze té si ha tár ide je
2012. de cem ber 31., mely nek össze gét a
Tár su lat Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél
ve ze tett szám la szá má ra tör té nô uta lás -
sal, be fi ze tés sel tel je sít he tik az érin tet -
tek. Ezú ton is fel hív juk a fi gyel met,
hogy az érin tett szer zô dôk uta lás kor a
köz le mény ro vat ban je lez zék ne vü ket,
az ér de kelt ség cí mét, va la mint az LTP
szer zô désszá mot. Amennyi ben a szer -
zô dô fél nem ren del ke zik szám la szám -
mal, a kü lön bö zet össze gét a Pát ria
Ta ka rék szö vet ke zet nél sze mé lyi iga -
zol vány fel mu ta tá sá val csekk nél kül,
kész pénz ben is be tud ja fi zet ni az ér te -
sí tô le vél ben sze rep lô szám la szám ra.

DÁN SZENT MIK LÓS-NYÁR EGY HÁ ZA

VÍ ZI KÖZ MÛ TÁR SU LAT

gép jár mû adó ról szó ló 1991. évi

LXXXII. tör vény al kal ma zá sá ban sú -
lyos moz gás kor lá to zott az a

sze mély, aki a sú lyos moz gás kor lá to zot tak
köz le ke dé si ked vez mé nye i nek rend sze ré -
rôl szó ló jog sza bály ban meg ha tá ro zott ál la -
po ta mi att sú lyos moz gás kor lá to zott nak
mi nô sül, és ezt a tényt az ott meg ha tá -
ro zott szak vé le mény iga zol ja.

A sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz -

le ke dé si ked vez mé nye i rôl szó ló 102/2011.

(VI.29.) Korm. ren de let sza bá lya i ból kö vet -
ke zô en a 2013. év tôl az ún. „7 pon tos
iga zo lás sal”, il le tô leg a ren de let 2012.
már ci us 30-án ha tá lyos 7. § (3) bek. ac)
al pont ja sze rint sza kér tôi szerv ál tal ki a dott
szak vé le ménnyel ren del ke zû sze mé lyek
nem te kint he tôk sú lyos moz gás kor lá to -
zott nak, így gép jár mû adó-men tes ség re
sem jo go sul tak.

Ah hoz, hogy ezen sze mé lyek – füg get le -
nül at tól, hogy egész ség ügyi ál la po tuk évek,
eset leg év ti ze dek óta vég le ges nek te kint he -
tô – to vább ra is jo go sul tak le gye nek az
adó men tes ség re, a sza kér tôi szerv nél
(2012. év vé gé ig) a köz le ke dô ké pes sé gük
mi nô sí té se cél já ból vizs gá la ton kell részt
ven ni ük és an nak ered mé nye ként sú lyos
moz gás kor lá to zott sá gu kat meg áll apí tó
új iga zo lás sal kell ren del kez ni ük.

Sú lyos moz gás kor lá to zott sze mély nek mi -
nô sül az a sze mély, aki a 102/2011.

(VI.29.) Korm. ren de let 2. §. a) pont já ban
le ír tak nak meg fe lel. A sú lyos moz gás kor -
lá to zott ság té nye – a gép jár mû adó-

men tes ség meg áll apí tá sá hoz kap cso ló -
dó an – az aláb bi szak ha tó sá gi el já rás
so rán ki ál lí tott
• el sôd le ge sen a Nem ze ti Re ha bi li tá ci ós

és Szo ci ál is Hi va tal (sza kér tôi szerv)
ál tal a köz le ke dô ké pes ség mi nô sí té sé rôl
ki a dott szak vé le mény má so lat tal,

• má sod la go san a Fot. (a fo gya té kos sze mé -

lyek jo ga i ról és esély egyen lô sé gük biz to sí -

tá sá ról szó ló 1998. évi XXVI. tv.) sze rin ti
fo gya té kos sá gi tá mo ga tás (Ma gyar Ál lam -
kincs tár ál ta li) meg áll apí tá sá ról szó ló ha tó -
sá gi ha tá ro zat, vagy a meg áll apí tás alap -
já ul szol gá ló ha tá lyos szak ha tó sá gi ál lás fog -
la lás, szak vé le mény má so lat tal, vagy

• az Mr. (a ma ga sabb össze gû csa lá di pót -

lék ra jo go sí tó be teg sé gek rôl és fo gya té kos -

sá gok ról szó ló 5/2003. (II.19.) ESzCsM

ren de let) 3. szá mú mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott iga zo lás má so lat tal (A 18. élet évét

be nem töl tött, az Mr. 1. szá mú mel lék le -

té nek L) pont já ban meg ha tá ro zott moz -

gásszer vi fo gya té kos ság ban szen ve dô sze -

mély, vagy aki a P) pont ban meg ha tá ro zott

több szö rös és össze tett be teg ség ben szen -

ved és több szö rös és össze tett be teg sé gei

kö zül leg alább az egyik moz gásszer vi fo gya -

té kos sá got okoz.) iga zol ha tó.

Ha Ön már ren del ke zik a fen ti ek ben
le írt iga zo lá sok va la me lyi ké vel, kér jük, szí -
ves ked jen azt ön kor mány za ti adó ha tó sá -
gunk hoz el jut tat ni. Amennyi ben nincs
iga zo lá sa, in téz ked jen an nak év vé gé ig
tör té nô be szer zé sé rôl!

Az elô zô ek ben ne ve sí tett oki ra tok
egyi ké vel sem ren del ke zô ügy fél a köz -
le ke dô ké pes ség mi nô sí té sét elô se gí tô,
ren del ke zés re ál ló or vo si do ku men tá -
ci ó val és egyéb ira tok kal a la kó he lye
sze rin ti ok má nyi ro dá nál (2200 Mo nor,
Kos suth La jos u. 78-80.) ké rel mez he ti
sú lyos moz gás kor lá to zott sá gá nak meg ál-
l apí tá sát. E ké re lem mel az ok má nyi ro da
meg ke re si a sza kér tôi szer vet a köz le ke dô -
ké pes ség mi nô sí té se ér de ké ben.

A köz le ke dô ké pes sé gé ben sú lyo san aka -
dá lyoz ta tott ság té nyé rôl a sza kér tôi vé le -
ményt a Nem ze ti Re ha bi li tá ci ós és Szo ci -
ál is Hi va tal ál lít ja ki, an nak tar tal mát sem
az adó ha tó ság, sem az ok má nyi ro da nem
bí rál hat ja fe lül.

Ha a „ré gi iga zo lás sal” ren del ke zô sze -
mély fe lül vizs gá la ton 2012. de cem ber
31-ét kö ve tô en vesz részt, ak kor az
adó men tes ség ér te lem sze rû en csak az
új iga zo lás ki ál lí tá sát kö ve tô hó nap
1. nap já tól jár.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az LTP szerzôdések megszüntetésérôl

Módosul a kommunális adó összege

Tájékoztató a SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ
gépjármûadó-mentesség 2013. január 1-jétôl változó feltételeirôl

Tájékoztató az érdekeltségi hozzájáruláshoz
szükséges különbözet megfizetésérôl

A

A

A

A



z el múlt hó na pok ban igye kez -
tem fel tér ké pez ni a he lyi vi szo nyo kat,
il let ve a te endôimet. Úgy gon do lom, a
leg több szü lô vel si ke rült meg ta lál nunk
a kö zös han got, szí ve sen hoz zák ta ná -
csa dás ra, stá tusz vizs gá lat ra a ki csi ket,
ami na gyon fon tos, hi szen így idô ben
ki de rül het nek az eset le ges fejlôdé si,
moz gás-, lá tás-, hal lás- és egyéb prob lé -
mák, ami ket mi nél elôbb ér de mes or vo -
sol ni a tel jes gyó gyu lás ér de ké ben.

A stá tusz vizs gá la tok rend je a kö vet kezô:
1 hó na pos, 3 hó na pos, 6 hó na pos, 1, 2, 3,
4, 5, 6 éves kor. Az 5 éves stá tusz vizs gá -
lat ki emelt je lentôség gel bír, hi szen ez a

be is ko lá zá si vizs gá lat. A je len leg ér vé -
nyes kö te lezô védôol tá si sé ma pe dig az
aláb bi: 2., 3., 4., 15., 18. hó és 6. év.

Rend sze res idôkö zön ként az ott ho nuk -
ban lá to ga tom meg a gyer me ke ket. A csa -
lád lá to ga tá sok al kal má val a meg szo kott
kör nye ze tük ben lát ha tom a ki csi ket,
akik ott hon tel je sen más ként vi sel ked -
nek, mint a vé dô nôi ta ná csa dó ban – ami
egy hi va ta los hely – így tel je sebb ké pet
ka pok a gyer mek fejlôdé sérôl, vi sel ke -
dé sérôl. Gyak ran gon dot okoz vi szont
szá mom ra a há zak meg ta lá lá sa, hi szen
sok eset ben nincs kint a ház szám, vagy
ré gi ház szám sze re pel.

