


ép vi selô-tes tü le tünk sze ret né job ban
meg is mer tet ni köz sé günk la kó i val a he -

lyi Ci vil Szer ve ze tek, Egye sü le tek te vé -
keny sé gét, mun ká ját.

Ezért kér jük ezen szer ve ze tek kép vi se-
lôit, jöj je nek el a már ci us 13-i tes tü le ti
ülés re, ahol le hetôsé get kí ná lunk a be mu -
tat ko zás ra.

Amennyi ben írá sos be szá mo lót is sze ret -
né nek köz re ad ni, kér jük, hogy leg alább egy
hét tel az ülés elôtt jut tas sák el azt a Pol gár -
mes te ri Hi va tal ba!

Falugazdász elérhetôségei

KANDÓ LÁSZLÓ
Telefon: 29 416 273, 30 658 6918
Monori területi központ:
2200 Monor, Piac tér 41.

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfô:   9.00-11.30   14.00-16.00
Kedd:   9.00-11.30   14.00-16.00
Szerda: 9.00-11.30   14.00-16.00
Péntek: 9.00-11.00

öz sé günk ben meg sza po ro dott
a he lyi, ön kor mány za ti utak

men tén te le pí tett fák ön ké nyes ki -
vá gá sa és el tu laj do ní tá sa.

Azon túl, hogy a fák az utak
tar to zé kai, s így az Ön kor mány -
zat tu laj do nát ké pe zik, el tá vo lí tá -
suk mi att nem tölt he tik be ren del -
te tésszerû funk ci ó i kat (pl.: vé de -
lem szél és por-, hó hul lás el len, ár nyék lé te sí té se, vé de lem hang és ká ros
gá zok hal mo zó dá sa el len, a táj ter mé sze tes ké pé nek fenn tar tá sa), így
köz vet ve min den kit ká ro sí ta nak ezek a ma ga tar tá sok.

Az ön kor mány zat fen ti ek vé del mé ben min den eset ben meg te szi a szük -
sé ges in téz ke dést (fel je len tést), de kér jük a te le pü lés min den pol gá rá nak
köz remûkö dé sét az ilyet tet tek me gelôzé se, meg szün te té se ér de ké ben.

a nu ár 31-én reg gel 06:45-kor ész lel tük,
hogy a Pol gár mes te ri Hi va tal ud va rán

lé vô mel lék épü let rak tár he lyi sé gét is me ret -
le nek fel tör ték. Az aj tón lé vô rács ról a la ka -
tot le ver ték, a kulcs ra zárt fa aj tót be fe szí tet -
ték, és a he lyi ség bôl el tu laj do ní tot tak 2 db
Stihl FS 450 tí pu sú ben zi nes fû ka szát (gyá ri
szá muk: 168024104 és 165844297).
A lo pá si és ron gá lá si kár egy üt tes össze ge
kö zel 600 000 Ft.
Az Ön kor mány zat az ügy ben rend ôr sé gi
fel je len tést tett, és be je len tet te kár igé nyét
a biz to sí tó fe lé.

Eb ben az év ben +1 fû ka szát sze ret tünk
vol na be sze rez ni, mert a ta vasz tól ôszig
tar tó idô szak ban fo lya ma to san szük ség
van a gé pek re ah hoz, hogy köz park ja in -
kat, te re in ket gon doz ni tud juk. A lo pás
mi att az idei év ben vél he tô en nem fog juk
tud ni bô ví te ni a mun ka esz kö zök szá mát.

Az er dô tör vény az en ged ély nél kü li fa ki ter me lést bün te ti a ki ter melt
fa anyag min den köb mé te re után 30 000 fo rint tal. Ha a fa anya got el -
lop ják, azt a sza bály sér té si tör vény, il let ve a Btk. szank ci o nál ja. Ha a
fa lo pás ter mé szet vé del mi te rü le ten tör té nik, az el kö ve tô ter mé szet -
vé del mi bír ság ra szá mít hat, sú lyos eset ben ter mé szet ká ro sí tás mi att
von hat ják fe le lôs ség re. Az er dô lá to ga tó ja az er dô tör vény 61.§ (2) be -
kez dé se alap ján nem tart hat ma gá nál mo tor fû részt, fél ki lo gramm nál
na gyobb fej tö me gû fej szét vagy 30 cm-nél na gyobb ké zi fû részt.

Sze lek tí ven Nyár egy há zán
Hí rös Hul la dék gaz dál ko dá si Kft. Nyár -
egy há zán 2011. már ci us 1-tôl ve zet te be

ház hoz me nô sze lek tív gyûj té si rend sze rét,
mely le he tô vé tet te az új ra hasz no sít ha tó, il let ve
komp osz tál ha tó hul la dé kok tel jes kö rû gyûj té -
sét. A kor sze rû, ház hoz me nô sze lek tív gyûj tés so rán a la ko sok ré szé re
té rí tés men te sen ren del ke zés re bo csá tott sár ga szí nû – fe li rat tal, áb rák kal
il let ve cég jel zés sel el lá tott – zsá kok ban gyûjt he tô a cso ma go lá si mû anyag,
pap ír, fém il let ve ita los kar ton hul la dék, a zöld szí nû zsá kok pe dig a kom-
p osz tál ha tó hul la dé kok gyûj té sé re szol gál nak.

A gyûj tés kom for tos meg ol dás nak bi zo nyul, hi szen a la ko sok nak csak az in -
gat la nuk elé kell ki he lyez ni ha von ta egy al ka lom mal az új ra hasz no sít -
ha tó, az áp ri lis tól – de cem be rig ter je dô idô szak ban pe dig két he ten te
egy al ka lom mal a komp osz tál ha tó hul la dé ko kat a sze lek tív hír le vél ben
meg hir de tett idô pon tok ban és mó don.

HÁZ HOZ ME NÔ GYÛJ TÉS IDÔ PONT JAI

Az ÚJ RA HASZ NO SÍT HA TÓ hul la dé kok (cso ma go lá si mû anyag, fém, pap ír,
ita los kar ton) ház hoz me nô gyûj té se a 2012. év ben az aláb bi idô pont ban
tör té nik: ja nu ár 3., feb ru ár 7., már ci us 6., áp ri lis 3., má jus 5., jú ni us
5., jú li us 3., au gusz tus 7., szep tem ber 4., ok tó ber 2., no vem ber 6.,
de cem ber 4.

A KOMP OSZ TÁL HA TÓ hul la dé kok gyûj té si nap jai: áp ri lis 5. 19., má jus
3. 17. 31., jú ni us 14. 28., jú li us 12. 26., au gusz tus 9. 23., szep tem -
ber 6. 20., ok tó ber 4. 18., no vem ber 3.

Nyár egy há zi ered mé nyek
röm mel tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy Nyár egy há zán a
2011. már ci us 1-tôl – no vem ber 30-ig ter je dô idô szak ban a te le pü lés

összes ház tar tá sá ra ve tít ve 8,9 kg/ház tar tás új ra hasz no sít ha tó és 50,2
kg/ház tar tás komp osz tál ha tó hul la dék ke rült be gyûj tés re ház hoz me nô
sze lek tív gyûj tés ke re tén be lül! Ez a mennyi ség bi zo nyít ja, hogy a la kos ság
nyi tott a kör nye zet vé del mi kez de mé nye zé sek re és mind töb ben él nek a sze -
lek tív gyûj tés le he tô sé gé vel.

gyütt mû kö dô mun ká ju kat ezú ton is kö szön jük, mely nagy ban hoz zá já rul
a sze lek tív hul la dék gyûj té si rend szer zök ke nô men tes, ered mé nyes mû -

köd te té sé hez! A ház hoz me nô gyûj tés to vább ra is foly ta tó dik, mely ben min -
den nyár egy há zi ház tar tás részt ve het a sze lek tív hír le vél ben ol vas ha tó tud -
ni va lók sze rint.

Gyûjt sünk együtt sze lek tí ven 2012-ben is!

Hí rös Hul la dék gaz dál ko dá si Kft.

2011. de cem ber 20.

A Kép vi selô-tes tü let

• el fo gad ta az át ru há zott ha tás kö rök
gya kor lá sá ról szó ló be szá mo lót.

• a 2011. év ben ci vil szer ve ze tek tá mo -
ga tá sá ban ré sze sí tett Fa lu védô és Ön -
kén tes Tûzol tó Köz hasz nú Egye sü let,
Nó ta- és Nép dal kör, va la mint MTTSZ
Nyáry Pál Lö vészk lub tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó el szá mo lá sát
el fo gad ta.

• dön tött a be szer zett új ra é lesztô ké szü -
lék hasz ná la tát be mu ta tó tan fo lyam,
va la mint egész ség ügyi te rü le ten jár tas
em be rek be vo ná sá val a ké szü lék szük -
ség ese tén szak szerû ren del ke zés re ál -
lá sát biz to sí tó ügye le ti szol gá lat szer ve -
zé sérôl.

2012. ja nu ár 17.

A Kép vi selô-tes tü let

• 2012. feb ru ár 1. nap já tól mó do sí tot ta
az ét ke zé si té rí té si dí jak mér té két.

• dön tött me te o ro ló gi ai mérôesz kö zök
be szer zé sé re meg hir de tett pá lyá za ton
va ló rész vé telrôl.

• meg ha tá roz ta a 2012. évi mun ka ter -
vét.

2012. ja nu ár 30.

A Kép vi selô-tes tü let

• dön tött az óvo da-, is ko la tej prog ram -
ban va ló rész vé telrôl.

• dön tött la kás bér le ti pá lyá zat ki írá sá ról
azok ré szé re, akik 2010. ok tó ber 1. és

2011. szep tem ber 29. nap ja kö zött la -
kás ké rel met nyúj tot tak be és az ér -
dem ben nem lett el bí rál va.

• dön tött a „Kö zös sé gi fel ada tok hoz kap -
cso ló dó mun ka erô-pi a ci prog ra mok tá -
mo ga tá sa” címû, TÁ MOP-1.4.1-11/2
kód szá mú pá lyá za ti ki írás ra az Üllôi
Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te ál tal
be nyúj tan dó pá lyá zat meg va ló sí tá sá -
ban va ló együttmûkö désrôl.

• nem hagy ta jó vá Va sad Köz ség Ön kor -
mány za tá nak bölcsôde épí tés sel kap -
cso la tos pá lyá za tá val össze függô fel -
adat-el lá tá si szerzôdést.

A Kép vi selô-tes tü let to váb bi dön té sei
a mûkö dé sét do ku men tá ló jegyzô-
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 hetôek meg.

ZIN GER MIK LÓS I JEGYZÔ

„A ci vil szer ve ze tek a szó szo ros

ér tel mé ben esz kö zök, ame lyek

min den ki szá má ra hoz zá fér-

he tô ek és fel hasz nál ha tók az

egész föld ke rek sé gen.”
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FELHÍVÁS BOCSÁNATOS BÛN?
Vágják a fát, irtják az erdôt a tolvajok.

FONTOSABB DÖNTÉSEI
Nyáregyháza község Képviselô-testületének
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

–2 FÛKASZA
= 600 000 Ft
…biztos azért vitték
el, mert dolgozni
akarnak vele…



SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Gen dúr Kál mán ............. de cem ber 17. 
Or go ván Sán dor né 
(sz. Tarc zaly Pi ros ka) ...... de cem ber 17. 
Gi lán Pál ...................... de cem ber 20.
Var ga Jó zsef ................. de cem ber 22. 
Pál fi Ist ván ......................... ja nu ár 25. 
Ko ne csin Mi hály né (sz. Bár di 

Zsu zsan na Ró zsa) ............... ja nu ár 26. 

75 éve sek: 
Nagy Mik lós Ist ván .......... de cem ber 9. 
Ko vács Ká roly né (sz. Sze me ré di 

Ju li an na) ...................... de cem ber 13. 
Ko vács Ilo na 
(sz. Ne mes Ilo na) .......... de cem ber 31. 
Sza ka dá ti De me ter né 
(sz. Si ma An na) .................. ja nu ár 26. 

85 éve sek: 
Oláh Ká roly ................... de cem ber 23. 
Arad vá ri Jó zsef né 
(sz. Szijj Jo lán) ..................... ja nu ár 9.

90 éves:
Tóth La jos ..................... de cem ber 19. 

93 éves:
Mé szá ros Jó zsef né 
(sz. Var ga Zsu zsan na) ......... ja nu ár 30.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben! 

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:

Da róc zi Jenô Bé la és Da róc zi Ilo na 
(sz. Kui Ilo na): .............. de cem ber 16.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk! 

ÚJ SZÜ LÖT TEK: 

Mé szá ros Sán dor és Rácz Éva fia: 
Ákos Márk ................. de cem ber 9. 

Bart ha At ti la és Kut rucz Ele o nó ra fia: 
At ti la ........................ de cem ber 12.

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki min da zok nak, akik sze re tett fér jem, édes apánk, nagy -
pa pánk, Fé lix Já nos bú csúz ta tó ján rész vé te lük kel eny hí tet ték fáj dal mun kat.

A gyá szo ló csa lád

Raf fai Ist ván és Kis Ge or gi na 
Kár men le á nya: 

Vir gí nia Sa nel .......... de cem ber 27.
Lov csá nyi Já nos és Fa ze kas Tí mea fia:

Dá vid .............................. ja nu ár 2. 
Koz ma Ist ván Zsolt és 
Ko vács Krisz ti na Má ria le á nya: 

Tí mea ............................ ja nu ár 10. 
Do bos Zol tán és 
Sze ke res Kla u dia le á nya: 

Zoé Let ti ....................... ja nu ár 13. 
Me gye ri Zsolt és Cso ma And rea fia: 

Ár pád ............................ ja nu ár 18. 
Kal már Fe renc 
és Csi pes Bri git ta le á nya: 

Han na ........................... ja nu ár 22. 
Hupc zej Ró bert 
és Ba lázs Kla u dia le á nya: 

Kla u dia ......................... ja nu ár 29.

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

EL HUNY TAK: 

Sza bó Ist ván Pál né 
(sz. Far kas Er zsé bet) .................... (53)
He gedûs La jos ............................. (38)
Fé lix Já nos .................................. (60)
Már ta Já nos né 
(sz. Nagy Il di kó) .......................... (55)
Kö te les Jó zsef ............................. (59)
Bar tos Pál ................................... (61)
Szé kely Lász ló ............................. (56)
Ko csis Jó zsef né 
(sz. Nagy Etel) ............................ (87)
Hor váth At ti la Pé ter ..................... (70)
Ta tár Gusz táv .............................. (53)
Ko vács Jó zsef né 
(sz. Eszes Er zsé bet) ..................... (82)

Osztozunk a hozzátartozók
gyászában!

csa tor na-be ru há zás le ge le jén me g-
a la kult Dán szent mik lós-Nyár egy -
há za Ví zi közmû Tár su lat meg ha-

tá roz ta az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás mér -
té két in gat la non ként 200 000 Ft-ban. Ez
azt je len ti, hogy min den ki nek – aki az ér -
de kelt sé gi te rü le ten in gat lan tu laj don nal
ren del ke zik – ez zel az összeg gel hoz zá
kell já rul nia a tel jes rend szer meg ter ve zé -
sé hez, meg épí té sé hez. A leg töb ben rész -
le tek ben, la kás ta ka rék-pénz tá ri (LTP) be -
fi ze té sek kel gyûj tik össze a hoz zá já ru lás
össze gét. A Tár su lat Nyár egy há za ese té -
ben a 2011. de cem ber 31-i ada tok alap -
ján 1227 ér vé nyes LTP szer zô dést tart
nyil ván, össze sen 1273 in gat lan ra.

A II. ütem be ru há zá si költ sé ge mint egy
1,5 mil li árd Ft, ked vezô el bí rá lás ese tén
en nek 15%-át (kb. 220 mil lió Ft-ot) kell
a két ön kor mány zat nak ön erô ként biz to -
sí ta nia – te le pü lé sünk ese té ben ez 121
mil lió fo rin tot je lent.

Az I. ütem ben fel vett 200 mil lió fo rin -
tos hi tel, és a II. ütem re szá molt 220 mil -
lió fo rin tos ön erô fe de ze tét a la kos sá gi
LTP be fi ze té sek ad ják. En nek a 420 mil -
lió fo rint nak az 55%-a (231 mil lió fo rint)
ter he li köz sé gün ket, Dán szent mik lóst pe -
dig 45%.

Nyár egy há za vo nat ko zá sá ban 2011.
de cem ber 31-ig kb. 155 mil lió Ft la kos -
sá gi be tét be fi ze tés tör tént, a meg ta ka rí -
tott szám lák egyen le ge ka mat tá mo ga tás -
sal és ál la mi tá mo ga tás sal együtt kb.
214 mil lió Ft.

A Tár su lat a 2011. év vé gi ada tok alap -
ján 443 db nyár egy há zi hát ra lé kost tart
nyil ván, az el ma ra dás össze ge kb. 25
mil lió Ft. Lát ha tó, hogy je len leg az ön erô
nem áll ren del ke zés re. Ez ak kor len ne
meg, ha min den ki rend ben fi zet né (fi zet -
te vol na) kö te le zett sé gét.

