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2013. no vem ber 12.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta az ön kor mány zat és in téz -
mé nyei 2013. III. ne gye dé ves gaz dál -
ko dá sá ról szó ló tá jé koz ta tót.

• dön tött a meg vál to zott mun ka ké pes -
sé gû sze mé lyek re ha bi li tá ci ó já nak és
fog lal koz ta tá sá nak se gí té sét cél zó
pá lyá za ton va ló rész vé tel rôl.

IGAZ GA TÁ SI SZÜ NET DE CEM BER BEN
Ér te sít jük Tisz telt La ko sa in kat, hogy az

ün ne pek re va ló te kin tet tel – az elô zô évek
gya kor la tá nak meg fe le lô en –

a Pol gár mes te ri Hi va tal ban
2013. de cem ber 20-a és 31-e kö zött

igaz ga tá si szü ne tet tar tunk.

Ezen idô szak ban a ha laszt ha tat lan in téz ke -
dést igény lô ügyek ben (ha lá lo zás, bal eset ve -
szély) a 690-182-es te le fon szá mon le het üze ne tet hagy ni. Ezt na pon ta el len ôriz -
zük, és en nek alap ján a szük sé ges in téz ke dé se ket meg tesszük.

Az ün ne pek utá ni el sô mun ka nap a szo ká sos mun ka rend ben:
2014. ja nu ár 2. csü tör tök

FEL SÔ OK TA TÁ SI
HALL GA TÓK 

TÁ MO GA TÁ SA
Az ok tó be ri Nyár faL evél ben is meg -
je lent Fel sô ok ta tá si Ösz tön díj pá lyá -
zat 2014. évi for du ló já ra össze sen
10 pá lyá zat ér ke zett.

A kép vi se lô-tes tü let az aláb bi ak sze -
rint dön tött el bí rá lá suk ról:

Mind egyik pá lyá zat meg fe lelt az elô -
írá sok nak, így ér vé nyes és ered mé -
nyes volt.

Az „A” tí pu sú ki írás ra 8 pá lyá zat ér -
ke zett. A pá lyá zó kat a 2013/2014.
tan év II. és a 2014/2015. tan év
I. fé lé vé re vo nat ko zó an 5.000,-
Ft/fô/hó össze gû tá mo ga tás ban
ré sze sí ti az ön kor mány zat.

A „B” tí pu sú ki írás ra 2 pá lyá zat ér -
ke zett. A pá lyá zó kat – si ke res fel sô -
ok ta tá si fel vé te li ese tén – a
2014/2015, 2015/2016 és a
2016/2017 tan év re vo nat ko zó an
5.000,- Ft/fô/hó össze gû tá mo ga -
tás ban ré sze sí ti az ön kor mány zat.

Gra tu lá lunk a pá lyá zók nak, és
ered mé nyes sze mesz te re ket kí vá -
nunk mind annyi uk nak!

• dön tött a Ka to li kus Egy ház tu laj do ná -
ban lé vô nyár egy há zi 1002 hrsz-ú,
te me tô ként nyil ván tar tott te rü let
602.000,- Ft vé te lá rért tör té nô meg -
vé te lé rôl.

• dön tött a köz vi lá gí tá si lám pa tes tek
bô ví té sé rôl a Köl csey ut cát, Kos suth -
te le pet és Szen tim re te le pet érin tô en.

• dön tött az Or go na ut ca és a Ki ni zsi
ut ca ká tyú i nak ki ja ví tá sá ról.

• kez de mé nyez te a la bor vizs gá la ti el lá -
tás prob lé má i nak meg szûn te té sét a
Mo no ri Szak ren de lô fô igaz ga tó já nál.

•
pá lyá za tot írt ki a Nyár egy há za, Csen -
gô u. 12. szám alat ti nem szo ci ál is
bér la kás bér be a dá sá ra vo nat ko zó an.

•
tá mo ga tást biz to sí tott a 2013. évi
Fa lu ka rá csony prog ram ja i hoz.

2013. no vem ber 21.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a Ko vács Ist ván Mûvelôdé si Ház meg -
újí tá sát és fel sze relt sé gé nek ja ví tá sát,
va la mint az ön kor mány za ti in for ma ti kai
inf rast ruk tú ra fej lesz té sét szol gá ló pá -
lyá za tok be nyúj tá sá ról dön tött.

• el bí rál ta a hát rá nyos szo ci ál is hely zetû
felsôok ta tá si hall ga tók, il letôleg felsô-
ok ta tá si ta nul má nyo kat kezdô fi a ta lok
tá mo ga tá sá ra lét re ho zott Bur sa Hun ga -
ri ca Felsôok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz -
tön díj rend szer 2014. évi pá lyá za ti for -
du ló já ra ér ke zet pá lyá za to kat.

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

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ



A fo ko za to san ha tály ba lé pô, a ví zi -
köz mû-szol gál ta tás ról szó ló ún. „ví zi -
köz mû” tör vény alap ján a ko ráb ban te -
le pü lé sün kön alap ve tô en víz szol gál ta -
tó ként mû kö dô Nyár-Víz Kft. már nem
jo go sult a fel adat el lá tá sá ra, ezért az Ön -
kor mány zat szer zô dést kö tött a DA KÖV
Kft-vel a szol gál ta tás biz to sí tá sá ra.

Ez zel össze füg gés ben Nyár egy há za
Nagy köz ség Kép vi se lô-tes tü le te mó do -
sí tot ta a Nyár-Víz Kft. Ala pí tó Oki ra tát,
mely so rán meg vál toz tat ta a szer ve zet
ne vét, és meg ha tá roz ta az el lá tan dó
fel ada ta i nak kö rét.

A cég bí ró sá gi be jegy zést kö vetôen a
tár sas ág ne ve Nyár fa Te le pü lé sü ze -
mel te té si és Szol gál ta tó Kft. lesz.

A ta va lyi év hez ha son ló an a nyár -
egy há zi kép vi se lô-tes tü let is mét élt a
szo ci ál is tû zi fa pá lyá za ti le he tô ség gel,
hogy a rá szo ru ló kat, egye dül élô idôs
em be re ket fe nye ge tô ve szély hely zet
meg elô zé sé re se gít sé get tud jon nyúj ta -
ni a té li idô szak ban.

A Bel ügy mi nisz té ri um dön té se alap -
ján ön kor mány za tunk ré szé re 868 680
fo rint össze gû vissza nem té rí ten dô
egy sze ri tá mo ga tás ke rült jó vá ha gyás -
ra, me lyet 97 m3 ke mény lom bos tû zi fa
vá sár lá sá ra hasz nál hat fel te le pü lé -
sünk.

A tû zi fa tá mo ga tás irán ti ké rel me ket
az er re rend sze re sí tett nyom tat vá -
nyon a Pol gár mes te ri Hi va tal ban kell
be nyúj ta ni 2014. ja nu ár 14. nap já ig
(a ha tár idô jog vesz tô).

A ter mé szet be ni jut ta tást a rend sze -
res szo ci ál is se gély ben, vagy fog lal koz -
ta tást he lyet te sí tô tá mo ga tás ban, vagy
idôs ko rú ak já ra dé ká ban, vagy la kás -
fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lô la -

kos kér he ti, va la mint az a nyár egy há zi
ál lan dó la kó hellyel ren del ke zô sze mély
is, aki nek csa lád já ban az egy fô re ju tó
jö ve de lem nem ha lad ja meg az öreg-
 sé gi nyug díj mi ni mum össze gét (az igé -
nyek ki elé gí té sé nek sor rend je meg -
egye zik a fel so ro lás sor rend jé vel).

A be ér ke zett ké rel mek tel je sí té se a
ren del ke zés re ál ló ke ret ere jé ig tör -
tén het, el bí rá lá suk a Hu mán Bi zott ság
ha tás kö ré be tar to zik.

Bí zunk ab ban, hogy a tá mo ga tás
hoz zá já rul a szo ci ál isan rá szo ru lók
ház tar tá sa i ban a té li fû té si prob lé mák
eny hí té sé hez.

NYÁR EGY HÁ ZI POL GÁR MES TE RI HI VA TAL

III. Farkas László Emléktorna
I. helyezett: Farkas László Baráti Kör

(Bénye-Gomba)
II. helyezett: Bitangjó
III. helyezett: CIB Bank

A torna
• legjobb játékosa: Albert Ádám
• legjobb kapusa: Gál Norbert
• gólkirálya: Zákó Zoltán

Albert Gergô | Albert Ottó | Berkes
István | Csák Imre és neje, Krisztina |
Csernai Zsolt | Csôke Józsefné | Erôs
Györgyné | Fajka Lajos | id. Hidvégi
László | Lénárt Krisztina | Miloszerni
László és neje, Ági | Szijjgyártó Imre |
Szebb Jövôért Magyar Önvédelem |
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal

ÜDVÖZLETTEL: CSERNAI ISTVÁN

II. Nyáregyházi Veterán Motor
Kiállítás és Szépségverseny
I. helyezett: Csôke István – épített

motor
II. helyezett: Miloszerni László – Csepel
III. helyezett: Kalmár József – MZ 

Köszönjük mindenkinek, aki támo-
gatta a rendezvények megvalósítását,
kiemelten:

Új ra fo gal ma zott fel ada tai alap vetôen
to vább ra is köz hasz nú te vé keny sé gek -
hez kap cso ló dó köz fel ada tok el lá tá sá ra
irá nyul nak: kör nye zet-egész ség ügy
(köz tisz ta ság, te le pü lé si kör nye zet tisz -
ta sá ga, ro var- és rág csá ló ir tás), te le pü -

lé sü ze mel te tés (köz te me tô ki a la kí tá sa
és fenn tar tá sa, a he lyi kö zu tak és tar to -
zé ka i nak ki a la kí tá sa és fenn tar tá sa,
köz par kok és egyéb köz te rü le tek ki a la -
kí tá sa), köz re mû kö dés a he lyi köz fog -
lal koz ta tás ban, stb.

Az áta la ku lást kö ve tô en – a köz hasz -
nú te vé keny ség elô se gí té se ér de ké ben –
a Kft. vé gez het üz let sze rû gaz da sá gi
te vé keny sé ge ket is (töb bek kö zött
bon tás, sze re lés, va ko lás, fes tés, kö zú ti
áru szál lí tás, zöld te rü let-ke ze lés, stb.),
mely szol gál ta tá sok biz to sí tá sá val –
té rí tés el le né ben – a la kos ság ren del -
ke zé sé re is áll a jö vô ben.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

Rég óta je len tôs prob lé mát okoz te le pü lé sün kön a nagy mér té -
kû ka mi on for ga lom. A ne héz te her gép jár mû vek okoz ta ká rok ról,
ve szé lyek rôl nö vek vô szám ban ka punk jel zé se ket a la kos ság tól.

A köz le ke dés biz ton sá gi, út fenn tar tá si és kör nye ze ti szem pon -
tok ból is elôny te len, rossz ál la po tot a KRESZ már el fo ga dott
mó do sí tá sa or vo sol hat ja, ami meg tilt ja a 7,5 t me gen ge dett
leg na gyobb össz tö me get meg ha la dó ne héz gép jár mû vek tran zit -
for gal mát.