Az óvo dák ban rend sze re sen vég zek
tisz ta sá gi vizs gá la tot, ami nek az ered -
mé nyét je len te nem kell a he lyi leg il le té -
kes ÁNTSZ fe lé. Prob lé ma ese tén jel zek
a gyer mek óvónôjé nek, aki írás ban ér te -
sí ti a szü lôt. A szü lô nek a kö vet kezô
mun ka na pon írás ban kell nyi lat koz nia,
hogy el vé gez te a ke ze lést. Amennyi ben

ezt nem te szi meg, ak kor én ke ze lem le a
gyer me ket és je len tem az ese tet az
ÁNTSZ-nek, aki pénz bír sá got is ki szab -
hat adott eset ben. Ugya nez az el já rás az
is ko lai tisz ta sá gi vizs gá la tok ese tén is.
Nem szé gyen, ha va la ki ben te tût ta lál -
nak, bár ki vel elôfor dul hat, a lé nyeg az,
hogy or vo sol juk a prob lé mát, ke zel jük
meg fe lelôen a gyer me ket.

Kér dé se ik kel bát ran ke res se nek meg
az aláb bi el ér hetôsé ge ken:
– e-ma il: ve do no@nya regy ha za.hu
– Telefon: 

06-30-512-2065
06-29-490-787

– szem élye sen a 
ta ná csa dó ban.

Min den ki nek 
Ál dott Ün ne pe ket
kí vá nok!

Eu ró pai uni ós for rás ból újul hat meg jö vô re a 
ré gi köz ség há za – je len leg az „Ez red vég Mú ze um
és Ba ba gyûj te mény”-nek ott hont adó épü let.

z Eu ró pai Me zô gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból fa lu -
me gú jí tás ra és fej lesz tés re tá mo ga tás ve he tô igény be
olyan he lyi vagy or szá gos vé de lem alatt nem ál ló épü -

let fel újí tá sá ra, amely a te le pü lés éle té ben, meg je le né sé ben
je len tôs sze rep pel bír.

Él ve a le he tô ség gel, az ön kor mány zat no vem ber ben pá lyá za tot
adott be a te le pü lés köz pont já ban fek vô, an nak ar cu la tát je len -
tô sen meg ha tá ro zó, ré gi köz ség há za épü le té nek fel újí tá sá ra.

Mint is me re tes, 2010 óta ez az épü let ad ott hont az „Ez red vég
Mú ze um és Ba ba gyûj te mény”-nek. Kasz ner Mar git mû vész nô
2010-es vég aka ra ta sze rint in gó- és in gat lan va gyo nát Nyár egy -
há za Ön kor mány za tá ra hagy ta, az zal a fel té tel lel, hogy ma gán -
gyûj te mé nyé nek he lyet biz to sí tunk. A Kép vi se lô-tes tü let ak kor
úgy dön tött, ele get tesz a ké rés nek, és az egy kor köz ség há za ként
funk ci o ná ló épü let ben el he lye zés re ke rült az ér té kes gyûj te mény.

A Mú ze um elôtt el ha lad va min den ki nek fel tûn het, hogy az
épü let rend kí vül rossz ál la pot ban van: a hom lok zat ról a va ko lat
táb lák ban hul lik, az eresz desz ká zat szét kor hadt, a te tô cse rép
ré gi, tö re de zett, az alat ta lé vô lé ce zés is el kor hadt már. A nyí-
lá szá rók az ut cai hom lok za ton jó ál la pot ban van nak, azon ban a
re dô nyök cse ré re szo rul nak.

A ter ve zett fe lú jí tás ré sze ként sor ke rül het a hom lok zat és a
láb azat va ko lat ja ví tá sá ra és fes té sé re, a rossz ál la pot ban lé vô

nyí lá szá rók és re dô nyök cse ré jé re. Meg újul hat a te tô szer ke zet
is – a ter vek ben te tô lé ce zés és új cse re pek fel ra ká sa sze re pel.

Az ön kor mány zat a Mú ze um ud va ri ter mét nem csak ki ál lí tá -
sok nak, ha nem más je les ese mé nyek nek (pl. há zas ság kö tés) is
fenn tart ja. En nek meg kö ze lít he tô sé gét ten nénk ké nyel me seb -
bé, ele gán sab bá egy sé tány ki a la kí tá sá val, a Köz ség há za és a
Mú ze um kö zöt ti park fe lú jí tá sá val.

A be a dott pá lyá zat ban olyan fe lú jí tás sze re pel, amely – ha
meg va ló sul – lát vá nyá ban vissza ad ja az épü let száz éves ko rát,
és ez zel a te le pü lés köz pont já nak han gu la tát is meg ha tá roz za.
A pá lyá zat össz ér té ke 12,5 mil lió fo rint, el bí rá lá sa ta vasszal
vár ha tó.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Immár fél éve, hogy Nyáregyházán dolgozom. Elôször is
szeretném megköszönni, hogy olyan kedvesen fogadtak.
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Kedves Anyukák, Apukák!

Megújulhat a régi községháza épülete…

A

EGÉSZSÉGÜGY

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A

LAJÁNÉ KURIS
LORETTA VÉDÔNÔ

ÍZE LÍ TÔ A 
PROG RA MOK BÓL:

Kez dé si idô pont: 9.00 óra

• Ki ra ko dó vá sár;
• Film ve tí tés és kéz mû ves fog lal -

ko zás a há zas ság kö tô te rem ben.
• Ebé del jünk együtt! – ad ven ti 

kö zös ebéd (bab gu lyás, 
szé kely ká posz ta, má jas hur ka,
mé zes ka lács, hó lab da).

• For ralt bor és for ró tea;

ÜN NE PI MÛ SOR:

10.00 Fel lép nek a ze ne is ko la nö ven dé kei
11.00 Nyáry Pál Nyug dí jas Klub
12.00 Ad ven ti gyer tya gyúj tás
13.00 Ró mai Ka to li kus Plé bá nia mû so ra
14.00 Evan gé li kus Egy ház köz ség mû so ra
15.00 A 2. év fo lya mos di á kok ün ne pi elô adá sa
16.00 Nyár egy há zi Ha gyo mány ôr zô Sze re tet- 

cso port fel lé pé se
17.00 Nó ta- és Nép dal kör
18.00 Di a mond Tánc is ko la gá la mû so ra

Ezen a na pon az Irány ta xi szol gál ta tá sát min den la kos in gye ne sen igény be ve he ti.
In du lá si idô pon tok Fel sô nyá regy há zá ról (Szen tim re te lep érin té sé vel): 9.30, 11.30, 14.30 és 17.30 óra

Vissza út (A Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la és A.M.I. elôl): 13.00, 16.00 és 19.00 óra

TÁ MO GA TÓ INK: Nyár egy há zi Egy ház köz sé gek, 100 fo rin tos bolt, Bar tos An dor, CBA, Csa lád se gí tô Szol gá lat, Fá bi án Ti bor és csa lád ja, Fa-Ko vi Kft., Hohn bolt,
Ifj. Ma ros vá ri Lász ló és csa lád ja, Il di kó vi rág bolt, Ilo na vi rág bolt, Ir ka-fir ka bolt, Ke le men Nor bert, Ma ros vá ri Lász ló né, Ma ya ru há za ti bolt, Mé szá ros Lil la, Or szág Mi hály,
Pál fi Ist ván, Pász tor bolt, Pri belszky bolt, Sin ka bolt, Var ga Jó zsef, Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la és A.M.I. pe da gó gu sai és tech ni kai dol go zói, és te le pü lé sünk köz mun ká sai.
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2723 Nyáregyháza,     Széchenyi út 17.
Tel./fax: 06/29-490-259
Mobil: 06/30-212-7766
Fa-Kovi Kft.

köz pon ti óvo dá ban az ôsz – szo -
kás sze rint – te vé ke nyen, moz gal -
ma san és ese mény dú san telt.

Az aláb bi ak ban kö vet kez zen egy rö vid kis
vissza te kin tés az el múlt hó na pok lé nye -
ge sebb tör té né se i re.

A ne ve lô-ok ta tó mun ka, a cso port fog lal -
ko zá sok be in du lá sát kö ve tô en, le zaj lot tak
a gyer me kek mi nô ség biz to sí tá si fel mé ré -
sei, ame lyek a kö vet ke zô te rü le te ket ölel -
ték fel: szo ci ál is, ér tel mi, ver bál is, tes ti
ké pes sé gek, egész sé ges élet mód, csa -
lád rajz (el sô rajz) és szín is me ret. A fel mé -
ré sek ered mé nye i rôl az óvo da pe da gó -
gu sok a fog adó ó rák al kal má val tá jé koz -
tat ták az ér dek lô dô szü lô ket.
Amennyi ben va la me lyik te rü le ten prob lé -
ma gya nú ja me rült fel, az érin tett gyer -
me ke ket el küld tük a Ne ve lé si Ta ná csa dó
vizs gá la tá ra, ugyan ak kor el kez dôd tek az
egyé ni fej lesz té sek, lo go pé di ai fog la ko zá -
sok, va la mint a hi tok ta tás és – ne ve lé si
idôn kí vül – az an gol nyel vok ta tás.