A Tár su lat 2008-tól élt az zal a tör vény
ad ta le hetôség gel, hogy az el ma radt be -
fi ze té se ket be szed je a je lentôs hát ra lék -
kal ren del kezô in gat lan-tu laj do no sok tól.
Így, az el múlt négy év ben, a ha vi rész le -
te ket nem fi zetô, il let ve na gyobb össze gû

el ma ra dást fel hal mo zó in gat lan-tu laj do -
no sok hát ra lé ka it a Tár su lat át ad ta az
Ön kor mány zat Adó ha tó sá gá nak, hogy az
áta dott összeg adók mód já ra tör ténô be -
haj tá sá ról in téz ked jen. Év vé gé ig 41 db I.
üte mes, il let ve 109 db II. üte mes te rü le -
ten lé vô in gat lan ér de kelt sé gi hoz zá já ru -
lá sá nak be haj tá sát kér te a Tár su lat.

A tény le ges el ma ra dás össze gét csök -
ken tik a be haj tá sok ból szár ma zó be vé te -
lek, mi vel az LTP ki mu ta tá sok ban sze re -
pel nek a be haj tás ra áta dott szerzôdé sek
is. Ezek a szerzôdé sek csak az után szün -
tet hetôek meg, ha már az adott szerzô-
dés hez kap cso ló dó tel jes hát ra lé kot si ke -
rült be haj ta ni, il let ve átu ta lás ra ke rült a
Tár su lat szám lá já ra. A tény le ges el ma ra -

2011. de cem ber 31-i ada tok alap ján I. ütem II. ütem Össze sen
LTP szerzôdé sek 459 db 768 db 1.227 db
Ér de kelt sé gek szá ma 470 db 803 db 1.273 db

2011. de cem ber 31-i ada tok alap ján I. ütem II. ütem Össze sen
Összes be tét be fi ze tés 59.960.843 Ft 94.798.992 Ft 154.759.835 Ft
Meg ta ka rí tott szám lák egyen le ge 83.608.005 Ft 130.982.533 Ft 214.590.538 Ft

2011. de cem ber 31-i ada tok alap ján I. ütem II. ütem Össze sen
Hát ra lé kos LTP szerzôdé sek 153 db 290 db 443 db
El ma ra dás össze ge 6.627.501 Ft 18.636.512 Ft 25.264.013 Ft

Le já ró 2012. I. 2012. II. 2012. III. 2012. IV.
szerzôdé sek 2012 ne gyed év ne gyed év ne gyed év ne gyed év 2012

elôtt vé gé ig vé gé ig vé gé ig vé gé ig után

I. ütem 2,18 % 48,58 % 13,73 % 4,57 % 3,49 % 27,45 %
II. ütem 5,73 % 39,19 % 14,97 % 4,82 % 3,00 % 32,29 %
Össze sen 4,40 % 42,70 % 14,51 % 4,73 % 3,18 % 30,48 %

dást nö velô té nyezôként kell fi gye lem be
ven ni azo kat az el ma ra dó ka mat- ill. ál la -
mi tá mo ga tá so kat, ame lye ket a Tár su lat
nem kap meg ak kor, ha az in gat lan tu laj -
do no sa nem a szerzôdés ben meg ha tá ro -
zott rend sze res ség gel és rész le tek ben
he lyez te el be tét jét.

A leg több in gat lan tu laj do nos Pré mi um
0.5-ös LTP szer zô dést kö tött. Ha a meg -
ha tá ro zott rész le te ket ha vi rend sze res -
ség gel fi zet te, ak kor 96 hó nap alatt, a
ha vi 1.480 fo rin tos be fi ze té sek kel össze -
sen 142.080 Ft be té tet ért el, mely re kb.
70 ezer Ft ál la mi- és ka mat tá mo ga tást
ka pott. Azok a szerzôdé sek, ame lyek
ese té ben nem meg fe lelô rend sze res ség -
gel ke rült el he lye zés re a be tét, nem kap -

A szenny víz-be ru há zás II. üte -

mé nek pá lyá za ti anya gát

ha ma ro san be nyújt juk. Az

aláb bi ak ban össze fog lal juk

az önerôt biz to sí tó la kás ta -

ka rék-pénz tá ri be fi ze té sek/

el ma ra dá sok 2011. év vé gi

ál lá sát.
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A sok hát ra lék mi att hi tel fel vé tel re kény sze rül het a Tár su lat

hat nak ma xi má lis tá mo ga tást. Egy ál ta lán
nem kap hat tá mo ga tást az a szer zô dés,
amely nél nem tör tént leg alább 48 db ha -
vi be fi ze tés a 8 éves fu ta midô alatt.

A la kás-ta ka rék pénz tá ri szerzôdé sek je -
lentôs ré sze – kö zel 70 szá za lé ka – a
2012-es év ben le jár. Saj ná la tos mó don,
az éven túl le já ró szerzôdé sek 30 szá za -
lé kos ará nya igen ma gas nak mond ha tó.
Ter mé sze te sen, a 2012 után le já ró té te -
lek kö zött sze re pel nek az adók mód já ra
be haj tás ra áta dott szerzôdé sek, így az
éven túl le já ró szerzôdé sek ará nya csök -
ken, amint si ke rül a hát ra lé kot be haj ta ni
az érin tett in gat lan-tu laj do no sok tól.

Kér jük a még le nem járt szerzôdés sel
ren del kezô in gat lan-tu laj do no so kat, hogy
a szerzôdés ben vál lalt kö te le zett sé gü ket
ha vi rend sze res ség gel tel je sít sék, mert a
ké se del mes fi ze tés mi att az OTP nem
tud ja me gi gé nyel ni az ál la mi tá mo ga tást
az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás hoz. Fon tos
tud ni, hogy eb ben az eset ben a hi ány zó
össze get a tu laj do nos nak egy összeg ben,
a fu ta midô vé gén meg kell fi zet nie!

A közmûfej lesz té si hoz zá já ru lás vissza -
igény lé sé vel kap cso lat ban a Tár su lat ha -
ma ro san le vél ben ad tá jé koz ta tást.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER



SZÜK SÉ GES DO KU MEN TU MOK:

• ki töl tött lak cím be je lentô lap (hely szí nen
ve hetô át)

• ér vé nyes sze mé lyi iga zol vány
• sze mé lyi szá mot iga zo ló lap
• 2000. ja nu ár 1-je után ké szült sze-

mé lyi iga zol vány ese tén lak cím iga zo ló
kár tya, to váb bá

• ma gán tu laj don ese tén: ere de ti tu laj do -
ni lap vagy adás vé te li szer zô dés be mu -
ta tá sa, a lak cím je lentô la pon a szál lá s-

z utób bi idô ben több eset ben kap -
tunk jel zést, be je len tést ar ról,

hogy a ven dég lá tó egy sé gek ben a vo -
nat ko zó jog sza bá lyi elôírá so kat, va la -
mint a gyer me kek ér de ke it fi gyel men
kí vül hagy va kis ko rú sze mé lye ket
szol gál nak ki al ko ho los ita lok kal.

A prob lé ma leg egy szerûbb meg ol -
dá sát az je len te né, ha a ven dég lá tó
egy sé gek üze mel tetôi be tar ta nák az
elôírá so kat, két ség ese tén el lenôriz nék a ven dég élet ko rát, s ha nem áll apít ha -
tó meg a 18. élet év be töl té se, meg ta gad nák a ki szol gá lást, va la mint ha az érin -
tett kis ko rúk szülôi job ban fel ügyel nék gyer me kü ket.

Fen ti kí vá na lom hi á nyá ra te kin tet tel a Pol gár mes te ri Hi va tal – a társ ha tó sá -
gok kal együttmûköd ve – er re is ki ter jedô el lenôrzé se ket fog tar ta ni.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ
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a dó ro vat ban a la kás tu laj do no sa i nak
és ha szon él vezôinek alá írá sa

• ön kor mány za ti bér la kás ese tén: az ere-
de ti bér le ti szer zô dés be mu ta tá sa

Kis ko rú gyer mek lak cím vál to zá sát szü lô
(tör vé nyes kép vi selô, gyám) je lent he ti be.
A ké re lem hez a sze mé lyi la pot, vagy lak -
cím kár tyát mel lé kel ni kell. A kép vi se le ti
jo go sult sá got iga zo ló oki ra tot (gyám- és
gond nok-ki ren delô ha tá ro zat, gyer mek-
el he lye zé si ha tá ro zat) be kell mu tat ni.

Kis ko rú lak cím be je len té se ese tén a kis -
ko rú lak cí me min dig meg egye zik az édes -
anya lak cí mé vel, ki vé ve, ha jo gerôs bí rói
vég zés más ként ren del ke zik.

A be je len tett lak cím va ló di sá gát az
ada tok alap ján a jegy zô el le nôr zi.
Amennyi ben a be je len tett lak cím nem
va lós vagy a be je lentôla pot a szál lá sa dó
nem ír ta alá, vagy a be je len tés egyéb ok -
ból nem fe lel meg a lak cím be je len tés re
vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek,
a be je lent ke zést el kell uta sí ta ni.

Ha a jegy zô a be je lent ke zés el fog adá sa
után áll apít ja meg, hogy a be je len tett
lak cím nem va lós, ha tá ro zat ban áll apít ja
meg a lak cím ér vény te len sé gét és a ha -
tá ro zat jo gerôre emel ke dé sét kö vetôen
az ér vény te len lak cí ma da tot a nyil ván tar -
tás ban fik tív jel zés sel sze re pel te ti min -
dad dig, amíg a pol gár a va lós lak cí mét be
nem je len ti. A te le pü lés jegy zô je a fen ti -
ek sze rint jár el ab ban az eset ben is, ha
a pol gár iga zol ja, hogy a la ká sá ba be je -
lent ke zett sze mély tény le ge sen nem la kik
ott. Nem sze re pel tet hetô „fik tív” jel zés sel
a lak cím, ha a jegy zô az el já rás so rán
meg áll apít ja, hogy az érin tett – a la kás
vég le ges el ha gyá sá nak szán dé ka nél kül –
át me ne ti leg nem tar tóz ko dik a la kás ban.

Az el já rás 3000,- Ft-os il le ték bé lyeg-
gel el lá tott ké re lem re in dul. A szál lá s-
a dó nak nyi lat koz nia kell, hogy a ki je len-
te ni kí vánt sze mély mi ó ta nem la kik az
in gat lan ban. Nyi lat ko za tá hoz 2 ta nú alá -
írá sa szük sé ges, lak cím mel és sze mély -
azo no sí tó iga zol vány szám mal el lát va. Az
el já rás le foly ta tá sa után, a jegy zô ha tá ro -
za ta alap ján vál hat a lak cím fik tív vé. 

Meg jegy zés: Lak cím ki je len té sét csak
az érin tett pol gár lak cím vál toz ta tá -
sá nak be je len té sé vel le het vég re haj -
ta ni! (Eb ben az eset ben az el já rás
in gye nes.)

GÁB RISCH NÉ DÉ ZSI KRISZ TI NA

ma gán sze mé lyek kom mu ná lis
adó já nak mér té ke 2012-ben
nem vál to zott. Az adó éves mér -

té ke épít mény és la kás bér le ti jog vi szony
ese té ben to vább ra is 7.000 Ft, te lek tu -
laj don után 5.000 Ft-ot kell fi zet ni. Az
idei év re meg áll apí tott kom mu ná lis adó
I. fél évi rész le tét 2012. már ci us 19-ig,

II. fél évi rész le tét 2012. szep tem ber 17-ig

le het adó pót lék-men te sen meg fi zet ni.

Fon tos tud ni, hogy épít mény, il let ve te -
lek tu laj do nos ese tén az adó al anya az,
aki az év el sô nap ján az épít mény, il let ve
a te lek tu laj do no sa. Fel hív juk a fi gyel met,
hogy az adó zók nak az adó kö te le zett sé get
érin tô vál to zás ról be je len tést kell ten -
ni an nak ke let ke zé sétôl szá mí tott 15

na pon be lül. A be je len tést az er re a cél -
ra szó ló nyom tat vá nyon, írás ban kell
meg ten ni, amely be sze rez hetô a Pol gár -
mes te ri Hi va tal ban, il let ve le tölt hetô a
köz ség hi va ta los hon lap já ról (www.nya -

regy ha za.hu / Le tölt hetô do ku men tu mok

/ Adó ügy).

A gép jármûadó I. fél évi rész le te a
2012. évi ha tá ro zat kéz hez vé te létôl szá -
mí tott 30 na pon be lül, II. fél évi rész le te
2012. szep tem ber 17-ig fi zet hetô meg
adó pót lék-men te sen. Kér jük a tu laj do no -
so kat, hogy gép jármûve ik tu laj don jo gá -
ban be kö vet ke zett vál to zás be je len té sé -
nek ügyé ben Mo nor vá ros Pol gár mes te ri
Hi va ta la Ok má nyi ro dá ját szí ves ked je nek
fel ke res ni (2200 Mo nor, Kos suth L. u.
78-80., Tel.: (29) 612-300).

Ál lan dó jel leg gel vég zett iparûzé si
te vé keny ség ese tén az adó évi mér té ke
nem vál to zott, mér té ke to vább ra is az
adó alap 2%-a. Az iparûzé si adó elô leg I.
fél évi rész le tét 2012. már ci us 19-ig le -
het meg fi zet ni adó pót lék-men te sen, az
adó kü lön bö zet meg fi ze té sé nek ha tár ide -
je 2012. má jus 31. A II. fél évi adó elôleg
be fi ze té sét 2012. szep tem ber 17-ig kell
tel je sí te ni, az adó elôleg ki e gé szí té sé nek
ha tár ide je 2012. de cem ber 20. Fel hív juk
a vál lal ko zá sok fi gyel mét, hogy az ide ig -

le nes jel leg gel vég zett iparûzé si te vé -
keny ség ese tén az adó mér té ke nap tá ri
na pon ként 5.000 Ft.

Ta laj ter he lé si díj meg fi ze té sé re az a
ma gán sze mély, szer ve zet kö te le zett, aki/
amely a te le pü lé sen ki é pí tett, mûsza ki lag
ren del ke zés re ál ló, be kö tés re al kal mas
szenny víz csa tor na-há ló zat ra nem köt rá,
de szenny ví zel he lye zést foly tat, ide ért ve
azt is, aki egye di zárt vagy el szi vár gó
szenny víz tá ro zót al kal maz. A ta laj ter he lé -
si dí jat ön adó zás sal kell tel je sí te ni, az az a
ki bo csá tó kö te les azt be val la ni és meg-
fi zet ni a tárgy évet kö vetô év ben. A be val -
lás be nyúj tá sá nak és a ta laj ter he lé si
díj be fi ze té sé nek ha tár ide je egya ránt
2012. áp ri lis 2. A ta laj ter he lé si díj meg -
fi ze té si kö te le zett ség a szenny víz csa tor na-
há ló zat ra va ló rá kö tést kö vetô év ja nu ár
1-jén szû nik meg.

TA KÁCS LÁSZ LÓ NÉ – RÁCZ KRISZ TI ÁN

Adó nem/díj Adó mér té ke Fi ze té si ha tá ridô

Ma gán sze mé lyek 7.000 Ft/év/épít mény 2012. már ci us 19. (I. fél évi rész let)

kom mu ná lis adó ja 5.000 Ft/év/te lek 2012. szep tem ber 17. (II. fél évi rész let)

Gép jármûadó Az adó alap ja 2012. évi ha tá ro zat kéz hez vé te létôl 

a gép jármû ha tó sá gi szá mí tott 30 na pon be lül

nyil ván tar tás ban fel- (I. fél évi rész let)

tün te tett tel je sít mé nye 2012. szep tem ber 17. (II. fél évi rész let)

Iparûzé si adó

– Ál lan dó jel leg gel Az adó alap 2%-a 2012. már ci us 19. (I. fél évi adó elôleg rész le te)

vég zett iparûzé si 2012. má jus 31. (adó kü lön bö zet)

te vé keny ség 2012. szep tem ber 17. (II. fél évi adó elôleg

rész le te)

2012. de cem ber 20. (adó elôleg ki e gé szí tés)

– Ide ig le nes 5.000 Ft/nap tá ri nap A te vé keny ség be fe je zé sé nek nap ját

jel leg gel vég zett kö vetô hó nap 15. nap ja.

iparûzé si 

te vé keny ség

Ta laj ter he lé si díj 180 Ft/m3 2012. áp ri lis 2.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

szóló törvény alapján „a Magyarország területén élô, e törvény

hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés

után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve

tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat

jegyzôjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni 

(a továbbiakban: lakcímbejelentés).”