A vál toz ta tás – mely alap ján a te her au tók fô sza bály sze -
rint csak au tó pá lyán, au tó ú ton és fô út vo na lon köz le ked -
het nek – az e-út díj rend szer ki a la kí tá sa kor lé pett élet be, an nak
be ve ze té sé vel össze han gol va tör tént meg.

A jog sza bály pon tos szö ve ge a kö vet ke zô:
48. §

(14) A ne héz te her gép ko csik e ren de let el té rô ren del -
ke zé se hi á nyá ban la kott te rü le ten kí vül csak au tó -
pá lyán, au tó ú ton és fô út vo na lon köz le ked het nek.

(15) A (14) be kez dés ben fel nem so rolt uta kat el en -
ged he tet le nül szük sé ges tá vol ság ban ab ban az
eset ben hasz nál hat ja ne héz te her gép ko csi, ha
a) áru szál lí tás ér de ké ben az áru fel-, vagy le ra ká-

sá nak, il let ve – kü lön le ges fel épít mé nyû jár mû
ese tén – a fel épít mé nyé vel tör té nô mun ka vég-
zés hely szí né re vagy hely szí né rôl;

b) üzem ben tar tó ja te lep he lyé re vagy te lep he lyé-
rôl köz le ke dik.

A ne héz te her gép ko csi az a) és b) pont ban fel so -
rolt hely szín re, hely szín rôl tör té nô köz le ke dé se
so rán a (14) be kez dés ben fel so rolt út von alak ról
va ló le haj tás után, azo kat egy irány ban leg fel jebb
egy al ka lom mal ke resz tez he ti.”

A 2014. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li – a nap tár
sze rin ti mun ka rend tôl va ló el té rés sel já ró – mun ka rend
a kö vet ke zô:

• má jus 2. pén tek – pi he nô nap
má jus 10. szom bat – mun ka nap

• ok tó ber 18. szom bat – mun ka nap
ok tó ber 24. pén tek – pi he nô nap

• de cem ber 13. szom bat – mun ka nap
de cem ber 24. szer da – pi he nô nap

A fen ti be osz tás ki ter jed min den mun kál ta tó ra és az ál ta luk fog lal koz ta tot tak ra,
azon ban a meg sza kí tás nél kül üze me lô és a ren del te té se foly tán a mun ka szü ne ti na -
po kon is mû kö dô mun kál ta tó nál, il let ve az ilyen jel le gû mun ka kör ben fog lal koz ta tott
mun ka vál la lók mun ka rend jé nek ki ala kí tá sát nem be fo lyá sol ja.

A Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi
Alapszervezete véradásra vár minden
segíteni szándékozó NyárfaLevél
Olvasót 2014. január 14-én (ked-
den) 13.30-tól 17.00 óráig a
Kovács István Mûvelôdési Házba.
Jöjjön el Ön is, hisz’ a véradással
életet menthet!

Nyár egy há zán 4, ill. 5 szám je gyû
utak fut nak ke resz tül (4605, 4606,
46103), me lyek össze kö tô utak, te -
hát a jog sza bá lyi ren del ke zés ben fel
nem so rolt utak. Eze ket az uta kat
csak az el en ged he tet le nül szük sé -
ges tá vol ság ban (te hát ha több
össze kö tô út is szó ba jö het, a leg rö -
vi deb bet) ve he tik igény be a ne héz
te her gép ko csik – az a) ill. b) pont ban
le írt fel té te lek tel je sü lé se ese tén. Ezt
a Ma gyar Kö zút Nonp ro fit Zrt. ál tal
ki a dott ál lás fog la lás is meg erô sí ti.

A vál to zás ról le vél ben hív tuk fel az ál ta lunk is mert kör -
nyék be li fu va ro zó cé gek ve ze tô it, hogy ma ra dék ta la nul
te gye nek ele get a fen ti ren del ke zé sek nek.

Bár a jog sza bály egy ér tel mû, an nak be tar tá sa min den ki szá -
má ra kö te le zô ér vé nyû, le vél ben kér tük a Ma gyar Kö zút Pest
Me gyei Igaz ga tó sá gát, hogy fon tol ják meg kor lá to zó táb lák ki he -
lye zé sé nek szük sé ges sé gét, hogy azok már a te le pü lés „be já ra -
tá nál” fel hív ják a fi gyel met a be haj tás sza bály ta lan sá gá ra.

A ren del ke zé sek be tar tá sát a Mo no ri Rend ôr ka pi tány -
ság gal és a Pi li si ôrs pa rancs nok ság gal együtt mû köd ve
fo lya ma to san el len ôriz ni fog juk.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

A 209/2013. (VI.18.) Korm. ren de let tel 2013. jú ni us
18-án mó do sí tás ra ke rült az 1/1975. (II.5.) KPM-BM
a kö zú ti köz le ke dés sza bá lya i ról szó ló egy üt tes
ren de let (KRESZ). A mó do sí tás sal be ik ta tott
ren del ke zé sek meg tilt ják az át me nô (tran zit)
ne héz te her gép ko csi for gal mat te le pü lé sün kön.

Jövôre két alkalommal lesz hosszú hétvégében részünk: május
elsején és október 23-án. Hagyományos hosszú hétvége elé
nézhetünk azonban húsvét- és pünkösdhétfôn, karácsonykor
pedig öt egybefüggô napot tölthetünk a szeretteink körében.
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Jövôre átalakul a Nyár-Víz Kft.

Állami tûzifa támogatás a rászorulóknak

A Nyáregyháza Fesztivál civil 
kezdeményezésû versenyeinek eredményei:

TILOS az átmenô teherforgalom
Nyáregyházán!

A 2014. ÉVI MUNKASZÜNETI
NAPOK KÖRÜLI MUNKAREND

VÉRADÁS LESZ
JANUÁRBAN!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

„
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Kanta Jánosné
(sz. Eszinger Erzsébet) ........... október 5.
Kemenczei Sándor .............. október 29.
Pap László ......................... november 5.
Gondos Györgyné
(sz. Kerepeszki 

Erzsébet Anna) ................ november 24.
Párizs Andrásné
(sz. Fehér Margit) ............ november 25.
Ledniczki Károlyné 
(sz. Ujfalusi 

Angyalka Ilona) ................ november 28.

75 évesek:
Wolf Mihályné
(sz. Rozmann Ilona) ............... október 5.
Malata Mária Rozália ........... október 20.
Szekeres József ............... november 20.

80 évesek:
Galló Mátyásné
(sz. Gál Zsuzsanna) ............... október 4.

Kis János 
és Öhler Edina fia

Kristóf Gábor ................. október 26.
Vas Levente 
és Farkas Mariann leánya

Mira ............................... október 30. 
Szénási Attila 
és Kanalas Mária fia

Krisztofer ................... november 12.
Brtka Gábor 
és Kinder Anikó leánya

Alíz ............................. november 13.

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 2014. január 30-ig küld je el
a ké pet az uj sag@nya regy ha za.hu
e-ma il cím re.

ELHUNYTAK:

Bencze Sándorné
(sz. Bán Julianna) .......................... (81)
Kovács Pál .................................... (54)
Sztanó Pálné
(sz. Hájas Eszter Judit) ................... (75)
Mészáros János ............................. (85)
Varga Benjámin ............................. (45)
Máté József .................................. (69)
Oláh András .................................. (59)
Sipos Lajosné
(sz. Tóth Éva) ................................ (67)
Maszel Istvánné
(sz. Tóth Julianna) ......................... (80)
Princz István János ........................ (70)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

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

(2013.  OKTÓBER 1-TÔL NOVEMBER 30- IG)

HIRDETÉS • HIRDETÉS • HIRDETÉS
A TÉLI SZÜNETBEN idô és földrajzi korlát nélkül 

(SZENTESTE, SZILVESZTERKOR) mini, midibusszal céges, 

baráti parti fuvarokat számlaképesen, korrekt áron vállalok.

ÉRDEKLÔDNI LEHET: 06 (30) 941-7689

Czira Istvánné
(sz. Mészáros Eszter) ........... október 16.
Cseh Jánosné
(sz. Mészáros Julianna) ...... november 4.
Kongrácz Mihályné
(sz. Dézsi Mária) .............. november 17.

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

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

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

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Tóth Béla és 
Varga Annamária........... november 21-én
Haraszti Péter és 
Kalocsai 
Fruzsina Katalin............. november 23-án

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

ÚJSZÜLÖTTEK:

Tóth Béla és 
Varga Annamária leánya

Alexandra Anna ............ augusztus 6.
Kovács Csaba János 
és Katinszki Diána fia

Márton László .................. október 7.
Bernula Zsolt 
és Tóth Edit fia

Ádám ............................. október 13.

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Önkormányzatának hivatalos lapja
Nyáregyháza Község

KIADJA: 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

MEGJELENIK: kéthavonta, 
1400 példányban 

FELELÔS SZERKESZTÔ: 
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZÔSZERKESZTÔ: 
Princz Mihály 

CÍMLAP: 
ÜNNEPI HANGULATBAN

KAPCSOLAT: 
ujsag@nyaregyhaza.hu 

NYOMDA: Mátyus Bt., 
2370 Dabas, Tavasz u. 7.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 
ISSN 2062-946X
ISSN 2062-9478

Kö zel tíz éve, hogy Nyár egy há zán és Dán szent mik ló son
Ví zi közű Tár su la tot hoz tunk lét re ab ból a cél ból, hogy
köz pon ti szenny ví zel ve ze tő-rend szer epül hes sen a te le -
pü lé se ken. Az épí tést üte mek re bon tot tuk – 2005-ben
meg va ló sult a be ru há zás I. sza ka sza. A mun kák be fe je -
zé sét kö ve tően a gyors foly ta tás ban bí zott min den ki,
hi szen az in gat la nok csak ke ve sebb, mint fe le jut ha tott
hoz zá eh hez a fon tos inf rast ruk tú rá hoz. Ar ra azon ban
éve ket kel let vár ni, hogy a foly ta tás ra új ból pá lyáz has -
son a két te le pü lés. Vé gül 2008-ban nyílt rá le he tő ség,
hogy a Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram ke re tén

be lül két for du lós pá lyá za ton kö zö sen in dul has son Dán szent mik lós és Nyár egy há za. Az el ső for du ló ban
si ke re sek vol tunk, így el ké szül het tek a ter vek, le zár hat tuk a pro jekt elő ké szí té sét.

A szenny víz csa tor na há ló zat tény le ges meg va ló sí tá sá ra is mét pá lyáz ni kel lett – ez volt a má so dik
for du ló. Ezt az aka dályt is si ker rel vet tük, 2012 őszén pá lyá za tunk tá mo ga tást nyert. Meg kö töt tük
a be ru há zás ra vo nat ko zó tá mo ga tá si szer ző dést, amely ből ki de rül: a hi va ta lo san „Dán szent mik lós-
Nyár egy há za szenny ví zel ve ze tés és tisz tí tás II. ütem” el ne ve zé sű be ru há zás net tó össz költ sé ge
1.459.277.797 Ft. A Ma gyar Ál lam és az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott tá mo ga tás mér té ke az el szá mol -
ha tó össz költ sé gek 85%-a, az az 1.240.386.127 Ft. A fenn ma ra dó 15%-nyi összeg ön erő, me lyet
el ső sor ban a la ko sok ál tal már be fi ze tett hoz zá já ru lás ból fi nan szí ro zunk.