Ôs szel sok ten ni va ló akadt az óvo dá ban.
A ter mé szet „kin cse i bôl” cso da szép kéz -
mû ves al ko tá sok szü let tek, ké szül tek a fi -
nom sá gok, vi ta min sa lá ta, sült tök, al más
pi te és az óvo da kis kert jé ben is akadt
mun ka bô ven a szor gos kis ke zek nek.

Ok tó ber 17-én a nagy cso por to sok kal „ta -
nul má nyi” ki rán du lá son vol tunk a Ma gyar
Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um ban. A szé -
pen fe lú jí tott, új ki ál lí tá sok kal gaz da go -
dott in téz mény ben ren ge teg ér de kes és
iz gal mas fel fe dez ni va lót ta lál tunk a gye -
re kek kel. A ha gyo má nyok hoz hí ven, az
idén is részt vet tünk egy mú ze um pe da gó -
gi ai fog la ko zá son, ami nagy si kert ara tott
az óvo dá sok kö ré ben. Itt ugyan is, le he tô -
vé vált meg fog ni, meg si mo gat ni, test kö -
zel bôl meg szem lél ni, ta nul má nyoz ni a ki -
tö mött ál la to kat, pré me ket, tol la kat,

cson to kat, kö vü le te ket, ás vá nyo kat stb.
A vi dám han gu la tú ki rán du lás dél után,
egy ját szó té ri mó ká zás sal ért vé get. Más -
nap az em lé ke ze tes és tar tal mas ki ruc ca -
nás ról a na gyok gyö nyö rû, szí nes él mény -
raj zo kat va rá zsol tak pap ír ra.

Ok tó ber 24-én óvo dás cso port ja ink kal ki -
sé tál tunk a Hô sök te ré re, ahol egy rö vid
kis meg em lé ke zést kö ve tô en, a gyer me -
kek ün ne pi ver sek kel, éne kek kel, va la -
mint az ál ta luk ké szí tett nem ze ti szí nû
zász lócs kák kal tisz te leg tek a for ra da lom
hô sei elôtt.

No vem ber 15-én Ko vács Lász ló nép ze -
nész lá to ga tott el óvo dánk ba, aki egy
Már ton-na pi ze nés-tán cos mû sor ral szó -
ra koz tat ta a gyer me ke ket. A tré fás össze -
ál lí tást né pi hang szer be mu ta tó val és
me se já ték kal „fû sze rez te”. A ki csik és
na gyok egya ránt él vez ték az ön fe ledt
mu lat sá got.

Jelenleg a közelgô ünnepi idôszakra ké-
szülünk a gyermekekkel. Már járt nálunk
a Mikulás bácsi és elkészültek a karácso-
nyi fényképek.
Itt sze ret ném min den ked ves ol va só fi -
gyel mét fel hív ni ar ra, hogy óvo dánk sa ját
hon lap ján meg te kint he tô ek a fen ti idô -
szak ban ké szült fény ké pek, va la mint az
in téz mé nyünk kel kap cso la tos in for má -
ci ók, do ku men tu mok. Web la punk el ér he -
tô sé ge: ovo da.nya regy ha za.hu

A Nap su gár Óvo da Nyár egy há za
min den dol go zó ja ne vé ben 

ezú ton kí vá nok min den ki nek 
Ál dott Ka rá cso nyi Ün ne pe ket 

és Bé kés, Bol dog Új Esz ten dôt!

BUN TA ZSÓ FIA IN GE BORG

ÓVO DA PE DA GÓ GUS

Elõadás a Természettudományi
Múzeumban
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Ôsz a Napsugár Óvodában

A

ÓVODAI ÉLET

Megemlékezés a Hõsök terén

„Szeresd a gyermeket! Ne legyen bús, komoly, Szemének

tükribôl játsszék örök mosoly. Maradjon a gyermek: 

gyermek, míg csak lehet, Majd érzi súlyosan ô is az életet.

Hintsen a kikelet tarka virágokat, Daloljon a madár az

árnyas lomb alatt. Csörgesse a patak csillogva gyöngyeit 

– Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”
(Pósa Lajos)

Mákvirág csoport



e cem ber 2-án va sár nap meggy új -
tot tuk az el sô ad ven ti gyer tyát, és
ez zel kez de tét vet te ÁD VENT ün -

nep kö re. Ez a négy he tes idô szak az év
leg fel eme lôbb idô sza ka, mely ben át él he -
ti min den ki Is ten sze re te té nek ára dá sát –
bár a sok to la ko dó aján lat, za jok, fé nyek
és szán dé kok fél re ve zet he tik a ma gá ra
nem vi gyá zó em bert.

Ád vent pró ba té tel is! Meg pró bál ben -
nün ket az ün ne pi idô szak. Ar ra ösz tö nöz,
hogy sod ród junk a vi lág ban. De is me rünk
egy má sik le he tô sé get is: fel ada ta ink tel -
je sí té se köz ben meg ta nu lunk ál lan dó an
össz pon to sí ta ni az ígé ret re, Jé zus Krisz -
tus vissza té ré sé nek be kö vet ke zô ese mé -
nyé re. Az ád vent szó je len té se: el jö ve tel,
és az ün nep kör Krisz tus vissza jö ve te lé nek
ígé re tét hor doz za.

Ád vent idô sza ka le he tô ség és szám -
adás is egy ben. Le he tô ség a krisz tu si
cse le ke de tek re: a sze re tet ben va ló fej lô -
dés re és a sze re tet szol gá lat ra. Igaz, ez az
év min den nap ján meg van, de a ké szü lô -
dés idô sza ká ban kü lön le ge sen fon tos sá
vá lik, hogy kör nye ze tünk, el sô sor ban a
csa lá dunk, az tán min den más em ber bé -
kes sé gét, lel ki sé gét is gon doz zuk, ápol -
juk. Ád vent egy ki csit a szám adás idô sza -

Ád ven ti ko szo rú
Lo bo gó gyer tyái
Öröm hírt je lez nek:
Meg kell szü let nie
Az égi gyer mek nek.

za jos, for ró nyár után bé ke van a
ter mé szet ben. A nap su ga rai kel le -
mes si mo ga tás sal öle lik át az alud ni

ké szü lô „éle te ket”, a szél alig moz gat ja az
ága kat, a le ve lek lep ke szár nyú li be gés sel
száll nak alá. Tél be haj lik már az ôsz. Ha mar
sö té te dik. Bent me leg van. Las san ben nünk
is le csen de se dik min den. Ád vent van.
Hosszú es té in ken gon do la ta ink ba mé lyed ve
vá runk… Min den ki vár va la mit, vagy va la kit.
A gye re kek tü rel met le nül vár ják a ha vat, a
Mi ku lást, Ka rá csonyt. Van, aki a fi ze té sét,
nyug dí ját, van, aki a gye re két vár ja vá gya ko -
zó szív vel. Jön a Ka rá csony.

Vi gyáz zunk, hogy ezt a bé kés, nyu godt
han gu la tot ne za var ja meg sem mi. Ne akar -
junk na gyobb aján dé kot ven ni, mint ta valy,

ne ter vez zünk na gyobb ven dég sé get, mint az
el múlt év ben. Ôriz zük ben nünk a csen des sé -
get, mert lel künk er re vá gyik. Éb red jünk rá
mi re te rem tett min ket az Is ten? Haj tás ra,
ide ges ke dés re, mun ká ra erôn kön fe lül?

Áll junk meg, gon dol kod junk be fe lé, hagy -
juk, hogy a Szent lé lek mun kál kod jon ben -
nünk. Ha meg vizs gál juk lel ki is me re tün ket,
lel kün ket tisz tá ba tesszük, ak kor meg szen te -
lô dik a mi vá ra ko zá sunk és lét re jön szá -
munk ra az iga zi Ád vent, amely ben Jé zus sal
va ló ta lál ko zás ra ké szü lünk fel.

Ád vent volt a múlt ban, van a je len ben és
lesz a jö vô ben is! Ád vent volt ak kor is, mi kor
az Ószö vet ség né pét az úr el jö ve te lé re va ló
vá ra ko zás han gu la ta, lel ki sé ge jár ta át. A nép
Jé zus el jö ve te lé re vá gya ko zott. Vár ták a
meg ígért Mes si ást, aki meg ér ke zett az el sô
Ka rá cso nyon. Az óta min den Ád vent a lel ki

fel kész ülés ide je, ami csak csen des ség ben
jö het lét re. Ezért az ün nep lé nye ge ne a
ka rá csony fa, aján dék, fi nom étel le gyen,
ha nem Jé zus, aki meg szü le tett, aki meg szü -
let het ben nünk is az ád ven ti idô szak vé gé re
és ak kor lesz iga zi, Is ten tôl me gál dott, bol -
dog Ka rá cso nyunk.

A tá vo li jö vô ben is lesz egy rend kí vü li
„Ka rá cso nya” az em be ri ség nek: Jé zus má -
so dik el jö ve te le. A Bib lia sze rint ott te szi le
el ôször a lá bát, ahon nan egy szer fel emel -
ke dett.