Lakcímbejelentéssel és 
kijelentkezéssel kapcsolatos
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Ellenôrzések várhatók
a vendéglátó egységekben
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n SZ.T.: Ho gyan ér té ke li a meg vá lasz -
tá sa óta el telt idô sza kot il let ve a kép -
vi se lô-tes tü let mun ká ját?
n M.S.: Ha fi gye lem mel kí sé ri a hí ra dá -
so kat, évek óta azt hall ja, hogy az ön kor -
mány za tok mi lyen ne héz hely zet ben van -
nak, kö te lezô fel ada ta i kat is szin te alig
tud ják el lát ni. Saj nos ez egy re több te le -
pü lé sen így van – az ön kor mány za tok mû-
kö dé sét sem le het el vo nat koz tat ni a vi-
lág ban zaj ló ese mé nyektôl. Nyár egy há za
sem ki vé tel, sôt. Ta lán pont egy év vel ez -
elôtt fog lal tam össze egy kis fü zet ben,
hogy mi lyen pénz ügyi hely zet vár ta az új
pol gár mes tert: fel hasz nált mûkö dé si hi te -
lek, ki fi ze tet len szám lák és kép vi selôi tisz -
te let dí jak, ma gas hi tel ál lo mány, je lentôs
kint lévôség. Nem le het azt mon da ni, hogy
könnyû volt az in du lás… Ne héz, de szük -
sé ges dön té se ket kel lett meg hoz nunk ah -
hoz, hogy va la me lyest ren dezôdjön anya -
gi hely ze tünk. Ezen tö rek vé sünk azon ban
nem volt hi á ba va ló. Ezért összes sé gé ben
po zi tí van ér té ke lem az el múlt évet, hi szen
– úgy ér zem – jó irány ba ha la dunk.

n SZ.T.: Mik vol tak ezek a dön té sek?
Mi vel si ke rült nor ma li zál ni a hely ze tet?
n M.S.: A terv – vég te le nül le egy szerûsít -
ve – a kö vet kezô volt: ki adás csök ken tés,
be vé tel nö ve lés, és a kint lévôsé gek, hát ra -
lé kok ered mé nyes be sze dé se. Eze ket
elsôsor ban az zal ér tük el, hogy na gyon
szo ros költ ség ve tést fo gad tunk el: csök -
ken tet tük az in téz mé nyi ki adá so kat a
ca fe té ria „meg vo ná sá val”, a do lo gi ki adá -
so kat a fûté si rend sze rek ja ví tá sá val és a
ta ka ré kos mûköd te tés sel, csök ken tet tük
a Nyár-Víz Kft. tá mo ga tá sát, és in téz ked -
tünk a kint lévôsé gek be sze dé si ha té kony -
sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben – hogy csak
a leg fon tos ab ba kat em lít sem. Kö zel négy
mil lió fo rint vissza nem té rí tendô ál la mi
tá mo ga tást is kap tunk. Úgy ér zem, ez
egy faj ta el is me ré se an nak a mun ká nak,
amit itt, hely ben te szünk azért, hogy az
ön kor mány zat mûködôké pes ma rad jon.

n SZ.T.: Ezek kö zül a leg na gyobb „fel -
há bo ro dást” a ca fe té ria meg vo ná sa
vál tot ta ki a pe da gó gu sok kö ré ben.
Idén szá mít ha tunk-e va la mek ko ra
összeg re?
n M.S.: Ez egy faj ta bé ren kí vü li jut ta tás,
mely a köz tiszt vi selôknek a tör vény nél
fog va kö te lezô, a kö zal kal ma zot tak szá -
má ra vi szont csak ad ha tó jut ta tás. Tény,
hogy a ta va lyi év ben na gyon kis össze -
get kap tak ilyen cí men a pe da gó gu sok.
Meggyôzôdé sem azon ban, hogy ak kor jár

el he lye sen egy ön kor mány zat, ha meg -
vizs gál ja, hogy pénz ügyi le hetôsé gei mit
en ged nek meg, és mit nem – ma gya rul
fe lelôsen gaz dál ko dik. Mi is ezt tet tük,
ami kor dön töt tünk, és ezt tesszük majd a

jö vô ben is. Amíg az ön kor mány zat kö te -
lezô fel ada ta i nak el lá tá sát nem tud ja hi -
te lek fel vé te le nél kül biz ton ság gal tel je-
sí te ni, ad dig saj nos az egyéb jut ta tá sok
fe de ze te nem biz to sí tott. Szá mos te le pü -
lés van, ahol a kö te lezôn kí vül egyéb
ca fe té ria jut ta tás egy ál ta lán nincs, több
te le pü lés pe dig idén dön tött úgy, hogy
meg szün te ti. A köz tiszt vi selôként en gem
il letô ca fe té ria jut ta tást ta valy tel jes egé -
szé ben fe la ján lot tam – egy ré szét a re -
kord mé retû szü li na pi tor tá ra, má sik fe lét
pe dig ka rá csony kor a rá szo ru ló, gyer me -
kes csa lá dok ré szé re. Az idei költ ség -
ve tés be be ke rült az ad ha tó jut ta tás, de
ki fi ze té se fel té te lek hez kö tött.

n SZ.T.: Van-e olyan do log, ami büsz -
ke ség gel töl ti el? Ér ték-e ku dar cok?
n M.S.: Ter mé sze te sen ér tek ku dar cok,
vol tak olyan hely ze tek, ami kor fa lak ba üt -
köz tem. Ez azon ban – ha úgy tet szik – a
tiszt ség gel együtt jár, mint aho gyan sok
más do log is. Ha va la ki eze ket nem ké -
pes a he lyén ke zel ni, ak kor ne in dul jon
pol gár mes ter nek. A fa lu la kói nem azt
vár ják, hogy ki fo gá so kat ke res sünk, ha -
nem hogy meg ol dá so kat ta lál junk. Er re
kap tam én is fel ha tal ma zást, és igyek -
szem en nek meg fe lel ni. Hogy mi re va -

gyok büsz ke? Elsôsor ban azok ra a dol -
gok ra, me lye ket kö zös mun ká val si ke rült
el ér nünk, és ame lyek vi szik Nyár egy há za
hí rét a kör nyezô te le pü lé sek re. Ilyen volt
a szü le tés na pi ün nep ség, ilyen a Nyár fa-
L ev él új ság, és a 600 di ó fá ból ál ló park
öt le te. Ezek meg va ló sí tá sá hoz sok kör -
nyék be li ve zetô is szív bôl gra tu lált, és
úgy gon do lom, hogy ezek re mind annyi an
büsz kék le he tünk.

n SZ.T.: Van nak, akik sze rint az ezek -
re for dí tott összeg ab la kon ki do bott
pénz, más ra is le he tett vol na for dí -
ta ni. Ön hogy lát ja?
n M.S.: Ki do bott pénz az, amit ér tel met -
len dol gok ra köl tünk el. Sze rin tem az
elôbb em lí tett dol gok nak meg volt, illetve
meg van a hasz na. Nem volt még olyan
nagy, és olyan szín vo na las ren dez vény a
fa lu ban, mint ta valy – több ezer em ber
vett részt raj ta. Az új sá got na gyon so kan
vár ják, be lô le hi te les tá jé koz ta tást kap nak
a la ko sok ön kor mány za ti és egyéb ese -
mé nyekrôl. A Dió fa Li get mél tó em lé ket
ál lít a mö göt tünk ha gyott 600 év nek, né -
hány év múl va pe dig szá mos le hetôsé get
kí nál majd a csa lá dok nak, az ar ra já ró lá -
to ga tók nak, min dannyi unk nak. Úgy gon -
do lom, ezek ér tel mes cé lok, me lyek egy -
be es nek azok kal az ígé re tek kel, me lye ket
a vá lasz tá sok elôtt meg fo gal maz tunk.

n SZ.T.: Ha már ígé re tek: hogy lát ja,
mit si ke rül be lô lük tel je sí te ni?
n M.S.: A vá lasz tá sok elôtt na gyon sok
em ber rel be szél tünk, és el mond tuk: el -
kép ze lé se inkbôl azo kat tud juk meg va ló sí -
ta ni, me lyek hez elô tud juk te rem te ni a
pénz ügyi fe de ze tet – le hetôleg hi tel fel -
vé tel nél kül. Prog ra munk lé nye ge a nyi -
tott ság és a ki szá mít ha tó ság volt. Olyan
ve ze tést ígér tünk, mely meg fe lelôen tá jé -
koz tat ja a la kos sá got, ért hetôen el mond -
ja a dön té sek mi ért jét. Ezt a célt szol gál -
ják az élô ne tes köz ve tí té sek, a la kos sá gi
fó ru mok, a rend sze re sen meg je lenô új -
ság, vég sô so ron ez az in ter jú is.

n SZ.T.: Hadd te gyem fel a kö te lezô
kér dést is: „mi kor lesz csa tor na”?
n M.S.: A meg va ló sí tás ra vo nat ko zó pá -
lyá za tun kat ha ma ro san be nyújt juk. Ha ez
po zi tív el bí rá lást kap, ak kor re mé nye ink
sze rint 2013-ban el in dul hat a be ru há zás.
A pá lyá zat el bí rá lá sa az idei év el sô fe lé -

ben vár ha tó, ad dig csak fel té te les mód -
ban ér de mes be szél ni az idôpont ról.

n SZ.T.: Sok ön kor mány zat el van
adó sod va. Ná lunk mi a hely zet? Mi re
for dí tot ták a be sze dett adó kat?
n M.S.: Tény, hogy na gyon sok fej lesz té -
si hi tel (is ko la- és óvo da é pí tés, csa tor na-
be ru há zás, stb.) ke rült fel vé tel re az utób -
bi tíz év ben, és saj nos mûkö dé si hi te lek
fel vé te lé re is kény sze rült az ön kor mány -
zat. Te le pü lé sünk a tel je sítôké pes ség ha -
tá rán van, ezért si ker ként köny vel het jük

el azt, hogy a ta va lyi év ben több mûkö dé -
si hi telt is vissza tud tunk fi zet ni. Mi vel az
ön kor mány zat mûkö dé sé hez – elsôsor -
ban az in téz mé nyek fenn tar tá sá hoz – az
ál lam nem ad ele gendô for rást, ezért a
te le pü lé sek a he lyi adók ból pó tol ják a hi -
ányt. A be sze dett adók te hát olyan be vé -
te lek, me lyek nek nagy ré szét az alap vetô
mûköd te tés re, a kö te lezô fel ada tok el lá -
tá sá ra for dít juk.

n SZ.T.: Mi lyen év nek néz elé be az
ön kor mány zat? A ter ve zett ön kor -
mány za ti át ala kí tá sok ho gyan érin tik
köz sé gün ket?
n M.S.: Tör té nel mi idô ket élünk, hi szen
egy új, meg vál to zott ön kor mány za ti rend -

szer ben kell majd hely táll nia min den te le -
pü lés nek. Ele in te biz tos nem lesz egy szerû
egy más faj ta mûkö dé si struk tú rá ban dol -
goz ni, de csak az új ön kor mány za ti tör -
vény és a fel adat fi nan szí ro zá si rend szer
be ve ze té se je lent het meg ol dást azok ra
a prob lé mák ra, me lyekrôl a be szél ge tés
ele jén szó volt.

n SZ.T.: 2012-ben mi lyen fej lesz té se -
ket vár ha tunk?
n M.S.: Mi vel nincs még el fo ga dott költ -
ség ve té sünk, ezért óva to san nyi lat ko zok
e kér dés ben. Ha több mil li ós fej lesz té sek -
re, be ru há zá sok ra gon dol, ak kor eze ket
csak ered mé nyes pá lyá za tok ré vén tar -
tom le het sé ges nek. Saj nos az EU-s pá -
lyá za tok nagy ré szén a Kö zép-Ma gyar or -
szá gi Ré gi ó ban ta lál ha tó te le pü lé sek
nem ve het nek részt. Alig ta lál ni olyan pá -
lyá za tot, amely épí tés sel já ró fej lesz tés re
ad le hetôsé get – in kább to vább ta nu lás ra,
hu mán erôfor rás fej lesz té sé re van pénz,
pl. a pe da gó gu sok ese té ben. Lá tunk le -
hetôsé get a mi nisz té ri u mok ál tal ki írt pá -
lyá za tok ban, ezek nek azon ban jó val ki -
sebb a tá mo ga tá si in ten zi tá suk, vagy is
sok kal több ön erô kell a mag va ló sí tá suk -
hoz. Ha ki sebb lép tékû „fej lesz tés re”
gon dol, ak kor be szél he tünk a köz te metô
meg fe lelô ke rí tés sel tör ténô el lá tá sá ról,
nyit va tar tá sá nak sza bá lyo zá sá ról, ôrzé -
sérôl, a ba ba ke len gye prog ram be in dí -
tá sá ról, az ivó víz-mi nô ség ja ví tá sá ról, de
bôveb ben majd csak a költ ség ve tés el -
fog adá sa után.

n SZ.T.: Vé gül egy szem élyes jel legû
kér dés: tett-e va la mi lyen fo ga dal mat
szil vesz ter kor?
n M.S.: Nem va gyok az a „fo gad ko zós tí -
pus”. Te szem a dol gom – aho gyan tô lem
te lik –, és ab ban bí zom, hogy az a kí vánt
ered ménnyel jár majd. Ezért fo ga dal mat
nem tet tem, de ha min den képp kel le ne,
ak kor pá rom mal együtt azt fo gad nám
meg, hogy nem rég szü le tett kis fi un kat a
nor má lis em be ri ér té kek sze rint egy nor -
má lis élet re ne vel jük ak kor is, ha a vi lág
köz ben egy re rom lot tab bá vá lik.

n SZ.T.: Kö szö nöm az in ter jút.
n M.S.: Én is kö szö nöm a be szél ge tést.

AZ IN TER JÚT KÉ SZÍ TET TE:
SZED RE SI NÉ SZLA MA TÍ MEA

A 2012. évi költ ség ve tés kép -

vi se lô-tes tü le ti meg vi ta tá sa

elôtt köz sé günk hely ze té rôl,

az ön kor mány za ti rend szer

áta la ku lá sá ról, és a jö vô be li

ter vek rôl kér dez tem Mé szá ros

Sán dor pol gár mes tert.

„…reményeink szerint 

2013-ban elindulhat 

a csatorna-beruházás”

„A köztisztviselôként 

engem illetô cafetéria 

juttatást tavaly teljes

egészében felajánlottam.”
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JÓ IRÁNYBA HALADUNK
BESZÉLGETÉS A POLGÁRMESTERREL

INTERJÚ INTERJÚ



• Nem ki sebb do log, mint ha zánk el ne -
ve zé se is meg vál to zott ja nu ár el se jé tôl:
a Ma gyar Köz tár sas ág he lyett így a jö-
vô ben a Ma gyar or szág táb la fo gad ja
majd a hoz zánk ér ke zô ket.

• A leg több fo gyasz tá si cik ket ter he lô ál -
ta lá nos for gal mi adó 25-rôl 27 szá za -
lék ra emel ke dett. Az áfa eme lés szin te
biz to san az árak emel ke dé sé hez ve zet, a
kér dés csak az, hogy a ke res ke dôk tel jes
egé szé ben át há rít ják-e a nö ve ke dést a
fo gyasz tók ra? 

• Vál to zat la nok ma rad nak jö vô re a BKV
je gyá rai, de több faj ta BKV-jegy lesz (cso-
por tos jegy, kom bi jegy). A pót dí jak ösz-
sze ge je len tô sen emel ke dik. 

• Ez zel még nincs vé ge a köz le ke dést érin -
tô vál to zá sok nak, meg szûnt a négy na -
pos au tó pá lya-mat ri ca. A he ti jegy a ne -
vé vel el len tét ben va ló já ban 10 na pos
lesz, ára pe dig 2.975 fo rint. A mi nisz té ri -
um díj ren de le te alap ján az út dí jak négy
díj ka te gó ri á ban át la go san 7,5 szá za lék kal
emel ked nek. A mo tor ke rék pár után fi -
ze ten dô he ti út hasz ná la ti jo go sult ság
1.470 fo rin tért sze rez he tô be. Ja nu ár tól a
díj kö te les utak jo go su lat lan hasz ná la ta
ese tén fi ze ten dô pót dí jak mér té ke és a
fi ze té si ha tár idô is mó do sul.

• Ál la mi fenn tar tá sú ak lesz nek az is ko -
lák. Az Or szág gyû lés még de cem ber ben
fo gad ta el az új köz ne ve lé si tör vényt,
mely nek passzu sai fo lya ma to san, vál to zó
idô pon tok ban lép nek ha tály ba. Az biz tos,
hogy a tör vény ér tel mé ben min den is ko la
ál la mi fenn tar tá sú lesz, az ön kor mány za -
tok mû köd te tés re szer zôd het nek vissza.

• Ti zen hat év a tan kö te le zett ség kor -
ha tá ra. A tan kö te le zett ség kor ha tá rát
18 év rôl 16-ra szál lít ják le. A jog sza bály
pon to san meg ha tá roz za az egész na -
pos is ko la fel té te le it is, amely vá laszt -
ha tó ok ta tá si for ma lesz.

• Drá gul a ci ga ret ta, szin te min den -
hol ti los a do hány zás. A nem do hány -
zók vé del mé rôl szó ló tör vény szi go rí tá -

sá nak ér tel mé ben 2012. ja nu ár 1-jé tôl
ti los a do hány zás köz for gal mú in téz mé -
nyek ben – így a szó ra ko zó- és ven dég lá -
tó he lye ken, a mun ka he lye ken, a kö zös -
sé gi köz le ke dé si esz kö zö kön és a meg ál -
lók ban, az alul já rók ban, a ját szó te re ken,
va la mint a meg ál ló he lyek és a ját szó te -
rek öt mé te res kör nye ze té ben. A he lyi
ön- kor mány za tok to váb bi köz te rü le te ken
is meg tilt hat ják a do hány zást.

• Az áram ára 2,7 szá za lék kal, a föld gáz és
a táv hô ára pe dig 4,2-4,2 szá za lék kal nô.

• Ja nu ár tól meg szûnt a rok kant nyug díj,
he lyé be a re ha bi li tá ci ós és a rok kan tel -
lá tás lé pett, utób bi ha vi 28 és 47 ezer
fo rin tot je lent, de a rok kant sá gi el lá tá -
sért is leg fel jebb 140 ezer fo rin tot kap -
hat a jo go sult.