A te le pü lé sek az el múlt hó na pok ban le foly tat ták a szük sé ges köz be szer zé si el já rá so kat – ki vá lasz tás ra
ke rül tek azok a cé gek, me lyek a be ru há zást és va la mennyi, az zal kap cso la tos te vé keny sé get el vég zik.

A ki vi te le zés re a PEN TA Ál ta lá nos Épí tő i pa ri Kft. és a West Hun gá ria Bau Épí tő i pa ri Szol gál ta tó Kft.
al kot ta kon zor ci um ka pott le he tő sé get. A ki vi te le zői szer ződést a két te le pü lés pol gár mes te re,
va la mint a cé gek ügy ve ze tői 2013. ok tó ber 30-án ír ták alá Dán szent mik ló son. A szer ző dé ses ár
1.369.876.000 Ft + ÁFA, ami az ed di gi leg na gyobb
ér té kű fej lesz tés mind két kö zség ben.

A té li hó na pok ban a ter vek pon to sí tá sa és a szük sé ges
esz kö zök be szer zé se zaj lik, hogy 2014 ta va szán zök ke -
nő men te sen kez dőd hes sen a ki vi te le zés. Össze sen kö zel
37 ki lo méter nyi cső ke rül majd föld be, 1408 in gat lan be -
kö tés ké szül, és a szenny víz tisz tí tó te lep is bő ví tés re,
áta la kí tás ra ke rül.

A be ru há zás meg va ló sí tá sá ra a szer ződés ér tel mé ben
575 nap áll ren del ke zés re, ami ma gá ban fog lal ja az el ké -
szült rend szer pró ba üze mét is. A két te le pü lés la kos sá ga
te hát már va ló ban lát hat ja a fényt az ala gút vé gén.
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ét ilyen ese mény nek le het tünk
ta núi a kö zel múlt ban, mely nek
Ró mai Ka to li kus temp lo munk

adott ott hont.
Az el sô egy jó té kony sá gi kon cert

volt, ami nek ado má nyos gyûj té se a sze -
gé nyek ja vá ra és meg se gí té sé re irá -
nyult. Egy há zi ze né ket és kó rus mû ve -
ket hall hat tunk ki vá ló mû vé szek, egy -
ház-ze né szek, éne ke sek, hang sze res
elô adók tol má cso lá sá ban. Az elô adá -
sok nagy sze rû sé ge, a mû vé szek si ke re
ta lán ab ból adó dott, hogy min den em -
ber szá má ra ér zel me ket ala kí tot tak ké -
pek ké a ki vá ló dal la mok meg szó lal ta tá -
sá val. Min dez öt vö zô dött a kö zös ség
él mé nyé vel, így a ke resz té nyi együ vé
tar to zás ér té ke i ben ma ra dan dó kin cse -
ket és lel ki él ményt aján dé ko zott min -
den részt ve vô nek. A kon cert to váb bi
üze net tel is bírt, mi sze rint a da lok vi lá -
ga, Is ten és egy más sze re te te min den
em ber szá má ra ért he tô nyel ven fo gal -
maz. Nincs szó túl bo nyo lí tott mû vé szi
szö ve vény rôl, ha nem min den ki ál tal
könnye dén ért he tô be fo gad ha tó ér té -
kek rôl és él mé nyek rôl.

A má so dik ese mény Ró mai Ka to li kus
Egy ház kö zös sé günk egyik leg na gyobb
ün ne pe, a Bér má lás volt.

A ke resz té nyi élet út ját ál lo má sok
öve zik, me lyek Is ten ke gyel mé bôl fa ka -
dó an irány mu ta tó jel zô lám pák, és egy-
egy ke resz té nyi élet sza kasz kez de té re,
ill. vé gé re jel lem zô ek. Eze ket szent sé -
gek nek ne vez zük, és szü le té sünk tôl ha -
lá lun kig se gí tik éle tün ket. Utunk Is ten
meg is me ré sén ke resz tül, éle tünk ta nú -
ság té te lén át egé szen a Hoz zá va ló
meg ér ke zé sig tart.

Az egyik ilyen jel zô osz lop a ke resz té -
nyi hit nagy ko rú sá gá ba át lé pôk ün ne -
pe. Ez az ál lo más a bér má lás szent sé gé nek
fel vé te le.

Hi tünk sze rint Krisz tus meg vál tói
mû ve a Szent lé lek el jö ve te lé ben tel je se -
dett be. A bér má lás szent sé gé ben a fel -
ké szült je löl tek a Szent lel ket fo gad ják.

Hi tük ben nagy ko rú ak ká vál nak, és
meg kez dik kül de té sü ket Is ten és egy -
más szol gá la tá ban.

A bér má lás szer tar tá sát Temp lo -
munk ban egy ház me gyénk fô pász to ra,
Dr. Be er Mik lós püs pök úr vé gez te. A
rend kí vü li Ün ne pet kí vül-be lül nagy ké -
szü let jel le mez te. Kí vül a Temp lo munk
dí szí té se, a szép vi rá gok ki he lye zé se
volt gon dos. Sok kal ta na gyobb gon dos -
sá got pe dig a hí vek lel kü le te igé nyelt,
kü lön ki emel ve a bér mál ko zó je löl tek
lel ki elô ké szü le tét éle tük egyik leg szebb
és leg fon to sabb ese mé nyé re.

Az ün ne pi szent mi se leg szebb ré sze -
ként püs pök úr szem élye sen lé pett a bér -
mál ko zók elé, mind egyi kü ket kü lön kö -
szönt ve, és ré szük re a Szent sé get ki szol -
gál tat va. A bér ma szü lô a je lölt vál lá ra tett
kéz zel je lez te, hogy lel ki tá ma sza és se gí -
tô je a je lölt nek. A Temp lom ban a sze re tet
és az öröm szin te kéz zel fog ha tó vá vált, a
Szent lé lek min den ki ré szé re aján dé ko zott
va la mit a szép ün nep meg ta paszt alá sá -
ban. Az ese mény re el lá to gat tak hoz zánk
An tal And rás atya szü lô fa lu já ból, Gyi -
mes bükk bôl az ot ta ni kö zös ség hí vei is,
akik nép vi se let be öl töz ve imád sá guk kal
és az évez re den át me gôr zött val lá sos ság
ta nú sá gá val em lé kez tet tek min ket múl -
tunk ra és nem ze ti ér té ke ink re. Az ün ne pi
szent mi se a Pá pai Him nusz, a Ma gyar
Him nusz és a Szé kely Him nusz kö zös
éne ke lé sé vel fe je zô dött be.

Úgy gon do lom, a két ese mény va la -
mi lyen for má ban össze függ és üze net tel
bír min den ki irá nyá ba. Üze net tel, ami
egy ma ga sabb ren dû gon dol ko dás ra és
vi lág lá tás ra se gí ti az ar ra nyi tott lel ket.
Ezt az üze ne tet kell, hogy meg hall ja
min den ki. Mert ez az össze fo gás ról, a
se gí tés rôl, Is ten sze re te té rôl, a kö zös ün -
nep lés rôl, öröm rôl és bi za lom ról szól.
Ezen mun kál kod va, ha min dig csak ki -
csi lé pé sek kel is, de igyek szünk kö ze -
lebb ke rül ni egy más hoz, el fo gad ni egy -
mást, és min dig job bá vál ni. Ez min den
krisz tus-kö ve tô fel ada ta.

AL BERT GI ZEL LA

Mindennapjaink megszokott rutinja sablonok közé
illeszti életünket. Viszont ha olyan szép események
történnek településünkön, amik érzelmileg kizökkentenek
a mindennapok átlagából, az megérint, és nagy élményt
ajándékoz a nyitott szívû embereknek.
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Keresztény nagykorúság
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EGYHÁZI ÉLET

z anyás ko dóbb na gyob bak szí ve sen
peszt rál gat ják fi a ta labb tár sa i kat,
ter mé sze te sen akad ki csi, aki ezt

ke vés bé to le rál ja, hi szen Ô már „nagy óvo -
dás” és kö szö ni szé pen, de nem ké ri a se -
gít sé get. Ját szi könnyed ség gel ve szik az
aka dá lyo kat és ha mar meg sze re tik a cso -
port ba já ró gye re ke ket. Szí ve sen csat la -
koz nak a cso port te vé keny sé ge i be.

Fon tos nak tart juk, hogy a kü lön fé le te -
vé keny sé gek kö zül a gyer me kek ér dek lô -
dé sük nek, és ked vük nek meg fe le lô en te -
vé keny ked hes se nek.

Nagy mun kák ide je az ôsz – a zöld ség fé -
lék fel sze dé se, al ma-, dió-, szô lô szü ret,
ku ko ri ca tö rés, az ôszi szán tás, a bur go nya -
fel sze dés ide je. A gyer me kek ott ho ni
kör nye zet ben szem lé lôi, eset leg akt ív
részt ve vôi ezek nek az ese mé nyek nek.

Az óvo dá ban meg em lé ke zünk a je les na -
pok ról és be szél ge tünk a gye re kek kel az
al kal mak hoz kap cso ló dó ese mé nyek rôl.
Szí ve sen vesszük a le he tô sé get, ha részt
ve he tünk, eset leg meg néz he tünk egy-egy
ilyen al ka lom hoz tar to zó ese ményt egyik-
má sik gyer mek csa lád já nál. Ter mé sze te -
sen nem for gat juk fel tel je sen a meg szo -
kott mun ka me ne tet. Ilyen al kal mak a fent
em lí tett be ta ka rí tá sok, és a szü ret.

A je les na pok kap csán fe lel eve nít jük a
Mi hály na pi (szep tem ber 29.) kü lön bö zô
meg fi gye lé se ket pl. az ál la tok, nö vé nyek
vi sel ke dé sét. A Már ton (no vem ber 11.)
na pi ha gyo má nyok és szo ká so kat. „Aki

Már ton nap ján li bát nem eszik, az egész

év ben éhe zik.”, va la mint meg is mer ték
szent Már ton le gen dá ját. Er zsé bet (no -
vem ber 19.) és Ka ta lin nap ja (no vem ber
25.) idô jós lás hoz kap cso ló dó meg fi gye lé -
se ket tar to gat szá munk ra.

Az óvo da kö zép sô és nagy cso por to sai az
idén ôs szel is kö zös ki rán du lá son vet tek
részt Még pe dig „Az uni ver zum fé nyei” cí -

mû elô adá son a Fô vá ro si Nagy cir kusz ban.
Lát hat ták a vil lám ke zû ar tis tát, az el bû vö -
lô le ve gô bal let tet, a bá jos Jo u lia Tcha ka -
no va el ké pesz tô ügyes sé gû lá má it és
aga ra it, az el ma rad ha tat lan bo hó co kat, és
az in tel li gens ele fán to kat. Él mé nyek ben
gaz da gon tér tek ha za.

Már szin te éves rend sze res ség gel lá to gat
el hoz zánk, min den no vem ber ben a „Bû -
vész bá csi”, aki nem fél tu dá sát át ad ni a
gyer kô cök nek, és meg ta nít ja ôket el ké pesz -
tô bû vész trük kök re. Nagy él mény „bû vé sz-
i nas nak” áll ni, ha az em ber fia még ga lam -
bot is va rá zsol, az ma ga a cso da.