Mi vár juk az Urat, mint meny asszony a vô -
le gényt. Le gyünk ké szen lét ben, mé cse sünk
tar tó já ból ne fogy jon ki so ha az olaj, ôriz zük
a lán got, hogy ami kor meg jön a vô le gény,
ké szen ta lál jon.

Ád vent, te szé pen csen gô, ked ves szó,

Ád vent, te hal kan szí vet biz ta tó,

Ád vent, te min dent elô ké szí tô,

Is ten nel em bert össze bé kí tô,

Ta níts meg hin ni tisz tán, csen de sen,

Ta níts meg él ni bûn tôl men te sen,

Ta níts meg ar ra: min dig van cso da,

Mely lát ha tat lan: Is ten szent Fia

Kér lek, se gíts meg, édes Is te nem,

Ve lem le gyél a bol dog ün ne pen.

VESZ TEG IST VÁN NÉ

ka is: a Krisz tus is me re té rôl és az el fo ga -
dott ke gye lem ha tá sá ról. Min den tet tünk,
sza vunk szám adás: bi zo nyít ja, hogy Krisz -
tus ha tá roz za meg az in dí té ka in kat vagy
más egyéb, mint pél dá ul az önér ze tünk,
vagy is ön zô em be ri ér de künk?

Kí sér tést je lent a vi lág csil lo gá sa. Csá -
bít és vonz. Ko runk ban ád vent idô sza kát
ál ta lá ban már nem a Krisz tus el jö ve te lé -
nek üze ne te és hí re töl ti ki, ha nem vá sár -
lás ra, köl te ke zés re ösz tön zô rek lá mok és
csá bí tó, még is üres ígé re tek. Kí sér tést je -
lent ez min den em ber szá má ra. Na gyon
ha mar el te re li a fi gyel met a lé nyeg rôl, és
ki foszt hat ja még azo kat is, akik nek van
lel ki gaz dag sá guk.

ÁD VENT A HÁ LA ÉS 
A DI CSÔ Í TÉS IDÔ SZA KA

á lát adunk Is ten sze re te té ért, mely
ki árad a vi lág ba. Di csô ít jük Is ten
böl cses sé gét, aki a bûn mi at ti

meg rom lást hely re ál lít ja a sze re tet ere jé -
vel. A Krisz tus kö zös sé gét is me rô hí vôt
olyan kincs bir to ko sá vá tet te, me lyet
má sok nem is mer het nek, amíg ma gát
Krisz tust nem is me rik, ezért – no ha so -
kan be szél nek ró la, még is – kép te le nek
ér té kel ni ezt. Ez a kincs a Krisz tus bé kes -
sé ge, az Is ten nel ren de zô dött kap cso lat
és a meg bé kü lés ál la po tá nak bol dog -
sá ga. Meg bé kül tünk Is ten nel és erôt
kap tunk ar ra, hogy meg bé kül jünk a kör -
nye ze tünk kel, em ber tár sa ink kal is.

HOR VÁTH NÉ CSO SZÁNSZKY MÁR TA

EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

Ádvent van,

Gyertya gyúl,

Szívünk új dalba kezd.

Lobbanó fénye hull,

Szám szerint még csak egy.

Életünk árnyai

Fényében tûnjenek!

Jézus jön, örvendjünk,

Ég és föld ünnepel.

Ádvent van,

Gyertya gyúl,

– újra egy esztendô –

Világít szemünkben,

Szám szerint már kettô.

Ôszinte szavakra

Biztat a jövendô.

Jézus jön, örvendjünk

Bûnünkbôl ébresztô!

Ádvent van,

Gyertya gyúl,

Jön már a Karácsony.

Ajándék Istentôl

Szám szerint épp három.

Igéjét hirdeti

Jordánnál szent János.

Jézus jön, örvendjünk

Szívemet kitárom.

Ádvent van,

Gyertya gyúl.

Biztat, hogy készen légy.

Titkoknak zárja nyíl

Szám szerint éppen négy.

Hadd legyen ünnepünk

Valódi ünneppé.

Jézus jön, örvendjünk!

Angyalszárny röppenjél! 

Koczor Tamás

e het-e az idei ad ven ti idô al ka lom a mé lyebb is ten is me ret -
re, meg té rés re? Job ban, mint más kor… A ka rá cso nyi
idô – ta nul tuk – ke gyel mi idô. Mennyei Atyám, mi re

hívsz min ket, en gem ezek ben a he tek ben? A ka rá cso nyi ké szü -
lô dés ben egy re töb ben már sza bá lyos
stra té gi át ké szí tünk: ter vet, hogy ki ket
kell meg lá to gat nunk; csa lá di, ro ko ni
össze jö ve te lek ku sza szá la it pró bál juk
össze szö vö get ni; aján dé kok gar ma dát
ké szít jük; és sak ko zunk a sza bad na pok -
kal. Könnyen el ju tunk oda, hogy eb ben
a haj szolt vi lág ban már az EM BER ké -
szít ka rá csonyt. Ér de mes ezért fe li déz ni
azt az el sô Ka rá csonyt, ami kor Má ria és
Jó zsef éle té ben még IS TEN ké szí tett
aján dé kot ne kik. Egy je gyes pár éle té be
be rob ban egy gyer mek! Má ria töp reng:
Ho gyan? Jó zsef zú go ló dik: Ki tôl? Nép -
szám lá lás ra kell in dul ni uk. Majd me ne -
kül ni He ró des elôl. Csu pa vá rat lan,
ri asz tó kö rül mény. És ezek kö zött még is meg élik, amit az an -
gya lok hir det tek: „Bé kes ség a föl dön a jó aka ra tú em be rek nek!”
Mert Is ten aján dé kát el is mer ték a Gyer mek ben. A be ke re te zett
vers szé pen szól er rôl a ke gyel mi sza bad dá-vá lás ról. Az üd -
vös ség tör té net ke gyel mi pil la na ta it min dig Is ten ké szí ti. Aján -
dé ka né ha vá rat lan, föl ka va ró, el ôször nem is tû nik aján dék -
nak, sok szor in kább csa pás nak, és csak ha el fo ga dom, ak kor
vá lik bé kes ség ho zó vá, ak kor szen tel meg en gem. Ezért áll itt a
kér dés: ke resz tény em ber ként aka rom-e en ged ni, hogy Is ten

ké szít se szá mom ra az idei ad ven tet és ka rá csonyt? „Ké szít se tek
utat a pusz tá ban” – mond ja Iza jás pró fé ta. A Meg vál tó nak sza -
bad em be rek re van szük sé ge. Ne hogy az egy re lá za sabb ké -
szü lô dés gúzs ba kös sön, mint va la mi pók fo nál, és ép pen eb ben

a ke gyel mi idô ben zár ja be a fü le met és
a sze me met. El ha tá ro zom: el sô aján dé -
kom min den ki szá má ra a Gyer mek szü -
le té sé nek öröm hí re lesz! A meg le pe tés
ké szí tést is ko mo lyan ven ni: do bo zok
he lyett ma ga mat sze ret ném ün nep lô be
cso ma gol ni, az az pró bál junk meg tér ni
kap cso la ta ink ban, meg újul ni Is ten ke-
 re sé sünk ben és be fo gad ni a sze líd
Meg vál tót.

Ez zel kí vá nok min den ked ves Test vé -
rem nek Is ten ben gyö ke re zô ad ven tet és
ál dott Ka rá csonyt!

AN TAL AND RÁS I KA TO LI KUS LEL KI PÁSZ TOR

ÚJRA ÁDVENT
„Egyenesedjetek fel, és
emeljétek fel a fejeteket, mert
közeledik a megváltásotok.”

(Lk 21,28.)
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Az Úr ADVENTET készít számunkra!

ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Ádvent

D

H

A

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

L
Nem nyílt ki József görcsös ökle, 
veszôdött vele és szólt az angyal: 
Hát nem látod, hogy az ôsi hajnal 

hûvöse szorult itt redôkbe? 
Márián mitôl e változás? – dörmölt. 

S az angyalt kancsítva nézte.
De ekkor már rárivallt: Te, ács!

Isten munkál itt, nem veszed észre? (...) 
És fölfogta. És bele is rémült. 

Akkorra az angyal se volt ott. Lassún 
csúsztatta alá nehéz, gyûrtsapkáját. 

S háladalba fogott.

Rilke: József bizalmatlansága

ÜN NE PI GYÜ LE KE ZE TI AL KAL MAK, ME LYEK RE SZE RE TET TEL 
HÍV JUK ÉS VÁR JUK KED VES TEST VÉ RE IN KET!

– Gyer me kek Ka rá cso nya: De cem ber 23-án va sár nap 14 óra – Gyü le ke ze ti te rem
– Ün ne pi úr va cso rás is ten tisz te let: De cem ber 25. és 26. 11 óra – Temp lom
– Óév bú csúz ta tó is ten tisz te let: De cem ber 31. 18 óra – Gyü le ke ze ti te rem

Ha va la ki ko ra és egész sé gi ál la po ta mi att nem tud el jön ni
az is ten tisz te le tek re, há zi úr va cso ra vé tel re min dig van
le he tô ség, meg be szé lés sze rint (tel.: 06-20-8243-086).