• Ma ga sabb lett a mi ni mál bér, amely ja -
nu ár 1-jé tôl 93 ezer fo rint ra, a ga ran -
tált bér mi ni mum pe dig 108 ezer fo rint -
ra emel ke dett, meg szûnt azon ban az
adó jó vá í rás in téz mé nye.

• Szank ci o nál ják a bér kom pen zá ció el -
mu lasz tá sát: azok nak a mun ka adók -
nak, akik nem eme lik a 300 ezer fo rint
alat ti mun ka bé re ket annyi ra, hogy azok
net tó össze ge ne vál toz zon, a mun ka -
ügyi el len ôr zé sek so rán bír ság ra nem
kell szá mí ta ni uk, vi szont két évig nem in -
dul hat nak köz be szer zé sen, és ki zár ják
ma gu kat az ál la mi tá mo ga tá sok ból is.

• Ha tár a ban ki ka ma tok nak. A hi tel díj
leg fel jebb 24 szá za lék pont tal le het ma -
ga sabb a min den ko ri jegy ban ki alap ka -
ma tá nál. A kor mány és a Bank szö vet ség
meg áll apo dá sá nak kö szön he tô en idén
már a de vi za hi te le sek ter hei is csök ken -
het nek, hi szen öt éven ke resz tül 180 fo -
rin ton tör leszt he tik hi te le i ket.

• Egy sé ges rend szer ben mû kö dik a ma -
gyar or szá gi ka taszt ró fa vé de lem, a vál -
to zá sok tól a tû zol tó sá gok, a pol gá ri
véde lem és a szak ha tó sá gok jobb
együtt mû kö dé sét vár ja az Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fô igaz ga tó ság.

• A kor mány ren de let ben ha tá roz za meg
azok nak az ál la mi vagy ön kor mány za ti
fel ada tot el lá tó szo ci ál is, gyer mek jó lé ti,
gyer mek vé del mi, egész ség ügyi és kö z-
ok ta tá si in téz mé nyek nek a kö rét, ame -
lyek kez de mé nyez he tik, hogy fi ze té si ké -
se de lem ese tén se le hes sen ki kap -
csol ni ôket az áram-, a gáz- il let ve a
táv hô szol gál ta tás ból.

• Az eva kul csa 30-ról 37 szá za lék ra emel -
ke dett, de az adó nem vá laszt ha tó sá gá -
nak összeg ha tá ra is vál to zott: a ko ráb bi
25 mil li ó ról 30 mil lió fo rint ra nôtt. A 202
ezer fo rin tos ha vi brut tó jö ve de lem alatt
meg szû nik a szu perb rut tó, és 2012-ben
már nem lesz adó jó vá í rás sem.

• A nép egész ség ügyi ter mék adó (chips-
adó) tör vény bôl ki ke rül nek azok a ter mé -
kek, ame lyek leg alább 50 szá za lék ban
te jet tar tal maz nak.

• A bal ese ti adót a biz to sí tók fi ze tik a kö -
te le zô gép jár mû fe le lôs ség biz to sí tás dí ja
után, a kul csa 30 szá za lék. A par la men -
ti tárgy alás so rán a 30 szá za lé kos kulcs
mel lé be ke rült egy na pi 83 fo rin tos ma xi -
má lis adó, amely a na gyobb tel je sít mé -
nyû, és na gyobb koc ká zat tal já ró ko csik
tu laj do no sa i nak ked vez.

• Áta la kult a gép jár mû adó, ko ráb ban a
1600 köb cen ti alatt 7 ezer, afe lett 15
ezer fo rint volt az adó. Az új rend szer –
négy lép csô ben – ki lo watt ban mé ri a
mo tor tel je sít mé nyét, és a kör nye zet vé -
del mi osz tály sze rint is dif fe ren ci ál. Pél -
dá ul egy 1600 köb cen tis, 80 ki lo wat tos,
leg fel jebb 4-es kör nye zet vé del mi be so -
ro lá sú ko csi adó ja 22 ezer fo rint, 6-os
és 10-es be so ro lás kö zött 11 ezer fo rint.

• Meg je le nik az Er zsé bet-kár tya. Ál la mi
mo no pó li um lesz a bé ren kí vü li jut ta tás -
ként ad ha tó ét ke zé si utal vá nyok ki bo -
csá tá sa. A mun ka adók az ed di gi nél jó val
ke ve sebb je gyet ad hat nak majd a dol go -
zó ik nak. Az elekt ro ni kus Er zsé bet-utal -
vány úgy mû kö dik majd, mint egy bank -
kár tya és ha vi öte zer fo rin tig mi nô sül
majd bé ren kí vü li jut ta tás nak.

v vé gén a pá lya vá lasz tá son kell
tör ni a fe jü ket a nyol ca dik osz tá -
lyos di á kok nak. Több kö zép is ko lát

is ki le het vá lasz ta ni, de ab ban a sor -
rend ben, amennyi re a di ák oda vá gyik.
Sok szem pon tot kell fi gye lem be ven ni
a to vább ta nu lás nál. Meg kér dez tem Fe -
ke te Sán dor nét, a 8.a osz tály fô nö két,
sze rin te me lyek ezek:
„1. Mi a ta nu ló ér dek lô dé si kö re?
2. A szü lôk tá mo gat ják?
3. Mi lyen az is ko la hí re?
4. Ho gyan le het meg kö ze lí te ni?
5. A ta nul má nyi ered mény meg fe lel-e a

vá lasz tott kö zép fo kú in téz mény hez?”

Nem csak a vég zôs di á kok nak, de az
osz tály fô nö kök nek is sok fel ada tuk van a
to vább ta nu lás sal kap cso lat ban. Hogy
mik ezek? Ma ri ka né ni el mond ta ne kem:

„Biz ta tás:
A szü lôk és a ta nu lók

fi gyel mé nek fel hí vá sa a
kö zép fo kú is ko lák nyílt
nap ja i nak meg lá to ga tá -
sá ra. Kü lö nös te kin tet -
tel ar ra, hogy mit nyúj -
ta nak, és mi lyen ered -
ménnyel le het oda be jut ni.

Szü lôk kel va ló kap cso lat tar tás:
– Mi lyen te rü le tek ér dek lik a ta nu lót?
– Eh hez mi az osz tály fô nök ja vas la ta?
– Pá lya vá lasz tá si in téz mény fel ke re sé se –

az ô ja vas la tuk fi gye lem be vé te le.
Ad mi niszt rá ció:

– A to vább ta nu lá si la pok elekt ro ni kus úton
va ló el ké szí té se,

– a ta nu lók ál tal írás ban le a dott is ko la cí -
mek, ta go zat kó dok, sze mé lyi ada tok be gé -
pe lé se,

– a bi zo nyít vá nyok év vé gi és 8. fél évi je -
gye i nek be vi te le,

– az el ké szí tett anya got a ta nu lók kal el len -
ôriz tet ni,

– az egé szet ki nyom tat ni, szü lôk kel, igaz -
ga tó val alá írat ni,

– az összes la pot pos ta cím alap ján ren dez -
ni, és pos táz ni.

Ag gód ni, hogy a ked vük sze rint meg je -
lölt hely re fel ve szik-e ôket, és nyug tat ni a
di á ko kat, hogy biz to san si ke rül ni fog.”

A ki vá lasz tott kö zép is ko lá ba nem csak
a je gye ink alap ján ke rü lünk be, ha nem
egy írás be li fel vé te li vizs gát is meg kell
ír nunk ma gyar és ma te ma ti ka tan tár -
gyak ból. A fel adat la po kat ja nu ár 21-én
ír tuk meg. 45-45 perc alatt kel lett meg ol -
da ni 10-10 fel ada tot a leg jobb tu dá sunk
sze rint, amellyel össze sen 100 pon tot
gyûjt het tünk össze.

Fá bi án Ni ko lett 8.b
osz tá lyos ta nu lót kér -
dez tem a 2012-es írás -
be li fel vé te li rôl:

„Úgy gon do lom, hogy
az idei fel vé te li ne he -
zebb volt az elô zô évek -
hez ké pest, bár fel ké szí -
tés ben nem szen ved tünk hi ányt. Na gyon
se gí tô ké szek vol tak a tan árok és a szü le im
is. Igaz a fel vé te lit meg elô zô he tek meg erôl -

te tô ek vol tak, de már örü lünk, hogy túl va -
gyunk a meg pró bál ta tá sok ne he zén. Iz ga -
tot tan vár juk, hogy fel vesz nek-e a kí vánt
kö zép is ko lá ba.”

Sze ren csé re – ahogy Ni ko lett is em lí -
tet te – nem most ta lál koz tunk el ôször
ilyen jel le gû fel ada tok kal, hi szen az ed -
di gi összes évi meg ta lál ha tó az in ter ne -
ten. Eze ket az is ko lá ban is le he tô sé -
günk volt szak ta ná ri se gít ség gel meg ol -
da ni, kü lön elô ké szí tô órák ke re té ben.

Meg kér dez tem Sza bó Eni kô 8.a osz -
tá lyos ta nu lót, sze rin te hasz no sak vol -
tak-e ezek a fog lal ko zá sok:

„Én csak ele in te jár -
tam az elô ké szí tôk re, de
azok hasz no sak vol tak.
So kat ta ní tott ne kem
mind két ta nár.”

Az is ko la ki vá lasz -
tá sa ne héz fel adat a
14 éves ta nu ló szá má ra, aki sa ját ma gát
sem is me ri még iga zán, ér dek lô dé si kö -
re gyak ran vál to zik, a ki vá lasz tott pá -
lya pe dig le het, hogy a va ló ság ban nem
is olyan ér de kes, mint gon dol ja. Eni kô
az in ter ne ten ta lált rá ar ra az is ko lá ra,
aho vá be ad ta je lent ke zé sét. Ami kor el -
ment a nyílt nap ra, rög tön meg sze ret te
az is ko lát.

A kö vet ke zô év tôl már nem a meg -
szo kott, nyár egy há zi is ko la aj ta ján fo -
gunk bel ép ni reg ge len te, ha nem min -
den ki egy má sik is ko la di ák ja lesz. So -
kan örül nek en nek, de nem min den ki
van így ez zel.

Sza lay Pat rik 8.a osz tá lyos ta nu ló
sze rint „még jó len ne ma rad ni, hisz sok
szép em lék és ba rát köt
eh hez az is ko lá hoz. A ta-
n árok is hi á nyoz ni fog -
nak, fô ként az in for ma-
 ti ka, a test ne ve lés és a
tör té ne lem órá kat sze ret -
tem iga zán.”

De mit le het ten ni? 
A kis gyer mek bôl egy szer fel nôtt kell,
hogy le gyen. A fel vé te li vizs ga ered -
mé nyét már tud juk, most már csak a
szó be li vizs gá kon va ló jó sze rep lés áll
elôt tünk. Kí vá nom min den nyol ca di -
kos nak, hogy ve gyék fel az áhí tott is -
ko lá ba, és re mény ke dem, hogy meg -
áll juk majd he lyün ket eb ben a fur csa,
ro ha nó vi lág ban.

VE CSE REK AND REA

8. A. OSZ TÁ LYOS TA NU LÓ

Már egészen kiskorunk óta
ezt kérdezgetik tôlünk a

felnôttek. Akkor még nem
is voltunk annyira tisztában

ezzel a kérdéssel, de már
voltak álmaink, vágyaink,

melyek állandóan változtak.
Egyik nap még orvosok
szerettünk volna lenni, 

másnap pedig már
rendôrök. Az idei tanév

kezdete óta viszont egyre
komolyabban foglalkoztat

bennünket ez a kérdés.

Több szempontból is megdrágul az élet az idei évben, többe kerül például autózni, fûteni,

világítani, mint tavaly. Megszûnt a négy napos autópálya matrica, nônek az útdíjak, állami

fenntartásúak lesznek az iskolák, nôtt a minimálbér, lényegében minden zárt légterû helyen

tilos a dohányzás. Az általános dráguláshoz leginkább az áfa emelkedés járul hozzá.
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Mi leszel, 
ha nagy
leszel?

MI VÁLTOZOTT 2012. JANUÁR 1-tôl?

ÍME, NÉ HÁNY PÉL DA, HOGY MI VÁL TO ZOTT 2012. JA NU ÁR 1-JÉ TÔL:

AKTUÁLIS DIÁKÉLET

É



ki sze re ti a ter mé sze tet, biz to san
tud ar ról, hogy a vi lá gon min -

den hol, így Ma gyar or szá gon
is nyil ván tart ják az idôs – eset leg tör -
té nel mi idô ket idé zô – fa ma tu zsá le -
me ket. A le írá sok sze rint, ha zánk
le gidôsebb fá ja ta lán Ká roly Ró bert
ural ko dá sa ide jé ben (1300-as évek
el sô fe le) volt cse me te. A vi lág le g-
idôsebb fái, az észak-ame ri kai óri ás -
fenyôk (Se qu o ja gi gan tea), a ma guk
4 600 éves ko rá val az egyip to mi pi ra -
mi sok ko rá ból va lók.

A rö vid be ve ze tést azért szán tam
ál ta lá nos fi gye lem fel keltôként, hogy
ért hetô le gyen, mi ért lel ke sed tem
szem élye sen az öt le tért, mely sze rint
a 600 éves év for du ló al kal má ból
Nyár egy há za di ó fák ül te té sé vel kí -
ván ja do ku men tál ni a je les év for du ló
meg ün nep lé sét az utó kor szá má ra.

Szem élyes em lé ke met, a döm sö di
Pe tô fi-fát is sze ret ném meg em lí te ni,
amely egy gyö nyörû, ha tal mas ko csá -
nyos tölgy (Qer cus ro bur), a so rok sá ri
Du na part ján áll Döm sö dön, ahol gye -
rek ko rom leg szebb nya ra it töl töt tem.

Alat ta ír ta Pe tô fi Sán dor né hány
egy szerû, de na gyon szép ver sét, így
pél dá ul „A pi ros lik már a fá kon a le -
vél” cí mût is. Ami kor Döm sö dön já -
rok, min dig fel ke re sem a fát, mi u tán
meg lá to gat tam Na gya nyá mék sír ját.

Nyár egy há zán Nyáry Pál sír em lé -
ke olyan hely, amit min den ide va ló
örök éle té re ma gá val visz, mert gyer -
mek ko rá ban oda járt a ba rá ta i val,
vagy az el sô sze rel mé vel.

Ilyen gon do la tok ka va rog tak a fe -
jem ben, ami kor el vál lal tam a dió te le -
pí tés öt le té nek meg va ló sí tá sá ban va -
ló rész vé telt. Re mé nye im sze rint, az
el te le pí tett 600 da rab dió fa hosszú –
eset leg 150-200 éves – élet tar ta ma
alatt sok, a fen ti ek hez ha son ló, ma ra -
dan dó em lé ket adó li ge tet, par kot,
szó ra ko zó- és ta lál ka he lyet biz to sít a
nyár egy há zi ak nak, mely nek em lé ke
egész éle tük ben el kí sé ri ôket.

Né hány gyor san le pergô év ti zed,
és Al só- va la mint Felsônyár egy há za
egy te le pü lés sé vál hat a Dió fa Li get
ha tá ra in el in du ló kö ze le dés ha tá sá ra,
így az az ak ko ri te le pü lés köz pont ja -
ként funk ci o nál hat majd.

Sze ren csé re, a di ó fák hosszú éle tû-
 ek és na gyon há lás nö vé nyek. Nem
igé nyel nek túl sok tö rô dést, en nek el -
len ére, ha a ta va szi fa gyok en ge dik,
min dig hoz nak ter mést, olyat, ami -
lyet, de te rem nek.

A mag ról sza po ro dott dió min den
fá ja más fé le ter mést hoz, de gyer mek -
ko rom ban az ad ta az iga zi él ve ze tet,
mi kor a szü ret al kal má val a szô lô ben a
var jak ál tal el po tyog ta tott mag ból kelt
di ó fák hoz ér tünk a so rok ban, és a sok
szô lô után meg kós tol hat tuk a friss,
kü lön bözô ízû di ót. Aki nem is me ri a
fris sen sült há zi ke nyér rel együtt evett,
fá ról vert dió ízét, a szü re telt szô lô vel
ve gye sen, na gyon so kat ve szí tett!

A te le pí tés re az év szá zad le ga szá -
lyo sabb ôszén ke vés idônk ma radt,
mert az ön kor mány za ti dön tés és a
ter vek, majd a ta laj-elôké szí tés is az
utol só perc ben ké szült el. Sze ren -
csénk volt azon ban, mert a hosszú
ôsz le hetôsé get adott a de cem be ri ül -
te tés re is. A szak szerû ki tû zést kö -
vetôen azon nal meg in dult a mun ka.

A te le pí tés vég re haj tói – Pol gár -
mes ter Úr ral az élen – min dent meg -
tet tek, hogy a sze ren csés idôjá rá si
vi szo nyok nak kö szön hetôen ren del -
ke zé sünk re ál ló szû kös idôn be lül a

föld be ke rül je nek a cse me ték. Sze -
mély sze rint én azért iz gul tam, mert
tud tam, a meg ren delt és lesz ál lí tott
nö vény anyag nak a föld be kell ke rül -
ni ôs szel, ez biz to sít hat ja a biz ton -
sá gos ere dést. A sá ros, vagy fa gyos
ta laj ba már nem le het te le pí te ni, vi -
szont a szá raz föld be ül te tett fá kat be -
lo csol va, ôszi ül te tés mel lett, biz tos
ere dés re szá mít ha tunk.

