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2013. jú ni us 11.

A Kép vi se lô-tes tü let

• mó do sí tot ta a köz te rü le tek hasz ná la -
tá ról szó ló 9/2000. (X. 3.) ön kor -
mány za ti ren de le tet, mi sze rint ki -
emelt ren dez vény ese tén az élel mi -
szer for gal ma zá sá hoz, for ga lom ba
ho zá sá hoz kap cso ló dó köz te rü let-fog -
la lá si en ged ély irán ti ké rel met a ren -
dez vény idô pont ját meg elô zô 30.
na pig kell be nyúj tat ni, mely ha tár idô
el mu lasz tá sa jog vesz tô, és köz te rü -
let-fog la lá si en ged ély a ren dez vény
vo nat ko zá sá ban ki je lölt te rü let be fo-
g adó ké pes sé gé nek meg fe le lô szám -
ban ad ha tó ki.

• pá lyá za tot be nyúj tá sá ról dön tött az
Eu ró pai Me zô gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból a He lyi Vi dék fej lesz té si
Stra té gi ák LE ADER fe je ze té nek vég re -
haj tá sá hoz 2013-ban nyúj tan dó tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rôl szó ló,
a vi dék fej lesz té si mi nisz ter 35/2013.
(V. 22.) VM ren de le te alap ján a te le -
pü lés bel te rü le tén in for má ci ós- és
üd vöz lô táb lák ki he lye zé se, a köz ség
kul tú rá ját és ha gyo má nya it idé zô,
me gôr zô nép da lok, me sék, ver sek
elekt ro ni kus adat hor do zón va ló meg -
je le nít te té se, va la mint kul tu rá lis ren -
dez vény meg va ló sí tá sa, és egy fel sô -
nyá regy há zi kis mé re tû sport pá lya ki -
a la kí tá sa ér de ké ben.

• ál la mi tu laj don ban lé vô in gat la nok in -
gye nes ön kor mány za ti tu laj don ba
adá sát kez de mé nyez te fi a ta lok hon -
vé del mi, ka taszt ró fa vé del mi kép zé se,
lô tér ki a la kí tá sa, rá szo ru ló csa lá dok
ré szé re önel lá tást biz to sí tó me zô gaz -
da sá gi ter me lés le he tô sé gé nek biz to -

sí tá sa, kar ban tar tó mû hely ki a la kí tá -
sa, va la mint a Nyár egy há zi Fa lu vé dô
és Ön kén tes Tû zol tó Köz hasz nú Egye -
sü let el he lye zé se ér de ké ben.

• dön tött ar ról, hogy a Mál tai Sze re tet -
szol gá lat, vagy a Vö rös Ke reszt ka ri ta -
tív szer ve ze te köz re mû kö dé sé vel
50.000,- Ft ér té kû se gély cso ma got
jut tat el az ár ví zi ká ro kat el szen ve dett
rá szo ru lók nak.

2013. jú ni us 25.

A Kép vi se lô-tes tü let

• Dr. Far kas Lász ló há zi or vost 2013. jú -
li us 1. na pi hat állyal ha tá ro zott idô re,
a mû kö dé si en ged élye meg szer zé sé ig
az I. szá mú há zi or vo si kör zet fel ada -
ta i nak el lá tá sá ra kö zal kal ma zot ti jog -
vi szony ba ki ne vez te.

• az I. szá mú há zi or vo si kör zet ren de lé si
ide jét az aláb bi ak sze rint hagy ja jó vá:

hét fô 8.00-12.00
kedd 13.00-17.00
szer da 8.00-12.00
csü tör tök 13.00-16.00
pén tek 8.00-11.00

va la mint dön tött a ren de lô mi ni mum -
fel sze re lés sel, szá mí tó gép pel va ló el -
lá tá sá ról, nô vér szo ba ki ala kí tá sá ról,
va la mint le he tô leg pá lyá za ti for rás fel -
hasz ná lá sá val tör té nô bú tor zat tal va -
ló fel sze re lé sé rôl.

• ren de le tet al ko tott a te le pü lés ké pi vé -
le mé nye zé si el já rás ról, a he lyi épí té -
sze ti-mû sza ki terv ta nács lét re ho zá sá -
ról, mû kö dé si fel té te le i rôl és el já rá si
sza bá lya i ról, va la mint a te le pü lés ké pi
be je len té si el já rás ról.

• dön tött jár da é pí tés hez szük sé ges
anyag biz to sí tá sá ról.

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

70 éve sek: 
Szekeres Dezsô .................... június 25.
Svébis Györgyné
(sz. Bánkuti Ilona) ................. június 25.
Varga Lászlóné
(sz. Halász Róza) ..................... július 1. 
Kancsár József ....................... július 16.
Rakitai Istvánné
(sz. Droppán Margit) .............. július 18.
Bartos Pálné
(sz. Mészáros Terézia) ............ július 20.

75 éve sek: 
Zatykó Mihályné
(sz. Nagy Ilona) ...................... június 8.
Szabó Jánosné 
(sz. Nagy Judit) ......................... július 6. 
Kovács Károly ........................ július 26. 
Pethes Sándor Ferenc ............ július 30. 

80 éve sek: 
Orlik Lászlóné
(sz. Marosvári Eszter) ............... július 4. 
Franyó Béláné
(sz. Czakó Mária) .................... július 14.
Gyöngyösi Károlyné
(sz. Vécsi Erzsébet) ................ július 16.
Dudás Pálné
(sz. Polonyi Erzsébet) ............. július 19.

90 éve sek: 
Ples Mihályné (sz. Ádám Jolán) július 12.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Pércsi Gábor József 
és Tomasek Krisztina ......... június 15-én
Bernula István Bertold 
és Arató Alíz ...................... június 29-én

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

ÚJSZÜLÖTTEK:

Papp Ferenc és Hegedûs Szilvia fia
Nimród ............................ június 11.

ELHUNYTAK:

Mogyorósi István ............................ (55)
Németh Mártonné
(sz. Balogh Margit) ........................ (88)
Gyarmati Lajos Istvánné
(sz. Kancsár Erzsébet) ................... (80)
Demeter Józsefné
(sz. Lehoczki Éva) ......................... (56)
Tóth István Tiborné
(sz. Dudás Zsófia Erzsébet) ............ (56)
Pásztor Ferencné
(sz. Várszegi Gabriella) ................... (70)
Epres László ................................. (88)
Aschenbrenner Ferenc ................... (72)
Erôs József ................................... (69)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

Ha nem szeretné, hogy az Ön vagy család-
tagja neve megjelenjen az anyakönyvi
hírek között, kérjük jelezze elérhetôségeink
valamelyikén!

(2013.  JÚNIUS 1-TÔL 2013.  JÚLIUS 31- IG)

Urszinyi Márk és Némedi Daniella leánya
Cintia Éva ........................ június 11.

Rafael Csaba és Krizsán Kinga leánya
Elena ............................... június 21.

Maszel Tamás és Kun Nikoletta fia
Tamás ............................. június 28.

Bodnár Dávid és Hegedûs Erika fia
Dávid .................................. július 4.

Rozenberszki László 
és Terman Mónika leánya

Alexandra ......................... július 16.
Bertók Sándor és Varga Emese fia

Sándor ............................. július 21.
Farkas Dávid és Epres Eszter fia

Dávid Zalán ...................... július 26.

Gratulálunk a szülôknek,
és köszöntjük a gyermekeket! 

Ha sze ret né, hogy új szü lött gyer me ke fo tó -
ja meg je len jen a kö vet ke zô szám ban, kér -
jük, leg ké sôbb 2013. szeptember 30-ig küld-
je el a ké pet az uj sag@nya regy ha za.hu
e-ma il cím re.

ANYAKÖNYVI HÍREK 

„Ma gyar or szág Kor má nya az Idôs-
ügyi Ta nács kez de mé nye zé sé re, a
szép ko rú ak irán ti tár sa dal mi meg -
be csü lés ki fe je zé se kép pen ren de le -
tet al ko tott a szép ko rú ak ju bi le u mi
kö szön té sé rôl.

gy hosszú élet mun ká ja, ered mé -
nyei el is me rést és tisz te le tet ér de -

mel nek, mely nek meg kell nyil vá nul nia,
ki kell fe je zôd nie nem csak a csa lád, a ro -
ko nok, a ba rá tok, is me rô sök ré szé rôl, de
a tár sa da lom tag ja i nak, kö zös sé ge i nek
tá gabb csa lád ja, Nyár egy há za köz ség la -
ko sa i nak ré szé rôl is.

Ezért pol gár mes ter ként nagy öröm
szá mom ra, hogy az ön kor mány zat ne -
vé ben kö szönt he tem Önt a mai na pon
ab ból a kü lön le ges al ka lom ból, hogy a
90. szü le tés nap ját ün ne pel jük.

A ki lenc év ti zed, amely már Jo li né ni
mö gött van na gyon sok ta pasz ta la tot,
örö möt, bá na tot rejt. Hosszú és rö gös út
ve ze tett el idá ig, de meg ér te ezen nap
mint nap vé gig men ni, elô re ha lad ni, pél -
dát mu tat ni sze re tet bôl, em ber ség bôl,
tisz tes ség bôl min dannyi unk szá má ra.

Aki ezt a szép kort meg éri, a tisz te let
ér zé sét vív ja ki em ber tár sa i ban. Van mit
ta nul ni – ne künk – a fi a ta labb ge ne rá ci ó -
nak az idô sek tôl, ame lyért nem le het elég
kö szö ne tet mon da ni.

Azt kí vá nom, hogy gyer me ke, uno ká -
ja, a csa lád sze re te te és az is me rô sök ba -
rát sá ga to vább ra is szé pít sék meg min -
den nap ja it, és hogy még na gyon sok
évig le gyen kö zöt tünk.

Szem élyes meg be csü lé sünk, há lánk je -
le ként 90. szü le tés nap ja al kal má ból fo gad -
ja sze re tet tel Nyár egy há za Köz ség Ön-
 kor mány za tá nak aján dé kát, va la mint a
mi nisz ter el nök úr ál tal alá írt em lék la pot.

Szív bôl kí vá nok Jo li né ni nek na gyon jó
egész sé get és sok tar tal mas, vi dám na -
pot, ma ga és csa lád ja örö mé re!”

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÔN ELHANGZOTT BESZÉDE

Kedves Ples Mihályné, Kedves Joli néni!

E

Kép vi se lô-tes tü let Nyár egy há zán is ren de le tek ben sza bá lyoz ta, hogy te le pü lé -
sünk mely te rü le te in, pon to san mi lyen ese tek ben kell a pol gár mes ter hez for dul ni

épí té si ügyek ben 2013. szep tem ber 1-tôl. A ren del ke zé sek cél ja Nyár egy há za Köz ség
épí té sze ti, vá ros ké pi, il let ve ter mé sze ti ér té ke i nek vé del me és igé nyes ala kí tá sa.

A te le pü lés ké pi vé le mé nye zé si el já rás ról szó ló ren de let el sô sor ban a köz épü le tek,
a há rom la kó egy ség nél na gyobb la kó é pü le tek, he lyi vé de lem alatt ál ló épü le tek és an -
nak szom széd sá gá ban ál ló ter ve zett épít mé nyek épí té sé re és át ala kí tá sá ra vo nat ko zik.
A pol gár mes tert eb ben a fel ada tá ban a Fôépí tész és az ál ta la ve ze tett Terv ta nács se gí ti,
mely nek mun ká ját a he lyi épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács lét re ho zá sá ról, mû kö dé si fel -
té te le i rôl és el já rá si sza bá lya i ról szó ló ren de let sza bá lyoz za.

A te le pü lés ké pi be je len té si el já rás ról szó ló ren de let az épí té si en ged ély hez nem
kö tött épí té si te vé keny sé gek kö zül az ön kor mány za ti ren de let ben fel so rol tak ra, ren -
del te tés mód vál to zás ra és rek lám-be ren de zés el he lye zé sé re vo nat ko zik Nyár egy há za
köz pont já ban és a fô u tak men tén; úgy mint Dió fa sor út, Dó zsa György út, Nyáry Pál
út, Ár pád út, Jó kai út mel let ti in gat la nok.

Ilyen épí té si te vé keny ség pél dá ul az épü let utó la gos hô szi ge te lé se, hom lok za ti
fe lú jí tá sa, mel lék épü let épí té se, köz te rü let tel ha tá ros ke rí tés épí té se.

A ren de le tek pon tos szö ve ge meg ta lál ha tó a www.nya regy ha za.hu hon la pon,
il let ve meg te kint he tô a pol gár mes te ri hi va tal ban.

Az épí té si elô írá sok ról Gasz ler Gab ri el la (te le pu le si.fo mer nok@gma il.com) és
Gu bán Sán dor fô épí tész ad rész le tes fel vi lá go sí tást.

GASZ LER GAB RI EL LA

yak ran elô for dul, hogy az adó zók az
ér te sí tô egy-egy so rát fél re ér tel mez -
ve té ve sen utal nak, nem a meg fe le -

lô össze gû adót fi ze tik meg. Ez a cikk azért
ké szült, hogy se gít sé get nyújt son az ér te sí -
tô ér tel me zé sé hez, si ke rül jön el ke rül ni a
gya kor lat ban fel me rü lô prob lé má kat.