A Nyár egy há zi Evan gé li kus Gyü le ke zet El nök sé ge 
íés Pres bi té ri u ma ne vé ben
Is ten tôl Ál dott, bé kés Ka rá csonyt és Bé kés, 
Bol dog új Esz ten dôt kí vá nunk!

„Meg je lent az Is ten üd vö zí tô ke gyel me min den 

em ber nek.” (Tit 2,11.)



a rá csony ra ké szü lünk, a cik ket
no vem ber 27-én írom, mi kor
száz ág ra süt a nap és oda kint

+17-fok van. Ne héz ad vent elôtt az üze -
net rôl be szél ni, hi szen az ad vent a ka -
rá csony hoz ve ze tô út. Majd jö vô va sár -
nap lé pünk az ad ven ti idô be, mi kor is
meg kez dünk egy lel ki uta zást. Az uta -
zás le het tar tal mas, épí tô, lel ki leg meg -
moz dí tó, át ha tó, sok-sok jel zô vel el lá -
tott, de saj nos nem ez a gya ko ri, ha nem
in kább a kö vet ke zô: fá rasz tó, gyors,
kap ko dós, ter hes. A leg több em ber a
ka rá csony hoz nem meg ér ke zik, ha nem
fel ké szü let le nül be esik. A fel ké szü-
 let len ség nek az ára az, hogy nincs lel -
ki sé ge, iga zi örö me, gaz dag sá ga az
ün ne pek nek. Az ün nep után nem fel -
töl te kez ve, meg újul va kez de nek az em -
be rek a mun ká juk ba, ha nem el fá rad va,
csa ló dot tan. Csa lód nak, hi szen sze mük
elôtt a gyer mek kor vá ra ko zá sa, cso da -
vá rá sa la pul, va la mi cso da szép, ti tok -
za tos, ben sô sé ges ün nep. Ez zel szem -
ben ma rad a pro fán, anya gi as, étel re
kon cent rá ló, té vét né zô, üres, de fe szült
együtt lét. El szok tunk at tól, hogy együtt
le gyünk, hogy be szél ges sünk, hogy
tar tal ma san tölt sük az idôt, el szok tunk
at tól, hogy a csa lád együtt, Igét hall gas -
son, hogy kö zös lel ki él mény hez jus -
son. Mi akar juk ál dot tá ten ni az ün ne -
pün ket, gon dos ko dás sal, vá sár lás sal,
meg le pe tés sel, de el fe lejt jük azt, hogy
az ál dást Is ten ad ja, an nak ad ja, aki fel -
ké szül an nak fo ga dá sá ra, aki ké ri, aki
vá gyik rá.

„Ne fél je tek, mert íme hir de tek 
nék tek nagy örö met, mely 

az egész nép nek örö me lé szen: 
Mert szü le tett nék tek ma 

a Meg tar tó, ki az Úr Krisz tus 
a Dá vid vá ro sá ban.”

Az üze net tar tal maz né hány na gyon
fon tos ele met. „Ne fél je tek”. A fé le lem
meg ha tá ro zó ér zé se az em ber nek, hi -
szen a fé le lem mi att tesz dol go kat, me -
lye ket egyéb ként nem ten ne, a fé le lem
mi att nem tesz dol go kat, me lye ket sze -
ret ne. A fé le lem na gyon össze tett és
fon tos ér zés, mellyel min den em ber
ren del ke zik, kell, hogy ren del kez zen.
A fé le lem nél vi szont az ará nyok na -
gyon fon to sak, mi tôl kell, hogy fél jen
az em ber és mennyi re kell, hogy fél jen.
Jé zus Krisz tus azt a fé lel met akar ja
elosz lat ni, ami meg mar kol ja az em ber
szí vét és szo rít va tart ja, nem en ge di,
nem eresz ti, leg fô kép pen a ha lál tól va -
ló fé le lem, a ma gány tól va ló fé le lem
ilyen. Jé zus Krisz tus azért jött el er re a
vi lág ra, hogy Szent lel ke ál tal min dig
ve lünk le gyen, va la mint a je len va ló vi -
lág ban meg tart son, az el jö ven dô be el -
ve zes sen. „Ne fél je tek” idén 2012-év -
ben is lesz ka rá csony Ma ják ide, vagy
oda, jö ven dö lé sek, kô be vé sett fé lel mek
el len ére is a mi éle tünk, az em be ri ség
éle te, Is ten ke zé ben van. Ké szü lök az

ün ne pi al ka lom ra a csa lá dom mal, a
Gyü le ke ze tem mel, az Egy há zam mal.
Ké szü lök az öröm re, me lyet az an gyal
ígért a pász to rok nak és ígért az Ô né pé -
nek. Öröm, amely a szü le tés sel jár, a re -
ménnyel, olyan re ménnyel, amellyel a
Mes si ás ér ke zett, amely re mény fe lül -
múlt min den vá ra ko zást. A re mény,
amely ott dö röm böl min den re mény te -
len em ber aj ta ján, min den cso dá ra vá ró
em ber fé lel mei kö zött. A fény, ami ki -
u tat sej tet, a fény Jé zus Krisz tus, aki a
ha lál sö tét lep lét is át vi lá gít ja. Ka rá -
csony kor, amit meg hir de tünk, az a re -
mény, az öröm és a sze re tet, ami mind
Is ten tôl árad hat ránk, árad jon ránk.

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min-
 den kit Ad ven ti Is ten tisz te le te ink re,
Ka rá cso nyi al kal ma ink ra.

Is ten áld ja éle tü ket, csa lád ju kat, ün -
nep lé sü ket, kí vá nom ezt a ma gam és a
Re for má tus Gyü le ke zet ne vé ben:

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

A Nyáregyházi Református Egyház Isten áldását kéri
minden olvasó életére és családjára.
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
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EGYHÁZI ÉLET

agy öröm szá munk ra, hogy Nyár egy há za meg ha tá ro -
zó ün ne pi meg em lé ke zé se i re Sze re tet cso por tun kat
rend sze re sen meg hív ják. Ez nagy erôt ad a foly ta tás -

hoz, újabb és újabb mû so rok elô ké szí té sé hez, kö zös sé günk
ki bon ta ko zá sá hoz. Ezú ton sze ret ném meg kö szön ni min den
ked ves Tá mo ga tónk nak a le he tô sé ge ket és a biz ta tást. De min -
de nek elôtt cso por tunk nak a rend sze res és ál do zat kész hoz zá -
ál lást, se gí tést, együtt mû kö dést, leg fô kép pen a sze re te tü ket.

Nem kí vá nom fel so rol ni ez év ben meg va ló sult fel lé pé se in -
ket, hisz’ azok kör nye ze tün ket és Er délyt is ma guk ba fog lal ják.
Min den hol Nyár egy há za sze re te té rôl tud tunk ta nú sá got ten ni.
Jó ér zés tölt el, hogy mû so ra ink ban le he tünk vi dá mak, ko mo -
lyak, szo mo rú ak és bol do gok. Ép pen úgy, mint a va lós élet
szín pa dán.

Leg kö ze lebb Fa lu ka rá cso nyi mû sor ral je le nít jük meg a bet le -
he mi be fog adó sze re te tet, mely ben a Ka rá csony di csô sé gét adó
Jé zus Krisz tust vár juk ott ho nunk ba és a szí vünk be.

Mû sor ral ked ves ked he tünk Szil vesz ter kor is. Bál-ren dez vé -
nyün kön egy szi por ká zó an vi dám, klasszi kus pa lo tás tánc cal
kö szönt jük majd ven dé ge in ket és az új esz ten dôt, mely re min -
den kit sok sze re tet tel vá runk!

ALBERT GIZELLA
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A Nyáregyházi Hagyományôrzô Szeretetcsoport
Áldásos, Békés Karácsonyt kíván a NyárfaLevél minden kedves Olvasójának!

A Római Katolikus Plébánia által
az elôzô lapszámban meghirdetett

BETLEHEM-KÉSZÍTÔ
pályázatra beérkezett alkotások

Szlama Bence és családja

Czira Gergõ és Baár BettinaNyáregyházi Zenebarátok Köre

Czira Mihály és mamájaOrszágh család

Murár Márton és családja

KÖZÉLET



FEL KÉSZ ÜLÉS A TÉL RE
SZE REZ ZÜK BE A LEG ALAP VE TÔBB 
ESZ KÖ ZÖ KET OTT HON RA:

• ho mok vagy só a je ges jár da sza ka szok
fel szó rá sá ra;

• a ho mok se gít sé gül szol gál hat, ha a
gép ko csit ki kell húz ni a hó fog sá gá ból;

• hó el ta ka rí tá sá ra szol gá ló la pát, erô -
sebb anya gú sep rô, pél dá ul ág sep rô.