Min den ki, aki részt vett az elôké szí -
té si mun kák ban, me gér tet te ezt, és
idôt, fá rad sá got nem kí mél ve, akár hét -
vé gén is dol go zott a meg va ló sí tá son.
A te le pí tést, ka ró zást, ki kö tö zést, fel -
ku pa co lást vég zôk, ki sebb zsör tölôdés -
sel ugyan („ki volt az a mar ha, aki ki ta -
lál ta ezt az egé szet...!?”), de tisz tes sé -
ge sen, a szak mai irány mu ta tás nak
meg fe lelôen vé gez ték el fel ada tu kat,
Kri zsán Mi hály irá nyí tá sa mel lett.

Re mé lem, a mor go ló dók gyer me kei,
uno kái is él ve zik majd a Dió fa Li get
ad ta le hetôsé ge ket, akár egy ad dig fel -
épült strand, kö zös sé gi ház vagy csak
egy szép park for má já ban. A mos ta ná -
ban szü le tett gye re kek szü lei a di ó fák -
hoz köt he tik csöpp sé ge ik fejlôdé sét,
ké sôbb majd azt em le get ve ne kik,
hogy „lát já tok, ak kor szü let te tek, mi -
kor eze ket a fá kat ül tet ték!”

Eset leg, a ké sôbb szü le tett gye re kek
szü lei bé rel het né nek egy fát fi a ik, lá -
nya ik ré szé re, amely alatt pél dá ul né -
ha egy jól si ke rült nyá ri csa lá di par tit
is le het ne szer vez ni úgy 20-30 év
múl va. Én, sze mély sze rint sze ret nék
bé rel ni egyet, aho va el hoz nám rend -
sze re sen az uno ká i mat, akik ké sôbb

– re mél hetôleg – az em lé kek vé gett
vissza-, vissza jár ná nak.

Egyéb ként is – ki lát a jö vô be – ki
tud ja mit hoz nak az évek...!?

Egy do log biz tos a di ó fák meg ered -
nek, nö ve ked nek, ko ro ná juk biz to san

ár nyé kot ad az alat ta meg pi henônek,
fá juk – több év ti zed múl va – ér té kes
alap anya got biz to sít az ak ko ri bú tor -
asz ta los nak, mert ezt a ter mé ket ak -
kor sem tud ja ki vál ta ni sem mi más.

Amennyi ben va la ki nek eset leg még -
sem tet szik az öt let – az ül tet vény –,
hát nem kö te lezô meg lá to gat ni, pén -
zé be sem ke rült, de ké rem, leg alább
vi gyáz zon rá, kárt ne te gyen ben ne!

A köz ség 600 éves év for du ló já nak
mél tó em lé ket ál lí tó, hosszú tá von a
köz ség ar cu la tát, szel le mi sé gét be fo -
lyá so ló té nyezô lesz a Dió fa Li get,
ezt biz ton ál lít ha tom!

Vé gül, de nem utol só sor ban kö szö -
nöm min den ki nek a mun ká ját, aki – a
ki ta lá lás tól a meg va ló sí tá sig – részt
vett ben ne.

Szép volt a 600. év for du ló!

BA GOLY LÁSZ LÓ

Dabasi Hagyományôrzô Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány 2012. január
13-án, 13 órakor a Hôsök terén lévô háborús emlékmûnél koszorúzással

emlékezett meg a doni áttörés 69. évfordulójáról.
Az emlékezés koszorúit az önkormányzat részérôl Maszel László alpolgármester,

Csiló Istvánné képviselô, illetve a Nyugdíjas Klub képviseletében Gecser Jánosné és
Nagy Cecília helyezte el az emlékmûnél.

A mos ta ná ban szü le tett
gye re kek szü lei a di ó fák -
hoz köt he tik csöpp sé ge ik

fej lô dé sét, ké sôbb 
majd azt em le get ve ne kik, 

hogy „lát já tok, ak kor 
szü let te tek, mi kor eze ket 

a fá kat ül tet ték!”
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Néhány gondolat a Diófa Ligetrôl...
KÖZÉLETKÖZÉLET

A Nyáregyházi Diófa Liget 2025-ben

Maszel László alpolgármester és Csiló Istvánné képviselõ az emlékmûnél

A diófa termése és levele is hasznosítható

A

A

Koszorúzás a Hôsök
emlékszobránál

Hosszú hétvégékhez kapcsolódó munkarend 2012-ben



z is ko la é rett ség össze tett fo ga lom,
amely 3 fô te rü le tet fog lal ma gá -
ba: TES TI, PSZI CHÉS, SZO CI ÁL IS.

TES TI / Bi o ló gi ai érett ség: A gyer me -
kek nél ál ta lá ban 6 éves ko ruk tá jé kán
kez dô dik az el sô alak vál to zás. Ilyen kor a
gyer me kek meg nyúl nak, a fej és a törzs
ará nyai ki e gyen sú lyo zód nak, meg kezdô-
dik a fog vál tás. Az ideg rend szer fej lett sé -
gé nek ha tá sá ra moz gá suk össze ren de-
zôdik, az uj jak fi no mabb moz gá so kat is
vég re tud nak haj ta ni. A szem és a kéz
össze han golt mûkö dé se az írás ta nu lás
alap vetô fel té te le. Fon tos a meg fe lelô
ce ru za fo gás, fel is mer hetô a jobb vagy a
bal kéz do mi nan ci á ja. A ke zes ség ge ne ti -
ka i lag meg ha tá ro zott, az át ál lí tás sú lyos
kö vet kez mé nyek kel jár hat.

PSZI CHÉS érett ség: A leg fon to sabb a
ki e gyen sú lyo zott ma ga tar tás. Ké pes le -
gyen ön ura lom ra, al kal maz ko dás ra. Ki a -
la kul a fel adat-, és sza bály tu da ta. Le gyen
ön ál ló, tud jon együttmûköd ni tár sa i val,
meg kez dett te vé keny sé ge it, fel ada ta it fe -
jez ze be.

Fon tos a fi gye lem meg fe lelô fej lett sé -
ge (ter hel hetôsé ge, tar tós sá ga, rö vid és
kés lel te tett em lé ke zet, hal lá si fel fo gó ké -
pes ség, ér deklôdés).

A be széd kész ség, be szé dér tés, hang -
kép zés és a be széd tisz ta sá ga, szó kincs,
mon dat szer kesz tés, élet hely ze tek össze -
füg gé se i nek fel is me ré se, hogy csak a
leg fon tos ab ba kat em lít sem. A szü lô mi -
nél töb bet be szél ges sen gyer me ké vel,
biz tas sa ön ál ló kér dés- és vé le mé nyal ko -
tá sok ra.

A gyer mek fel is me ri a dol gok kö zöt ti
ele mi össze füg gé se ket, lé nyeg re lá tó,
prob lé ma meg ol dó gon dol ko dás ra ké pes,

fel is me ri a rész-egész vi szo nyát, ké pes is -
me re te it és gya kor la ti ta pasz ta la ta it al -
kal maz ni.

SZO CI ÁL IS érett ség: Az is ko lá ba lé pô
gyer mek egy re ön ál lób ban lát ja el ma gát.
Ki a la kult a fel adat tu da ta, fel adat tar tá sa,
tel je sít mény mo ti vá ci ó ja, el vi se li a mo no -
tó ni át, ké pes hosszabb ide ig egy hely ben
ül ni. Igyek szik be il lesz ked ni, és a kö zös -
ség sza bá lya i hoz al kal maz kod ni. Meg ta -
nul bi zo nyos mér té kig komp ro misszu mot
köt ni, be tart ja a sza bá lyo kat. Tud ja szem -
élyes ada ta it, tisz tá ban van az év sza kok -
kal, nap sza kok kal. Az alap vetô vi sel ke dé -
si sza bá lyo kat igyek szik be tar ta ni. Ér zel -
mi leg ki e gyen sú lyo zott, ké pes a fel nôtt
irá nyí tá sá nak el fo ga dá sá ra.

A spon tán érés so rán a gyer mek nél bi -
zo nyos kész sé gek ki a la kul nak, ké pes sé -

ge ik ki bon ta koz nak, de a tel jes is ko la -
é rett ség hez el en ged he tet len a szak sze-
rû óvo dai és az ott ho ni fog lal ko zás. Az
is ko la é rett ség meg íté lé sé ben ki emelt
sze rep jut az óvo da pe da gó gu sok nak,
akik nap mint nap, sze ren csés eset ben
éve ken ke resz tül nyo mon kö ve tik a gyer -
mek fejlôdé sét. Egy jól fe lé pí tett, tu da -
tos óvo dai mun ká ban lé pésrôl lé pés re
el in dul az is ko lá ra va ló fel ké szí tés. Az ál -
ta lunk vég zett is ko la é rett sé gi mé ré sek
cél ja, hogy a gyer mek érett sé gét, fej-
lôdé si tem pó ját fi gye lem be vé ve a leg -
jobb dön tés szü les sen a gyer mek és a
csa lád szá má ra.

Ter mé sze te sen, ha va la mely té ren nem
mu tat a gyer mek el vár ha tó fej lett sé get,
az még nem zár ja ki az is ko la meg kez dé -
sét. Ilyen eset ben az óvo da pe da gó gus
és a szü lô kon zul tál, és is ko la é rett sé gi
vizs gá la tot kér a Ne ve lé si Ta ná csa dó tól.
A vizs gá lat so rán ki de rül, hogy mely te rü -
le te ken szo rul a gyer mek se gít ség re, fej -
lesz tés re, és hogy meg kezd he ti-e az is ko -
lát, vagy ja va solt még egy évet óvo dá ban
ma rad nia. Fon tos, hogy a szü lô tisz tá ban
le gyen az zal, hogy a szak vé le ménnyel le -
het vi tat koz ni, és a dön tés vég sô so ron
az övé. Sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer mek
ese té ben a Sza kértôi Bi zott ság vé le mé -
nyé nek be szer zé se is szük sé ges sé vá lik.
Ezen vé le mé nyek alap ján az is ko la igaz -
ga tó ja jo go sult dön te ni a gyer mek is ko lai
fel vé te lérôl.

Szük sé ges nek tar tom, hogy az is ko la -
é ret len ségrôl is ír jak né hány mon da tot.

Az is ko la éret len gyer mek egész sze -
mé lyi sé gé ben, vagy 1-1 rész te rü le ten
las sab ban fej lô dik és így le ma rad ha son -
ló ko rú tár sa i tól.
• Ter me tük ala cso nyabb, test sú lyuk ke -

ve sebb, al kat ban nem ala kult ki az „is -
ko lás” test for ma.

• Jel lemzô rá juk a fi gye lem fá ra dé kony -
sá ga, el te rel hetôsé ge. Ál ta lá nos tá jé -
ko zott sá guk, is me re ta nya guk hi á nyos.
Gon dol ko dá suk nem a lé nye get ra gad -
ja meg, ha nem ami szá muk ra ér zel mi -
leg fon tos. Hi ány zik a mun ka é rett ség,
ál lan dó an biz tat ni kell ôket.

• A gyer mek aka ra ta ko rá hoz ké pest fej -
let len, az ér zel mei ural kod nak fel et te.

Bár a be i rat ko zá sok csak áp ri lis ban
kez dôd nek, a nagy cso por to sok nál már
ja nu ár-feb ru ár ban el kezdôdnek az is ko la -
é rett sé gi fel mé ré sek.

A to váb bi ak ban kol lé gám, Sze ge di
Ká roly né szá mol be az ál ta lunk gya -
kor lat ban vég zett is ko la é rett sé gi fel -
mé ré sekrôl és azok ered mé nye irôl.

A gyer mek fejlôdé sé nek nyo mon kö ve -
té sét olyan szem pont sor alap ján vé gez -
zük, amellyel pró bál juk fi gye lem be ven ni
a sze mé lyi ség fejlôdés leg fon to sabb kom -
po nen se it. Táb lá za tos for má ban je le ní -
tet tük meg, és min den gyer mek ese té -
ben két fel mé rés re ke rül sor éven te. Egy -
szer év ele jén ok tó ber ben, és egy szer év
vé gén má jus ban. Ezek a te rü le tek:

Szo ci ál is ké pes sé gek: já ték, szo kás -
rend szer, ud va ri as ság, er köl csi ítélôké pes -
ség, ér zel mek, mo ti vá ció, aka ra ti té nyezôk

Ér tel mi ké pes sé gek: gon dol ko dá si
mûve le tek, ál ta lá nos tá jé ko zott ság, fo ga -
lo mis me ret, szám fo ga lom, té ri-idôbe li vi -
szo nyok, pszi chi kus funk ci ók / fi gye lem,
em lé ke zet, gon dol ko dás, kép ze let

Ver bál is ké pes sé gek: nyelv hasz ná lat,
fo lya ma tos be széd, nyel vi kom mu ni ká -
ció, be szé dér tés, nyel vi ki fe jezôkész ség,
be széd tisz ta ság, ér zé ke lés, per cep ció

Tes ti fej lett ség, tes ti ké pes sé gek:
nagy moz gá sok, fi nom-mo to ri kus ké pes-
sé gek

Min de zek ki e gé szí té se ként, fi gye lem -
mel kí sér jük és fel je gyez zük a gyer me kek
szín- és test rész is me re tét, csa lád rajz ban
az em be ráb rá zo lás ala ku lá sát, va la mint
az egész sé ges élet mód ala ku lá sá nak ak -
tu á lis fo kát.

Az így ki a la kult is me ret a to váb bi pe da -
gó gi ai mun ka, a fej lesz tés ki in du ló pont ja.
Ez a mód szer al kal mas ar ra, hogy lás suk:
a gyer me kek az egyes te rü le te ken mi ben,
ho gyan, mennyit fej lôd tek. A cél te hát az
adott ál la pot meg is me ré se an nak ér de -
ké ben, hogy sa ját ké pes sé gei sze rint és
sa ját tem pó já ban ha lad va mi nél ma ga -
sabb szint re jut has son el a gyer mek.

A 2011-2012-es tan év ele jén a sze -
mé lyi ség fejlôdés, is ko lá ra al kal mas ság
össze sí tett szá za lé kos mu ta tói a „Nap su -
gár” Óvo da öt cso port já ban a kö vet kezôk:
nagy cso port: 80%, kö zépsô cso port:
67%, kis cso port: 47%.

A má ju si ered mé nyek után ki de rül,
hogy a gyer me kek – kor cso por ton ként –
mennyit fej lôd tek az ak tu á lis ta név ben,
mennyi az úgy ne ve zett hoz zá a dott ér ték.

Az ed di gi ta pasz ta la ta ink és az is ko lá -
ból ka pott vissza jel zé sek is azt iga zol ják,
hogy ez a fel mé ré si rend szer ha té ko nyan
mûkö dik.

Re mé lem si ke rült meg fe lelô és ért hetô
tá jé koz ta tást nyúj ta ni az is ko la é rett ség -
gel kap cso la tos fel mé ré sekrôl, és a fej -
lesz té sek re vo nat ko zó mun kánk ról.

BA ÁR IST VÁN NÉ ÉS SZE GE DI KÁ ROLY NÉ

ÓVO DA PE DA GÓ GU SOK

Ez a tájékoztató – meg sem közelítve a teljességet – 

az elmúlt évek tapasztalatai és elméleti ismeretek alapján

kíván segítséget nyújtani Önöknek ahhoz, hogy milyen

szempontokat vegyenek figyelembe, amikor gyermekük

beiskolázásáról döntenek.
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ISKOLAÉRETTSÉG 
óvodai szemszögbôl

OKTATÁS-NEVELÉS OKTATÁS-NEVELÉS

Kér jük, hogy adó ja 1%-ával 
tá mo gas sa is ko lán kat vagy óvo dán kat!

EGYMÛSZA KOS IS KO LÁ ÉRT KÖZ ALA PÍT VÁNY
Adó szám: 18682575-1-13 

A KÖZ ALA PÍT VÁNY CÉL JA ÉS TE VÉ KENY SÉ GE: 

Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko lá ban fo lyó ok ta tó-ne velô te vé keny ség 
tá mo ga tá sa; az is ko lai ok ta tás mûsza ki, tech ni kai fel té te le i nek ja ví tá sa;

nyelv ta nu lás, kül föl di cse re kap cso la tok ki épí té sé nek se gí té se; ta nul má nyi 
ver se nyek, ve tél kedôk szer ve zé sé hez tá mo ga tás nyúj tá sa; is ko lai 
és más kul tu rá lis sza ba didôs prog ra mok tá mo ga tá sa; di ák sport ver se nyek,
rend sze res test moz gás ösz tön zé se, anya gi tá mo ga tá sa.

SZÜLÔK A GYER ME KE KÉRT ALA PÍT VÁNY
Adó szám: 18684546-1-13 

AZ ALA PÍT VÁNY CÉL JA ÉS TE VÉ KENY SÉ GE:

nyár egy há zi „Nap su gár” Óvo dá ba já ró min den ko ri gyer me kek kör nye ze -
té nek ja ví tá sa; a gye re kek já té kesz kö ze i nek bôví té se; szem lél tetô 

esz kö zök be szer zé se; ki rán du lá sok, ün nep sé gek szer ve zé se és tá mo ga tá sa;
óvo da pe da gó gu sok, óvo dai dol go zók mun ká já nak el is me ré se.