Az ér te sí tô a fo lyó évi és múlt ra szó ló
adó kö te le zett sé get, tárgy évi be fi ze tést,
szám la e gyen le get és – amennyi ben van –
az elô zô évi hát ra lék/túl fi ze tés össze gét
adó ne men ként tar tal maz za.

Elô for dul, hogy az adó zók fél re ér tel -
me zik a „Fel hí vás kéz hez vé te le kor fi -
ze ten dô” és a „Tárgy év szep tem ber
kö ze pé ig pót lék men te sen fi zet he tô”
so ro kat (az utób bi éven te vál to zó dá -
tum, idén 2013. szep tem ber 16.). Van -
nak, akik a má so dik fél évi ha tár idô ig
csak az egyik vagy má sik té tel nél sze rep -
lô össze get fi ze tik meg, és nem ér tik, mi -
ért sze re pel a kö vet ke zô évi au gusz tu si
ér te sí tô ben ké se del mi pót lék.

A „Fel hí vás kéz hez vé te le kor fi ze -
ten dô” sor azon adó össze get tar tal -
maz za, amely már át vé tel kor is hát ra -
lék ként sze re pel az adó zó szám lá ján
(fo lyó és/vagy elô zô évi tar to zás), ha tár -
idô re tör té nô be fi ze tés el mu lasz tá sa ese -
tén a tô ke tar to zás ké se del mi pót lé kot
ke let kez tet (pl.: kom mu ná lis adó, gép jár -
mû adó, ipa rû zé si adó). A „Fel hí vás kéz -
hez vé te le kor fi ze ten dô” sor nem tar -

tal maz za a tárgy év má so dik fél évé -
ben ese dé kes össze get, hi szen an nak
meg fi ze té si ha tár ide je szep tem ber
köz epe, a má so dik fé lév ben ese dé kes
összeg a „Tárgy év szep tem ber kö ze pé ig
pót lék men te sen fi zet he tô” té tel nél sze re -
pel. Te hát, a má so dik fél évi ha tár idô le -
tel té vel – idén 2013. szep tem ber 16. – a
két té tel sor egy üt tes össze ge vá lik ese -
dé kes sé, ezen ha tár idô re tör té nô tel je -
sí tés hi á nyá ban már ké se del mi pót -
lék ke let ke zik.

Az adó fi ze té si kö te le zett sé get mu ta tó
adó ne mek hez csek ket mel lé ke lünk.
Gyak ran elô for du ló prob lé ma, hogy az
adó zók az egy-egy adó nem hez tar to zó, fi -
ze ten dô össze get és a hoz zá tar to zó
csek ket fel cse ré lik, több adó nem
össze ge it egy kö zös csek ken ad ják fel,
vagy a ké se del mi pót lé kot és más tô -
ke tar to zást – pl.: kom mu ná lis adó, gép -
jár mû adó – össze gez ve egy csek ken
fi ze tik meg.

A fent jel zett, gyak ran elô for du ló ese -
tek a be fi ze té sek köny ve lé sé nél is ne héz -
sé get okoz nak!

Kér jük az Adó zó kat, hogy az adó tar -
to zá so kat a meg fe le lô csek ke ken,
va la mint a ké se del mi pót lé kot is az
ar ra szol gá ló csek ken szí ves ked je nek
meg fi zet ni!

Szin tén elô for du ló prob lé ma, hogy az
adó zó nem kap ja meg idô ben az ér te sí tôt
azon a cí men, amely re a Pol gár mes te ri
Hi va tal meg kül di.

Kér jük az Adó zó kat, amennyi ben
mó do sul az el ér he tô sé gük – lak cím vál -
to zás mi att, vagy mert tar tóz ko dá si hely re
ké rik az ér te sí tôt – le gye nek szí ve sek ezt
je lez ni a Hi va tal adó ügyi iro dá já ban.

R.K.

SZÁMLASZÁMOK:
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 65100101-11218531
GÉPJÁRMÛ BESZEDÉSI SZÁMLA 65100101-11005315
IPARÛZÉSI ADÓ 65100101-11218490
PÓTLÉK SZÁMLA 65100101-11218524
BÍRSÁG SZÁMLA 65100101-11218517
EGYÉB BEVÉTELEK 65100101-10100280
ILLETÉKBEVÉTELI SZÁMLA 65100101-11298942
TALAJTERHELÉSI DÍJ 65100101-11290944
IDEGEN BEVÉTELEK 65100101-11265155

Megváltoztak az építési szabályok!

Mint minden évben, az adózók idén is augusztus hónapban kapják kézhez az értesítôket.

A te le pü lés pol gár mes te re vé le ményt ad hat épí té sü gyi en ged ély ké re lem hez,
il let ve te le pü lés ké pi be je len té si el já rást foly tat hat le épí té si en ged ély hez nem
kö tött te vé keny sé gek hez, rek lá mel he lye zés hez és ren del te tés mód vál to zás hoz.
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Ingatlan a központban

A

A napokban kerülnek a postaládákba 
az augusztusi értesítôk…

G
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Iskolánk a 2012/13-as tanévben két – utazási

lehetôséget nyújtó – pályázaton is nyert. Az elsô

a hetedik évfolyamosok erdélyi kirándulása volt,

a második pedig egy hatnapos balatonberényi

táborozás lehetôségét nyújtotta 50 diákunk

számára, az Erzsébet-program keretében.

ba la ton be ré nyi Er zsé bet tá bor jú li -
us 8-ától 13-áig tar tott; 8-15 éves
kor kö zöt ti di á kok szá má ra pá lyáz -

hat tuk és nyer tük meg a le he tô sé get.
A szer ve zôk a gyer me kek ré szé re na pi

öt szö ri ét ke zést, gaz dag, igen szí nes,
vál to za tos na pi prog ra mo kat, va la mint
szín vo na las szál lás he lyet biz to sí tot tak
egy fe lú jí tott, nagy, több szin tes üdü lô é -
pü let ben. Az üdü lôt ha tal mas ud var fog -
ta kör be, amely a gyer me kek szá má ra
iga zi föl di pa ra di csom: volt ott fo ci-, röp -
lab da-, ko sár lab da-, te nisz pá lya, kéz mû -
ves ház, tánc ház, stb. A szer ve zôk biz to -
sí tot tak va la mennyi ott nya ra ló ta nu ló
szá má ra ke rék párt és hoz zá min den biz -
ton sá gi fel sze re lést a tú rá zá sok hoz;
egész sé gük re tá bo ri or vos fel ügyelt, a
stran don úszó mes ter se gí tet te a kí sé rô
szü lôk és tan árok mun ká ját, a ki já ra to -
kat pe dig biz ton sá gi szol gá lat ôriz te, ne -
hogy egy gyer kôc el kó szál jon. Egy szó val
min den el is me rés meg il le ti a szer ve zô -
ket, mert a gyer me kek sem mi ben sem
szen ved tek hi ányt.

Is ko lánk tá bo ro zó di ák ja i nak 90 %-a
ed di gi éle té ben még so ha nem volt „iga -
zi” gyer mek tá bor ban. Új don ság volt hát
szá muk ra, hogy a tá bo ri élet nek bi zony
sza bá lyai, még hoz zá szi go rú sza bá lyai
van nak, me lye ket be kell tar ta ni! Meg rö -
kö nyö dés sel fo gad ták pél dá ul, hogy ne -
kik kell fel húz ni sa ját ágy ne mû ik re a hu -

za tot! Kez det ben „fur csán” vi szo nyul tak
ah hoz is, hogy reg ge len te rend be kell
ten ni ük a sa ját ágyu kat, sôt, az egész
szo bát, hi szen tisz ta sá gi ver seny fo lyik a
szo bák kö zött. (Itt jegy zem meg zá ró jel -
ben, hogy di ák ja ink kal egyi dô ben öt má -
sik te le pü lés ta nu lói nya ral tak a tá bor -
ban, össze sen kö zel 300-an vol tak).

A tá bo ri sza bá lyok el sô nap ál ta lá nos
fel zú du lást vál tot tak ki a gye re kek bôl, de
en ge del me sen haj tot ták vég re kö te les -
sé ge i ket...

Két nap múl va – mint ha cso da tör tént
vol na – tá bo ro zó di ák ja ink ban ki a la kult
az igény ar ra, hogy a ver se nyek ben – így
a szo ba tisz ta sá gi ver seny ben is – Nyár -
egy há za ke rül jön ki gyôz te sen! A szo bá i -
kat reg ge len te úgy ki ta ka rí tot ták, úgy
rend be tet ték, hogy az el len ôr zést vég -
zôk a ma xi má li san ad ha tó 10 pon tot –
né hány szo ba ese té ben – ki e gé szí tet ték
egy csil lag gal. Csak nyár egy há zi gye -
re kek szo bái kap tak csil la gos tí zest!

A na pon ta szer ve zett ver se nyek ben ta -
nu ló ink olyan ak ti vi tás sal, olyan lel ke se -
dés sel és olyan ügye sen vet tek részt,
hogy a bú csú es tén – ami kor a szer ve zôk
is mer tet ték a he lye zet te ket – szin te
csak a nyár egy há zi is ko lát, és az ott
ta nu ló gyer me kek ne ve it hall hat ta a
kö zön ség! Gyer me ke ink pe dig bol do -
gan és na gyon büsz kén vet ték át az el is -
me rés ér me it és ok le ve le it!

Jo go san vol tak büsz kék ma guk ra,
és mi is na gyon büsz kék va gyunk rá -
juk! Gra tu lá lunk és kö szön jük!

Saj nos, is ko lai te en dô im mi att én
nem tud tam részt ven ni a tá bo ro zás ban,
de az egyik na pon le utaz tam hoz zá juk,
meg lá to gat tam ôket.

Ahogy hí re ment a tá bor ban, hogy ott
va gyok, azon nal hoz zám si e tett a tá bor -
ve ze tô, hogy szem élye sen gra tu lál jon
ne kem, és el mond ja, hogy le gyek na -
gyon büsz ke a csa pa tom ra, mert ô
már évek óta tá bo roz tat, de ilyen jó
ma ga vi se le tû, tisz te let tu dó, ked ves
is ko lás cso port tal, mint ami lyen a
nyár egy há zi, még nem ta lál ko zott!

Le ír ha tat la nul jó les tek sza vai! Rész ben
azért, mert gyó gyí tot ták lel ki se be i met,
ame lyek az er dé lyi tra u mák mi att ke let kez -
tek, rész ben pe dig azért, mert nap ja ink ban
olyan vi lá got élünk, ami kor nem „di vat” di -
csér ni, jót, el is me rést mon da ni...

Ezú ton is szív bé li kö szö ne te met fe -
je zem ki Nek tek, ked ves Gye re kek,
hogy pél dás, fe gyel me zett ma ga vi -
se le te tek kel és a ver se nye ken va ló
akt ív, ügyes rész vé tel lel öreg bí tet té -
tek is ko lánk jó hír ne vét! Kö szö nöm
to váb bá a kí sé rô tan árok, Ke me nár
Lász ló né, Ma szel Ce cí lia, va la mint a
se gí tô szü lôk, Re ich né Tal lá rom
Györ gyi, Re vák né Ser fô zô Mó ni ka és
Ta kács Ká roly oda adó mun ká ját is,
hi szen biz tos va gyok ab ban, hogy az
ô ér de mük is vi tat ha tat lan a di csô
el is me rés meg szer zé sé ben!

Is ko lánk a jö vô ben is pá lyáz ni fog tá -
bo ro zá si le he tô sé gek re, ôszin tén re mé -
lem, hogy si ker rel. Tesszük ezt an nál is
in kább, mi vel en nek a kö zel egy hét nek
ko moly ta nul sá gai van nak!

A tá bo ro zás el sô nap jai – kol lé gá im és
a szü lôk el mon dá sa alap ján – a gyer me -
kek szá má ra elég gyöt rel me sek vol tak,
hi szen nem volt tv és in ter net... Enél kül
pe dig a mai gye re kek – úgy tû nik –

most már ko moly el vo ná si tü ne tek tôl
szen ved nek, szó sze rint öt let te len né
vál nak... ta pasz tal ha tó an el fe lej tet -
ték a klasszi kus gyer mek ko ri te vé -
keny sé gek, já té kok gaz dag tár há zát!

A tá bor el sô nap ja i nak prog ram ja it –
el sô re ak ci ó ként – elu ta sí tot ták, kri ti zál -
ták, az tán ami kor nagy ne he zen még is
be kap cso lód tak, ön fe ledt öröm mel,
kedv vel csi nál ták, ját szot tak...! Az utol só
na pok ban pe dig már sen kit sem kel lett
rá be szél ni ar ra, hogy ve gyen részt a
prog ra mok ban, hi szen ön ként és lel ke -
sen tet ték azt; meg érez ték és meg él ték
a kö zös já ték, az együtt lét örö mét, az
iga zi gyer me ki já té kok va rá zsa ma gá val
ra gad ta ôket.