A CSA LÁD ÉS AZ OTT HON FEL KÉ SZÍ TÉ SE
(FÔ LEG A CSA LÁ DI HÁ ZA SOK)

• Ké szül jünk fel ar ra, hogy né hány na pig
sa ját há za ink fog lyai le he tünk. A csa lád -
ta gok el lá tás hoz szük sé ges mennyi sé gû
tar tós élel mi szert és más fo gyó esz kö zö -
ket, a leg szük sé ge sebb fo lya ma to san sze -
dett gyógy sze re ket (kb. egy hét re ele -
gen dô menny iség ben), egyéb anya go kat

(fû tés hez) idô ben sze rez zük be. Ez utób -
bi do log ra kü lö nö sen ér de mes oda fi -
gyel ni, ha ve ze té kes gáz zal fû tünk.

• Nem árt a la kás hô szi ge te lé sét fe lül vizs -
gál ni, és ha szük sé ges, a ja ví tá so kat idô -
ben el vé gez tet ni (ez még gaz da sá gos is).

• A te tô hi bá i nak ki ja ví tá sa (súly fenn tar tá -
sa, la pos te tôk nél a hó lé el ve ze té se), az
esô csa tor nák ki tisz tí tá sa szin tén fon tos
le het, és ha szük sé ges, a ve szélyt je len tô
fa ága kat metsszük vagy vág juk le.

• A kü lön fé le csö vek, ká be lek fa lát tö ré se it
vizs gál juk meg, ha szük sé ges szi ge tel jük
be. Er re vég sô eset ben a pap ír is meg fe -
lel, amely egyéb ként jó hô szi ge te lô is.

• Te kint sük át az épü let fô ví zel zá ró he -
lye it. Ha kü lö nö sen hi deg van, hagy juk
ki csit csö pög ni a csa po kat: ez zel el ke -
rül het jük a szét fa gyá sát. A kin ti e ket
zár juk el és bur kol juk be.

• Le gyen ott hon tû zol tó ké szü lé künk (amúgy
is fon tos, hát ha még fû tünk min den le -
het sé ges esz köz zel). Na gyon kö rül te kin -
tô en jár junk el a fû tés sel (szén mo no xid
ve szély, tûz ve szély), a ka rá cso nyi dísz ki vi -
lá gí tá sok kal, gyer tya gyúj tá sok kal! Eze ket
hasz ná la tuk so rán so ha ne hagy juk fel -
ügye let nél kül. Kü lö nö sen ne bíz zuk eze -
ket a dol go kat gye re kek fel ügye le té re!

• Gon dos kod junk szük ség-vi lá gí tó esz köz -
rôl, (pél dá ul pet ró le um lám pá ról és pet -
ró le um ról, pa lack ról, mû köd tet he tô
gáz lám pá ról) áram ki ma ra dás ese té re.

• Tá jé ko zód junk a kör nye ze tünk ben lé vô
idôs, moz gás sé rült em be rek, vá ran dós
nôk fe lôl, tud juk, hogy ve szély hely zet -
ben mit kell ten nünk.

• Az ud va ron tar tott há zi ál la tok el lá tá sá ra
is fo ko zot tan fi gyel jünk! Szá muk ra is
áll jon ren del ke zés re a szük sé ges meny-
nyi sé gû, és mi nô sé gû táp lá lék.

• Fo koz za a biz ton sá gun kat, ha tud juk el ér -
he tô ek va gyunk má sok szá má ra, vagy biz -
to sí tott, hogy kap cso lat ba tu dunk lép ni
sze ret te ink kel, szük ség ese tén se gít sé get
tu dunk hív ni te le fo non, mo bil te le fo non.
En nek ak ku mu lá to rát ne hagy juk le me rül -
ni, sôt, ha te het jük, sze rez zünk be tar ta -

lék ak ku mu lá tort is. Fo ko zot tan fi gyel jünk
er re, ha kül te rü le ten la kunk, vagy ha
hosszabb út ra kell in dul nunk.

GÉP JÁR MÛ FEL KÉ SZÍ TÉ SE

• El len ôriz zük leg alább a kö vet ke zô ket:
fagy ál ló fo lya dék; tisz ta és ép gyer tyák;
fék be té tek és fék fo lya dék; sé rü lés men -
tes ki pu fo gó rend szer (CO ve szély!);
üzem anyag szû rô és lég szû rô ál la po ta.

• Meg fe le lô fû té si rend szer; fény szó rók
és jel zô lám pák ép sé ge; olaj szint és mi -
nô ség (az el hasz nált mo to ro la jok ala -
csony hô mér sék le ten nem biz to sí ta nak
már olyan jó ke nést); ter mosz tát mû kö -
dé se; ele gen dô szél vé dô mo só-fo lya -
dék; vész jel zô-lám pa mû kö dé se.

• Cse rél jük le a nyá ri gu mi ab ron cso kat!
A ma gyar or szá gi vi szo nyok kö zött, min den
hí resz te lés el len ére, a té li-nyá ri gu mik ál -
ta lá ban meg fe le lô ek, bár elô for dul hat nak
ext rém hely ze tek vagy meg is kö ve tel het -
nek bi zo nyos út sza ka szon spe ci á lis gu mi -
kat, esz kö zö ket (pl. hó lánc).

• Tan ko lás: so ha ne ürít sük le tel je sen a
tan kot. Ha már fé lig van, tan kol junk.
Hosszabb út ese tén nem árt, ha min d-
e zek mel lett még van né hány li ter tar -
ta lék üzem anya gunk is. Eb ben az eset -
ben sem ta ná csos egye dül el in dul ni.

• Az aláb bi té li kész let le gyen a gép ko csi -
ba: la pát; szél vé dô ka pa ró; ki csi sep rô;
zseb lám pa – ha szük sé ges elem; víz;
snack-étel; gyu fa; plusz zok ni, kesz tyû,
me leg ru ha; zseb kés; el sô se gély kész -
let; szük sé ges gyógy sze rek; pok ró cok;
von ta tó kö tél; úti só vagy ho mok; gyúj -
tás rá se gí tô ká bel; lát ha tó sá gi mel lény.

• Gép jár mû vel va ló uta zás so rán té li öl tö ze -
tét úgy ál lít sa össze, hogy szük ség ese tén
gya log is ké pes le gyen foly tat ni út ját.

• Amennyi ben hosszabb idôt (né hány
órát) kény te len ál ló gép jár mû vé ben tar -
tóz kod ni, a mo tor já ra tá sá val fût he ti az
utas te ret, de ne fe lejt sen el leg alább
tíz-ti ze nöt per cen ként szel lôz tet ni.

RU HÁ ZAT

• In kább több ré teg könnyû, mint egy ré teg
ne héz ru há zat a cél sze rû. Ha na gyobb tá -
vol sá got kell gya lo go san meg ten nie, min -
dig vi gyen ma gá val me leg ká vét vagy te át.

• A ka bát le he tô leg víz le per ge tôs le gyen.
• Az egy uj jas kesz tyûk me le geb bek a mu -

ta tós öt uj jas kesz tyûk nél.
• A sap ka el en ged he tet len; nagy szél és

hi deg ese tén szánk elé te gyünk sá lat,
véd ve tü dôn ket.

Örö mök kel telt, vi dám té li es na po kat
és bal eset men tes köz le ke dést kí vá -
nok va la mennyi ünk nek!

MI HÁ LYI SÁN DOR KV. IRO DA VE ZE TÔ

Üz let he lyi ség ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó
bûn meg elô zé si aján lá sok:
• A non-stop nyit va-tar tás éj sza kai idô sza -

ká ra ja va sol juk a zárt aj tó – le he tô leg biz -
ton sá gi ráccsal el lá tott – ki adó ab la kán
ke resz tü li ki szol gá lást!

• Ja va sol juk táv fel ügye le ti rend szer be kap -
csolt va gyon vé del mi ri asz tó rend szer ki -
épí té sét, mi nô sí tett biz ton ság tech ni kai
esz kö zök szé les tár há zá nak igény be vé te -
lét (pl.: a pénz tár ban idô zá ras vagy pénz -
be do bós tre zort tar tal ma zó szé fek al kal -
ma zá sát!

• A bolt ban – jól lát ha tó an – el he lye zett
ka me ra meg vál toz tat hat ja az el kö ve tô
elô ze tes szán dé kát!

• Zá rás elôtt nö vel jék a ki szol gá lói lét szá -
mot, mi vel a ta pasz ta la tok alap ján a leg -
több tám adás a zá rás elôt ti idô szak ban
kö vet ke zik be!

• A kis bol tok tu laj do no sa i nak ja va sol juk
pénz tá ro lás ra al kal mas le mez szek ré -
nyek, idô zá ras szé fek be ve ze té sét!

• A bolt elôt ti gaz dag nö vény vi lág va ló ban
szép, de csá bí tó az el kö ve tôk szá má ra is.
Az ész re vét len be sur ra nás meg elô zé se
ér de ké ben ja va sol juk a bolt elôt ti nö vé -
nyek de rék ma gas sá gig tör té nô vissza vá -
gá sát!

Az al kal ma zot tak ra vo nat ko zó 
aján lá sa ink:
• Kí sér je fi gye lem mel a bolt kör nyé kén lé zen -

gô gya nús sze mé lyek meg je le né sét, sze -
mély le írá sát, vi sel ke dé sét! Az el kö ve tôk a

Tisztelt Nyáregyházi Lakosok!