A

A

A



zt az új ság cik ket, az zal a szán dék -
kal írom, hogy a mai vi lá gunk ban,
mi kor min den a pénz kö rül fo rog,

és mi kor min den a fo gyasz tás, tel je sít -
mény kö ré szer vezôdik, le gyen gon dunk
az éle tünk azon te rü le te i re is fi gyel met
for dí ta ni, amely va ló ban meg ha tá ro zó és
fon tos sze re pet kell, hogy be tölt sön az
éle tünk ben, csa lá dunk ban, fa lunk ban.

Éle tünk te le van kö te lezô és el várt, fe lü -
le tes ki hí vá sok kal, me lyekrôl azt gon dol -
juk, hogy a mi éle tünk re néz ve kö te -
lezôek, vagy konk ré tan hoz zá tar to zik az
éle tünk bi zo nyos te rü le te i hez. Ilyen pél -
dá ul a val lá si éle tünk kel is össze függô, a
már ne vé ben is rossz meg fo gal ma zás sal
bí ró, egy há zi adó, vagy az adónk 1 %-a,
me lyet kü lön bözô cé lok ra, szer ve ze tek -
nek ajánl ha tunk fel. Az egy há zi adó=egy -
há zi hoz zá já ru lás, ado mány a sa ját lel ki -
is me re tünk sze rin ti, hit éle ti meggyô-
zôdé sünk konk rét tet tek ben va ló meg -
nyil vá nu lá sa, de sem mi kép pen sem kö -
te lezô. Ott hon sem kö te lezô me leg ben
len ni, de még is szük sé ges ah hoz, hogy
az em ber pi hen ni és a mun ká ját vé gez ni
tud ja. A hit éle tünk kel kap cso la tos ki a-
dá sok, vagy tá mo ga tá sok, ado má nyok

ugya nezt a célt szol gál ják. Nem a sok,
vagy a fö lös legbôl va ló ada ko zás az, ami
az Úr sze mé ben ked ves, ha nem az, amit
ma ga Jé zus mond az aláb bi pél da be -
széd ben. „És le ült Jé zus a temp lom per -
sely nek átel le né ben, és néz te, hogy a
so ka ság mi ként tesz pénzt a per sely be.
Sok gaz dag pe dig so kat tett ab ba. És
egy sze gény öz vegy asszony is oda jött,
két fil lért, az az egy ne gyed pénzt ve -
tett be le. Ak kor elôhív ta ta nít vá nya it,
mond ta ne kik: Bi zony mon dom
nek tek, hogy ez a sze gény öz vegy-
asszony töb bet ve tett, hogy nem
mind a töb bi, akik a per sely be
ve tet tek. Mert azok mind nyá -
jan az ô fö lös le gükbôl ve tet tek,
ez pe dig az ô sze gény sé gébôl,
ami je csak volt, mind oda ad ta, az
ô egész va gyo nát.” (Márk. 12,41-44)

Eb bôl a ke vésbôl va ló ada ko zás min den nap
szük sé ges, hogy Is ten cse le ked ni tud jon. Ne -
künk ab ból van, hogy min den nap el fo gad juk
az Úr tól, amit ad. Mi nem el mé le tek és pa ran -
csok tel je sí té se mi att va gyunk Ke resz té nyek,
ha nem mi Krisz tus sze mé lyé hez ra gasz ko -
dunk és az Élô Is ten gyer me kei va gyunk. Ô
ad, ô él tet és ô táp lál. Ô az, aki sza bad dá tesz.

Az egy ház, Krisz tus ti tok za tos tes te mi va -
gyunk. A test ápo lás ra, táp lá lás ra és ol ta lom -
ra szo rul. A mi hoz zá já ru lá sunk, ado má -
nyok kal, imá val, akt ív rész vé tel lel, he lyi
szin ten a gyö ke re ink ben, múl tunk meg val lá -
sá val a je len ben kell, hogy meg va ló sul jon.
Így lesz élet ké pes, így van esé lyünk együtt az
élet ben ma ra dás hoz, ott aho vá az Úr ál lí tott,
aho vá ôse ink hi te kö te lez és vissza ve zet.

Az adónk 1 %-a, me lyet fel ajánl ha tunk kü -
lön bözô cé lok ra, min ket, ke resz té nye ket ar ra

kell, kel le ne, hogy ösz tö nöz zön, hogy
szin tén ôse ink hi té hez ra gasz kod va

fel ajánl juk a le hetôség ként elôt -
tünk ál ló 2x1%-ot az egy há zunk
ja vá ra. Ez egy gesz tus: se gí tem,
ál do zok ar ra, ami a sa já tom. Ké -

rem, hogy a fe la ján lá som ne az ál -
la mi kö zös kasszá ba ke rül jön, ha nem

az egy ház, egy há zak kap hat ják meg.

A KA TO LI KUS EGY HÁZ
tech ni kai szá ma: 0011

A Jó Pász tor oda adá sá val, imá val és
atyai sze re tet tel, min den ka to li kus 

ke resz tény lel ki pász to ra, An tal And rás
„az Úr vár, ha za vár”

NYÁREGYHÁZAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Kedves Újságolvasók, 
Kedves Testvérek!

in den esz ten dô ben azok, akik adót fi zet nek, ren del kez het nek adó juk 1%-áról, ami -
hez az ál lam nak is oda kell ten nie a ma ga 1%-át, te hát össze sen 2x1%-ról be szé -

lünk. Saj nos csak a ke re sôk ren del kez het nek az Egy há za kat tá mo ga tó for rás ról, mi köz -
ben tag ja ink kö zött sok nyug dí jas, ta nu ló, ke re set tel nem ren del ke zô em ber van. Ezért
rend kí vül fon tos, hogy akik te he tik, ren del kez ze nek adó juk 2x1%-áról. A Re for má tus
Egy ház, a sok kis egy ház zal, üz le ti vál lal ko zás sal, rom bo ló szek tá val szem ben, nem pro -
fit ra tö rek szik, ha nem köz fel ada to kat lát el: idôs gon do zás sal, fo gya té kos gyer me kek
ápo lá sá val, kór há zak fenn tar tá sá val, ká bí tó sze res fi a ta lok men té sé vel, kal ló dó fi a ta-
 lok kal, te le fo nos lel ki gon do zás sal, al ko ho lis tá kat men tô misszi ó val, ka taszt ró fa men tô
csa pat tal fog lal ko zik, hogy csak né há nyat em lít sek a sok ten ni va ló kö zül. A misszi ók,
a kü lön le ges fel ada tok, az Egy ház köz pon ti költ ség ve té sé bôl kap nak tá mo ga tást, de a
Gyü le ke ze tek hez ez a pénz nem ér ke zik meg. Adó ja 1%-ának fe la ján lá sa nem a he lyi
egy ház köz ség tá mo ga tá si for má ja, de na gyon fon tos misszi ós tá mo ga tás. 

Kérünk minden jó érzésû Testvért, tegye adóját jó helyre, támogassa vele a

REFORMÁTUS EGYHÁZAT. Technikai kód: 0066

A Nyáry Pál Szö vet ke zet 500 hek tá -
ron gaz dál ko dik. A ve tés terv ben a bú -
za, tri ti ká lé, rep ce ve tés te rü le te 350
ha. Az itt ke let kezô mel lék ter mék hasz -
no sí tá sá ra bri kett üze met lé te sí tünk.

A SZAL MA BRI KETT a mel lék ter mék-hasz no sí tás kor szerû el -
vé nek al kal ma zá sá val gyár tott, ba rát sá gos tü zelôanyag. Ga bo na -
szal má ból ké szül, nagy nyo má sú pré se lé si tech ni ka se gít sé gé vel.
Fel hasz ná lá sa so rán a nö vé nyi szár ban fel hal mo zó dott ma gas
ener gi a tar ta lom fel sza ba du lá sa a ke mény fá val kö zel meg egyezô
hômennyi sé get biz to sít a fûtôbe ren de zés szá má ra. Az op ti má lis
hôle adás azon ban csak meg fe lelô tü ze lé si tech ni ka al kal ma zá sa
mel lett, ha gyo má nyos tü zelôbe ren de zés ben ér vé nye sül. A cé günk
ál tal gyár tott szal ma bri kett masszív, 25-30 cm hosszú, 80 mm
át mérôjû lyu kas kö zepû hen ger, ame lyet ka zán ba, kály há ba, kan -
dal ló ba egya ránt aján lunk. Mi vel a fel dol go zás so rán sem mi lyen
mes ter sé ges ada lék, kötôanyag hoz zá adá sa nem tör té nik, így ter -
mé künk tel je sen kör nye zet ba rát bi ob ri kett.

Fûtôér té ke 15,42 MJ/kg. Könnyû ke zel hetôség, kis hely igény,
tisz ta kör nye zet és meg úju ló ener gia a fôbb jel lemzôi.

A szal ma bri kett tér fo ga ta az égés so rán 1,5-2-sze re sé re duz -
zad, ezért a tûzte ret so ha sem sza bad tel je sen meg töl te ni, csak
ma xi mum fe lé ig.

A bri kett fûtôér té ke azo nos egyes tûzi fa-fé lék kel, a fûtés so rán
még is a szén nel tör ténô fûté si mód szert cél szerû al kal maz ni. Az
égés so rán a fá hoz ké pest több ha mu ma rad (kb. 7-8%), amely
a szer ke ze tébôl adó dó an jó hôtar tó ké pes sé gek kel ren del ke zik. (A
ha mu ma gas ás vá nyi a nyag-tar tal ma mi att ked vezô ha tás sal le het
a ta laj szá má ra, így kert ben is hasz no sít ha tó.)

Je len le gi gyár tó ka pa ci tá sunk a sa ját igény ki elé gí té sé re al kal -
mas, sza bad pi a ci ér té ke sí tés elôtt a gép sort bô ví te nünk kell. 

SZA BÓ IM RE I A NYÁRY PÁL SZÖVETKEZET ELNÖKE

u laj do no sa ik el ha tá ro zá sá ból fu zi o nált a Mo nor és Vi dé -
ke, Pé cel és Vi dé ke, va la mint a Dél-Pest Me gyei Ta ka rék -
szö vet ke zet, így Ma gyar or szág leg na gyobb fi ók há ló za -

tá val ren del ke zô szö vet ke ze ti for má ban mû kö dô hi tel in té ze -
té vé vá lik, 14 olyan te le pü lé sen lát el pénz ügyi te vé keny sé get,
ahol más szol gál ta tó nincs je len.

A pi a con ed dig is meg ha tá ro zó sze rep lô ként je len lé vô ta ka -
rék szö vet ke ze tek így to vább erô söd nek, sta bil ha zai tô ké vel
ren del ke zô, eti kus hi tel in té zet ként kö zel 250 al kal ma zot tat
fog lal koz tat va hang sú lyos részt ve vôi a he lyi, tér sé gi mun ka -
erô pi ac nak is.

A PÁT RIA Ta ka rék szö vet ke zet „elô dei” a la kos sá gi hi te le -
zés ben is je len tôs mér ték ben vál lal nak sze re pet, így te kin té lyes
for rást he lyez nek ki ügy fe le ik, fô ként a he lyi la kos ság kö ré ben.
A meg nö ve ke dett ügy fél kör mi nél szín vo na la sabb ki szol gá lá -
sa ér de ké ben szá mos be ru há zást esz kö zöl a ta ka rék szö vet ke -
zet, tel jes in for ma ti kai rend sze ré nek áta la ku lá sá val, új ter mék -
cso ma gok be ve ze té sé vel ru gal ma san szol gál ja ki a hely ben
gaz dál ko dók és fo gyasz tók igé nye it.

A Kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban meg ha tá ro zó sze rep lô
PÁT RIA Ta ka rék szö vet ke zet egyik fô cél ki tû zé se azon ban
– jel mon da tá hoz, „Itt hon va gyunk, ér té ket te rem tünk!” hí ven –
to vább ra is a he lyi és tér sé gi tár sa dal mi és kör nye ze ti cé lok tá -
mo ga tá sa, a meg ter melt ér té kek hely ben va ló szé tosz tá sa.

A lét re jött hi tel in té zet a mû kö dé si te rü le tén élô la kos sá got és
vál lal ko zá so kat mo dern, uni ver zá lis kis bank ként sze ret né ki -
szol gál ni a jö vô ben is, Öko Ta ka rék-ként pe dig a tér sé gi zöld -
gaz da ság és a ci vil szfé ra fel len dü lé sé hez, a he lyi kör nye zet vé -
del mi be ru há zá sok si ke re i hez já rul majd hoz zá.

Több mint 47 mil li árd fo rint mér leg-fô összeg gel és kö -
zel 4 mil li árd fo rint sa ját tô ké vel, új né ven, új szol gál -
ta tá sok kal, azon ban a meg szo kott ügy fél cent ri kus
kör nye zet ben szol gál ja ki a meg nö ve ke dett fo gyasz tói
igé nye ket a PÁT RIA Ta ka rék szö vet ke zet, mely há -
rom, a Kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban több mint 50
éve mûkö dô hi tel in té zet egye sü lé sé vel jött lét re.

A szal ma bri kett a mel lék ter mék-hasz no sí -

tás kor sze rû el vé nek al kal ma zá sá val gyár -

tott tü ze lô a nyag, mely kör nye zet ba rát és

fû tô ér té ke azo nos egyes tû zi fa-fé lék kel.
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Áldott az Úr, és áldjátok ôt, 
Ti, Krisztus Hívei, szeretett Testvérek!

KÉT SZÍV RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA Itthon vagyunk, 
értéket teremtünk!
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PÁT RIA Ta ka rék szö vet ke zet
Cím: 2723 Nyár egy há za, Nyáry Pál út 19.
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Horváthné 
Csoszánszky Márta 
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Szö vet ke ze tünk az Ön kor mány -
za ton ke resz tül fel ajánl a rá szo -
ru lók ré szé re tü ze lés re al kal mas
szal ma bri ket tet.



böjt, me lyet el sô sor ban ma a kül -
sô kö rül mé nyek be fo lyá sol nak.
A va ló di böjt nem a kü lön bö zô

éte lek el- és meg vo ná sá ról szól, ha nem
egy faj ta ta pasz ta lat. Ta pasz ta lat, mely
ke re si Is ten nyo ma it, Is ten szí ne it a vi -
lág ban. Egy olyan za jos, ci ni kus vi lág -
ban, mely ép pen nem Is ten szí ne it tár ja

A mûvésznôt egy méltóságteljes ünnepség
keretében a Magyar Kultúra Lovagjává avatták.

e künk itt Nyár egy há zán már ter mé sze tes, hogy van mú -
ze u munk, ami az „Ez red vég Mú ze um és Ba bagyûjte mény”

ne vet vi se li. El is jön nek né há nyan, de „saj nos” több a más
te le pü lésrôl ér kezô lá to ga tó. A saj nos azért idézôje les, mert öröm -
mel üd vö zöl jük más te le pü lé sek ér deklôdôit, de sze ret nénk, ha a
te le pü lés la kói is töb ben lá to gat nák a mú ze um ter me it.

A Nyáry Pál Nyug dí jas Klub úgy gon dol ta, nem min den na pi cse -
le ke det, amit Kasz ner Mar git mû vész nô tett: me gör ven dez te tett
ben nün ket egy ér té kes ki ál lí tá si anyag gal, ezen fe lül tel jes va gyo -
nát Nyár egy há za Ön kor mány za tá ra hagy ta.

Ed di gi élet mû ve alap ján – fes tés, írás, ki ál lí tás meg nyi tók tö -
me ge – fel ter jesz tet tük a mû vész nôt a „Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja”

cím re. A bí rá ló bi zott ság is ha son ló vé le mé nyen volt – Kasz ner
Mar gi tot lo vag gá ava tás ra ja va sol ta.

A lo vag gá ava tás idôpont ja 2012. ja nu ár 22-én, a Ma gyar
Kul tú ra Nap ján volt. Nyár egy há zát Ma szel Lász ló al pol gár mes ter,
Ge cser Já nos né, Tóth Pál né a Nyáry Pál Nyug dí jas Klub tag jai,
il let ve Kra vecz Lász ló né fel ter jesztô kép vi sel te.

Rend kí vül fel emelô, fe lejt he tet len, mél tó ság tel jes ün nep ség volt
a Co rint hia Ho tel ben. Ami iga zán szív me len getô, olyan ne vek kö -
zött fo gad ták lo vag gá Kasz ner Mar gi tot, hogy úgy érez tük iga zán

mél tó hely re ke rült. Svéd új ság író, oszt rák or vos pro fesszor, ro mán
nép dalgyûjtô, auszt rál író volt a lo va gok kö zött. Az ön kor mány zat
és a nyug dí jas klub vi rág gal kö szön töt te a mû vész nôt.

Kí ván juk Kasz ner Mar git nak, még so ká ig mun kál kod jon Nyár -
egy há za kul tu rá lis fejlôdé sé ért, ha son ló an, mint ed dig: öröm mel,
sze re tet tel!