Saj nos, az új ság ter je del mi kor lá tai mi -
att nem tu dok mé lyeb ben el me rül ni ab -
ban, hogy mennyi re fon tos egy-egy ilyen
hét a gyer mek szá má ra egész sé ges tes ti-
lel ki fej lô dé se ér de ké ben! Ezért is örü lök
na gyon az Er zsé bet-prog ram nak, és an -

nak, hogy élet re hí vói vég re rá jöt tek: ko -
moly és sür gôs hi ány pót lás nak tet tek,
tesz nek ele get a gyer mek tá bo rok új ra -
é lesz té sé vel!

Ôszin tén re mé lem, hogy a kö vet ke zô
tan év vé gén is mé tel ten le he tô sé günk
nyí lik ar ra, hogy min den tá bo roz ni vá gyó
gyer me ket el tu dunk vin ni egy ba la to ni
Er zsé bet-tá bor ba!

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

Idén is szárnyat bontott egy sereg diák, június 14-

én elballagtak a 2012/2013-as év nyolcadik osztá-

lyos tanulói. Furcsa volt számomra, hogy ebben

az évben már nem ballagóként, vagy éppen bal-

lagtatóként, hanem „öreg diák”-ként vehettem

részt ezen az eseményen.
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VAKÁCIÓ – 2013

Le döb ben ten lát tam, hogy egy év alatt – mi ó ta a kö zép is ko -
lát el kezd tem, és már nem va gyok min den na pi lá to ga tó a
Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko lá ban – mennyit vál to zott min den ki
a mos ta ni vég zô sök kö zül. So ka kat alig is mer tem fel, úgy
meg nôt tek, vagy ép pen a hang juk lett egé szen más. A bal la -
gás dél utá ni idô pont ja is ki csit fur csa volt, hi szen ed dig ál ta -
lá ban szom bat dé le lôt tön ként ke rült sor er re a nap ra. Az ott
lé vô ven dé gek szá ma is ta lán azért volt ki csit ke ve sebb.
De hogy mi is tör tént?
Mi u tán az is ko la vé gig já rá sa után a di á kok el fog lal ták he lyü -
ket az au lá ban, és el éne kel tük or szá gunk him nu szát, kez de tét
vet te a bú csú zás. A he te di ke sek ne vé ben Re vák No é mi kö szönt
el, a nyol ca di ko sok kö zül pe dig Sza bó Mó ni ka és Ban gó Pet ro -
nel la. Sok szép, meg ha tó gon do lat hang zott el idén is. A ju ta -
lom köny vek, és a Ko vács Ist ván dí jak is át adás ra ke rül tek.
Ren ge teg ta nu ló ka pott el is me rést 8 éves mun ká já ért, ha nem
is a ta nul má nyi té ren, ak kor a sport tel je sít mé nye mi att. Az is -
ko lánk ban már nagy ha gyo mány nak ör ven dô dí jat idén Fá bi -
án Ni ko lett és jó ma gam nyújt hat tam át Szil vás si Pan ná nak és
Tas ná di Do rottyá nak. Itt is sze ret nék gra tu lál ni ne kik, hi szen jól
tu dom, mennyi min dent tet tek nyolc évig az is ko lá ért. A bal -
la gás vé gén két lu fit eresz tet tek fel, amely a két osz tályt szim -
bo li zál ta, s ez zel min den ki sza bad lett, mint a ma dár. Leg -
alább is az ál ta lá nos is ko lai ter hek alól, hi szen szep tem ber tôl

is mét új ki hí vás, a kö zép is ko la áll elôt tük. Sok si kert kí vá nok
min den bal la gó nak, és re mé lem ott is meg áll ják majd a he lyü -
ket, csak úgy, mint itt és hasz no sí ta ni tud ják az itt szer zett
ta pasz ta la ta i kat, em lé ke i ket.

Meg kér dez tem Ros ta Lil la 8.b osz tá lyos ta nu lót, ne ki mi lyen
pluszt adott a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la, mi re em lé ke zik
majd vissza szí ve sen az évek múl tán is!?

„Nyolc év vel ez elôtt nagy iz ga lom mal vár tuk
a ta ní tó né nin ket. Meg ér ke zett In ci né ni, aki
na gyon sze re tett min ket. Ez a sze re tet adott
ne künk biz ton sá got egész al só ta go zat ban.
Mi kor fel sô sök let tünk ki nyílt elôt tünk a vi lág,
és azt hit tük egy szer re fel nôt tünk, nem vet tük
ko mo lyan az el vá rá so kat. A kö vet kez mé nyek
so ka sá ga éb resz tett fel ben nün ket. Kö szön jük
ta ná ra ink nak, hogy so ha sem té vesz tet tek

irányt, és csak a cél volt a lé nyeg: ta nul ni!
Sze ret tük osz tály fô nö kün ket, Il di né nit, mert se gí tô kész, igaz sá gos
és meg ér tô volt ve lünk mind vé gig. 
Kö szön jük igaz ga tó nônk nek, hogy prob lé má ink kal min dig meg ke -
res het tük, ké ré se ink so ha nem ma rad tak el in té zet le nül, vagy vá lasz
nél kül.
Már pe da gó gus na pon rá döb ben tünk, hogy ta ná ra ink nem csak
ta nu lást kö ve te lô sze mé lyek, ha nem tu dá su kat meg osz tó, ér tünk
fá ra do zó em be rek, aki ket kö szö net és há la il let. A bú csú zás már ott
meg érin tett min ket, fáj ni kez dett itt be lül va la mi, és sze münk bôl
el kez dett csor do gál ni a könny…
Bal la gá sunk gyö nyö rû volt, min den ütt vi rág, ked ves, ün nep élyes
ar cok és mo soly volt je len. Meg ha tód va éne kel tük: „Bal lag már
a vén di ák...” Éle tünk egy em lé ke ze tes, szép sza ka sza le zá rult.
Min den, ami ben ne volt hi á nyoz ni fog.”

VE CSE REK AND REA

„A szárny megnôtt, üresen áll a fészek...”

A

OKTATÁS-NEVELÉS OKTATÁS-NEVELÉS
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á jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a ví zi köz mû-
szol gál ta tás ról szó ló 2011. évi CCIX. tör vény 55. § és 88. §
ér tel mé ben azon in gat lan tu laj do no sok, akik az ivó víz

és/vagy szenny víz szol gál ta tást in gat la nuk ról mû sza ki lag el ér -
he tik és ott rend sze res em be ri tar tóz ko dás tör té nik, kö te le sek
a há ló zat ra csat la koz ni 2013. jú li us 1-jé ig.

A csat la ko zást el mu lasz tó kat a já rá si hi va tal kö te le zi a rá csat -
la ko zás ra.

A fent idé zett tör vény sze rint az áta lány dí jas fel hasz ná lá si
he lye ken a fel hasz ná ló kö te les az in gat la nán fo gyasz tás mé rôt
fel sze rel ni leg ké sôbb 2013. de cem ber 31-ig.

A Má so dik IN NO-KOM Kft. – mint a csa tor na há ló zat és
szenny víz tisz tí tó te lep üze mel te tô je – a ki é pí tett csa tor na há ló -
zat ra tör té nô csat la ko zás ösz tön zé sé re él ôre kö té si díj men tes sé -

get hir det 2013. szep tem ber 30-ig. A tisz tí tó ak ná ig tör té nô
el ve ze tés rôl a la kos nak kell gon dos kod nia, vagy kér he ti,
hogy a szol gál ta tó épít se ki a há zi be kö tô ve ze té ket.
Ez utób bi eset ben en nek költ sé ge brut tó 6.000 Ft/m.

To váb bi in for má ci ó kat 
a Má so dik IN NO-KOM Kft. el ér he tô sé ge in kap hat:

Fáb rik Fe renc ügy ve ze tô
Te lefon: 06 (20) 985-4365 

E-ma il: ma so dik.in no kom@gma il.com

A csat la ko zás a tör vé nyi ha tár idô le jár ta mel lett a ta laj -
ter he lé si díj mér té ke mi att is in do kolt, amely a 2012.
feb ru ár 1-jé tôl ke let ke zô szenny víz után 1.800,- Ft/m3. Ha
in gat la na még nincs rá köt ve a köz csa tor ná ra, ja va sol juk,
hogy mi e lôbb csat la koz zon rá a fent le írt ma gas fi ze té si
kö te le zett sé gek el ke rü lé se vé gett.

A köz mû ves ivó víz há ló zat ra va ló csat la ko zás ese té ben
in for má ci ó kat a DA KÖV Kft. el ér he tô sé gén kap hat
(Kri zsán Mi hály, 06-70-313-2547).

R.K.

mint so kan ész re vet ték már, te le pü -
lé sünk fel ke rült egy olyan tér kép -
re, ame lyen a nem ze ti ér zel mû és

ha gyo mány ôr zô szer ve ze tek ál tal ked velt
he lyek sze re pel nek. En nek is kö szön he tô -
en ná lunk ke rült meg ren de zés re a SZJMÖ

há rom na pos csa lá di na pok ren dez vé nye.
Má jus ban ta lál tuk ki a szer ve zôk kel, hogy
az ed di gi hely szín tôl – Sá gi Ja ni ba rá tom
tel ke – el té rô en itt le gyen a ren dez vény.
A tár gya lá sok fo lya mán ma xi má lis tá mo -
ga tott sá got kap tunk az Ön kor mány zat és
a Kép vi se lô-tes tü let ré szé rôl is. Kez dôd -
he tett a szer ve zés. A te le fon ja in kat sze rin -
tem egész év ben nem hasz nál tuk össze -
sen annyit, mit eb ben az idôszak ban. Ki -
sebb-na gyobb aka dá lyok le küz dé se után
el kö vet ke zett a nul la dik nap (csü tör tök),
ami kor el kezd tük a hely szín ki ala kí tá sát,

sát rak fel ve ré sét, pa vi lo nok el he lye zé sét.
Min den ki úgy dol go zott, mint ha ott hon
len ne, ami itt igaz zá is vált! Ha mar ott ho -
nunk ká vált a fo ci pá lya.

Pén te ken ér ke zett a részt ve vôk több sé -
ge és be ren dez ke dett a ki je lölt te rü le te -
ken. A gyer me kek nek két lég vár is fel ál lí -
tás ra ke rült a Job bik Ma gya ror szá gért
Moz ga lom jó vol tá ból. A ren dez vény sá tor -
ban fo lya ma tos prog ra mok vár ták az ér -
dek lô dô ket. Es te a Gitt egy let szó ra koz -
tat ta a szép szá mú kö zön sé get.

Szom ba ton – kis csú szás sal – 10 óra -
kor hi va ta lo san meg nyi tot tuk a ren dez -
vényt Lász ló At ti lá val a SZJMÖ el nö ké vel.
Szép szám mal so ra koz tak a prog ra mok a
szom ba ti nap ra: Fô zô ver seny; Kis pá lyás
fo ci baj nok ság; Arc fes tés; Csil lám te to vá -
lás; Kéz mû ves fog lal ko zá sok; Íjá szat; FAR -

KA SOK Nem ze ti Rock ze ne kar kon cert
egy be köt ve a Tu rá ni Ha gyo mány ôr zôk be -
mu ta tó já val, Csi kós be mu ta tó Má nyo ki

Ádám és Szi ri usz jó vol tá ból; Ka ri kás be -
mu ta tó Csô ke Pis ti jó vol tá ból; Gyer me kek
ko csiz ta tá sa, lo va gol ta tá sa Má té At ti la és

pár ja jó vol tá ból; Gyer mek mo to roz ta tás a

nyár egy há zi és Gár da Mo to ro sok jó vol tá -
ból; Ha gyo mány ôr zô szer ve ze tek be mu ta -
tói; Es te Ro man ti kus Erô szak akusz ti kus
for má ció kon cert je zár ta a na pot.