özségünk közbiztonságának javítása nem csak a rendôrség és polgárôrség
munkáján múlik. Sok esetben egy kis odafigyeléssel a szomszédok, barátok is

sokat tehetnek azért, hogy környékünkön kevesebb bûncselekmény történjen.
Amennyiben hosszabb idôre elmennek otthonról, kérjék meg szomszédaikat, bará-
taikat, figyeljenek ingatlanukra. Ha idegen autót, embereket látnak, hallanak éjjel
olyan ingatlannál, melyrôl tudják, hogy a tulajdonos nem tartózkodik otthon, haladék-
talanul értesítsék akár a rendôrséget, akár a polgárôrséget, jegyezzék fel az autó rend-
számát. Nem nagy dolog, de ezzel biztonságosabbá tehetjük környékünket.

Rendôrkapitányság Monor: 06 (29) 410-367 • Általános segélyhívó: 112
Polgárôrség segélyhívó: 06 (30) 383-0239 • Körzeti megbízott: 06 (20) 489-6738

NYÁREGYHÁZI FALUVÉDÔ ÉS ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

tám adás elôtt gyak ran fel tér ké pe zik a bolt
bel te rü le tét, a kör nyé ket, a for gal mat.

• Gyen gü lô ügy fél for ga lom ese tén se hagy -
ják ma gá ra kol lé gá ju kat!

• Zá rás elôtt fo koz zák éber sé gü ket, nö vel -
jék lét szá mu kat!

• A na gyobb össze gû pénz ke ze lést az ügy -
fél tér tôl el zárt ré szen bo nyo lít sák le!

• A bolt ban dol go zó biz ton sá gi ôr rel han -
gol ják össze te vé keny sé gü ket, dol goz za -
nak ki egy ügy fél ál tal nem ér zé kel he tô
jel rend szert gya nú- vagy ve szély ese té re!

Tám adás es tén:
• Ôriz ze meg nyu gal mát és kon cent rál jon a

sze mély le írás ra!
• A tám adó uta sí tá sa i nak te gye nek ele get,

ke rül jék a hôs kö dést!
• A rab ló nak a le he tô leg ke ve sebb pénzt

ad ja át. Fi gyel jék meg a tám adó(k) me ne -
kü lé si út von alát, a me ne kü lés esz kö zét!

• Ha la dék ta la nul ér te sít sék a rend ôr sé get
(112, 107 vagy a 06-29/410-367,
06-29/410-726 te le fon szá mo kon), és a
hely szí nen vár ják meg a jár ôrt, min dent
je gyez ze nek fel amit ész lel tek!

• A hely színt ne vál toz tas sák meg!

MO NO RI REND ÔR KA PI TÁNY SÁG

Pest Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány ság
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság
2200 Mo nor, Kos suth u. 86.

Tel.: 06-29-410-367; BM: 30-322
E-ma il: mo norrk@pest.po li ce.hu

Hogy az idei tél milyen lesz, nem tudjuk. Ki-ki a neki tetszô, kedvezô szem-

pontjai szerint örül a télnek, vagy éppen inkább már túl is lenne azon. Tény, ha

felkészületlenül ér minket a téli idôjárás, akkor váratlan, kellemetlen

meglepetéseket, akár tragédiát is okozhat. Ennek megelôzése érdekében az

alábbiakban néhány fontosabb, gyakorlati tanácsot ajánlok a figyelmükbe.

Kér jük, hogy fo gad ja meg a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság bûn meg elô zé si
aján lá sa it üz le té nek, al kal ma zot ta i nak biz ton sá ga ér de ké ben:
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Gondolatok a téli idôjáráshoz... Együtt, egymásért

Hasznos tanácsok téli idôjárás esetén

Tisztelt üzlet tulajdonosok, 
kereskedôk!

K

KÖZBIZTONSÁG KÖZBIZTONSÁG



Tájékoztatás a szén-monoxid 
veszélyeirôl

zó ban és gyak ran írás ban is
ke ver jük a meg ne ve zé se ket.

Me lyik szócs ka il lik az út- és ut -
ca el ne ve zé sek mö gé? Mi a kü -
lönb ség az út és az ut ca kö zött?

Az ér tel me zô kéz iszó tár sze -
rint az út „a szá raz föl di köz le ke -
dés szá má ra épí tett, nagy já ban
egyen le tes szé les sé gû sáv”,
mely szû kebb ér te lem ben a na -
gyobb, for gal mas ut cá kat je lö li.
Az ut ca meg ha tá ro zá sa pe dig a
kö vet ke zô: „Vá ros ban, fa lun ki -
sebb köz le ke dé si út vo nal, me -
lyet leg alább rész ben há zak
(eset leg tel kek) sze gé lyez nek”.
Vagy is ere de ti leg és szó tá ri lag
az út hosszabb, szé le sebb, for -
gal ma sabb „sá vot”, az ut ca ki -
sebb (rö vi debb) köz le ke dé si út -
vo na lat je löl. A gya kor lat ban

azon ban elô for dul, hogy egy út
ke vés bé for gal mas és ki sebb,
mint egy ut ca.

Va la ha per sze lé tez he tett egy
rend szer, amely ben az út a na -
gyobb, a for gal ma sabb, az ut ca a
ki sebb, ke vés bé je len tôs volt. De
az után a te le pü lé sek fej lô dé se
meg vál toz tat hat ta az utak-ut cák
ér ték rend jét, fô ut cá ból mel lék -
ut ca lett és for dít va, utó ne vük
vi szont meg ma radt.

Te hát meg áll apít hat juk, hogy
ma már az út nem fel tét le nül út,
az ut ca pe dig nem fel tét le nül ut -
ca, ha nem füg get le nül an nak
föld raj zi, te le pü lés ké pi jel le gé -
tôl le het „a szá raz föl di köz le ke -
dés szá má ra épí tett, nagy já ban
egyen le tes szé les sé gû sáv” út is,
ut ca is.

Ady End re út
Akác fa ut ca
Arany Já nos ut ca
Ár pád köz
Ár pád út
Bem Jó zsef út
Ber nu la ta nya
Bocs kai ut ca
Csa lo gány ut ca
Csengô ut ca
Dió fa sor út
Dó zsa György út
Erdô ut ca
Ha rang ut ca
Hu nya di Já nos út
Huszthy ma jor

Nyár egy há za ut ca- és út jegy zé ke 
a kö vet ke zô:

Il la tos ut ca
Jó kai út
Jó zsef At ti la út
Ká ro lyi te lep
Ki ni zsi Pál út
Kos suth La jos ut ca
Kos suth te lep
Köl csey Fe renc út
Lá zár út
Le i den ma jor
Mar ti no vics út
Má tyás ki rály út
Ne fe lejcs ut ca
Nyáry Pál út
Or go na ut ca
Pe ter di út

Petôfi Sán dor út
Pót ha raszt pusz ta
Ró zsa ut ca
Szé che nyi köz
Szé che nyi út
Szegfû ut ca
Szen tim re te lep
Szi vár vány ut ca
Szôlô ut ca
Te mes vá ri út
Temp lom ut ca
Tol di út
Vi rág ut ca
We ker le köz
We ker le Sán dor 
ut ca

mint be áll a hi deg, és nyár ról ôsz re,
nyi tott ab lak ról csu kott ra vál tunk,
fo lya ma to san emel ke dik a gáz bal -

ese tek kel, szén-mo no xid-mér ge zé sek kel
kap cso la tos hí rek szá ma.

A Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga -
tó ság mû kö dé si te rü le tén 2012. no vem ber
13-ig nyolc van szor ri asz tot ták a tû zol tó kat
fû tô be ren de zés sel kap cso la tos eset hez.
Eb bôl ti ze nöt ször szén-mo no xid-mér ge -
zés mi att, mely nek so rán össze sen há rom
em ber vesz tet te éle tét.

A szén-mo no xid-mér ge zés a té li sze zon
egyik leg jel lem zôbb ve szé lye, ame lyet leg -
több ször a tü ze lô be ren de zés, ké mény, kály -
ha, kan dal ló, gáz sü tô, gáz szá rí tó, gáz ka zán,
gáz víz me le gí tô stb. hely te len hasz ná la ta
okoz. A szén-mo no xid ve szé lye ab ban rej lik,
hogy szín te len, szag ta lan, a le ve gô nél szin te
alig könnyebb, nem ir ri tá ló gáz, amely meg -
aka dá lyoz za, hogy a vér meg fe le lô mennyi sé -
gû oxi gént szál lít son. Le ve gô vé tel lel ke rül a
szer ve zet be, a vö rös vér sej te ket tá mad ja meg,

meg aka dá lyoz va ez zel az agy és a bel sô szer -
vek meg fe le lô oxi gé nel lá tott sá gát. A ma gas
szén-mo no xid-kon cent rá ció per ce ken be lül
ha lált okoz hat! Az ál do za tot rosszul lét fog ja
el, moz gás kép te len né vá lik, nem tud ma gán
és a csa lád ján se gí te ni, kép te len az adott he -
lyi sé get el hagy ni.