No vem ber vé gén min den cso port ban
„nyílt na pok” ke rül nek meg ren de zés re. A fog-
lal ko zá so kon részt ve het nek a szü lôk, sôt
be is kap cso lód hat nak a fog la ko zás me ne -
té be, amit szí ve sen meg is tesz nek gyer -
me kik örö mé re.

Ad vent, a ka rá csony vá rás idô sza ka.
And rás nap (no vem ber 30.) utá ni va sár na -
pon kez dô dik. A Mi ku lás nap ja a ka rá cso -
nyi ké szü lô dés el sô fon tos ál lo má sa. Nagy
örö met je lent már a ké szü lô dés. A cso por -
to kat, az öl tö zôt, elô te ret, a Mi ku lást idé zô
ké pek kel, raj zok kal, haj to ga tá sok kal stb.
dí szít jük. De cem ber 6-án lá to gat ja meg a
Mi ku lás a gye re ke ket és ad ja át az aján dé -
ko kat. Né mi meg szep pe nés eb ben az
eset ben elô for dul és me gen ge dett.

Lu ca na pi bú zát ül te tünk, ame lyet majd
ha za vi het nek, a ka rá cso nyi asz ta luk ra te -
het nek. Lu ca szé két hoz zá ér tés hi á nyá -
ban nem ké szí tünk, de meg em lít jük a
tör té ne tét.

A ka rá csony a leg szebb, leg ben sô sé ge -
sebb ün nep. Az óvo dá ban a ka rá cso nyi
elô ké szü le tek hez hoz zá tar to zik a cso port -
szo bák, egyéb he lyi sé gek fel dí szí té se, ta ka-
rí tá sa, a „nagy mo sás”, a ba bák für de té se,
ün nep lô ru há ba öl töz te té se is.

Az ad ven ti ko szo rú gyer tyái jel zik az ün -
nep kö ze led tét, meg szé pí tik a ka rá csony -
vá rás han gu la tát. Kö zö sen süt he tik a
gyer me kek a ka rá csony fá ra szánt mé zes -
ka lács-fi gu rá kat. A gyer me kek ap ró aján -
dé kot ké szí te nek, amellyel csa lád ju kat
aján dé koz zák meg.

Mun ka dél elôt tök ke re té ben, ap ró aján -
dék tár gyak ké szí té sé re in vi tál juk a szü lô ket.

Az óvó nôk ka rá cso nyi meg le pe tés elô -
adá sa mél tó be fe je zé se az év nek.

A Nap su gár Óvo da dol go zói 
ne vé ben „Bol dog sá got, 
bé kes sé get, szép jö vôt 
és me leg sé get” kí vá nok 
a Ked ves Ol va sók nak!

KLE I NE I SEL JU DIT I ÓVO DA PE DA GÓ GUS
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ŐSZI PROGRAMOK AZ OVIKEZDÉS UTÁN

Kifejezetten izgalmas az élet az oviban így ôsszel, hiszen a kisgyermekek újra találkoztak
a barátaikkal és megismerhették az újonnan érkezô fiatalabb társaikat.

A



i ma rad meg a rég múlt ka rá cso -
nyok ból? Il la tok, ér zé sek, hogy
mi lyen jó volt együtt len ni. Jó

len ne, ha ilyen bé kés, szép ün ne pek re
em lé kez het né nek a gyer me ke ink is. Ha -
gyo má nyok ra len ne szük ség, amit át ad -
hat ná nak a sa ját gyer me ke ik nek.

Az a gye rek, aki az óvo dá ban, olyan
kül sô sé ge i ben és tar tal má ban is vissza -
té rô él mé nye ket él het át, amik a szü lô -
föld jé hez kö tik, egy élet re szó ló örök sé get
kap. A ter mé szet és a nép kö zös ség örök -
sé gét. A nép ha gyo mány ôr zô szem lé let -
ben ne velt gyer me kek ér zel mi leg gaz dag -
ab bak, fo gé ko nyab bak, biz ton sá gér ze tük
na gyobb.

Ad vent a vá ra ko zás idô sza ka. El kez dô -
dik a vissza szám lá lás ka rá cso nyig. A gyer-
me kek szá má ra túl hosszú idô a 24 nap
vá ra ko zás, ezért min den év ben ké szí tünk
ad ven ti-nap tá rat, amin nyo mon kö vet -
het jük az idô mú lá sát. Ko szo rút is ké szí -
tünk négy gyer tyá val. Min den pén te ken

eggyel több gyer tya fé nye jel zi, hogy ha -
ma ro san ka rá csony. Szin te min den hét re
akad egy je les nap. De cem ber 4-én Bor -
bá la ágat te szünk víz be. De cem ber 6-án
a gye re kek ked venc ün ne pén meg lá to gat
min ket a Mi ku lás, akit sok szép dal lal,
vers sel és a gye re kek ál tal ké szí tett aján -
dék kal vá runk. De cem ber 13-án, Lu ca
nap ján, min den év ben el ül tet jük a Lu ca-
bú zán kat, szép, dí szes cse rép be, me lyet
gye rek ke zek dí szí tet tek, s aján dék ként
visz nek ha za ka rá csony elôtt. Ad dig ôk
gon doz zák, fi gye lik a nö ve ke dé sét.

Ké szít he tünk hagy ma-ka len dá ri u mot
vagy egy sze rû en meg fi gyel het jük az el kö -
vet ke zô 12 nap idô já rá sát, eb bôl jó sol va
a jö vô évi idô já rást. Ké sôbb meg fi gyel -
het jük, hogy be iga zo ló dik-e a jós la tunk?

Ezen a na pon a fi a tal le gé nyek „ko tyol -
ni” jár tak. Ház ról-ház ra jár va mond ták el
jó kí ván sá ga i kat: bô sé get, jól to jó tyú ko -
kat kí ván tak. Az óvo dá ban ezen a na pon
egyik cso port el lá to gat a má sik cso port -
ba, fa rön kön ül ve el mond ják a „ko tyo lo”
mon dó ká i kat és nó tá i kat.

A Bet le he me zés a má sik olyan szo kás,
ami kor a cso por tok egy más hoz lá to gat -
nak. A Bet le he mes já té kok ban az éne kek
a ma gyar kul tú ra több száz éves ha gyo -
má nyát ôriz ték meg. A Jé zus szü le té sét,
a pász to rok hó do la tát meg je le ní tô bet le -
he mes já té kok nak sok fé le vál to za ta van.

Mé zes ka lács il la ta len gi be az óvo dát,
ka rá cso nyi da lo kat éne kel ve vár juk az ün -
ne pet.

A ka rá csony fa dí sze it is együtt ké szít jük,
a fát együtt dí szít jük fel. Az asz ta lo kat
össze tol juk, ün ne pi dísz be öl töz tet jük.
Ebéd elôtt ré gi ka rá cso nyi szo kás sze rint
egy al mát annyi ge rezd re vá gunk, ahá nyan
va gyunk, amely bôl min den ki egyet kap.

Az al ma kö zös el fo gyasz tá sa az össze -
tar to zást jel ké pe zi.

Bí zom ab ban, hogy ezek az él mé nyek
ma ra dan dó an for mál ják gyer me ke ink
sze mé lyi sé gét, egy más ra fi gyel ni tu dó,
egy mást tisz te lô em ber ré vál nak.

Ka rá csony ün ne pén
Az a kí ván sá gom,
Le gyen bol dog min den ki
Ezen a vi lá gon.
Itt is, ott is, min den ütt
Le gyen olyan bé ke,
Mint ami lyen bent la kik
Az em be rek szí vé ben.

HE RING NÉ KUN AND REA
ÓVO DA PE DA GÓ GUS

Egyik legszebb ünnepünk a Karácsony, december elejétôl erre készülünk.

Minden azt sugallja, mit kell megvenni, mi nélkül nem lehet igazi a Karácsony. Mindenütt

ideges, rohanó emberek, akik ajándékot keresnek. Már nem is igazán számít, hogy mit,

csak mindenkinek vegyünk ajándékot, akinek illik. A készülôdés hevében elfelejtkezünk

arról, ami a legfontosabb lenne: egymásra figyelni.

Az egész évi sietség után kicsit lassítani kellene és élvezni az együttlét örömét.
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ha zánk ban ma radt, át te le lô ma -
da rak egy ré sze (ví zi ma da rak,
ra ga do zók) leg több ször em be ri

se gít ség nél kül is át tud nak te lel ni. A
gon dos ko dá sunk ra az éne ke sek van nak
leg in kább rá szo rul va, ci ne gék, ri gó fé lék,
pinty fé lék (zöl di ke, ten ge lic). Ezen fa jok
na gyob bik ré sze ta vasz tól-ôszig ún. lágy -
evô, te hát pó ko kat, her nyó kat és egyéb
ro var kár te vô ket pusz tít. Ezt eset leg né mi
gyü mölccsel, bo gyó val egé szí tik ki. Má sik
ré szük mag evô ma dár mely ap ró gyom nö-
vény-ma go kat fo gyaszt,
és a köl tés ide jén egé -
szí ti ki ro var táp lá lék kal.
Ha ma da ra kat sze ret -
nénk meg fi gyel ni a ker -
tünk ben, ilyen kor a leg -
cél sze rûbb el kez de ni.
Ma dá re te tô nek meg fe -
lel a leg egy sze rûbb üdí -

tôs fla kon, ké szí tett vagy vá sá rolt mû -
anyag vagy fa e te tô. A va ri á ci ók so ra ma
már szin te vég te len. Fon tos, hogy bár me -
lyi ket is vá laszt juk, az ete tô ren ge teg bôl
úgy he lyez zük azt el, hogy macs ka biz tos
le gyen, és le he tô leg ab lak elé rak juk,
hogy mi és gyer me ke ink a leg na gyobb zi -
man kó ban is gyö nyör köd hes sünk az ap ró
toll-lab dák ban. Nem vé let len az elô zô
toll-lab da ki fe je zés: a kis tes tû éne kes -
ma da rak ilyen kor fel bor zol ják toll aza tu -
kat, hogy job ban szi ge tel jék tes tü ket.

Ha egy szer el kezd tük a ma da rak ete té -
sét, ol va dá sig TI LOS AB BA HAGY NI! So -
kan ta lán nem tud ják, de az ap ró ma da -
rak, ha egy szer el kez de nek egy ete tô re
jár ni, ne he zen hagy ják azt ott – még az
ele ség nél kü li ete tôt is na po kig jár ják.
Fon tos azt is tud ni, hogy éj sza ká ra ezek a
kis éne ke sek nagy tö meg ben (10-80 fôs
ko ló ni ák ban) al sza nak a fagy ha lál el ke rü -
lé se vé gett. Ha meg sza kad az ete tés a
ko ló nia fel bom lik, és a fa gyos éj sza ka
könnyeb ben sze di ál do za ta it.