Egész nap fo lya ma to san jöt tek-men tek
az em be rek és csak mo soly gó és bol dog
ar co kat le he tett lát ni, ami mind nyá junk
szá má ra bi zo nyí tot ta, hogy ér de mes volt
ennyit dol goz ni! Ré gen lát tunk ennyi fel -
hôt le nül örü lô gyer me ket és szü le i ket,
akik fo lya ma to san azt kér dez ték tô lünk:
Mi kor lesz a kö vet ke zô? Je len tem pon to -
san egy év múl va Zagy va ré ka son. Vissza -
ka nya rod va a nap tör té né se i hez, az es ti
kon cert elôtt ki hir det tük a fo ci baj nok ság

ered mé nyét, me lyet a Gár da Mo to ro sok

csa pa ta nyert meg, va la mint a fô zô ver -

seny vé ge red mé nyét, me lyet a nyár egy -

há zi csa pat nyert meg a nyár egy há zi to -
po gós sal, Mor vai Vil mos és szép szá mú
se gí tô i nek kö szön he tô en. Fá rad tan, de
bol do gan alud tunk el vár va a va sár na pot.
Va sár nap egy szá munk ra na gyon fon tos
ese mény elô ké szü le te it kezd tük meg,
mi sze rint köz sé gün ket meg lá to gat ta a
SZENT KO RO NA! Bát ran ál lít ha tom, hogy

ez az ese mény so kunk szá má ra pá rat lan
és meg is mé tel he tet len! Mo to ros fel ve ze -
tés sel hoz tuk a SZENT KO RO NÁT a fo ci -
pá lyá ra, és on nan ün ne pi me net tel kí sér -
tük a Re for má tus Is ten tisz te let re. Az Is -
ten tisz te le ten iga zán nem zet tu dat tól áti -
ta tott ige hir de té sét hall hat tuk Ke le men

Nor bert nagy tisz te le tû úr nak, és ha za fi as
be szé dét Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter
úr nak. Cso dá la tos volt lát ni a meg telt
temp lo mot és az em be rek át szel le mült
ar cát. Min den ki át érez te az ese mény je -
len tô sé gét. Az Is ten tisz te let után a pá lyá -
ra vissza kí sér tük a SZENT KO RO NÁT, ahol
a ren dez vény sá tor ban ér de kes elô adást
hall gat hat tak meg az ér dek lô dôk, a Ma -

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Családi Nap zökkenômentes lebonyo-
lításához segítséget nyújtóknak: Vencz Viktornak; Revák Istvánnak; Serfôzô
Flóriánnak; A nyáregyházi csipet-csapatnak, akik a fôzésekben és kiszolgálásban
jeleskedtek; Minden támogatónknak, akik természetbeni vagy anyagi javakkal
támogattak Bennünket; a biztosításban önzetlenül segítséget nyújtóknak, Máté
Attilának és Epres Andreának; Fajka Lajosnak, aki nélkül nem lett volna áram és
hangosítás; Külön köszönet Nyáregyháza Önkormányzatának és Képviselô-
testületének, akik lehetôvé tették a pálya használatát ezekre a napokra!

TISZTELETTEL: CSER NAI IST VÁN

gya rok Nagy asszo nya Szent Ko ro na Lo -

vag rend jó vol tá ból, a SZENT KO RO NA
szár ma zá si he lyé rôl és a vi lág egye te met
benn fog la ló mé re te i rôl, ki ala kí tá sá ról, va -
la mint ar ról, hogy ben ne van a Ma gyar -
ság múlt ja, je le ne és jö vô je. Az elô adás
elôtt kap tam a Tör té nel mi Vi té zi Rend tôl

egy ven dég köny vet, amely be a részt ve vôk
be ír hat ták gon do la ta i kat. Itt kí vá nom
meg je gyez ni, hogy aki ott volt a há rom
nap bár me lyi kén, és van ked ve be le ír ni

a ven dég könyv be, ke res sen meg bát ran!
Az elô adás után, aki akart le fény ké pez -
ked he tett a SZENT KO RO NÁ VAL. A ké pek
Ná lam el ér he tô ek. Fá jó szív vel bú csúz -
tunk el, de nem örök re.

A nap so rán foly ta tód tak a gyer mek-
p rog ra mok és a ha gyo mány ôr zô be mu -
ta tók és szin te egész nap le he tett íjász -
kod ni, so kak nagy örö mé re. A nap vé -
gén ke rült sor a tom bo la sor so lás ra, ami
vi dá man és a gye re kek nyüzs gé sé vel
zaj lott. Az ese mé nyek zá ra sa ként lé pett
szín re a SZJMÖ Da lár da és cso dá la tos
ré gi da lo kat ad tak elô! A Szé kely Him -
nusz kö zös el ének lé se mél tó be fe je zé se
volt a ren dez vény nek. Vég szó ként Lász -

ló At ti la és jó ma gam ér té kel tük a há rom
na pot. Mind ket ten úgy ítél tük meg, hogy
szín vo na las és tar tal mas na po kat si ke -
rült át él nünk.

Kü lön ki emel tem és sze ret ném Min -
den ki fi gyel mét fel hív ni a cik kem mot tó -
ja ként is le ír tak ra: Csak egyet len egy
Nem zet van a vi lá gon, aki mun ká val ví -
gad és az a MA GYAR! Si ke rült meg mu tat -
nunk a vi lág nak, hogy a mé di á ban be mu -
ta tot tak és pro pa gál tak el len ére Mi is

em be rek va gyunk, ér zünk, sze re tünk,
dol go zunk, és ami a leg fon to sabb: hi -
szünk. Igen, hi szünk és hi tünk tôl sen ki és
sem mi nem tán to rít hat el!

CSAK EGY NEM ZET VAN A 
VI LÁ GON, AKI MUN KÁ VAL VÍ GAD,

EZ PE DIG A MA GYAR!
SZEBB JÖ VÔT!

CSER NAI IST VÁN

Egy 2011. évi tör vény alap ján, meg lé vô ví zi köz -
mû-rend szer ese té ben az in gat lan tu laj do no sok
2013. jú li us 1-jé ig vol tak kö te le sek a há ló zat ra
csat la koz tat ni in gat la na i kat.

Adjon az Isten!
So kak örö mé re, ha csak rö -

vid idô re is, de új ra gye rek -

zsi vaj tól volt han gos és élet -

tel telt meg a nyár egy há zi

fo ci pá lya! Öröm te li volt lát ni

az em be rek so ka sá gát.

Turáni Hagyományôrzôk Romantikus Erôszak
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LEJÁRT A TÖRVÉNYI HATÁRIDÔ 
A KÖZMÛHÁLÓZATRA VALÓ CSATLAKOZÁSRA

T

A megtelt templom

Mányoki Ádám és Sziriusz

EZ + AZ EZ + AZ

A

Szebb Jövôért Magyar Önvédelem Családi Napok Nyáregyházán



röm mel szá mo lok be ar ról, hogy
Nyár egy há zán újabb ma dár faj je -
len lé tét ész lel het jük. Több egy -

mást kö ve tô jú li u si es tén rend sze re sen
21:30-22:00 óra kö zött adott hírt ma gá -
ról pár er dei fü les ba goly. Va ló szí nû sít he -
tô, hogy idei fi a tal te rü let fog la ló ma da -
rak. Ha meg fe le lô táp lá lék ra ta lál nak
(na gyobb ro va rok, rág csá lók) bíz ha tunk
meg te le pe dé sük ben, ami a kör nyék me -
zô gaz da sá gi lag mû velt te rü le te i nek rág -
csá ló men te sí té sét je lent het né!

Saj nos a nyá ri vi ha rok hoz tak ne ga tív
ese mé nye ket is a he lyi ma dár vi lág éle té -
ben. Sok még ki nem re pült fi ó ka lel te
ha lá lát a nagy szél fú jás kö vet kez té ben.
Az idei ke lé sû éne kes fi ó kák már ki re pül -
tek. Au gusz tus kö ze pé tôl-vé gé tôl szá mí -
ta ni le het a na gyobb csa pa tok össze ál lá -
sá ra és a ván dor lás, vo nu lás kez de té re.
Ilyen kor te le pü lé sünk re is meg ér kez nek a
leg kü lön bö zôbb szí nes kis ma dár cso dák. 

Én az el múlt évek ben meg fi gyel tem szô -
lô ri gót, sár ga és tü zes fe jû ki rály kát, ba -
rát po szá tát vagy más né ven ba rát kát, fa -
kuszt, de a leg szebb lát vány mind kö zül
egy ép pen át vo nu ló ke reszt csô rû csa pat
volt, mely nek hím és to jó egye dei el té rô
szí nû ek és így még lát vá nyo sabb a kis
csa pa tuk.

Sze ret ném ezú ton kér ni a Tisz telt la ko so -
kat, hogy amennyi ben a ván dor lás so rán
le gyen gült eset leg meg sé rült bár mi lyen
fa jú ma da rat ta lál, ké rem, ke res se meg
az MME (Ma gyar Ma dár ta ni és ter mé -

szet vé del mi Egye sü let) szak em be re it
vagy ke res sen meg en gem (cím és te le -
fon szám Szed re si né Szla ma Tí me á nál) és
kész sé ge sen se gí tek a jó szán dé kú ma -
dár ba rát nak. Ma da rat ké rem, sen ki ne
bánt son, ûz zön vagy irt son, mert min den
ma dár hasz nos és VÉ DETT!

Saj nos, egy re több gon dot okoz nak te le -
pü lés szer te az el ha gyott, kó bor macs -
kák. Nem csak a ma dár ál lo mány ban
tesz nek kárt, de nagy bosszú sá got okoz -
nak az zal, hogy el hord ják a fi a tal, ap ró

ba rom fit (né ha szem te le nül egy por tá ra
vissza jár va és nagy kárt okoz va ez zel a
gaz dá nak) és a ga lam bá szok né ha igen
ér té kes és szép egye de it is. (Ne kem a
fész ké rôl vitt el két to jó ga lam bot). Ezt
a prob lé mát ta lán te le pü lé si szin ten kel -
le ne meg pró bál ni ren dez ni, ha egy ál ta lán
van rá hat ha tós meg ol dás. Az MME mo -
ni to ring fel mé ré se sze rint or szá gos szin tû
prob lé má ról van szó, hi szen a kó bor
macs kák egyed szá ma meg kö ze lí ti a
2.000.000 egye det!!!

Zá rom so ra i mat, kí vá nok Önök nek to váb -
bi jó nya rat, kel le mes idô töl tést, és ha
ked vük tart ja jó ma da rá szást. (Ké rem a
Tisz telt Ol va sót, hogy az au gusz tu si for ró
na po kon ne fe led kez zen meg a ma dá r-
i ta tó hasz ná la tá ról.)

BÁ GYI RÓ BERT MIK LÓS

A ter mô föld rôl szó ló 1994. évi LV. tör vény
és a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás rész le tes
sza bá lya i ról szó ló 356/2007 (XII. 23.) Korm.
ren de let vál to zá sa kö vet kez té ben va la mennyi
in gat la nü gyi ha tó ság nál (to váb bi ak ban: já rá si
föld hi va tal nál) re giszt rált föld hasz ná ló

Tisztelt Olvasók! 
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Baglyok, galambok, apró örömök
és bosszúságok a kertben

Ö

AKTUÁLIS

KÖ TE LES BE JE LEN TE NI:
a) ma gán sze mély föld hasz ná ló ese té ben a sze mé lyi azo no sí tó ját (sze mé lyi

szá mát) és az ál lam pol gár sá gát,
b) gaz dál ko dó szer ve zet föld hasz ná ló ese té ben pe dig a sta tisz ti kai azo no sí tó ját.

A fen ti ek alap ján 2013. szep tem ber 30-ig
az il le té kes já rá si föld hi va tal hoz be kell nyúj ta ni a 2013. ja nu ár 1-ét me g-
elôzôen már re giszt rált föld hasz ná lók nak a fen ti ada to kat tar tal ma zó föld -
hasz ná la ti azo no sí tó adat köz lé si adat la pot.

A föld hasz ná la ti azo no sí tó adat köz lé si adat lap be sze rez hetô a föld hi va ta -
lok nál, vagy le tölt hetô a www.fold hi va tal.hu hon lap ról.

A be je len tést ha tá ridôben el mu lasz tó föld hasz ná lót a föld hi va tal bír ság gal
sújt ja, amely nek mér té ke a termôföld in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti AK ér té -
ké nek ezer sze re se, az zal, hogy nem le het ke ve sebb a be hajt ha tó köz tar to zás
mi ni má lis össze gé nél.

FELHÍVÁS VALAMENNYI
FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA





agy apánk do hány ker tész volt a
We ker le föld bir to kos nál. Apánk
az ara tók nál ta lált ko rá nak meg fe -

le lô mun kát, víz hor dó fiú volt. Az ura da -
lom nagy ga bo na táb lá ja az er dô alat ti há z-
sor hoz tar to zó ker tek kel volt ha tá ros, a
tar lón át vág va egy ta ka ros ház kút já ból
töl töt te meg na pon ta több ször is a de mi -
zso no kat kris tály tisz ta, hi deg víz zel.

A ház „asszo nya” egy fi a tal lány volt,
aki any ját ko rán el veszt ve egye dül ve zet te
a ház tar tást, míg ap ja és test vé rei dol goz -
tak. A két fi a tal egy más ba sze re tett, de az
élet nagy ré sze még elôt tük volt. Éde s-
a nyánk Pest re ke rült, Édes apán kat pe dig
se reg be szó lí tot ta a há bo rú, mely ko moly
nyo mot ha gyott ér zé keny lel ké ben. Így
em lé ke zett vissza: „Bor zasz tó rá gon dol ni is,
hogy baj tár sa ink holt tes tén át ta pos va me ne -
kül tünk egy-egy vesz tes csa ta után...”

Mi kor ha za ke rült ideg rend sze re fel -
mond ta a szol gá la tot, kór ház ba ke rült.
Gyó gyul tan, de sé rü lé ke nyen él te nap ja it,
míg nem rá jött, hogy tel je sen csak Is ten
tud ja ôt meggyó gyí ta ni. Ke res te a le he tô -
sé get, hogy egy re kö ze lebb ke rül hes sen
Is ten hez. Így fi gyelt fel ar ra, hogy Szôd li -
ge ten evan ge li zá ci ós kon fe ren cia so ro zat
kez dô dik. Sok-sok fi a tal lal együtt fe lejt he -
tet len na po kat töl tött ott, vi dá man és lel ki -
leg tel je sen gyó gyul tan tért ha za. A Bib-
 li á já ban, amit ott ka pott aján dék ba ez van
ír va: Pes ti Já nos test vé rünk nek sze re tet tel
a Meg bé ké lés Há za.