KRA VECZ LÁSZ LÓ NÉ

„Mi ért szép?”
2012. ja nu ár 28-án in dí tot tuk
út já ra a fen ti cí mû elô adás so ro za tot.
Zsó tér Gab ri el la az Alap fo kú Mûvé -
sze tok ta tá si In téz mény ta go zat ve -
zetôje és Kasz ner Mar git az Ez red vég
Mú ze um és Ba bagyûjte mény ala pí tó -
ja a hely szí nen is me ret ter jesztô elô-
adá so kat in dí ta nak. A ze ne, a fes-
té szet, a ki ál lí tott tár gyak ke rül nek
be mu ta tás ra.

A cél: gyer me ke ink mi nél több is me-
re tet sze rez ze nek a mûvé sze tek kel és
múl tunk kal kap cso lat ban.

Min den te rem ben be mu ta tás ra ke rül
egy-egy tárgy és a ze ne is ko la nö ven -
dé kei ének kel, ze né vel eme lik a han -
gu la tot.

Vár juk a ked ves ér deklôdôket 
nagy-nagy sze re tet tel!

KRA VECZ LÁSZ LÓ NÉ

elénk, ha nem in kább az azt el ta kar ni ké -
pes em be ri sö tét sé get. Mert az em be ri
sö tét ség saj nos ké pes ar ra, hogy sok kal
in kább ma gá ra von ja fi gyel mün ket,
mint Is ten nek vi lá gunk ban tük rö zô dô
egye dü lál ló szí nei.

Is ten tisz te le te ink kö zép pont já ban min -
dig az ér tünk mun kál ko dó Is ten áll. Sze -

é kes sé get kí vá nunk egy fel for dult
vi lág ban, ahol az em ber ke re si a
he lyét, sze re pét, cél ját, örö mét, de

nem iga zán ta lál ja. Bé kes sé get egy bé -
két len vi lág ba, ahol a há bo rúk, ter ro ris -
ta ak ci ók, ter mé sze ti ka taszt ró fák egy -
mást érik. Az ál dás és a bé kes ség is Is ten
aján dé ka, azo kat aján dé koz za meg, akik
ôt ke re sik, akik Be lé ka pasz kod nak, akik
Ben ne bíz nak. 

Öku me ni kus Is ten tisz te le te ket tar -
tot tunk há rom es tén ke resz tül, el sô es te
a Ró mai Ka to li kus Temp lom ban, majd a
Re for má tus- Evan gé li kus temp lom ban
két es tén ke resz tül. Es tén ként 90-100-
em ber fe le ke zet tôl füg get le nül hall gat -
hat ta Is ten Igé jét, kap cso lód ha tott be a
li tur gi á ba, és vál lal ha tott asz tal kö zös sé -
get hit test vé ré vel. Nyár egy há zán tör té -
nel mi je len tô sé gû volt, hogy a temp lo -
ma ink ban le het tünk és a hí vek Is ten tisz -
te let ke re té ben is ta lál koz hat tak egy -
más sal. Jó volt lát ni olyan csa lá do kat,
akik me gosz tot tak val lá si ho va tar to zás
sze rint, de most egy más mel lett ül het -
tek. Jó volt lát ni a ké szü lô dést, aho gyan
a ház igaz da gyü le ke zet tag jai tet ték ezt,
öröm mel és tisz ta szív vel. A má so dik es -
te a Re for má tus szol gá lat köz pon ti gon -
do la ta és kér dé se az volt, le het-e a fe le -
ke ze te ink nek ver sen ge ni egy más sal. A
vá lasz igen volt. Nem le het, ha nem kell!
A ver sen gés, ha jó ta la jon zaj lik, ak kor
az egy más épü lé sét fog ja szol gál ni, hi -
szen ami re mi nem gon dol tunk, azt a
má sik fe le ke zet el kezd te és rá jö vünk,
hogy ne künk is meg kel le ne pró bál ni.
Ösz tö nöz zük egy mást, hajt juk, aho gyan
a spor to lót egy jó el len fél, a spor to ló,
ezál tal töb bet tud ki hoz ni ma gá ból. Kell,
az egész sé ges ver sen gés, az fel pezs dí ti a
gyü le ke ze ti éle tet, fel pezs dí ti a hit éle tet

és ha tás sal van te le pü lé sünk lel ki és
köz han gu la tá ra is. Le het per sze ne ga tí -
van ver sen ge ni, a má si kat meg szól ni,
kri ti zál ni, mi nô sí te ni, de ez nem szol gál -
ja Is ten ügyét. El in dult egy kez de mé -
nye zés, hogy ne éven te egy so ro zat le -
gyen, ha nem ne gyed éven te egy es ti al -
ka lom mal ta lál koz zunk és te gyük élô vé
kap cso la tun kat. Nagy tá vol sá got tet -
tünk meg egy más fe lé, fa la kat bon tot -
tunk le, ré gi be ideg zô dé sek re mond tunk
ne met. Nem va gyunk az út vé gén, in -
kább az ele jén. A le he tô ség hez ju tot tunk
el és a mi fe le lôs sé günk, hogy tu dunk-e
él ni ve le, jól tu dunk-e él ni ve le. 

Idô sek nap ja éven te meg ren de zés re
ke rül a Re for má tus Egy ház ban. Van egy
dél után, ami kor rá juk fi gye lünk, a gye -
re kek az ô ked vü kért ké szül nek, a Gyü -
le ke zet, ha jel ké pe sen is, de ôket akar ja
meg aján dé koz ni. Az idô sek hor doz zák
Egy há zunk múlt ját, ôk te rem tet ték meg
fel té te le it je le nünk nek, ôk tar tot tak ki a
ne héz idôk ben, vál lal ták a ter he ket. Ré -
szünk rôl ez egy „kis” kö szö net, hogy
érez zék azt, hogy fon to sak ne künk, sze -
ret jük ôket, nem akar juk mel lôz ni a szol -
gá la tu kat, se gít sé gü ket, to vább ra is be
sze ret nénk von ni ôket ab ba a mun ká ba,
amit szí ve sen és öröm mel tud nak vé -
gez ni. 2012. feb ru ár 26.-án va sár nap
15.00-óra kor a Gyü le ke ze ti há zunk ban,
vá runk min den ked ves Test vé rün ket,
aki idôs azért, hogy fi gyel hes sünk rá,
hogy meg aján dé koz has suk, aki fi a tal,
azt azért, hogy se gít sen eb ben ne künk.

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

Még ja vá ban far san go lunk, de mi re ezek a so rok meg je -
len nek, egy re kö ze lebb ke rü lünk a böj ti idô szak hoz. 

A Nyár egy há zi Re for má tus Egy ház min den ked vesol va só éle té re
Is ten gaz dag ál dá sát ké ri. Ál dást, hogy a mun ká ja ne hi á ba va ló
le gyen, hogy az éle te má sok szá má ra is ér té kes le gyen, hogy
min den, ami a nap alatt van, szép és örö möt ho zó le gyen.

me ink Rá néz nek, hogy egy ki csit ki néz -
zünk a vi lág ból, és sze me ink Is te nünk
pil lan tá sá val ta lál koz za nak. Ez az idô -
szak is le he tô sé get ad min dannyi unk nak.
Mert mind az, ami tör tént, ér tünk tör tént,
Jé zus Krisz tus ban, a Bá rány ban, a meg ölt
és a fel tá madt Is ten Fi á ban. 

Ezért nem csak a böj ti va sár na pok, ha -
nem az ün ne pe ink is, gyü le ke ze ti al kal -
ma ink, mind Jé zus Krisz tus ról szól nak.
Az ô kül de té sé nek a tit kát tár ják elénk.
A sok ige hir de tés, ta ní tás, amely min -
den em ber szá má ra kincs, Nagy pén tek
és Hús vét nél kül, csak ja vít gat ná az em -
be ri éle tet. Jé zus Krisz tus azon ban nem
ja vít gat ta az em be ri éle tet. Ô meg vál tot -
ta a mi éle tün ket. Ak kor mi tôl is fé lünk
még? Ha Is ten ve lünk, ki cso da el le nünk,
Test vé rek?

De igen jól tud juk, hogy a vi lág te le
van fé le lem mel, és így az éle tünk is.
Leg alább a temp lom ban ne kell jen fél -
nem, ha nem kap jak bé kes sé get, meg bo -
csá tást… és er re van le he tô ség, hi szen
az ének lés ben, imád ság ban és az úr va -
cso rá ban meg is kap juk. 

Lut her Már ton így ta nít az el sô pa ran -
cso lat ról: „Is tent min den nél job ban kell
fél nünk és sze ret nünk.” Já nos apos tol
pe dig ar ról tesz bi zony sá got, hogy a sze -
re tet ki ûz min den fé lel met. Ho gyan le -
het, hogy fér het meg egy más mel lett a

fé le lem, és a sze ret? „A sze re tet ben
nincs fé le lem, sôt a tel jes sze re tet ki û zi a
fé lel met.” 1Jn. 4.18

Is ten na gyon sze ret min ket, mun kál -
ko dik ér tünk, hi szen olyat tett ér tünk,
mely a leg na gyobb aján dék a szá munk -
ra. „Mert úgy sze ret te a vi lá got, hogy
egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz ôben -
ne, el ne vesszen, ha nem örök éle te le -
gyen. Mert az Is ten nem azért küld te el a
Fi út a vi lág ba, hogy el ítél je a vi lá got, ha nem,
hogy üd vö zül jön a vi lág ál ta la.” Jn.3.16-17. 

Kí vá nok tar tal mas, ál dott böj ti 
idô sza kot mi dannyi unk nak 
és Bol dog, iga zi Fel tá ma dás Ün ne pet!

HOR VÁTH NÉ CSO SZÁNSZKY MÁR TA

EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

A böj ti idô szak ban és Hús vét ün ne -
pé nek mind két nap ján sze re tet tel hív -
juk és vár juk a test vé re ket az Evan gé -
li kus Temp lom ba a 11 óra kor kez dô dô
is ten tisz te le tek re.

Is ten nek há la, hogy az Evan gé li kus
Gyü le ke ze ti te rem zsú fo lá sig te le volt
Szent es te. Kö szön jük a gyer me kek lel -
ke se dé sét, tar tal mas mû so rát, kü lön kö -
szö net a fel ké szí tô test vé rek nek, fi a ta -
lok nak ál do za tos mun ká ju kért. 

Kaszner Margit mûvésznõ lovaggá avatása
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Erôs vár a mi Istenünk! ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

A

N

B

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

BRAVO KASZNER MARGIT!
KULTÚRA



– A fa lu la kos sá ga min dig kí ván csi -
an, és ér dek lô dés sel fo gad ja az új
„ar co kat”. A gyógy sze rész egy kis lé -
lek szá mú te le pü lé sen az egyik leg -
fôbb bi zal mi ál lás. Mon da na pár szót
ma gá ról?

Dr. Ho mo ki Ka ta lin va gyok, 1975-
ben szü let tem Bu da pes ten. Gyer mek -
ko ro mat is itt töl töt tem, bár iga zán
so ha nem érez tem jól ma gam a nagy vá -
ro si lég kör ben. Túl sá go san sze mély te -
len kör nye zet, ahol még a szom szé dok
is el men nek egy más mel lett kö szö nés
nél kül... Min dig is ér de kel tek a ter mé -
szet tu do má nyok, és azt már egé szen
ki csi gyer mek ko rom óta biz to san tud -
tam, hogy majd va la mi ha son ló val fo -
gok fog lal koz ni.

– Mi ért a gyógy sze rész szak mát vá -
lasz tot ta?

Nos, ami kor el ôször szó ba ke rült a
„mi le gyek, ha nagy le szek” kér dé se – ez
úgy 6 éves ko rom kö rül tör tént – az el sô
gon do la tom az volt, hogy or vos, vagy
gyógy sze rész sze ret nék len ni. Ez el kí -
sért egé szen a ta nul má nya im vé gé ig, és
sen ki sem tu dott vol na el tán to rí ta ni tô le.
Nem bán tam meg, hogy így esett!

– Hol vé gez te a ta nul má nya it?
Bu da pes ti lé vén a Sem mel we is Or -

vos tu do má nyi Egye tem gyógy sze rész
ka rán vé gez tem, az volt ak kor ké zen -
fek vô, hogy a la kó he lyem hez kö zel ta -
nul jak.

– Hol dol go zott ed dig?
Mi vel min dig is so kat ad tam ar ra,

hogy a szak mám ban a le he tô leg töb bet
ki tud jam hoz ni ma gam ból, fô ként
na gyobb for gal mú gyógy szer tá ra kat
ke res tem, ahol szak mai szem pont ból
so kat le he tett fej lôd ni. Ilyen volt pl. a
Dé li gyógy szer tár, ahol tu laj don képp
a pá lyá mat kezd tem, és na gyon so kat
kö szön he tek az ot ta ni gyógy sze rész
kol lé gák nak. Ké sôbb a bu da pes ti Ná -
dor pa ti ka kö vet ke zett, és köz vet le nül
ez elôtt Ke re pe sen dol goz tam. Sok he -
lyen meg for dul tam he lyet te sí tô ként is.

– Mon da na pár szót a csa lád já ról?
Nem mond ha tó na gyon né pes csa -

lád nak a mi énk. Az idô sebb ge ne rá ci ó -
ból szin te min den ki el ha lá lo zott már, a
fi a ta lab ba kat pe dig na gyon messzi re
so dor ta az élet. Szü le im mel és az zal a
né hány ro kon nal, aki vel na pi kap cso -
lat ban ál lok, min dig is össze tar tó, egy -
mást tá mo ga tó csa lád nak tar tot tuk ma -
gun kat.

– Ho gyan és mi kor ke rült ide, Nyár -
egy há zá ra?

A csa lá dunk nak hét vé gi tel ke volt itt
va la ha, nem volt te hát is me ret len a te le -
pü lés. Ami kor kb. két éve úgy dön töt -
tünk, hogy össze köl tö zünk a szü le im -
mel, nem is volt kér dés, hogy itt fo gunk
le te le ped ni.

– Ho gyan fo gad ták a kol lé gák és az
itt élô em be rek?

Na gyon po zi tív volt a fo gad ta tás,
úgy ér zem. Azt gon do lom, nem túl zok,
ha azt mon dom: ed di gi ta pasz ta la ta im
leg jobb kol lek tí vá ja van itt a Dió fa
Gyógy szer tár ban! Az itt élô em be rek
pe dig ér zé sem sze rint egyet len per cig
sem úgy te kin tet tek rám, mint egy ide -
gen re, a bi zal muk ba fo gad tak.

– Szin te na pon ta tûn nek fel új gyógy-
sze rek, és kü lön bö zô gyógy ha tá sú ké -
szít mé nyek. Ho gyan tud nap ra kész
len ni ezek kel kap cso lat ban?

Az egész ség ügyi dol go zók egész éle -
tü kön át ta nul nak, egy részt kö te le zô
kép zé se ken, más részt ele mi igé nyük az,
hogy a le he tô leg job ban fel ké szül tek le -
gye nek. Ren ge teg szak fo lyó i rat, szak -
mai fó rum áll ren del ke zé sé re an nak, aki
in for má lód ni akar, és ez ne kem so ha
nem esett ne he zem re, hi szen sze re tem a
szak má mat, és így nem okoz gon dot ez -
zel fog lal koz ni akár mun ka idôn túl is.

– Mit te het egy gyógy sze rész, hogy a
hoz zá juk já ró em be re ket, vá sár ló kat
meg tart sa?

Azt gon do lom, hogy meg fe le lô kom -
mu ni ká ci ó val, szak mai fel ké szült ség gel
és em be ri hang nem mel já rul ha tunk
hoz zá, hogy bi za lom mal te kint se nek
ránk a hoz zánk for du ló em be rek. És mi
a ki a la kult bi zal mat igyek szünk ké sôbb
is leg jobb tu dá sunk kal meg szol gál ni
gyó gyu lá suk, egész sé gük meg ôr zé se ér -
de ké ben.

– Sza bad ide jé ben mit sze ret csi nál -
ni? Van va la mi lyen hob bi ja?

Min dig azt szok tam mon da ni, hogy
két hob bim van: az egyik a szak mám, a
má sik pe dig a „ku tyá zás”.

Ez utób bi ban is tö rek szem a tár sa dal -
mi hasz nos ság ra – ha le het így mon da -
ni! Két alap fo kú te rü let ku ta tó men tô -
ku tya vizs gá val ren del ke zô ku tyám
van, és to vább fo lyik a kép zé sük, nem -
zet kö zi szint re sze ret ném hoz ni ôket.
Ez is egy faj ta mun ka, de én sze re tem.
Ezen kí vül agi lity zek is, ez a lo vas díj -
ug ra tás min tá já ra ki a la kult ku tyás
sport, ki vá ló kap cso la té pí tô, min den ki -
nek csak aján la ni tu dom.

SZ. T.

át ha ese tén a meg -
fe lelôen ki vá lasz tott
és al kal ma zott gyógy sze rek mel -

lett na gyon fon tos a he lyes há zi ápo lás,
mely nek cél ja, hogy a gyógy sze res ke ze lést
ki e gé szít se, s így meggyor sít sa a gyó gyu lá si fo lya ma to kat.

Ta lán az egyik leg fon to sabb há zi prak ti ka, az ágy me leg és a
nyu ga lom. En nek az a lé nye ge, hogy szer ve ze tünk nek az zal,
hogy pi he nünk, meg ad juk a le hetôsé get ar ra, hogy min den ere -
jé vel a ko ro ko zók el le ni küz de lem re tud jon össz pon to sí ta ni. A pi -
he nés so rán gon dos kod junk ar ról, hogy kel lô me le get biz to sít -
sunk szer ve ze tünk szá má ra, hi szen köz tu dott, hogy a me leg
min den for má ja jó té kony és gyó gyí tó ha tá sú.