Mi vel etes sek? So kak nak ter mé sze tes,
má sok nin cse nek tisz tá ba ve le mi vel cél -
sze rû té len etet ni, és mit sze ren csé sebb
in kább el ke rül ni. A ma da rak nak ilyen kor
zsír ra van a leg na gyobb szük sé gük ezért
cél sze rû el sô sor ban nap ra for gó mag gal
etet ni. A lisz tes ma gok (kö les) – amit
eset leg szo ba ma da ra ink ki szór nak – csak
ki e gé szí tés le het. Gyü möl csöt (fe le zett

al mát) ri gó fé lék nek ad ha tunk, min den
ma dár há lás lesz, ha a gaz dasszony a há -
jas sü te mény ké szí té se kor tesz fél re egy
da rab faggyút. Ma gá ban, fa kér gé re rög -
zít ve, fel ol vaszt va, lá bos ból ág ra önt ve –
a tál alás mód ja szin te mind egy. Ké szít he -
tünk ma dár go lyót is, ha a faggyút, há jat
meg ol vaszt juk, és ma go kat ke ve rünk be -
le. Ezen kí vül ad ha tó még só zat lan zsír -
sza lon na is. Amit ke rül jünk: ke nyér mor -
zsa (fo lya dék kal együtt akár a ma dár
ha lá lát is okoz hat ja), só zott, füs tölt sza -
lon na és bô re, pe né szes, do hos ma gok.
Ki he lyez he tô eset leg tú ró és fôtt tész ta
va la mint fôtt le ves zöld ség, liszt ku kac.

Re mé lem si ke rült ked vet és íze lí tôt ad -
nom az elôt tünk ál ló fel ada tok hoz.

Kí vá nok Önök nek Bé kés Ün ne pe ket 

és Jó Ma da rá szást!

BÁ GYI RÓ BERT MIK LÓS

Mindenkit szeretettel várunk december 14-én és 21-én, 
szombaton 8-12 óráig a Katolikus templom garázsában!

Minden látogatónak AJÁNDÉK!
MIKÉNÉ KOLLÁR MÓNIKA

Ismét megérkezett a Tél, ez a fagyot és havazást hozó, hideg

évszak. A téllel együtt pedig elérkezett a madárbarátok 

legfontosabb idôszaka: az etetés. Ezzel kapcsolatban szeretnék

pár apró, de talán fontos részletet a Kedves Olvasó elé tárni.
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TÉLI VÁSÁR NYÁREGYHÁZÁN!

Készülôdhetünk!
AKTUÁLIS

A

RUHÁK CIPÔK
AJÁNDÉKTÁRGYAK… 
HATALMAS VÁLASZTÉK!

JÁTÉKOK





2013. december 14-én, szombaton karácsonyi hangulatú
ünneplésre várjuk a falu apraját-nagyját!

Karácsony ünnepén az a kívánságom, 
legyen boldog mindenki ezen a világon!
Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke, 
mint amilyen bent lakik 
az emberek szívében.

Karácsony ünnepén az a kívánságom, 
legyen boldog mindenki ezen a világon!
Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke, 
mint amilyen bent lakik 
az emberek szívében.

14 I   NYÁRFALEVÉL I   2013. DECEMBER

Karácsonyi Ünnepség az
általános iskolában

ÍZE LÍ TÔ A 
PROG RA MOK BÓL:

Kez dé si idô pont: 9.00 óra

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

fog lal ko zás
• Ebé del jünk együtt! – ad ven ti 

kö zös ebéd (bab gu lyás, 
szé kely ká posz ta, mézeskalács,
linzer).

• For ralt bor és for ró tea

ÜN NE PI MÛ SOR:

10.00 Karatekupa
10.30 Filmvetítés két tanteremben
13.00 Fellépnek a zeneiskola növendékei
14.00 Adventi közös ebéd
15.00 Nyáry Pál Nyugdíjas Klub
15.30 Napsugár Óvoda gyermekeinek mûsora
16.00 Adventi gyertyagyújtás, majd a

Nyáry Pál Általános Iskola növendékeinek mûsora
16.30 Tánccsoport fellépése
17.30 Nyáregyházi Hagyományôrzô Szeretetcsoport fellépése
18.00 „Dalok szárnyán” – Adventi koncert 

meglepetés vendégekkel

EZEN A NA PON AZ IRÁNY TA XI SZOL GÁL TA TÁ SÁT 
MIN DEN LA KOS IN GYE NE SEN IGÉNY BE VE HE TI.
In du lá si idô pon tok Fel sô nyá regy há zá ról (Szen tim re te lep érin té sé vel): 10.00, 13.00 és 16.00 óra

Vissza út (A Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la és A.M.I. elôl): 15.00, 17.00 és 19.00 óra

A MEGVALÓSÍTÁST SEGÍTETTÉK: Bodnárné Erika és családja, Földvárszki István, Haxha Julianna, 
Ildikó virágbolt, Ilona virágbolt, Lizicska István, Marosvári Lászlóné, Ország Mihály, Pribelszky bolt, 
Robár Beáta, Sinka bolt, Szamár Italdiszkont, Sztahó Krisztina, Verbói Tamás, Családsegítô 
Szolgálat, a Napsugár Óvoda és a Nyáry Pál Általános Iskola pedagógusai, konyhai és technikai 
dolgozói, a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint településünk közmunkásai.

ál nyo má ban járt egy csa pat, egy kö zös ség, mely az
Aq va go ra ne vet vá lasz tot ta. Zám bo ri So ma és Nagy
Pé ter szín mû vé szek, egy ben ten ge ré szek vol tak az

uta zás ér tel mi szer zôi. A 2013-év ôszén Hor vát or szág ból
in dult egy 12-fôs ka ta ma rán, a két szí nésszel, ope ra tôr rel,
fo tós sal és ci vi lek kel. A cél egy rö vid film for ga tá sa, mely
TV csa tor nák nak ké szül. A film, ha el nye ri a szak em be rek
tet szé sét, ak kor a 2014-év ben már a tel jes uta zás lét re jö het és
ter mé sze te sen egy nagy sza bá sú so ro zat az uta zás ról. A csa -
pat meg ke rül te az Olasz csiz mát, fel ha jó zott a Mes si nai
szo ro son Ná po lyig, majd vissza ha jó zott a Mes si nai szo ro son
és Mál tá nak vet te az irányt. Jó ma gam Mál tán ha józ tam be,
ahon nan Szi ra kú zá ba men tünk, on nan az Olasz csiz ma
sar ká ra San ta Ma ria de Le u ca ba, majd Bá ri ba ha józ tunk ki és
re pül tünk ha za, a ha jó pe dig vissza Hor vát or szág ba. A cé -
lunk az volt, ami a film té má ja is, be jár ni azo kat a he lye ket,
ame lye ket Pál is, meg él ni a hi tün ket egy kö zös ség ben, rá cso -
dál koz ni a má sik em ber re, a ter mé szet re, mely cso dá la tos
ar cát mu tat ta. Jó volt az Úr hoz zánk, szép idôt ren delt, rend -
kí vü li em be re ket ren de zett egy más mel lé. A ten ger volt,
hogy tü kör si ma és át tet szô szí nét mu tat ta, 30-fok volt ok tó -
ber utol só he té ben, a víz 26-27-fo kos volt. Volt fod ros víz,
me lyen rin gott a ha jó és volt hul lá mos, mely ben már tud tunk
vi tor láz ni. Volt mély sö tét, mint ha ha ra gos len ne a ten ger és
ta ra jo san fe hér mi kor szel tük a hul lá mo kat. Volt, hogy rin -
gott a ha jó, volt, hogy sik lott, de volt, hogy buk dá csolt, de
volt, hogy re cse gett éj sza ka min den eresz té kén. Ha lot tuk,
hogy dö röm bölt a ten ger a ha jó tes tén, hal lot tuk a vi tor lák
lo bo gá sát, mi kor for dul tunk, a kö te lek sír tak és fel nyög tek
mi kor a csör lôk kel meg fe szí tet tük. Lát tuk az éj sza ka át ha tol -
ha tat lan sö tét sé gét, me resz tet tük a sze mün ket, míg a hold fel
nem jött és ezüst ben nem für det te a ten gert. Te li hold ide jén
ha józ tunk, kü lö nö sen szép volt, én szin te vé gig a sza bad ég
alatt alud tam a há ló zsá kom ban. A ter mé sze ten ke resz tül az
em ber ké pes rá cso dál koz ni az Is ten re, rá cso dál koz ni ak kor,

mi kor ön ma gát me gü re sí ti és vár ja, hogy Is ten be tölt se. Is ten
ké pes be töl te ni a lát vánnyal, a mö göt te meg hú zó dó ér zé sek -
kel, az zal a lel ki töl tés sel, mely éle te ket és sor so kat for mál.
Át él tem és me gér tet tem a ha jó zás so rán, mit is je lent em ber
ha lásszá len ni. Kü lö nös mó don ér tet tem meg, mi vel az egyik
éj sza ka, mi kor a hold még nem volt fenn, a ten ger hul lám -
zott, a vi tor lák fel vol tak von va, a mo to rok is dü bö rög tek,
hogy tud juk tar ta ni az idôt. Si ra cú zá ba tar tot tunk Mál tá ról,
mi kor a ha jó te te jén ülô ôrök és a kor má nyos se gély ki ál tást
ha lot tak. Tisz tán, ért he tô en hal lot ták, ezért a ha jón tar tóz ko -
dók, azon nal se gí tet tek meg ál lí ta ni a ha jót, le von ni a vi tor lá -
kat, meg je gyez ni a ki ál tás kor a ko or di ná tá kat. Meg for dul -
tunk és kö röz tünk a pont kö rül egy órán át, de a ki ál tást nem
hal lot tuk töb bé, nem ta lál tuk meg azt, aki ki ál tott. Tud tuk,
hogy sok el ke se re dett em ber pró bál Af ri ká ból az eu ró pai
unió te rü le té re il le gá li san be jut ni, akár az éle té nek a koc káz -
ta tá sá val. Nap köz ben sû rûn lát tuk a hun ga ro cell da ra bo kat
úsz ni a víz ben, mellyel em be rek pró bál tak part ra jut ni. Egy
em ber, egy sors, egy csa lád, mely nek ô a re mény sé ge, akár az
éle te árán is ki kell jut ni, dol goz ni kell, pénzt ke res ni. Na pon -
ta szá zak vág nak ne ki a ten ger nek és vagy par tot ér nek, vagy
a ten ger hul lá mai közt vesz nek el. Em bert le het ha lász ni a
ten ger bôl, er rôl szól tak a hí ra dá sok nap, mint nap. Mi is hal -
lot tuk az ag gasz tó je len sé get, saj nos lát tuk a sze münk kel an -
nak tár gya it, egyik nek hang ját is. Em bert ha lász ni, ra gadt
meg ben nem, ez az Aq va go ra, em be re ket men te ni a fil men
ke resz tül, evan gé li um kö te lét dob ni a se gély ki ál tók fe lé, kik
ful la doz nak ma gán éle ti vál sá guk ban, a haj szolt ér ték vesz tett
vi lág ban ke re sik a bol dog sá gu kat. Aq va go ra vissz hang zik
ben nem, ez egy jó ügy, ez egy jó cél. Meg kell az em be rek nek
mu tat ni, hogy Krisz tus nyo mán, Pál nyo mán, le het jár ni és
csak így ér de mes él ni. So li Deo Gló ria.