Meg ke res te Éde sa nyán kat, akit még
min dig sze re tett, és fel esé gül vet te. Szo -
mo rú es kü vô volt. Anyánk gyász ru há ját
ép pen csak az es kü vô ide jé re cse rél te fe hér
meny asszo nyi ru há ra. Két báty ja Já nos és
Mi hály rö vid idô vel az es kü vô elôtt kis idô
el to ló dás sal szin te egy szer re es tek el a
Don-ka nya ri üt kö zet ben.

Kö zös éle tük ne héz, de szép volt, fô leg
na gyon rö vid. Édes apánk a Besz kárt nál,
ma Fô vá ro si Vil la mos va sút nál dol go zott,
mint gép ke ze lô.

Az or szág a há bo rú utá ni idô ket él te,
Rá ko si rend szer volt, ke vés volt a fi ze tés,
ki lá tás ta lan volt a csa lád ala pí tás.

A ház épí tés na gyon meg vi sel te, szin te
tel je sen egye dül épí tet te fel a há zun kat,
ügyes ke ze ál dás volt, mert még az aj tó kat,
ab la ko kat is ô ké szí tet te.

Köz ben ta nult, hogy elôbb re jus son,
hogy több le gyen a fi ze té se, el vé gez te a
Kan dó Kál mán Vil la mos sá gi Szak kö zép is -
ko lát és elekt ri kus lett. A csa lád ban gyak -
ran fe li déz zük mennyit lát tuk mun ka köz -
ben is ta nul ni. Kö ze lé be he lyez te a nyi tott
köny vet, és be le-be le né zett. Vizs gái jól si -
ke rül tek.

A ház fel épí té se, és a vizs gák után bekö -
vet ke zett a tra gé dia.

A ki me rült em ber gyak ran té ved. 1962-
ben nagy tél volt, hó vi har tom bolt azon az
éj je len, még reg gel is. Édes apánk szol gá la -
ti he lyén volt. Üzem za var tör tént, a vil la -
mo sok meg áll tak. Ô ke res ni kezd te a hi -
bát, fá radt volt, ki me rült, egy re ide ge sebb
lett. A te le fo nok du dák ra vol tak kap csol -
va, zúg tak, sür ge tô fi gyel mez te té sek
hang zot tak el. Már ennyi perc, már annyi
perc – áll nak a vil la mo sok!

A nagy fe szült sé gû kam rá ban lel te ha lá -
lát, 30000 volt áram ve tett vé get éle té nek.
Uno ka öccse ve le volt, ak kor ô volt a gép -
ke ze lô je.

Év ti ze dek kel ké sôbb a csév ha rasz ti ob -
jek tu mot idôs elekt ri ku sok üze mel ték be,
is mer ték Pes ti Já nost. Ôk el mond ták, hogy
a nagy fe szült sé gû kam ra csak ak kor nyí lik
ki, ha köz pon ti lag áram ta la nít ják. A kam -
ra ki nyílt, Édes apánk biz tos volt ben ne,
hogy áram ta la nít va van. 48 éves volt. Éle -
té ért Is ten nek le gyen há la.

Mi, a gyer me kei így 
em lé ke zünk:
„Mi dôn a ron csolt anya gon
Di a dal mas lel ked meg állt:
S meg néz ve bát ran a ha lált
Hit tel, re ménnyel gaz da gon,
Egy volt kö zös, szent vi ga szunk
a lé lek él: ta lál ko zunk!”

(Arany Já nos)

Éle tút
Egy fa plán tál ta tott a föld be
Ép pen száz év vel ez elôtt.
Üde, szép, fi a tal és kar csú
S a föld szá má ra nem volt ked ve zô.

Ke mény rö gök közt vert gyö ke ret,
Vé kony ágát ci bál ta a szál, de
Raj ta éne kelt dalt a csa lo gány
S lomb ja közt ta lált utat a fény.

Is ten nap ját ott szív ta ma gá ba
Az ki nem ta lált más ki u tat.
Ott ta lált új ra ön ma gá ra
Ki csi, nagy, öreg és fi a tal.

Jött tél: hó vi har és jég hi deg,
A rög szo ro san fog ta a gyö ke ret.
Ô ke mé nyen, ki tar tó an állt,
Is ten adott erôt ere i be.

Két fia nôtt a fa tö vé bôl
Mi kor ta vasz lett, s rü gyez tek a fák
Ága i kat fény re for dí tot ták
S út ja ik ra Is ten an gya la vi gyáz.

Áld meg Uram a fát, a tes ti, lel ki tár sát
A két fi a tal kis fi át, mely hár fa, s éne kek.
Ne ked kö szön jük, hogy ne künk ad tad ôket
S ne kik, hogy ke zük az úton vé gig ve ze tett.

Meg tisz te lô le he tô ség, hogy a lap ha sáb -
ja in nem csak köz ér de kû hí re ket, a köz sé get
se gí tô in for má ci ó kat le het kö zöl ni, ha nem
az em be rek szá má ra fon tos ese mé nye ket is.
Kö szön jük!

TA BÁ NYI FE RENC NÉ PES TI MÁ RIA

VESZ TEG IST VÁN NÉ PES TI KA TA LIN

Édesapánk 1913. február 13-án született Nyáregyházán Pesti Sámuel
és Horváth Rozália tizenegyedik gyermekeként. A népes család-
ból három gyermek csecsemôkorban meghalt, nyolc gyermeket
keresztyén hitben, becsületesen felneveltek a szülôk.
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100 éve született Pesti János
EZ + AZ

N

Szüleink



el mec zi La jos Pé ter nek hív nak,
és 15. éve va gyok a Mo no ri Evan -
gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze.

Lel kész-csa lád ból szár ma zom, és en -
nek ered mé nye ként több he lyen is
meg for dul tam az or szág ban ed di gi éle -
tem so rán: Bo kod, Mo nor, Gal ga györk,
Si ká tor, Ta ta. Gé pész ként érett sé giz -
tem, majd az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem után Sám son há zán (Nóg -
rád me gye) töl töt tünk bô két évet se -
géd lel kész ként. In nen jöt tünk a mo no ri
gyü le ke zet be 1999-ben.

A gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá lat mel -
lett akt ívan részt ve szek egy há zunk
éle té nek szé le sebb te rü le tén is: meg -
bíz tak a Dél-Pest Me gyei Egy ház me -
gye misszi ói fe le lô si fel ada ta i val, va la -
mint az Észa ki Evan gé li kus Egy ház-
 ke rü let GAS (Gusz táv Adolf Se gély -
szol gá lat) fe le lô si fel ada tá val. Ezek a
le he tô sé gek min da mel lett, hogy több -
let fel ada to kat je len te nek, le he tô sé get
ad nak ar ra, hogy ne csak gyü le ke ze ti
szin ten, ha nem szé le sebb kör ben is
meg is mer hes sem egy há zunk tag ja it,
mun ká ját. Ta lál ko zá si le he tô sé gek lel -
kész kol lé gák kal, gyü le ke ze ti mun ka -
tár sak kal. Le he tô ség a szé le sebb kö rû,
együtt mun kál ko dás ra, amely átí vel
gyü le ke ze ti, egy ház me gyei és egy ház -
ke rü le ti hat áro kon.

„A jó pap hol tig ta nul” örök igaz sá ga
je gyé ben idén fe jez tem be a Sem mel we -
is Egye te men a Men tál hi gi é nés lel ki -
gon do zói kép zést, mely nek so rán na -
gyon ér té kes el mé le ti és gya kor la ti is -
me re tek re te het tem szert a pszi cho ló gia
és lel ki gon do zás te rü le tén, nem be szél -
ve azok ról az em be ri és öku me ni kus
kap cso la tok ról, ame lyek nem várt ho -
za dé kai vol tak az el telt idô nek. Min dez
nagy ban hoz zá já rult ah hoz, hogy át -

gon dol jam és új ra ér té kel jem (már nem
el ôször, és bi zo nyo san nem is utol já ra)
sa ját, szem élyes te o ló gi á mat, Is ten- és
egy ház ké pe met, stb. Re mény sé gem
sze rint min de zek to vább se gí te nek
azon az úton, ame lyen já rok, még ér té -
ke seb bé és hi te le seb bé te szik má sok
szá má ra is mind azt, amit kép vi se lek.

Csa lá dom mal együtt jár juk ezt az
utat. Fe le sé gem mel idén lett „nagy ko -
rú” a há zas sá gunk. Óvó nô ként, majd
hi tok ta tó ként se gí ti a mun ká mat, és
mind emel lett há rom fiú éde sany ja ként
is igyek szik meg ôriz ni a csa lá di ott hon
rend jét, bé ké jét. Fi a ink kö zül ket tô a
bu da pes ti De ák té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um ta nu ló ja (8. és 5. osz tályt vé gez -
ték az idén), a leg ki sebb pe dig óvo dás.
Min dannyi unk szá má ra fon tos a ze ne
és az ének. Is ten nek há la, mind egyi -
künk ta nul ha tott leg alább egy hang sze -
ren, mind a mai na pig so kat se gít a ki -
kap cso ló dás ban, il let ve a lel ki bé ke és
egyen súly meg ta lá lá sá ban, ha hall gat -
hat ja, vagy még in kább, ha „csi nál hat -
ja” a ze nét. Csa lá dunk nagy örö me –
saj nos csak rit kán ada tik meg –, ami kor
együtt ze né lünk.

Be mu tat ko zá som mel lett sze ret nék
szól ni a nyár egy há zi evan gé li kus gyü -
le ke zet éle té rôl is pár gon do la tot. Bi zo -
nyá ra van nak olya nok, akik nap ra ké -
szen tud ják, hogy mi tör té nik a te le pü -
lé sen. Tud ják, ha va la hol, va la me lyik
in téz mény éle té ben vál to zás áll be.
Szá muk ra nem mon dok újat. Van nak
azon ban olya nok is, akik nem ér te sül -
nek min den rôl, akik hez nem jut el
min den in for má ció. Szá muk ra új don -
ság, ta lán még in kább meg le pe tés,
hogy én, mint he lyet tes-lel kész mu tat -
ko zom be itt, a nyár egy há zi új ság ban.
En nek oka, hogy az ed di gi lel kész más

be osz tás ba ke rült. Ez min den kép pen
egy új, és ne héz hely ze tet te remt a gyü -
le ke zet tag jai szá má ra: Ho gyan lesz
to vább? Mi lesz ve lünk? Ki tö rô dik ve -
lünk majd ez után?

Egy át me ne ti ál la pot min dig ar ra is
kész tet, hogy szá mot ves sünk. Mi lyen
utat jár tunk be ed dig, ho vá ju tot tunk
el? Jó ez a hely, ez az ál la pot? Mennyi -
ben va gyunk ré sze sek ab ban, ha nem
azt a ké pet lát juk ma gunk kö rül, amit
sze ret nénk? Min dent meg tet tünk, ami -
re ké pe sek vol tunk? Mer re sze ret nénk
to vább men ni? Ké szek va gyunk dön té -
sek re, erô fe szí té sek re, ál do za tok ra?

Sok-sok kér dés, amit ilyen kor min -
den ki nek fel kell ten nie ma gá nak, és
ôszin tén meg vá la szol nia. Fe le lô sen ön -
ma gun kért, a (múlt, a je len és a jö vô)
evan gé li kus gyü le ke ze té ért, és a te le -
pü lés min den tag já ért. Egy ke resz te zô -
dés, ahol dön te ni kell: mer re in du lunk
to vább? Kö zö sen kell meg hoz ni a dön -
tést, és kö zö sen, fe le lô sen vál lal ni min-
d azt, ami ez zel jár.

Nyil ván nem ti tok, hogy a prob lé ma
egyik gyö ke re a kö zös ség ne héz anya gi
hely ze te. Min den ki ér zi a sa ját bô rén,
hogy ne héz a meg él he tés, ne héz fi zet ni
a szám lá kat. – A fej lesz té sek rôl pe dig
már ne is be szel jünk. Bi zo nyá ra so kan
van nak, akik ed dig is és ez után is nagy
ál do za to kat hoz nak és min dent meg -
tesz nek azért, hogy az evan gé li kus
gyü le ke zet lé tez zen: le gye nek al kal mai
a temp lom ban, az gyü le ke ze ti te rem -
ben, az is ko lá ban és az óvo dá ban. Le -
gyen lel ké sze, akik azo kat meg tart ja,
ke resz tel, es ket, te met, lá to gat, vi gasz -
tal. Még is azt kell, hogy mond jam: ha
Önök, evan gé li ku sok, nyár egy há zi ak
nem te rem te nek anya gi for rá so kat,
nincs re mény a jö vô re néz ve.