A kö vet kezô fon tos pont, a fo lya dék fo gyasz -
tás, mely nek je lentôsé ge ab ban nyil vá nul meg,
hogy az el pusz tult kó ro ko zók és im mun sej tek
vá la dék kal tá voz nak a szer ve ze tünkbôl, ezért
ilyen kor több fo lya dék ra van szük sé günk,
mint ál ta lá ban egész sé ges ál la pot ban. Nát ha ese té -
ben na pi 4 li ter nyi fo lya dé kot is szí ve sen lát a szer ve -
ze tünk, me lyet gyógy nö vény tea, ás vány víz, gyü -
mölcs és zöld ség lé, eset leg me leg le ves for má -
já ban tu dunk biz to sí ta ni. Fon tos vi szont meg -
em lí te ni, hogy a ká vé a fe ke te tea, ener gia
ita lok ilyen kor nem aján lot tak, hi szen ezek
össze tevôi víz haj tó anya go kat tar tal maz nak,
me lyek kis zár adást idéz het nek elô.

Gôzpá ra szin tén em lí tést ér de mel, hi -
szen a for ró gôz gyó gyít. A ka mil lás-bors -
men tás, vagy eu ka lip tu szos in ha lá lás nál
job bat ma sem tud nak a hoz zá értôk. Ez a
ke ve rék old ja az orr du gu lást, tisz tít ja a já ra to -
kat, ned ve sen tart ja a nyál ka hár tyát. Ezek a
gyógy nö vé nyek lé nye gé ben az il ló o la ja ik ban
ta lál ha tó össze tevôk jó té kony ha tá sai ré vén
al kal ma sak a gôzpá rás in ha lá lás ra. Egyéb -
ként akár pá ro log ta tás cél já ból is hasz nál ha -
tunk ilyen ke ve ré ket há ló szo bánk ban vagy akár
az egész la kás ban, ez zel fo lya ma to san könnyít ve
légzôszer ve in ken a nát ha ide je alatt.

Gyógy nö vény te ák vagy gyógy nö vény ki vo na tok szin tén
se gít sé günk re le het nek meg fá zás ide jén. Or vo si aján lá sok ban
ta lán a leg in kább élen já ró az echi na cea vagy is a bí bor kas vi -
rág, me lyet fô leg ki vo nat for má ban ta lál ha tunk meg a gyógy nö -
vény bol tok ban il let ve pa ti kák ban. Eb bôl 15-20 csep pet, me leg,

de nem for ró her ba te á ba té ve na pi 4-5 al ka lom mal fo gyaszt -
ha tunk. Már pár na pi fo gyasz tá sa is se gít a tü ne tek eny hí té sé -
ben. Ál ta lá nos ro bo rá ló ha tá sú a gin zeng gyö kér, me lyet akár
me gelôzés re is hasz nál ha tunk. Több nyi re, tea vagy kap szu la for -
má já ban tud juk be sze rez ni a pa ti kák ban, gyógy nö vény bol tok -
ban vagy akár bi o bol tok ban. Ha kö hö géstôl, eset leg hörg hu rut -
tól szen ve dünk ak kor a hárs fa vagy a lán dzsás úti fû fôze tei,
ki vo na tai a leg ha té ko nyabb gyógy ha tá sú sze rek. A cit ro mot és
mé zet le hetôleg ne te gyük for ró te á ba, csak is a me leg be, mi -
vel a for ró hô a vi ta mi no kat el pusz tít ja. 

A vö rös hagy má ból ké szí tett tea szin tén gyor sít ja a gyó gyu -
lást. Két-há rom fej vö rös hagy mát mos sunk meg jó ala po -

san hé jas tul, és vág juk össze. Fôz zük né hány per cig egy
li ter víz ben. Íze sít het jük szá rí tott ka mil lá val is. Pi rít -

sunk meg há rom evôka nál nyi bar na cuk rot, és
önt sük fel a ka ra mel li zált édes sé get a hagy -
mafôzet tel. Méz zel éde sít ve fo gyasszuk egész
nap ra el oszt va, ap ró kat kor tyol gat va. 

A fok hagy ma he lyi an ti bak te ri á lis ha tást fejt
ki, se gít sé gé vel el mú lik az orr du gu lás, ja vul az

ét vágy. Nát hás idôszak ban he ten te leg alább
egy szer együnk nyers fok hagy mát, pél dá ul pi rí tott

ke nyér rel. A ke nye ret ken jük be va la mi lyen zsi ra -
dék kal – ez le het olí va o laj is –, és dör zsöl jük be le a nyers

fok hagy ma ge rez det. A fok hagy más pi rí tós ha tá sát fo -
koz za a ve le együtt el fo gyasz tott mé zes gyógy tea.

Meg fá zá sok ese tén akár na pi 1000 mg C-vi ta -
mint is be jut tat ha tunk a szer ve ze tünk be. Ez a

meg emelt adag be vi hetô gyü möl csök kel
(pél dá ul ki wi vel, cit rom mal), de sa va nyú

ká posz tá val, vagy pezsgôtab let tá val is.
Ve sekô ese tén el len ja vallt a nagy dó -
zi sú C-vi ta min, er re min den kép pen
ügyel jünk. 

A meg fá zás több nyi re egy hét alatt
szö vôd mény nél kül el mú lik. Ha azon ban

a tü ne tek ma ka csul meg ma rad nak, ki vált ha azok mell ka si fáj -
da lom, kö hö gés sû rû nyál kás kö pet tel, láz meg je le né se, fül fá -
jás, ak kor for dul junk or vos hoz, hi szen ezek már szövôdmé nyek
le het nek vagy eset leg más be teg ség tü ne te i ként je lent kez het -
nek (inf lu en za, vagy bak te ri á lis fertôzé sek).

A Diófa Gyógyszertárnak 2011 ôsze óta új 
gyógyszerésze van Dr. Homoki Katalin személyében.
Ôt szeretném most megismertetni olvasóinkkal.

Fejfájás, orrfolyás, orrdugulás, 

levertség, álmatlanság, és még 

sorolhatnánk. Ezek mind a meghûlés 

tünetei, melyek ilyenkor télvíz idején 

sok kellemetlenséget okoznak számunkra.
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„Kérdezze meg kezelôorvosát, 
vagy gyógyszerészét”

MEGFÁZÁS
otthoni kezelése

N

EGÉSZSÉGÜGY EGÉSZSÉG



A Sei Shin Ryu Stift Do jo ötö dik al ka lom mal ren dez te meg
Nyár egy há zán a nyílt ka ra te ver senyt, me lyen 72 in du ló volt. 

Nyír ség bôl, a Jász ság ból és Bor sod ból is töb -
ben jöt tek a meg mé ret te tés re. Mér le ge lés után
a tech ni kai szá mok kal kez dô dött a ver seny.

Ka ta, Fegy ve res Ka ta, Szink ron Ka ta, majd a küz del mi
szá mok kö vet kez tek: Light Co., Chi ka ra K, Föld harc.
A ver seny meg nyi tó ját is ko lánk igaz ga tó nô je tar tot ta
meg, majd meg le pe tés ként a Mi ku lás is meg je lent, és
sok si kert kí vánt a ver seny zô gye re kek nek. A ver senyt
rög zí tet te a Wil li ams TV és az Echo TV is, és le is ment
a fel vé tel adás ban.

A ver seny rôl min den in du ló érem mel tér he tett ha za!
Az iga zi meg le pe tés a díj ki osz tón az volt, hogy a Mi ku -
lás is oda ad ta aján dé ka it a ka ra té kák nak sôt a szü lôk nek is. A ver seny prob lé ma
és vi ta nél kül zaj lott le, ami re a bí rók és a ren de zô ség le het a leg büsz kébb!
Min den ki nek Bol dog Új Esz ten dôt kí ván a Sei Shin Ryu Stift Do jo Ka ra te Sport Klub!

SPORT BA RÁ TI ÜD VÖZ LET TEL: FAR KAS LÁSZ LÓ I KA RA TE SPORT KLUB EL NÖK

HELY RE IGA ZÍ TÁS

A Nyár faL ev él ko ráb bi szá má ban nagy tisz -
te let ben ál ló So ke Ray Fer rell Tra di ci o nal
Kem po Aka demy Vi ce Pre si dent ame ri kai
Nagy mes ter ne ve té ve sen sze re pelt. A hi bá -
ért el né zést ké rek. To váb bá sze ret nék bo -
csá na tot kér ni a Hun ga ri an Kem po ve ze tô -
sé gé tôl, ami ért az IKF rang be so ro lás ill. a
Dan fo ko zat és a sport sze rû díj meg íté lé se
hely te le nül lett köz re ad va.

Ar ra ké rem a Tisz telt Ol va sót, hogy ha son ló
eset ben en gem ér te sít sen a hi bá ról, mert
gyor sabb a ja ví tás és sok kal em be ribb.

TISZ TE LET TEL: DR. STIFT KÁ ROLY PHD

SEI SHIN RYU KA RA TE ALA PÍ TÓ JA

Az elôzô számban
megjelent rejtvény 
helyes megfejtése:

„Karácsonyfán ajándék, a 

szívekben béke, de jó lenne, 

ha ebbôl jutna egész évre.”

A szerencsés nyertesek:

MONORI ANITA 
PETHÔ ATTILÁNÉ
REICH RENÁTA

Gratulálunk!

UL TI HÍ REK
Meg kez dô dött 
a 2012. évi Nyár egy há zi 
Nyílt Ul ti Baj nok ság

már ha gyo má nyok kal ren del -
ke zô Nyár egy há zi Nyílt Ul ti
Baj nok ság 2012. ja nu ár 15-én

meg kez dô dött. Az elô zô évek tôl el té rô -
en az idén csak négy for du ló ja lesz
meg ren dez ve. Min den ver seny zô nél a
há rom leg jobb ered mény szá mít a vé g-
el szá mo lás nál. A ver seny re 18 fô je lent -
ke zett Kar cag tól Pé te ri ig és a kör nye zô
te le pü lé sek rôl is. Ki csit fá jó pont, hogy
Nyár egy há zá ról elég ke ve sen je lent -
kez tek, pe dig tu dom, hogy ezt az ôsi
ma gyar kár tya já té kot elég so kan ked -
ve lik, mû ve lik is ba rá ti tár sa sá gok. Mi -
e lôtt bár ki szó vá ten né, hogy a kár tya
az ör dög bib li á ja és jobb tô le tá vol tar -
ta ni ma gát gye re kek nek, fel nôt tek nek
ezt az zal tu dom cá fol ni, hogy a Sze ren -
cse já ték Tör vény sze rint az ul ti nem
mi nô sül sze ren cse já ték nak.

Na gyon saj ná lom, hogy a fi a ta lok
már meg sem ta nul ják ezt a ne mes já té -
kot, pe dig a lo gi kus gon dol ko dást na -
gyon tud ja fej lesz te ni. Min den egyes le -
ját szott par ti más és más, és min dig ki
kell ta lál ni a má sik két ját szó társ gon -
dol ko dá sát, ész já rá sát is.

A ver seny szín von alát eme li, hogy a
Ma gyar Ul ti Szö vet ség fô tit ká ra, Vi zi
Bé la úr is részt vesz raj ta.

A baj nok ság feb ru ár ban fe je zô dik be,
mely nek ered mé nyé rôl be szá mo lunk
majd a Nyár faL ev él ha sáb ja in is.

MA SZEL LÁSZ LÓ I AL POL GÁR MES TER

Kiss Tibor, Kocsis János és 
Vizi Béla az Ulti Szövetség fõtitkára
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KARATE Mikulás Kupa

A

A

SPORT, SZABADIDÔ

a far sang – ak kor mó ka, ka ca -
gás, no meg per sze bô sé ges
evés, ivás. A far sang szó hal la -

tán szin te min den ki ben az álar cos bá -
lok, tán cos mu lat sá gok han gu la ta, a
jel me zes fel vo nu lá sok szí nes ka val -
kád ja ele ve ne dik meg. Már a XV. szá -
zad óta szól nak fel jegy zé sek álarc vi -
se lés rôl, ál lat ala kos ko dá sok ról. A ki -
rá lyi ud var tól a kis fal va kig min den ütt
far san gol tak ha zánk ban.

A far san gi nép szo ká sok is a ta vasz
kö ze led tét jel zik. Ilye nek a kor mo zás,

bu só já rás, tél te me tés – me lyek a tél
mint go nosz elû zé sét jel ké pez ték. Ek -
kor a fa lu si em be rek fel öl töz tet tek
egy, a te let jel ké pe zô szal ma bá but és
nagy dir rel-dur ral sok tré fá val, mó ká -
val fû sze rez ve elé get ték.

A far sang hoz fû zô dô rí tu so kat szám -
ta lan nép nép szo ká sai ôr zik. Egyes
he lye ken nap ja in kig fenn ma rad tak a
mas ka rás fel vo nu lá sok. Ilyen hely
Mo hács is, ahol min den év ben meg -
ren de zik a bu só já rást, ami nap ja ink ra
tu ris ta lát vá nyos ság lett.

Ma nap ság Eu ró pá ban ta lán a leg hí -
re sebb a ve len cei kar ne vál, mely kül -
föld rôl is na gyon sok lá to ga tót vonz.
Bra zí li á ban Rio de Ja ne i ro a kar ne vál
ide jé re a vi lág fô vá ro sá vá vá lik.

A far sang el en ged he tet len ve le já -
ró ja a far san gi fánk.

A fánk tör té ne te oszt rák ere de tû,
ugyan is egy Krap fen ne vû pék öz ve gye
a sü te mény ki ta lá ló ja. Az asszony fér -
je ha lá la után nem gyôz te a sok mun -
kát. Egy al ka lom mal a tü rel met len ke -
dô ve vôk kö zé akart vág ni egy da rab ka
tész tát, de az célt té vesz tett és a for ró
olaj ba pottyant. Ott szép arany sár gá ra
sült, így a vé let len jó vol tá ból meg szü -
le tett az el sô fánk! Az óta a hí res sé vált
fánk ne ve ma is Krap fen.

FAR SAN GI FÁNK RE CEPT JE

Hoz zá va lók: 0,5 kg liszt, 5 dkg kris tály -
cu kor, 4 db to jás sár gá ja, 10 dkg vaj, 2,5
dkg élesz tô, 2,5 dl tej, fél cso mag va ní li -
ás cu kor, csi pet nyi só, fél cit rom, 10 dkg
ba rack íz, pár csepp ru ma ro ma

El ké szí té se:

1. Az élesz tôt meg fut tat juk a lan gyos tej -
ben. Hoz zá ad juk a lisz tet, a to jás sár gá -
kat, a ru ma ro mát, a sót, a cuk rot, a va -
ní li ás cuk rot, a re szelt cit ro ma hé jat.

2. Jól ki ke ver jük, pi hen tet jük, majd ha
meg kelt, az ol vasz tott vaj jal új ra át dol goz -
zuk. Ha is mét fel jött, lisz te zett desz kán
kb. 2 cm vas tag sá gú ra ki nyújt juk. 

3. Fánk szag ga tó val ki szúr juk a fán kot,
majd lan gyos he lyen le ta kar va to vább ke -
leszt jük.

4. A kö ze pü ket meg nyom kod juk, for ró
olaj ban, fe dô alatt süt jük az egyik old alát,
a má si kat pe dig fe dô nél kül. Le cse peg -
tet jük, ru mos ba rack lek vár ral meg ken jük,
por cu kor ral meg hint ve for rón tá lal juk.

A farsang évszázadok óta tartó, évenként ismétlôdô

ünnepsorozat, mely a vízkereszt napjától a húsvétot

megelôzô negyvennapos nagyböjt kezdetéig tart.

Vidámsággal kezdôdik és böjttel ér véget.
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„Itt a Farsang,
áll a bál”

H

Jó far san go lást és fánk sü tést 
min den ki nek!

SZ.T.

Mohácsi busójárás

RECEPTTÁR



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 

40%

865 Ft
kedvezmény 

20%

999 Ft
kedvezmény 

20%

699 Ft
kedvezmény 

25%
1199 Ft
kedvezmény 

25%

399 Ft
kedvezmény 

60%
999 Ft
kedvezmény 

50%

1390 Ft
kedvezmény 

15%

1360 Ft
kedvezmény 

15%

1360 Ft
kedvezmény 

15%

1360 Ft
kedvezmény 

15%

99 Ft
kedvezmény 

50%

Az akció idôtartama: 2012.02.01–2012.03.31-ig

Mindenkit szeretettel várunk!

Baba szappan 
lanolinos 125 g

Cebion csepp 
30 ml

Cebion 
2x multi 

szirup 
150 ml

Körömvirágos kézkrém 
100 ml

JutaVit 
lándzsás utifû
szirup 150 ml

Nasivin sanft
0.01% adagoló
orrcsepp 5 ml

Nasivin sanft
0.05% adagoló
orrspray 10 ml

Nasivin sanft
0.025% adagoló
orrspray 10 ml

JutaVit 
lándzsás utifû
szirup 300 ml

Gentos nyelvalatti
tabletta 60 db

NeoCitran por fenôtteknek 
10 adag

Neogranormon 
termékcsalád