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

A Nyár egy há zi Re for má tus Egy ház ün ne pi rend je a kö vet ke zô:
De cem ber 20. pén tek 18.00-óra Nyár egy há za, bûn bá na ti al ka lom 

a temp lom ban.
De cem ber 13. hét fô 18.00-óra Nyár egy há za, bûn bá na ti al ka lom 

és GYER ME KEK KA RÁ CSO NYA.
De cem ber 25. szer da 7.45-óra Új len gyel Úr va cso rás Is ten tisz te let.

9.00-óra Nyár egy há za Úr va cso rás Is ten tisz te let.
10.30-óra Fel sô nyá regy há za Úr va cso rás Is ten tisz te let.

De cem ber 26. csü tör tök 9.00-óra Nyár egy há za ün nep zá ró Is ten tisz te let.
De cem ber 31. kedd 18.00-óra Nyár egy há za Óé vi há la adó Is ten tisz te let.
Ja nu ár 1. szer da 8.00-óra Új len gyel Új évi há la adó Is ten tisz te let.

9.00-óra Nyár egy há za Új évi há la adó Is ten tisz te let.
10.30-óra Fel sô nyá regy há za Új évi há la adó Is ten tisz te let.

Az Úr Is ten kü lö nös ke gyel me foly tán Pál Apos tol
nyo má ban jár hat tam, azo kon a he lye ken, ahol Pált
vit ték Je ru zsá lem bôl Ró má ba, hogy a csá szár íté le -
tet hoz zon az ügyé ben, mi vel Pál Ró mai pol gár
volt. Ké sô ôs szel in dul tak Cé zá re á ból, Cip ru son
ke resz tül Kré ta alá ju tot tak rossz idô já rá si kö rül -
mé nyek kö zött egy vi tor lás ha jó val. Óri á si vi har
csa pott le a Föld kö zi ten ger re, amely 14-na pon át
so dor ta ôket úgy, hogy már min den fel es le ges ter -
het be hány tak a ten ger be. A 14. na pon szá raz föl det
lát va, ki fut tat ták a ha jót Mál ta szi ge tén a part ra,
mely az erôs hul lám zás ban rö vid idôn be lül da ra -
bok ra tört. A ha jón 276-em ber uta zott, az ôrö ket ki -
vé ve, mind fo goly volt. Mál tán há rom hó na pot töl -
töt tek, mi re a ten ger ha józ ha tó vált és Szi ra kú zá ba
men tek, on nan a Mes si nai szo ro son át Pu te o li ba,
majd gya log szer rel Ró má ba. Ró má ban ki vé gez ték
Pált, hi té ért, Jé zus Krisz tus ról szó ló ta ní tá sa i ért.
Pál a leg na gyobb alak ja volt a Jé zust kö ve tôk nek,
nagy tu dás sal, nyelv is me ret tel, el szánt ság gal,
Krisz tus irán ti hû ség gel ren del ke zett. 
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Aqvagora Pál Apostol nyomában!
EGYHÁZI ÉLET

P

Málta – Pál hajótörésének színhelye, 2013
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EGYHÁZI ÉLET

d vent a vá ra ko zás, a fel kész ülés idô -
sza ka. Az egy há zi ta ní tás ból min -

den ki tud ja, hogy a ka rá csonyt
meg elô zô he tek mi lyen je len tô ség gel bír -
nak. Fon tos a meg fe le lô meg ér ke zés. Nem
csak a cél, ha nem az oda ve ze tô út is.

„Ad ven tet ün nep lünk és (va la mit) va la -
kit vá runk...”

Bár mennyi re is ta gad juk, szí vünk
mé lyén min den év ben ar ra vá gyunk,
hogy azt a va la mit/va la kit meg ta lál juk.
A sok ké szü lô dés, az ün nep mél tó sá gá -
nak ke re sé se azt jel zi, hogy a vágy ott
van a szí vek mé lyén, de a rá ta lá lás, a ta -
lál ko zás még nem jött lét re. A gye re kek
örö me, a szé pen fel dí szí tett ka rá csony -
fa, a ki ta ka rí tott és fe lé ke sí tett ott hon, a
meg te rí tett asz tal, a csa lá di együtt lét
(mennyi szer ve zés sel jár min dez!) még -
sem hoz za el azt a bé kes sé get és örö -
möt, ami azt mon dat ná ve lünk: Ez az!
Meg ta lál tuk ami re vágy tunk!

Sok szor va gyunk úgy, mint Mi ci mac -
kó: „Már min den he lyen ke res te lek, ahol
nem vagy, csak azt a he lyet nem ta lá lom,
ahol vagy. Csak azt tu dom, hogy ott vagy,
ahol én nem va gyok. De hol va gyok én? Azt
kí vá nom, bár itt lenn él, hogy meg mondd.
Eset leg ha na gyon-na gyon erô sen kí ván -
nám, ak kor itt lenn él?”

Mennyi idôt, évet el vesz te ge tünk,
mert min dig csak utó lag jö vünk rá ar ra,
hogy nem azt kap tuk, nem azt ta lál tuk
amit/akit ke res tünk. Ami „iga zán”
me gör ven dez tet ne, ami va ló ban kü lön -
le ges sé ten né az ün ne pet – leg kö ze lebb
pe dig csak egy év múl va le het pró bál -
koz ni.

„Ad ven tet ün nep lünk és va la kit vá runk,
hogy szent ke gyel mé vel bûn tôl 
sza ba dul junk.
Bá nat tal, de hit tel vár juk se gít sé ged.
Hogy tisz ta lé lek kel kö szönt hes sünk 
té ged.”

A nagy ra gyo gás ban, az ál lan dó ka -
rá cso nyi zson gás ban jut-e idô ar ra,
hogy azt, aki most a leg fon to sabb, meg -
hall juk? A vá ra ko zás he lyett ro ha nás -
ban és kap ko dás ban tel nek a he tek.
Igyek szünk szép pé és meg hit té ten ni az
ün ne pet – ahe lyett, hogy rá bíz nánk ezt
ar ra, aki a leg na gyob bal akar meg aján -
dé koz ni: Ön ma gá val. Hang ját azon ban
csak ak kor hall hat juk, ha va ló ban Ôt
akar juk hal la ni, meg ta lál ni. Nem ki rá -
lyi pa lo tá ban, ha nem bet le he mi is tál ló -
ban. Nem ra gyo gó dí szek kö zött,
ha nem a ma ga egy sze rô sé gé ben. Nem

úgy, ahogy mi sze ret nénk meg él ni az
ün ne pet, ha nem ahogy Ô akar ré sze se
len ni az éle tünk nek.

Mi kor el hagy tak,
Mi kor a lel kem ros ka doz va vit tem,
Csön de sen és vá rat la nul
Átö lelt az Is ten.
(Ady End re: Az Úr ér ke zé se)

Ta lál koz ha tunk ve le ak kor is, ha nem
min den úgy si ke rül, aho gyan sze ret -
nénk. Ak kor is, ha nem azok az aján dé -
kok ke rül nek a fa alá, ami re vá gyunk,
vagy vágy nak sze re tet te ink, ha nem ra -
gyog a la kás, ha nem úgy si ke rül a me -
nü, aho gyan sze ret nénk, és az öröm he -
lyett csak a fá radt ság és a fe szült ség
ma rad. Ô bel ép oda is, ahol csak szé na
és szal ma ta lál ha tó, ahol üres az asz tal,
és ahol szo mo rú ság, ma gány vagy
gyász ár nyé kol ja be az ün ne pet.

Az öröm hír ma is szól: Üd vö zí tô szü le -
tett ma nek tek! (Lu kács 2,11.) – Nyár egy -
há zi ak nak is! Ôt ke res sé tek ott ho na-
 i tok ban, temp lo ma i tok ban, mert Ô is
ke res ben ne te ket!

SEL MEC ZI LA JOS PÉ TER

EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

AZ EVAN GÉ LI KUS GYÜ LE KE ZET ÜN NE PI IS TEN TISZ TE LE TEI:

de cem ber 24. 14 óra – Szen tes ti Is ten tisz te let a gye re kek mû so rá val

de cem ber 25. 11:30 – Ka rá cso nyi Is ten tisz te let úr va cso rá val

de cem ber 26. 11:30 – Ka rá cso nyi Is ten tisz te let úr va cso rá val

de cem ber 29. 11:30 – Is ten tisz te let

de cem ber 31. 18 óra – Óé vi Is ten tisz te let

ja nu ár 01. 11:30 – Új évi Is ten tisz te let úr va cso rá val

Az Úr 2013. évé nek vé gén az esz ten dô kü lö nö sen szép, ün ne pi 
idô sza ka ve szi kez de tét. Sok gye rek és fel nôtt vár ja már, hogy ne 
a ta nu lás ról és a mun ká ról, ha nem va la mi más ról szól ja nak a na pok. 
Az üz le tek ki ra ka tai már ide je ko rán dísz be öl töz tek, hogy vé let le nül se fe led kez zen
meg sen ki az ilyen kor szo ká sos fel ada tok ról, elô ké szü le tek rôl, ten ni va lók ról. 
A TV, rá dió te le van rek lá mok kal, a szü lôk, nagy szü lôk szá mol gat nak, üte me zik 
a fel ada to kat, a gye re kek ál mo doz nak. Sor ra gyul lad nak fel az ad ven ti ko szo rú
gyer tyái, és egy re vi lá go sab ban jel zik – az ün nep ro ha mo san kö ze le dik.

KARÁCSONY FELÉ

A

ke resz tény ség élet for ma, Jé zus va ló sá gos sze -
mély, aki utat mu tat, aki ve lünk, ben nünk van.
A ve le va ló kap cso lat és együtt lét nem mû sor,

nem a fö lös le ges idô nek a ki töl té se, ha nem új szem lé let -
mód, új faj ta cse lek vé si mód. „A ke resz tény fel ve tés nem
öreg szik meg”, az ele ven Krisz tus „szét tö ri azo kat az unal mas
sé má kat, ame lyek be be akar juk bör tö nöz ni ôt”. Ki fe je zés re
jut tat ja, hogy a ke resz tény
lét alap hely ze te a Jé zus
Krisz tus sal va ló szem é-
lyes ta lál ko zás, amely
öröm re gyújt ja a szí vet,
el töl ti az egész éle tet
(nr. 1). Ért he tô, hogy ez
az ala pál lás csak is a hí vô
em ber szá má ra je lent het
va ló di ta pasz ta la tot.

Ezért a pá pa hang sú -
lyoz za: a ke resz té nyek hez
szól, „hogy meg hív ja ôket az
evan ge li zá ció egy új út sza ka -
szá ra, ame lyet ez a sze re tet
jel le mez, s ki je löl je az Egy ház
szá má ra az uta kat az el kö vet -
ke zen dô évek re”. Ezért a
pász tor sze re pe és je len lé -
te nem csak az ál lat tar tó
no mád vi lág szá má ra volt
fon tos, ha nem olyan egye -
te mes és élet tel te li ér té ke -
ket tes te sít meg, ami min -
den em ber nek szól. Elôl
jár, gon dot vi sel, össze tart,
va la mi kép pen éle tet ad és
éle tét is ad ja. Ezért Is ten a mes si á si ki rá lyi há zat is a nyáj
mel lôl hív ja el. Bet le hem ben Izáj gyer me kei kö zül a pász -
tor ko dó Dá vi dot ke ni föl ki rállyá. Eb ben gyö ke re zik a ki -
vá lasz tott ság: hogy né pé nek pász to ra le gyen. Ez a ne mes
lel ki vér vo nal hú zó dik vé gig az Ószö vet sé gen, az iga zak
és a pró fé ták éle té ben, és va ló ban, csak az tu dott meg fe lel -
ni en nek a vá ra ko zás nak, aki ma ga is így imád ko zott és
imád ko zik Is ten hez.