Mennyi re fon tos Önök nek min dez?
Min den, ami nek ré sze sei vol tak az el -
múlt évek ben, év ti ze dek ben? Je lent-e
még va la mit a ke reszt ség, a kon fir má -
ció, a há zas ság me gál dá sa, vagy az
egy há zi te me tés? Je lent-e még va la mit
az, ami hez ôse ik itt Nyár egy há zán az
el múlt 120 év ben ra gasz kod tak? So -
kan éle tü ket is haj lan dók vol tak fel ál -
doz ni min da zért, amit Is ten ke gyel me
és sze re te te je lent. Nem csak ré gen –
ma is. Önök nek itt, Nyár egy há zán ed -
dig in gyen, vagy leg alább is na gyon
ol csón ada tott min dez. Most Önö kön
a sor... Mennyit ér az ôsök kin cse?
Meg akar ják-e tar ta ni mind azt, ami
ed dig itt volt, itt állt, vagy hagy ják
szé pen el tûn ni?

A vá lasz tás most nem ar ról szól,
hogy ki le gyen a lel kész. Nem ar ról,
hogy itt la kik-e majd, vagy csak he -
lyet te sít. A kér dés most az: Önök,
akik ol vas sák (evan gé li ku sok, de más
fe le ke ze tû ek is!) mer re men nek to -
vább? Sze ret nék-e még hal la ni Is ten
sza vát? Sze ret nék-e, ha „Is ten em be -
re” itt lak na kö zöt tük? Sze ret nék-e
még so ká ig át él ni, és utó da ik ra is
rá hagy ni a ta pasz ta la tot, hogy „itt az
Is ten köz tünk”?

Ak kor hall gas sa nak Rá! Hall gas sák
a temp lom ban, az is ten tisz te le te ken.
Ka pasz kod ja nak be le a le he tô ség be,
aho gyan Pál apos tol is biz tat: „Jól
vi gyáz za tok te hát, ho gyan él tek; ne esz te -
le nül, ha nem böl csen, ki hasz nál va az
al kal mas idôt, mert az idôk go no szak.”
(Ef 5,15-16)

A Min den ha tó Is ten le gyen 
ke gyel mes hoz zánk, 
min dannyi unk hoz, hogy 
el ne vesszünk, ha nem 
meg me ne kül hes sünk, és éle tet
– Örök Éle tet – kap junk!

In dul junk el most együtt, 
er re az út ra!

SEL MEC ZI LA JOS PÉ TER

EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

Mi lyen ér zés volt meg kap ni a Ko vács Ist ván dí jat?

DO ROTTYA: Bol dog vol tam és büsz ke va gyok rá. Pan ná nak is szív bôl gra tu lá lok!
PAN NA: Meg tisz te lô volt meg kap ni a dí jat jó ér zés sel töl tött el, hogy el is me rik a 8 éves
mun ká mat, ami ért so kat kel lett dol goz nom.

Szá mí tot tál a díj ra?

DO ROTTYA: Re mél tem, hogy si ke rül el nyer nem a dí jat. Már al só ta go za tos ko rom ban
gon dol tam rá, hogy mi lyen nagy do log len ne, ha meg kap nám.
PAN NA: Igen, szá mí tot tam rá, de csak re mél ni tud tam, hogy én fo gom majd meg-
kap ni, mert na gyon sok jó ta nu ló volt az osz tály ban, nagy volt a ver sen gés.

Úgy ér zed, hogy so kat kap tál a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la ta ná ra i tól?

DO ROTTYA: Se gít sé gük kel ki vá ló ered mé nye ket ér tem el a ta nu lás ban és a ze né ben
egya ránt.
PAN NA: Igen, na gyon sok min dent kap tam és saj ná lom, hogy ezt nem tu dom vi szo -
noz ni. Iga zá ból majd a kö zép is ko lá ban de rül ki, hogy elég lesz-e ez a tu dás. Kö szö nöm
a tan árok nak és a csa lá dom nak, azok nak, akik se gí tet tek mind eb ben. Örül nék, ha
a jö vô ben is el is mer nék Ko vács Ist ván Díj jal az ar ra ki ér de melt ta nu ló kat, hogy ôk is
át érez hes sék, amit én, hogy kap ja nak egy ilyen po zi tí vu mot az élet ben.

Me lyik a leg ked ve sebb em lé ked az itt töl tött 8 év rôl?

DO ROTTYA: Az utol só év volt a leg em lé ke ze te sebb szá mom ra. Kö zö sen tán col tunk az
oszt állyal, szín da ra bot ad tunk elô.
PAN NA: Amit az oszt állyal töl töt tem idôt az szá mom ra mind ked ves, vic ces, bo lon dos
volt. Per sze az osz tály ki rán du lá sok na gyon fog nak hi á nyoz ni és a bü fé ben el töl tött
szü ne tek is, és még so rol hat nám.

Me lyik kö zép is ko lá ban foly ta tod ta nul má nya i dat szep tem ber tôl? Mi ért ép pen
ar ra esett a vá lasz tá sod?

DO ROTTYA: Ta nul má nya i mat a Ba ár-Ma das Re for má tus Gim ná zi um ban foly ta tom.
Az is ko la a szín vo na las ok ta tás mel lett elô tér be he lye zi a ke resz tyén hit re és er köl csi
tar tás ra va ló ne ve lést.
PAN NA: A Per tik La jos Két Ta ní tá si Nyel vû Vegy ipa ri, Kör nye zet vé del mi és In for ma ti kai
Szak kö zép is ko lá ban fo gom a kö vet ke zô évet kez de ni. Én a vegy ipart vá lasz tot tam.
Azért vá lasz tot tam ezt, mert a ké mia és a bi o ló gia kö zel áll hoz zám. Re mé lem, hogy
az élet ben is meg ál lom ben ne a he lye met.

„Mi le szel, ha nagy le szel”?

DO ROTTYA: Egyel ôre a pe da gó gu si pá lyán gon dol ko zom.
PAN NA: Ha nagy le szek, ve gyész sze ret nék len ni, és re mé lem bár ki bár mi lyen
szak mát is vá lasz tott, az élet ben al kal maz ni is tud ni fog ja majd.

VE CSE REK AND REA

Szeretettel köszöntöm Önöket az Evangélikus Gyülekezet helyettes
lelkészeként. 2013. július 1-jétôl engem bízott meg Fabiny Tamás
püspök úr a nyáregyházi evangélikusok pásztorolásával. Mint új
„tagja” a településnek, úgy tartom illendônek, hogy bemutatkozzam.
Nem csak az evangélikusoknak, hanem az egész falu közösségének.

Az idei év ben is mét két le ány
ve het te át az is ko lánk ban már
nagy ha gyo mány nak ör ven dô
Ko vács Ist ván dí jat. Szo ká sunk -
hoz hí ven, is mét meg kér dez tük
ôket a díj jal, és a jö vô jük kel
kap cso lat ban.
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Szent írás ta ní tá sa sze rint Is ten
vá lasz tot tai ter mé sze tük sze -
rint nem kü lön böz nek a töb bi

bû nös tôl. A bûn sír já ban fek sze nek el -
te met ve, a bûn szol gái, a ha rag gyer me -
kei. Lel ki leg meg kell ele ve ní te ni ôket
ah hoz, hogy azok nak az ál dá sok nak a
bir to ká ba jus sa nak, ame lye ket Is ten
elô re el ké szí tett szá muk ra a vi lág meg -
ala pí tá sa elôtt az Úr Jé zus Krisz tus ban.

Lát juk te hát, hogy a Szent lé lek rá kell,
hogy ve gye ôket ar ra, hogy Is ten hez for -
dul ja nak bûn bá nat ban, és hogy hit ál tal
az Úr Jé zus Krisz tus ra te kint se nek, aki
meg halt he lyet tük a ke resz ten, és har -
mad na pon fel tá ma dott meg iga zu lá su -
kért. Az evan gé li um sem mit nem je lent
a lel ki leg ha lott bû nö sök nek min dad -
dig, amíg Is ten Lel ke meg nem ele ve ní -
ti, és új já nem szü li ôket. Az Efé zus 2:1
sze rint pon to san ez az, amit a Szent lé lek
Is ten cse lek szik. Ô me ge le ve nít ben nün -
ket, és így már ke res ni fog juk az Urat.

Min de zek után az a kér dés: ho gyan
te szi Ô ezt? Úgy, hogy meg aján dé koz a
bûn bá nat és a hit aján dé ká val. Az Ap -
Csel 11:18 így szól: „Ezek nek hal la tá ra az -
tán meg nyu go vá nak és di csô í ték az Is tent,
mond ván: esze rint hát a po gá nyok nak is
adott az Is ten meg té rést az élet re!” Az Efé -
zus 2:8-9 ugya nezt az igaz sá got je len ti
ki: „Mert ke gye lem bôl tar tat ta tok meg, hit
ál tal; és ez nem tô le tek van: Is ten aján dé ka
ez; nem cse le ke de tek bôl, hogy sen ki ne kér -
ked jék.” Lát juk te hát, hogy a Szent lé lek
rá be szé lé se foly tán – le gyen az akár rö -
vid vagy akár hosszú ide ig tar tó – a bû -
nös, aki re Is ten rá he lyez te az Ô ki vá -
lasz tó sze re te tét, meg té rés hez mél tó
gyü möl csö ket fog te rem ni.

A Szent lé lek el sô mun ká ja a meg té -
rés ben az, hogy meg vi lá go sít ja a lel ket.
En ge di, hogy Krisz tus di csô sé ges evan -
gé li u ma az em ber szí vé be vi lá gít son,
ami ál tal a lé lek meg vi lá go so dik, és
olyan nak lát ja ma gát Is ten elôtt, mint
még az elôtt so ha sem: Is ten Igé jé nek
fé nyé ben lát ja ön ma gát. Er rôl be szél a
2 Kor in tus 4:3,4 is. Ô meg pa ran csol ja,
hogy vi lá gos ság ra gyog jon a bûn tôl

meg sö té te dett szí ved be, hogy meg vi lá -
gít sa azt a sze me id elôtt, hogy meg tudd
azt, amit Is ten tud ró lad: el ve szett vagy
és a bûnt gyû lö lô Is ten ha rag ja alatt
állsz. Lá tod te hát, hogy a bûn ál tal el -
ho má lyo sí tott ér te lem – az Efé zus 4:18
alap ján – meg kell, hogy vi lá go sod jon;
ezt pe dig a Szent lé lek cse lek szi.

En nek a kö vet ke zôk a kö vet kez mé nyei:
te, a bû nös, bû nös sé válsz a sa ját sze med -
ben is azál tal, hogy meg lá tod, hogy meg -
szeg ted Is ten szent és igaz tör vé nyét.
Meg lá tod azt is, hogy Is ten sze mé ben
min dig bû nös vol tál, és most is az vagy.
Lá tod te hát, hogy ami kor Krisz tus di csô -
sé ges evan gé li u má nak a fé nye szí ved be
vi lá gít, el kez ded lát ni a bûnt, ami je len
van a ter mé sze ted ben, a szí ved ben, a sza -
va id ban, a gon do la ta id ban és a cse le ke -
de te id ben. Is ten Lel ké nek meg vi lá go sí tó
ere je meggyôz afe lôl, hogy bû nös vagy.

A kö vet ke zô do log, amit szin tén a
Szent lé lek mun kál ki a szív ben, és ami
je len van az iga zi, üd vö zí tô meg té rés -
ben, az a me ga lá zás. Aki a Szent lé lek
mun ká ja foly tán bû nös nek lát ja ma gát
Is ten elôtt, meg fosz ta tik min den hi á ba -
va ló ön di csek vés tôl, és a ke gye lem ki -
rá lyi tró nu sá hoz ve zé rel te tik, hogy ke -
gye le mért és ir ga lo mért kö nyö rög jön.

Az iga zi meg té rés ben ugyan csak Is -
ten Lel ke mun kál ja ki ben nünk a bûn
irán ti gyû lö le tet. El kez ded gyû löl ni
ma ga dat, bû ne i det, gon dol ko dá so dat,
és Is ten elôt ti kép mu ta tá so dat.

Most már tu dod azt, hogy mi lyen
vagy Is ten elôtt, hogy ki cso da Is ten, és
mit tett ér ted. To váb bá azt is tu dod,
hogy amit Is ten tett ér ted, azt ir ga lom -
ból, sze re tet bôl és ke gye lem bôl tet te.
Tu dod azt, hogy Lel ke ál tal Ô mun kál -
ko dott szí ved ben, Krisz tus hoz ve ze tett,
és hi tet adott ne ked, hogy üd vö zí tô
mó don te kint hess az Ô Fi á ra.

(Rész let L. R. Shel ton, JR írá sá ból)

Az Is ten Fia, asszony tól szü le tett. Is -
ten fi a i nak, ne künk van égi éde sa nyánk,
nem ze tünk nek van égi ol tal ma zó ja. Elô -

de ink er rôl gon dos kod tak, hogy örök -
sé gül mit hagy nak hát ra e nem ze dék -
nek. Mi gon dos ko dunk, hogy mit ha -
gyunk hát ra utó da ink nak? Le gyen ol -
tal ma zó juk, le gye nek együtt ér zô ek,
gon dos ko dó ak, sze ret he tôk és büsz kék
elô de ik re. Ez most a mi fe le lôs sé günk,
ez nem val lá si és po li ti kai ho va tar to zás
kér dé se. Ez az em ber ség rôl szól. Ez az
em ber lé té rôl, fenn ma ra dá sá ról és cél já -
ról szól. Az em ber lé te, lé te zé se és fenn -
ma ra dá sá nak pro to tí pu sa, min tá ja, Is ten
any ja Má ria. Jöj jünk, mer jünk el in dul ni
ezen az úton, az öröm, a bol dog ság és
az élet út ján. Ez a ke reszt út ja! A ki csik,
bû nö sök, ki ta szí tot tak, sze gé nyek, ár -
vák, nincs te le nek út ja.