A SZÉN-MO NO XID-MÉR GE ZÉS TÜ NE TEI:

• Eny he mér ge zés: eny he fej fá jás, szé dü lés,
hány in ger, tüsszen tés

• Köz epes mér ge zés: erôs fej fá jás, erôs szé -
dü lés, gyors szív do bo gás

• Erôs mér ge zés: áju lás, ne héz le ve gô vé tel,
sú lyo sabb ese tek ben ha lál

A bal ese tek oka a fû tô/me le gí tô be ren de zé sek
nem meg fe le lô kar ban tar tá sa, an nak el mu -
lasz tá sa. Szin tén nö ve li a bal eset koc ká za tát,

ha nem gon dos ko dunk a gáz ké szü lék üze me -
lé sé hez szük sé ges le ve gô után pót lá sá ról, vagy
a ké mény el ha nya golt ál la pot ban van.

MEG ELÔ ZÉS KÉNT:

• Gáz ké szü lé ke in ket éven te egy szer SZAK EM -
BER REL vizs gál tas suk fe lül, el len ôriz tes sük.

• Kér jük ki szak em ber vé le mé nyét sza gel szí -
vó vá sár lá sa, vagy mû anyag nyí lá szá rók
be épí té se ese tén. Ha szük sé ges, hasz nál -
junk a la kó szo bá ban lég be ve ze tôt, a vi zes
he lyi sé gek ben lé gel ve ze tôt.

• A ké mé nyek áll apo tát REND SZE RE SEN el -
len ôriz tes sük.

• Kér jünk éven te fe lül vizs gá la tot gáz ké szü lé -
ke ink hez (ka zán, boj ler, kon vek tor). Té ve -
dés azt hin ni, hogy a boj ler nem szi vá rog -
hat, vagy nem okoz hat bal ese tet.

• Ne tá rol junk tûz vesz élyes fo lya dé kot a ka -
zán kö ze lé ben.

• Nap ja ink ban egy re el ter jed tebb a szén-
mo no xid-ér zé ke lô hasz ná la ta, ez igen
hasz nos esz köz, ta ná csos a la kás egyik
frek ven tál tabb he lyi sé gé ben el he lyez ni.

GE RE IM RE TÛ. ÔR NAGY KI REN DELT SÉG-VE ZE TÔ

A fûtési szezon beköszöntével
a nem megfelelôen kialakított
füstgáz-elvezetô rendszerek
veszélyforrást jelenthetnek az
épületben tartózkodókra.
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RECEPTTÁR

HAB CSÓK

HOZ ZÁ VA LÓK: 5 db to jás fe hér je
35 dkg cu kor • 1 dl víz

EL KÉ SZÍ TÉSE:
• 25 dkg cuk rot fel te szünk fô ni, annyi

víz zel, amennyi el le pi. 5 to jás fe hér jét
gôz fel ett hab bá ve rünk 10 dkg cu kor -
ral. A for ró lo bo gó cu kor szi ru pot na -
gyon las san hab ve rés köz ben hoz zá csor gat juk a to jás hab -
hoz és kéz me leg re hû lé sig to vább ver jük. Ha jól dol goz -
tunk, bo rot va hab ke mény sé gû masszát ka punk.

HAB KA RI KA ALA KÍ TÁ SA:
• Az el ké szült to jás ha bot zsír pap ír ral fe dett sü tô le mez re

ala kít juk csil lag csö ves nyo mó zsák ból. Dí szít het jük min -
den fé le szó ró a nyag gal, amely 50 °C-ot el vi sel szí ne zô dés
és alak vál to zás nél kül.

HAB KA RI KA SZÁ RÍ TÁ SA:
• A sü tôt be kap csol juk pár perc re a leg -

ala cso nyabb fo ko zat ra. Ügyel jük rá hogy
40-50 °C-nál me le gebb ne le gyen, mert
ak kor nem csak szá rad ni fog a hab ka ri -
ka, ha nem a cu kor tar tal ma ka ra mel li zá -
lód ni, bar nul ni fog! Egy át la gos mé re tû
ka ri ka pár óra alatt ki szá rad. 

EL KÉ SZÍ TÉSE:

• A ponty sze le te ket tisz tít suk és mos suk meg, majd 2 órá ra áz tas suk a tej be.
Köz ben a ká posz tát szed jük le ve le i re, mos suk meg, majd csí koz zuk fel. A na -
rancs le vét fa csar juk ki. Egy lá bos ban me le gít sünk fel 1 evô ka nál ola jat, pi rít suk
meg ben ne a fel csí ko zott ba cont, majd ad juk hoz zá a ká posz tát is. Sóz zuk meg,
szór juk rá a kö mény mag fe lét, és önt sük hoz zá a bort, va la mint a na rancs le vét.
Pá rol juk kb. 20 per cig, köz ben né ha ke ver jük meg.

• A ha lat ve gyük ki a tej bôl, tö röl jük meg, majd fû sze rez zük só val, bors sal és a
ma ra dék kö mény mag gal, vé gül for gas suk be le a liszt be. A ma ra dék ola jat egy
tep si ben for ró sít suk fel a tûz he lyen, pi rít suk meg ben ne a ha lat, majd az
egé szet te gyük be kb. 10 perc re a 210 fok ra elô me le gí tett sü tô be. A meg sült
hal sze le te ket fek tes sük a ba con-ös pá rolt ká posz tá ra, és dí szít sük cit rom ge rez -
dek kel, va la mint ka kukk fû á gak kal.

A ka rá cso nyi me nü egyik ala pe le me
le het a hal is, ám so kan fél nek az
el ké szí té sé tôl, pe dig kö zel sem olyan
bo nyo lult – íme, né hány trükk!

• A ha la kat fô zés kor, pá ro lás kor ne fôz zük túl
pu há ra, mert la za ros to za tuk mi att ha mar
szét es nek.

• Azo kat a ha la kat, me lye ket ránt va vagy
süt ve aka runk el ké szí te ni, fi lé zés után, pa ní -
ro zás elôtt tisz ta ru hán jól szá rít suk le.

• A hal szag ha ma rabb el tû nik a ke zünk rôl, ha
kéz mo sás elôtt cit rom lé vel be dör zsöl jük.

• Ak kor jó a ha lász lé, ha az edény bôl fel szál ló
gôz tôl ke zünk össze ta pad.

• A ha lász lé hez a kö vet ke zô anya gok ad ha tók
hoz zá: leb bencs tész ta, me télt tész ta, fi nom -
me télt, csa vart tész ta, zöld ség fé lék koc ká ra
vág va és koc ká ra vá gott bur go nya. (Táj egy -
sé gen ként vál to zó.)

• A ha lé te lek ké szí té sé nél igen fon tos, hogy az
íze sí tô és fû szer anya go kat min dig óva to san, a
hal ízé nek el nyo má sa nél kül hasz nál juk.
Nem az a cél, hogy a ven dé ge ink „lán gol ja -
nak” a ha lász lénk tôl, ha nem hogy az ételt
egé szé ben él vez zék.

• A ha la kat min dig friss ál la pot ban hasz nál juk
fel – ha a rom lás leg ki sebb je le ész lel he tô, ti -
los fel hasz nál ni! (A friss hal ra jel lem zô, hogy
pik ke lye, bô re fé nyes, ko pol tyú ja élénk vö rös
szí nû, sze me tisz ta. Az ál lott vagy rom lott
hal is mer te tô je: szür kés nyál ka bo rít ja,
ko pol tyú ja szür ke, sze me za va ros, és kel le -
met len sza ga van.)

HOZ ZÁ VA LÓK 4 SZE MÉLY RE:
4 sze let ponty 
(egyen ként 200 g) • 
200 ml tej • 500 g ká posz ta •
100 g füs tölt ba con • 1 db 
na rancs • 4 evô ka nál olaj • 
1-2 te ás ka nál kö mény mag • 
4 evô ka nál liszt • 
100 ml fe hérbor • só • 
fris sen ôrölt bors • 
cit rom • ka kukk fû á gak

PONTY KÁ POSZ TÁ VAL

A kormány 176/2008. sz rendelete értelmében:
2012. január 1-jétôl. 
Meglévô épület, 
önálló rendeltetési 
egység, lakás,
• adásvételéhez, 
• bérbeadásához, 
energetikai 
tanúsítvány 
kiállítása 
szükséges.

2012. VI. 1-tôl hasz ná lat ba vé te li en ged ély ese tén
Új épü let épí té se ese tén a ta nú sít vány el ké szít te té sé rôl
az épít te tô gon dos ko dik a hasz ná lat ba vé te li en ged ély
ki adá sát kö ve tô 90 na pon be lül.

2012. VI. 1-tôl adás vé tel, vagy bér be a dás ese tén
az adás vé te li/bér le ti szer zô dés nek 
a ve vô vagy bér lô nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ta nú sít -
ványt vagy an nak má so la tát az el adó tól vagy a bér be -
a dó tól át vet te.

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE

Telefon: +36/30/436-1626
Gaszler Gabriella építész