Mit is je lent ez a gya kor lat ban? „…mind annyi an meg hí -
vást kap tunk ar ra, hogy el fo gad juk [az Úr] hí vá sát: lép jünk ki
ké nyel mes sé günk bôl, és le gyen bá tor sá gunk el jut ni az összes pe -
ri fé ri á ra, ahol szük ség van az Evan gé li um fé nyé re.” (nr. 20).
Le het, hogy eköz ben az „ut ca sa ra össze pisz kol min ket”
(nr. 45), ugyan ak kor, ha nem vál lal juk fel en nek ve szé lyét,
ab ba be le be teg szünk. Az egyik ka rá cso nyi him nusz ezt

így ír ja le: „Az égi kó rus ün -
ne pel, di csé ri Is tent víg da la,
a pász to rok közt meg je lent a
nagy Min den ség pász to ra.”

Így ju tunk el Dá vid tól, a
pász tor tól a Pász to rig! A
nagy Min den ség Pász to ra,
a Te rem tô Úr ki je lö li ma -
gá nak a he lyet, egy fa lu -
szé li is tál lót, ahol el ôször
ve szik kör be em be rek,
pász to rem be rek. Egy had -
ve zér fô tiszt je it gyûj ti
ma ga kö ré, egy fô or vos
or vo sa it kon zí li um ra, a
Min den ség Pász to ra pász -
tor tár sa it hív ja, a jó pász -
tor sze re tô hí ve it hív ja és
ke re si fel. Meg je le né se
nem fel sôbb ren dû ség be
öl tö zik, mert ugya nez a
him nusz ezt is ír ja: „Nem
bán ja: szal mán fek te tik; nem
bor zad: já szol ba te szik. Ki
táp lál min den ma da rat, ke -
vés ke tej jel jól la kik.”

Ben nün ket is ilyen lel kü let re hív, mert min den ta nít vá -
nya tô le pász to ri el hi va tott sá got nyer.

Ál dott, bé kés Ka rá csonyt kí vá nok a mi
Urunk, Jé zus Krisz tus gyar ló Pász to ra ként. 

An tal And rás ka to li kus lel ki pász tor, 
kö szön te lek Té ged, ked ves test vé rem!

Ka rá csony tör té ne tébôl el ma rad ha tat la nok a pász to rok. Nem vé let le nül. A szü le tés hí re a
pász to rok nak szól a bet le he mi éj sza ká ban. A „pász tor” alak ja a hang sú lyos. „A nyáj nak
meg van a ma ga szi ma ta, hogy rá ta lál jon az új utak ra.” (Evan ge lii ga u di um, Fe renc pá pa,
pá pai en cik li ká ja, nr. 31) A pá pa hang sú lyoz za, hogy át kell ér tel mez ni ke resz tény éle tün ket.
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Karácsony: 
a pásztortól a Pásztorig

A

EGYHÁZI ÉLET

A kép kiszínezhetô!



„… Tör tént pe dig azok ban a na pok -
ban, hogy Au gus tus csá szár ren de-
le tet adott ki: ír ják össze az egész
föl det.

Ez az el sô össze írás ak kor tör tént,
ami kor Szí ri á ban Ci ré ni us volt a hely -
tar tó.

El ment te hát min den ki a ma ga vá ro -
sá ba, hogy össze ír ják. Fel ment Jó zsef
is a ga li le ai Ná zá ret bôl Jú de á ba, a
Dá vid vá ro sá ba, ame lyet Bet le hem nek
ne vez nek, mert Dá vid há zá ból és nem -
zet sé gé bôl va ló volt, hogy össze ír ják
je gye sé vel, Má ri á val együtt, aki ál dott
ál la pot ban volt.

És tör tént, hogy amíg ott vol tak, el -
jött szü lé sé nek ide je, és meg szül te el -
sô szü lött fi át. Be pó lyál ta, és a já szol -
ba fek tet te, mi vel a szál lá son nem volt
szá muk ra hely. Pász to rok ta nyáz tak
azon a vi dé ken, a sza bad ég alatt, és
ôr köd tek éj sza ka a nyá juk mel lett. És
az Úr an gya la meg je lent ne kik, kö rül -
ra gyog ta ôket, az Úr di csô sé ge, és
nagy fé le lem vett erôt raj tuk. Az an -
gyal pe dig ezt mond ta ne kik: Ne fél je -

tek, mert íme, hir de tek nek tek nagy
örö met, amely az egész nép örö me
lesz: Üd vö zí tô szü le tett ma nek tek, aki
az Úr Krisz tus, a Dá vid vá ro sá ban.
A jel pe dig ez lesz szá mo tok ra: ta lál -
tok egy kis gyer me ket, aki be pó lyál va
fek szik a já szol ban.

És hir te len mennyei se re gek so ka -
sá ga je lent meg az an gyal lal, akik
di csér ték az Is tent, és ezt mond ták:
Di csô ség a ma gas ság ban Is ten nek, és
a föl dön bé kes ség, és az em be rek hez
jó aka rat.

Mi u tán el men tek tô lük az an gya lok
a menny be, a pász to rok így szól tak
egy más hoz: Men jünk el egé szen Bet -
le he mig, és néz zük meg: ho gyan is
tör tént mind az, ami rôl üzent ne künk
az Úr.

El men tek te hát si et ve, és meg ta lál -
ták Má ri át, Jó zse fet, és a já szol ban
fek vô kis gyer me ket.” (Lu kács 2, 1-16)

Ha rács gon do lat ban vé gig kí sér te a tör -
té ne tet, és nem csak fel sej lett ben ne az
ige, ha nem ki mond ta csa lád ja kö ré ben:

„...Igaz az a be széd, és tel jes el fog -
adás ra mél tó, hogy Krisz tus Jé zus
azért jött el a vi lág ba, hogy a bû nö sö -
ket üd vö zít se.” (1 Tim 1:15)

VESZ TEG IST VÁN NÉ
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fó rum be szél ge tést Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói
lel kész ôsz in te hang vé te lû szem élyes él mé nyek re épü lô
elô adá sa ve zet te be. Lel ké szi szol gá la tá nak egy-egy epi -

zód já ból vi lá gí tot ta meg a misszió ne héz sé ge it, örö me it és fon to -
sabb össze füg gé se it. A fel ve ze tô elô adás után kér dé sek, hoz zá -
szó lá sok és vá la szok so ra kö vet ke zett, mely ben te rí ték re ke rült
töb bek kö zött a nyár egy há zi gyü le ke zet je len le gi hely ze te és küz -
del me a gyü le ke zet fenn ma ra dá sá ért és meg erô sö dé sé ért.

A kö zös esz me cse re so rán sor ra elô ke rül tek azok a tá jé ko zó -
dá si pon tok, me lyek nem csak múlt ban, ha nem ma és a jö vô ben
is meg ha tá roz zák egy-egy gyü le ke zet hit be li meg ele ve ne dé sét
és fenn ma ra dá sát. A fó rum be szél ge tés és a ta lál ko zó kö zös ét -
ke zés sel zá rult. Kü lön kö szö net a szer ve zés mel lett a nyár egy -
há zi gyü le ke zet sze re te té ért és a ven dég lá tá sért.

SZÖ VEG ÉS FO TÓ: KUST RA CSA BA

Misszi ói fó ru mot ren dez tek Nyár egy há zán
2013. no vem ber 23-án, szom ba ton a gyü le ke ze -
ti te rem ben „Misszió a gyü le ke ze ten be lül és kí -
vül” cím mel. A Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye
misszi ói fe le lô se Sel mec zi La jos Pé ter mo no ri
lel kész ál tal szer ve zett és meg hir de tett al ka -
lom ra mint egy negy ve nen gyûl tek össze a
hely be li és az egy ház me gye gyü le ke ze te i bôl,
hogy a meg je lölt té má ban kö zö sen gon dol koz -
za nak és be szél ges se nek.

A
Egyházmegyei Missziói Fórum

a rá csony es té nek dél után ján már állt
a csa lá di ka rá csony fa cso dá la tos dí -
szek kel, fi nom sza lon cu kor ral fel dí -

szít ve. A gye re kek dí szí tet ték.
– Anya mi ó ta ál lí ta nak ka rá csony fát? –

kér dez te az egyik kis gye rek.
– Né met or szág ban ál lí tot tak el ôször,

hogy min den kit Jé zus szü le té sé re em lé kez -

tes sen. Azért örök zöld fá kat vá lasz tot tak,

mert az em be re ket rég óta fog lal koz tat ja az

örök élet kér dé se. – mond ta az anya.
A csa lád hi á nyo san volt je len, hi ány zott

az apa Ha rács Bé la, a Ha rács-Ma rás Bt.
tu laj do no sa, aki üz le ti út já ról még nem
tért ha za, egy hét tel elôt te Tan zá ni á ba
uta zott üz le ti út ra.

A há zi asszony ki vet te a sü tô bôl a ro po -
gós pi ros ra sült puly kát, és fel só haj tott.

– Azt ígér te ma es te min den kép pen itt hon

lesz! Már fél hat van! Hol ké sik ennyit?

Ko pog tat tak az aj tón.
– Még min dig nem apa jött meg, ez fel -

há bo rí tó! Hol ké sik ennyit?

A gye re kek szo mo rú an ül tek a sa rok ban
és vár tak. Egy szer csak hir te len ki nyílt az
aj tó, be vi har zott az apa öl töny be öl töz ve,
egyik ke zé ben dip lo ma ta tás ka, a má sik -
ban mo bil te le font tart va te le fo nált.

– Hal ló, hal ló! – is mé tel te erô sza ko san.
Itt nincs tér erô? Hal ló!

Köz ben a csa lád já ra né zett és oda szólt:
– Szer vusz tok mó kus ká im!

Az tán az órá já ra né zett fel-alá jár kált és
te le fo nált.

– Hal ló, itt a Ha rács-Ma rás Bt. Igen?

Meg ér ke zett? El se in dul tak? Ez nem le het

igaz! Ilyen nem lé te zik a Ha rács Bt-nél!

Még ma le kell szál lí ta ni! Néz ze, en gem

nem ér de kel, mi lyen nap van ma! Kü lön -

ben is, ha jól tu dom, csü tör tök van! Pén -

te kig épp oda ér az a ka mi on a pezs gô vel.

Be fe jez tük, hajt sa vég re, me gér tet te!?

Ké szült oda for dul ni a csa lád já hoz, hogy
kö szönt se ôket, de új ra csör gött a te le fon.

– Szi asz tok gi dács ká im! – ve tet te oda a
gye re kek nek, és fü lé hez emel te a te le -
font.

– Hal ló, hal ló!

Fel-alá jár kált, be le üt kö zött a ka rá -
csony fá ba, és te le fo ná lás köz ben a gye re -
kek re för medt.