Ál dott jó pi he nést és föl töl tô dést!
Imád sá gos sze re tet tel 
és ôsz in te Krisz tu si oda adás sal: 

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

A TEMP LOM BÚ CSÚ PROG RAM JA:

• 2013. szep tem ber 13-án es te 19
óra kor Szent mi se.

• A szent mi sét kö ve tô en kez dô dik
el a 3 na pos Szent sé gi má dás (éj jel
és nap pal), mely 15-én va sár nap
9 óra kor fe je zô dik be.

• 2013. szep tem ber 14-én es te 19
órá tól, Szent Ke reszt fel ma gasz ta -
lá sá nak ün ne pén a kegy temp lom
elôtt a kô ke reszt nél ün ne pi szent -
mi se lesz.

• 2013. szep tem ber 15-én, dél elôtt
11 órá tól a kegy temp lom bú csú ja.
Ün ne pi szent mi sét mu tat be Ft. fr.
Ba kó Bé la Pál OFM atya.

In for má ció kér he tô:
ket szivpl.nya regy ha za@t-on li ne.hu 

va la mint 06-29-490-010, 
vagy 06-30-944-3939

MA RA NA THA! 
JÖJJ EL URAM JÉ ZUS!

Ki hoz hat ja el, ki ad hat ja ne künk, mint
az Ô éde sany ja, ami éde sa nyák Má ria!

Együtt ün ne pel jünk, az az együtt in -
dul junk az Élet út ján.

Isten útjai kifürkészhetetlenek… Egy lehetséges út Máriával, a MUSZAJI
KEGYTEMPLOM VÉDÔSZENTJÉVEL, A FÁJDALMAS SZÛZANYÁVAL!
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yü le ke ze tünk éle té ben ki emel -
ten fon tos idô szak a nyár ele je,
hi szen ek kor kez dôd nek a tá bo -

ra ink, ame lyek ben a gyer me kek hi tét
tud juk el mé lyí te ni, va la mint meg is mer ni
egé szen kö zel rôl ôket.

A nap köz is tá bo runk na gyon sok ener -
gi át kí ván tô lünk, hi szen kis gyer me kek -
kel fog lal ko zunk, reg gel 7.30-tól es te
18.00-órá ig. Óvo dás és al só ta go za tos
gyer me kek jön nek, akik nek szak mai ki -
hí vás az evan gé li u mot át ad ni, hi szen a
fi gyel mük na gyon me gosz tott, a lel kük
na gyon ér zé keny. A szak mai részt Sze -
môk Ma ri ann vit te ezen a nyá ron is,
olyan se gí tôk kel, akik a sza bad sá guk ból
ál doz tak egy he tet, er re a tá bor ra. Pró bál -
tunk mi nél töb bet a ter mé szet ben len ni,
hi szen Is ten meg is me ré se a ter mé szet, a
tör té ne lem és a lel ki is me ret út ján tör té nik.
Haj la mos er rôl a leg több hí vô em ber
meg fe led kez ni, míg a hit nél kül élô ezt
nem is tud ja. Azt hi szik, és azt vár ják,
hogy csak a lel ki is me ret rôl be szél jünk,
de iga zán ne is a mai vi lág ki hí vá sa in ke -
resz tül, csak és csu pán a sze re tet rôl es sen
szó, le he tô ség sze rint az ókor ban ma rad -
va. So kan pró bál nak kor lá toz ni és el -
mon da ni mi rôl be szél he tünk és mi rôl
nem. Mi rôl ta nít ha tunk a temp lo munk -

ban és mi rôl nem. Olyan em be rek, akik
bib li ai, kor tör té ne ti, egy ház tör té ne ti
szem pont ból az ál ta lá nos mû velt ség
szint jét sem ütik meg. Ne künk ta ní ta ni
kell a ter mé szet rôl, ar ról a vi lág ról, ame -
lyet Is ten al ko tott, amely nek sza bá lya it,
tör vé nye it Ô al kot ta. Ta ní ta ni kell a tör té -
ne lem rôl, a bib lia ko rá nak tör té nel mé rôl,
de az új kor tör té nel mé rôl is, hi szen Is ten
azt is for mál ta, cso dá it azok ban is el vé -
gez te. A ta ní tá sunk nak komp lex nek kell
len nie, min dent át fo gó nak, egy rend szer -
re épü lô nek, egy olyan rend szer re épü lô -
nek, amely Is ten tôl van és az idô ros tá ján
is át ment, le tisz tult.

A ta ní tá si rend sze rünk ben az ál ta lá nos
is ko lá sok és ti nik tá bo ra kö vet ke zik, a Ba -
la tont ke re kez tük kör be, nap, mint nap
sá tort ál lí tot tunk, brin gáz tunk és cso dá la -
tos ter mé sze ti kör nye zet ben vol tunk.
A tá bor fény pont ja a Sal föl di ko los tor rom
volt, ahol fent tá bo roz tunk a ro mok kö -
zött éne kel tünk a csil la gos ég fel et tünk
volt és Is ten Igé je szólt, majd éj fé lig ját -
szot tunk. A tá bort szí ne sí tet te Zám bo ri
So ma szín mû vész ba rá tom, aki két kis fi á -
val ve lünk te kert és kü lön le ges él ményt
nyúj tott szá munk ra Szár szón a Jó zsef
At ti la em lék mû nél sza va la tá val, éne ké vel,

majd a zá ró es tén szin tén sza va la tá val.
Kö szö net két ház igaz dánk nak a Far kas
csa lád nak a Szó lá di tá bo ro zá sért, va la -
mint a Fi el né Ber nu la Ilon ká nak a Sza ba -
di Sós tói tá bo ro zá sért. A tá bor ban pró bál -
tunk ér ték rend szert át ad ni, lá tás mó dot,
kö szö net a se gí tôk nek, akik ve lünk te ker -
tek, fôz tek, mo so gat tak, vá sá rol tak és
vál lal ták a ké nyel met len sé ge ket.

A fi a ta lok tá bo ra és a fi a tal fel nôt tek tá -
bo ra a Ti szai ví zi tú ra volt, ame lyen Szol -
nok tól le evez tünk Sze ge dig. Össze sen ki -
lenc na pot töl töt tünk a ví zen és víz mel lett,
im má ron sa ját ha jó ink kal, fel sze re lé sünk -
kel, ame lyek re na gyon büsz kék va gyunk,
so kat dol goz tunk ér te. Min den ha jó ért 5-6
má si kat kel lett meg ja ví ta nunk, meg ra -
gasz ta nunk, le fes te nünk, min dez két évet
vett igény be, ta vasz tól egé szen nyá rig. Ki -
a la kult egy kö zös ség, amely sze ret együtt
len ni, sze ret együtt idôt töl te ni, es tén ként
a tá bor tûz mel lé oda ül ni, evan gé li u mot
hall gat ni, szó ra koz ni, sá to roz ni, úsz ni és
evez ni. Há lás va gyok Is ten nek ezért a kö -
zös sé gért, mert a fel adat há lás, de egy ben
na gyon ne héz. Fel nôtt egy ge ne rá ció, kis
al sós gye re kek bôl, egy ház ta gok ká vál tak,
né me lyi kük pres bi ter ré, de köz ben ne kem
még is irányt kell ad ni, fe gyel mez ni, ami
már fel nôtt em be rek nél nem könnyû
fel adat, hi szen mun ká ból jöt tek, fá rad tak,
de ki van nak éhez ve a kö zös ség sze re te té -
re. A vé gé re én is el fá rad tam, de jó le sô
volt a fá rad ság, Is te nért fá rad tam, So li
Deo Glo ria.

KE LE MEN NOR BERT LEL KÉSZ

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
A Nyáregyházi Református Egyház nevében
szeretettel köszöntök minden Kedves Olvasót!
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ta zá sunk el sô nap ján fel ke res -
tük és meg cso dál tuk a Tor dai
Só bá nyát. Tor da egy szép vi dé -

ki vá ros Ko lozs me gyé ben. Leg fôbb ne -
ve ze tes sé ge az 1690-ben meg nyi tott só -
bá nya. Ez a föld alatt há rom szin ten
mu tat ta meg a só bá nyá sza tá nak ál lo -
má sa it, gyö nyö rû és gi gan ti kus föld ta -
ni ás vá nyi je len sé gek ben. A le gal só
szin ten egy bá nya tó szép sé gét le he tett
meg cso dál ni, ahol csó na ká zá si le he tô -
ség is volt. A só bá nyá ban töl tött vi -
szony lag ke vés idô el len ére is érez het -
tük a sós le ve gô lé gu tak ra gya ko rolt
jó té kony ha tá sát. A só bá nyát te rá pi ás
cé lok ra is hasz nál ják.

Utunk kö vet ke zô ál lo má sa a Bu csin-
te tô volt. A Csí ki me den cét és fenn sí kot
a Bu csin hegy sé gen ke resz tül kö ze lí tet -
tük meg. A me re dek hegy ol da la kat és
utat öve zô ha tal mas, zöld ôsi érin tet len
fe nyô er dô, va la mint az út men ti se bes
sod rá sú pa tak és bu ja zöl dö ve zet lát vá -
nya fe led he tet len és pá rat lan. A Bu csin-
te tôn a „Buj do só szé kely” pan zi ó ban

már ha gyo mány a meg pi he nô nyár egy -
há zi ven dé gek ba rát sá gos és köz vet len
„szé ke lyes” fo gad ta tá sa.

Csík szent ta más ra az es ti órák ban ér -
kez tünk meg. Ven dég lá tó ink nagy sze -
re tet tel kö szön töt tek min ket. A há zi ak -

kal meg is mer ked ve, a rö vid kö szön tést
kö ve tô en fel ke res tük szál lás he lyün ket.

A kö vet ke zô nap a ki rán du lás nap ja
volt. Olyan he lye ket ke res tünk fel, ami -
nek lát vá nya pá rat lan és ál ta lá ban nem
kö tô dik köz vet le nül a klasszi kus nak szá -
mí tó er dé lyi utak hoz. Ez a te rü let Bras só
vi dé két je len tet te, ami az ún. Al csí ki
rész, a tör té nel mi Ma gyar or szág dé li,
dél-ke le ti ha tár vi dé két je len ti. El sô ként a
Bu csecs hegy ség ke le ti lá bá nál fek vô
Pra ho va völ gyé ben ta lál ha tó Pe les kas -
télyt lá to gat tuk meg. A völgy be és a ter -
mé szet be har mó ni á val il lesz ke dô kas -
tély kí vül-be lül pa zar lát vá nyos sá gú.
1873-1883-ig épült. A fa fa ra gá sos dí szí té -
sek, ve len cei tük rök, ra gyo gó ven dég ter -
mek, fegy ver gyûj te mé nyek lát vá nya pá -
rat lan. Ne ve ze tes sé ge, hogy Eu ró pa el sô
olyan kas té lya, ahol a vi lá gí tást vil la mos
há ló zat ki épí té sé vel ol dot ták meg.

Kö vet ke zô úti cé lunk a Bu csecs fenn -
sík volt. A le ír ha tat lan lát vá nyú ha tal -
mas hegy ol da lon, a gyö nyö rû szik lá -
kon és mély sza ka dé ko kon ka bi nos fel -
vo nó val ha lad tunk át. Ez ki rán du ló
cso por tunk nak egyik leg em lé ke ze te -
sebb él mé nye volt, hi szen 15 per cen ke -
resz tül le beg tünk vé gig több száz mé te -

Sze re tet cso por tunk fel lé pé sét meg -
elô zô en kö szön töt ték pol gár mes te rün -
ket is, aki szép gon do la tok kal mél tat ta
a ren dez vény ér de me it, az ot ta ni ma -
gyar ked ves sé get, a szé kely vi dé ken
meg ta pasz talt sa já tos ben sô sé ges ma -
gyar han gu la tot.

A Sze re tet cso port elô adá sát nagy ér -
dek lô dés övez te, mi vel ál ta lá ban va la -
mi lyen sa já tos jel leg gel ké szül a fel lé pés -
re. A ven dé gek el ôször egy ope rett egy -
ve leg re ala kí tott tán cot lát hat tak, ami
nagy si kert ara tott. A ké sôb bi ek ben is -
mét fel lé pett a Sze re tet cso port egy meg -
le pe tés tánc cal. Ez nem volt más, mint
rocky és twist ze né re elô a dott tánc.

Sze re tet cso por tunk tán co sai nagy lel -
ke se dés sel és öröm mel mu tat ták be
mû so ru kat. A si ker nem is ma radt el, az
ün nep lô kö zön ség ki tö rô taps sal és uj -
jon gás sal kö szön te meg az elô adást.

A ren dez vényt es ti tán cos mu lat ság
zár ta. Csík rá ko son el szál lá solt ven dé -
ge ink nek mód ja nyílt meg te kin te ni a
te he nek és ju hok nyá ri szál lás he lyét, az
ún. „nyá ri esz te nát”. Meg is mer ked tek
a ke mény ha va si pász to ré let tel, az ál la -
tok kal va ló fog la la tos ság szép sé gé vel
és ne héz sé ge i vel.

A kö vet ke zô na pon – va sár nap –
Csík szent ta má son szent mi sén vet tek
részt a ven dé gek. Ezt kö ve tô en szent ta -
má si ven dég lá tó ink egy kö zös pik nik re
trak to ros után fu tók kal vit tek ki ben -
nün ket a he gyek övez te ter mé sze ti kör -
nye zet be. Itt a szé ke lyek re jel lem zô
ked ves, tré fás, ug ra tós ve tél ke dôk kel
szó ra koz tat tak ben nün ket, majd el fo -
gyasz tás ra ke rül tek a sza bad té ren meg -

res ma gas sá go kat át hi dal va. A fenn sík
és kör nye ze te nem ze ti park. Itt ta lál ha -
tók azok a ge o mor fo ló gi ai fel szí ni föld -
ta ni alak za tok, amik a he lyet hí res sé
tet ték. Az el té rô lágy sá gú kö ve ket a
kör nye zô erôs szél és a csa pa dék le -
pusz tí tot ta és sa já tos for má jú szob ro kat
for mált azok ból. A te rü let 2500 m ma -
ga san ta lál ha tó. A már él mény nek szá -
mí tó ka bi nos fel vo nó val vissza tér ve
Nyer ges te tô fe lé vet tük utun kat.

Nyer ges te tô egy 878 m ma ga san fek -
vô há gó, az 1848-as sza bad ság harc
egyik utol só szín he lye volt. Ne ve ze tes -
sé ge a hegy ol da lon ki a la kí tott, a hô sök -
nek tisz tel gô kop ja fa-er dô. (A kop ja fa ál -
ta lá ban fá ból, rit káb ban kô bôl ki fa ra -
gott, dí szí tett em lék osz lop. Szé kely föld
köz is mert kul tu rá lis ne ve ze tes sé ge.)
Ma gyar or szág szám ta lan te le pü lé se ál lí -
tott itt már kop ja fát. E szép ha gyo mány -
hoz im má ron Nyár egy há za is csat la ko -
zott. Sze re tet cso por tunk egyik tag ja,
Si pos Jó zsef egy szép kop ja fát fa ra gott,
amit fel ál lít hat tunk a kop ja fa-er dô ben.
Így il lô mó don tisz te leg köz sé günk is a
hô sök em lé ke elôtt. Mi u tán a kop ja fát
fel ál lí tot tuk, kö zö sen el éne kel tük a Ma -
gyar és a Szé kely Him nuszt. Meg ra ga dó
ér zés volt a már al ko nyo dó csend ben, a
szép hegy ol da lon, ma gyar sá gun kat át -
érez ve em lé ket ál lí ta ni a sza bad sá gért
har co ló hô sök nek. A kop ja fa szim bo li -
ku san a je len idôk ma gyar sá gért küz dô
hô se i nek is tisz te let tel adó zik.

A kö vet ke zô nap a fel lé pé sek nap ja
volt. A Csík szent ta má si Szent An na
Na pok ne ve ze tes sé ge a Fel csí ki vi dék
tánc ta lál ko zó já nak szer ve zé se is, ami a
te le pü lés sza bad té ri szín pa dán és a
kör nye zô té ren zaj lott le. A dé li órák tól
a meg hí vott te le pü lé sek nép vi se let be
öl tö zött ven dé gei és tán co sai fel vo nul -
tak a szín pad hoz. A szik rá zó nap sü tés -
ben ze né re vo nu ló ün ne pe lôk lát vá nya
le ír ha tat lan. A meg nyi tót kö ve tô en
meg kez dô dött a né pi tán cok so ro za ta.

sü tött mics és az egyéb hú sok. A jó han -
gu lat ról a szent ta má si ze né szek gon -
dos kod tak.

Ki rán du lá sunk utol só nap ján ha za in -
dul va fel ke res tük a Csík som lyói Kegy -
temp lo mot. Ez a vi lág hí rû Bú csú köz -
pont ja. A szé kely nép szim bó lu ma, a
Bab ba Má ria kegy szo bor elôtt le rót tuk
tisz te le tün ket.

Utunk a Har gi ta hegy sé gen ke resz tül
foly ta tó dott. Ko rond te le pü lé sen áll -
tunk meg, ami az aján dé kok és nép mû -
vé sze ti ter mé kek egyik leg hí re sebb
áru sí tó he lye.

Ez után fel ke res tük a Tor dai Ha sa dé -
kot, ami hez szép le gen da kap cso ló dik:
nagy ki rá lyunk, Szent Lász ló ál lí tó lag
úgy me ne kült meg el len sé ge i tôl, hogy
az imád sá gá ra meg nyílt sza ka dék el vá -
lasz tot ta ôt tô lük. A vul ká ni ere de tû
hegy vo nu lat foly to nos sá gát egy sa já tos

ha sa dék sza kít ja meg. Lát vá nya kö zel -
rôl is na gyon szép, de egye di for má ja
messzi rôl is fel is mer he tô.

Utunk vé gé hez a ké sô es ti órák ban
ér tünk, ek kor ér kez tünk ha za.

Aki már járt Er dély ben, az tud ja mi -
lyen ér zé sek kel és sze re tet tel töl te kez -
het a szin te élô és be szé lô gyö nyö rû
hegy vi dé ki tá jon. Tud ja, hogy mi lyen
ér zés a hely bé li ízes ma gyar be szé det
hall gat ni, és min dezt a szí vünk be zár va
em lé kül meg ôriz ni. Sze re tet tel vár juk
Csík szent ta má si ven dé ge in ket a szep -
tem be ri Nyár egy há zi Fesz ti vál ra, hogy
mi is vi szo noz has suk szív élyes ven dég -
fog adá su kat.

AL BERT GI ZEL LA

Szeretetcsoportunk az elmúlt évhez hasonlóan idén is
meghívást kapott és részt vett az erdélyi Csíkszenttamás
község Szent Anna Falunapok rendezvényén. A Csoport
és a minket kísérô itthoni vendégek egy szép erdélyi
kiránduláson vehettek részt. Megtisztelô volt számunkra,
hogy községünk polgármestere is velünk tartott, így
személyesen is átélhette azokat az élményeket, amik a
Szeretetcsoport erdélyi kirándulásait övezik.
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ERDÉLY ÖRÖK
A Nyáregyházi Hagyományôrzô Szeretetcsoport úti beszámolója

CIVIL SZERVEZETEK CIVIL SZERVEZETEK

U



22 I   NYÁRFALEVÉL I   2013. AUGUSZTUS

RECEPTTÁR

ASZALT PA RA DI CSOM
Na pon aszalt pa ra di cso mot szá mos me di ter rán vi dé ken ké szí -

te nek, de még is leg in kább az olasz, pon to sab ban a Ná poly

köz pon tú Cam pa nia tar to mány egyik spe ci a li tá sa, amely má ra

csak nem ak ko ra vi lág kar ri ert csi nált, mint az ugyan csak ná-

po lyi il le tô sé gû piz za. Csör gôs ce lo fán zacs kók ban vagy fi nom

olí va o laj ba me rül ve jár ja a vi lá got, és el sô sor ban olasz éte lek,

ke nye rek fû sze re ként hasz ná la tos.

SÁRGADINNYE-CHUTNEY
A chut ney (ejtsd: csát ni) in di ai ere de tû már tás-íze sí tô fé le,

amely gyü mölcs bôl és kü lön fé le fû sze rek bôl ké szül, ál ta lá -

ban édes kés-sa vany kás ízû, oly kor erô sen csí pôs is le het. 

HOZZÁVALÓK 
180-200 GRAMMHOZ:

• 3 kisebb ág rozmaring 
vagy 2 evôkanál 
provence-i fûszerkeverék 

• 2 kg érett lucullus 
vagy egyéb tojásdad, 
nagyon húsos paradicsom 

• 2 evôkanál tengeri só 

HOZZÁVALÓK 2 DB 
5 DL-ES CSAVAROS 
ÜVEGHEZ:

• 1 érett sárgadinnye 
(1,2-1,3 kg) 

• 25 dkg lilahagyma 
• 2-3 evôkanál 

zöldbors 
(sós lében) 

• 1 kávéskanál 
koriandermag 

• só ízlés szerint
• 1 kávéskanál 

provence-i 
fûszerkeverék vagy 
5-6 szál friss kakukkfû 

• 30 dkg kristálycukor 
• 2 dl vörösborecet (5 %-os) 
• 1/2 tasak zselésítô anyag (2:1) 

EL KÉ SZÍ TÉS:
1. A roz ma rin got le öb lít jük, tû-

le vél ké it le csip ked jük, fi nom ra vág juk. A sü tôt elô me le gít jük
100 °C-ra (még jobb lég ke ve rés sel 75 °C-ra). A pa ra di cso mo -
kat meg mos suk, fél be vág juk, szár csonk ju kat éke lô moz du lat tal
ki emel jük, le vü ket-mag ja i kat el tá vo lít juk.

2. Vá gott fe lük kel föl fe lé sû rûn-szo ro san sü tô pa pír ral bé lelt tep si -
be so ra koz tat juk a fe le zett pa ra di cso mo kat (asza ló dás köz ben
jócs kán „össze men nek”), meg szór juk só val és roz ma ring gal
vagy fû szer ke ve rék kel, majd a fa ka nál lal rés nyi re ki tá masz tott
aj ta jú sü tô ben 8-10 órán át szik kaszt juk; ami kor rán co sod ni
kez de nek, több ször meg for dít juk ôket. A pa ra di csom ak kor ké -
szült el, ha ta pin tás ra hú sa szá raz, de ru gal mas. Ha túl so ká ig
aszal juk, rá gós lesz; ha túl rö vid ide ig, könnyen meg pe né sze dik.

3. A kész re aszalt pa ra di cso mo kat rács ra-rost ra ra kos gat va to váb -
bi 12-24 órán át szo ba hô mér sék le ten szik kad ni hagy juk, majd
la zán ki sebb be fôt te sü ve gek be szór juk (te nye rünk be ütö get ve
né mi képp tö mö rít jük az üveg ben pa ra di csom da ra bo kat), az tán
szí nül tig fe lönt jük olí va o laj jal és lég men te sen le zár juk. Szo ba -
hô mér sék le ten 2-3 hó na pig, hût ôszek rény ben 8-10 hó na pig is
el tart ha tó.

EL KÉ SZÍ TÉS:
1. A dinnyét meg mos suk, ket té vág juk, mag ja it ki emel jük,

majd vé kony ge rez dek re szel jük. Ki vág juk a dinnye húst a
hé jak ból, meg mér jük (800 g-ra van szük sé günk), 3x3
cm-es koc kák ra ap róz zuk, és mé lyebb edény be szór juk.

2. A hagy mát meg há moz zuk, fi nom ra vág juk. A zöld bor sot
le cse peg tet jük, az tán a hagy má val, a ko ri an der rel, 1/4
kk. só val, a fû szer ke ve rék kel (vagy a szá ruk ról le csip ke -
dett ka kukk fû le vél kék kel), a cu kor fe lé vel és a vö rös bor -
ecet tel együtt a dinnyé hez ad juk. Mér sé kelt tû zön, fe dô
nél kül, gyak ran meg ke ver ve 25 per cig fôz zük.

3. A ma ra dék cuk rot és a zse lé sí tô anya got össze ke ver jük,
ala po san el dol goz zuk a tûz rôl le hú zott masszá ban, majd
a tûz re vissza té ve to váb bi 1 per cig fôz zük. Azon nal-for rón
szí nül tig tölt jük ve le a me leg víz be ál lí tott üve ge ket, le zár -
juk, az tán fej re ál lít juk, 10 perc múl va a tal puk ra for dít -
juk, és kész! Hagy juk egé szen ki hûl ni, és vég le ges he lyük -
re tesszük. Fôtt, hir te len sült hú sok hoz, virs li hez stb.
kí nál juk, kü lö nö sen jól il lik vad pe cse nyék hez és vö rös
hú sú szár nya sok hoz (li ba, ka csa).

Vál to za tok: Sár ga dinnye he lyett ké szít het jük egyéb, kar ak -
te res ízû gyü mölccsel, pél dá ul ke mény, de érett ôszi ba rack -
kal, nek ta rin nal vagy mag va vá ló szil vá val, il let ve ezek ke ve -
ré ké vel is. Az ôszi ba rac kos vál to zat na gyon jól har mo ni zál a
curry ízé vel (1 kk. szük sé ges be lô le). 

A tartósítás a nyár megôrzését jelenti. Minden egyes befôttes üveg olyan,
mint egy idôkapszula. Amikor hónapokkal késôbb megnyitjuk, mintha a
termô táj és a rég megfakult napsütés ízét éreznénk az ajkainkon. 



DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

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

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

299 Ft
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4990 Ft
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kedvezmény 
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Az akció idôtartama: 2013.08.01–2013.09.30-ig

Mindenkit szeretettel várunk!

Pampers Giant pelenkák 
több méretben