– Mit ke res ez a fa itt?

– Apa, hát ka rá csony van, már fél nyolc

van, egész nap rád vár tunk! – mond ták a
gye re kek.

– Tel je sen ki ment a fe jem bôl… – mond -
ta vol na to vább, de új ra csör gött a te le fon.

– Ha hó, itt Ha rács Bé la be szé lek! Na

vég re, egy jó hír! Az F rak tár tel je sen ki ü -

rült, oké, ak kor a hû tô ko csik áll ja nak be a

szil vesz te ri pe cse nye ma la cok kal. Most

ennyi! Vé ge!

– Apa ho vá mész me gint? – kér dez te az
egyik gye rek.

– Jaj, akadt még egy kis el in téz ni va lóm.

– Jaj! Hal ló! Gi gant Cso mag kül dô Szol -

gá lat? Ha rács Bt. be szé lek. A má so dik lis -

tá ról az el sô öt té telt ké rem kül de ni. Öt

per cen be lül itt van?

Ha ma ro san csen get tek, Ha rács az aj tó hoz
ro hant, az órá já ra né zett, és aj tót nyi tott.

– Ké rem, rak ják a do bo zo kat a ka rá -

csony fa alá.

A Boy szol gá lat em be rei fel épí tet ték az
aján dék pi ra mist, a ka rá csony fa szin te ki
se lát szott.

– Bol dog ka rá csonyt min den ki nek! –
mond ta az apa, de már csör gött is a te le fon.

– Hal ló! Itt a Ha rács-Ma rás Bt! Te? Jó

hogy hívsz, már ép pen kér dez ni akar tam,

mi van a már vány szál lít mány ból va ló ré -

sze se dé sem mel? Na, azért! – le tet te, de
azon nal új ra csen gett.

– Hal ló! Én még min dig Ha rács Bé la va -

gyok! Mennyi ért? Na ne ne vet tes sen!

Több re-több re! Te gyen még hoz zá 280 ru -

gót! Hát 280 ez ret és meg ál la pod tunk!

Ha rács kö rül for gott a vi lág, zú gott a fe -
je az egyik fü lé be an gya li han got hal lott,
má sik fü lé be a kí sértô be szélt.

An gyal: „...Mit hasz nál az em ber nek, ha az

egész vi lá got meg nye ri, lel ké ben

pe dig kárt vall?”

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak há zat.
An gyal: De ott hont nem!

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak ágyat.
An gyal: De nem bé kés ál mot!

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak köny vet.
An gyal: De nem böl cses sé get!

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak szö vet -
sé gest.

An gyal: De nem ba rá tot.

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak szé pí tô -
szert.

An gyal: De nem bájt!

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak tol lat.
An gyal: De nem te het sé get.

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak szó ra-
ko zást.

An gyal: De nem bol dog sá got!

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak fegy vert.
An gyal: De nem biz ton sá got!

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak gyógy -
szert.

An gyal: De nem egész sé get!

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak élel -
met!

An gyal: De nem éle tet.

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak hí zel gést.
An gyal: De nem ôsz in te sé get!

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak fe szü le tet.
An gyal: De nem hi tet!

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak val lá sos
szer tar tást.

An gyal: De nem üd vös sé get!

Kí sér tô: Pén zen ve hetsz ma gad nak he lyet a
te me tô ben.

An gyal: De nem a menny ben!”

Az apa meg ráz ta a fe jét és fel ki ál tott: –
Ki tud ja mi az igaz ság?

Mint ha vá laszt ka pott vol na a kér dé sé re
egy gyer mek ko rá ban ta nult ige ju tott az
eszé be: „Mert sem mit nem hoz tunk a
vi lág ba, nem is vi he tünk ki sem mit be -
lô le. Mert min den rossz nak gyö ke re a
pénz sze rel me, amely után só vá rog va
egye sek el té ve lyed tek a hit tôl, és
sok fáj dal mat okoz tak ön ma guk nak.”
(I Tim. 6.7-10)

Ha rács, hogy fe jé bôl ki ker ges se gon do -
la ta it mi u tán el tün tet te a te le font, a TV
elé ült hát tal a csa lád já nak, hogy ne
za var ják. Amint a kép be jött, és a han got
is le he tett hal la ni, fel ki ál tott.

– Hú, mek ko ra ár víz! Már me gint föld -

ren gés?! Tûz vész itt is, ott is! Na, me gint

há bo rús konf lik tus, me rény let a Kö zel Ke -

le ten! Na hát, gyár tás elôtt a kló no zott

em ber? Újabb ha lá los ví rus fe nye get! Na

vég re, itt az ujj le nyo ma tos bank kár tya!

Köz ben egy újabb ige ju tott eszé be:
„Nem zet nem zet el len és or szág or -
szág el len tá mad, min den fe lé nagy
föld ren gé sek, jár vá nyok és éhín sé gek
lesz nek, ret te ne tes dol gok tör tén nek,
és ha tal mas je lek tûn nek fel az égen.
És ak kor meg lát ják az Em ber fi át el -
jön ni a fel hô ben nagy ha ta lom mal és
di csô ség gel.” (Lu kács 21 10-11 27.)

Cso dá la tos mó don egy szer csak meg -
hal lot ta, ahogy a fe le sé ge fél re vo nul va a
ka rá cso nyi igét ol vas ta a gye re kek nek.

K

PÉNZEN NEM VEHETED MEG
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ÔRIZD MEG A BLOK KOT!
Ez az el sô és leg fon to sabb jó ta nács, hi szen bár mi lyen to váb -
bi pa naszt az áru val kap cso lat ban csak ak kor le het ér vé nye -
sí te ni, ha még meg van az ere de ti blokk. El len ke zô eset ben a
ke res ke dô nem kö te les a rek la má ci ónk kal fog lal koz ni, még
ak kor sem, ha va la ki iga zol ja, hogy ve lünk vol tak a vá sár lás -
kor, és tény leg ott vet tük a ter mé ket.

A nyug tát nem csak el ten ni, a vá sár lás kor el len ôriz ni is ér -
de mes, hogy tény leg az ál ta lunk vá sá rolt árut, da rab szá mot
tün tet ték-e fel, sôt, hogy va ló ban nyug ta. Egyes eg zo ti kus tá -
vol-ke le ti ter mé ke ket for gal ma zó üz le tek ben pél dá ul be vett
gya kor lat, hogy egy szimp la pap ír te ker cses szá mo ló gép
blokk nak lát szó fec ni jét ad ják csak át, ami saj nos az ég vi lá -
gon sem mit nem bi zo nyít. Jó tál lás alá tar to zó ter mé kek nél
(pl. elekt ro ni kus áruk több sé ge) ra gasz kod junk a jó tál lá si
jegy hez is. Fon tos azon ban ki emel ni, hogy nem gond, ha ez
utób bi el kal ló dik, hi szen a fo gyasz tói ki fo gás ér vé nye sí té se
szem pont já ból a blokk meg lé te a leg fon to sabb, eb ben az eset -
ben is bi zo nyí tott nak kell te kin te ni a jó tál lást.

HOZ ZÁ VA LÓK:
• Egye di for má jú be fôt tes üveg vagy

pa lack (te tô vel)

• Epo xi ra gasz tó

• Desz til lált víz

• egy ke vés gli ce rin (gyógy szer tá rak ban

pár száz fo rint)

CSE RE BE RE
A hi bát lan, ere de ti cso ma go lá sú ter mék vissza vé te lé re, ki cse -
ré lé sé re a ke res ke dôk ala pe set ben nem kö te le sek, ha az szín -
ben, mé ret ben nem stim mel, ez csak gesz tus a ré szük rôl. Te -
hát nincs ér tel me pél dá lóz nunk a bû vös há rom nap pal, ha az
adott üz let ezt nem biz to sít ja. Más a hely zet a hi bás ter mé -
kek nél: a kö te le zô jó tál lás kö ré be tar to zó hi bás ter mé kek
(pél dá ul szá mí tó gép, por szí vó, stb.) ese té ben, ha há rom
mun ka na pon be lül ér vé nye sít jük cse re igé nyün ket, a ke res ke -
dô nem hi vat koz hat ar ra, hogy a ter mé ket ja ví ta ni is tud ja.
Ha a hi ba a ren del te téssze rû hasz ná la tot aka dá lyoz za, kö te -
les ki cse rél ni.

Meg té vesz tô az a gya kor lat, ami kor az ak ci ós ter mé kek
ese té ben ki zár ják a cse re, ki ja ví tás le he tô sé gét. A sza va tos sá -
gi jo gok a le ér té kelt ter mé kek nél is ér vé nye sít he tôk, ki vé ve,
ha már a vá sár lás kor fel hív ták a fi gyel mün ket a le ér té ke lés
oká ul szol gá ló hi bá ra, hi szen ez zel a hi bá val kap cso lat ban
ki fo gás sal nem él he tünk, más hi ba ese tén vi szont igen.

Ke ve sen tud ják, hogy in ter ne tes vá sár lás ese tén több let jo -
gok il le tik meg a ve vôt, mi vel ezek ben az ese tek ben csak egy
két di men zi ós ké pet lá tunk ar ról, mit is ve szünk va ló já ban.
Ilyen kor a kéz hez vé tel tôl szá mí tott nyolc na pon be lül ak kor
is el áll ha tunk a szer zô dés tôl és vissza kér het jük a pénzt, ha
a ter mék egyéb ként tel je sen hi bát lan. Bár itt is van nak ki vé-
 te lek, pél dá ul a gyor san rom lan dó áruk vagy a fel bon tott
CD, DVD.

Sok szor az üz let pa nasz ese tén to vább irá nyít ja a vá sár lót a
szer viz hez, ez azon ban nem túl fo gyasz tó ba rát gya kor lat, hi -
szen a ki fo gá so kat a vá sár ló jo go sult a szá má ra leg könnyeb -
ben el ér he tô kö te le zett nél, vagy is az el adó nál ér vé nye sí te ni.

ÉGÔP ROB LÉ MÁK
Iga zán csá bí tó tud len ni, hogy az ut ca sar kán a nej lon nal le -
ta kart asz tal nál fa gyos ko dó úri em ber fe le annyi ért árul ja a
ka rá csony fa é gôt, de ezt aján la to sabb in kább meg bíz ha tó
hely rôl be sze rez nünk. A rend sze res ka rá cso nyi fo gyasz tó vé -
del mi el len ôr zé sek ugyan is az ilyen jel le gû el áru sí tó he lye ken
sok kal gyak rab ban tár nak fel hi á nyos sá go kat és ta lál nak
vesz élyes ter mé ke ket, rá adá sul a ve vô rit kán kap tô lük fi ze -
té si bi zony la tot, hasz ná la ti út mu ta tót, plá ne jó tál lá si je gyet.

Ha a CE meg je lö lés nincs fel tün tet ve a fü zé ren, gya na kod -
ha tunk, hogy az nem biz ton sá gos ter mék. És az ég sze rel mé -
re, ne hasz nál junk kül té ren olyan égô sort, ami csak bel té ri dí -
szí tés re al kal mas, más kü lön ben könnyen elô for dul hat, hogy
pár sült ga lam bot is ka punk ka rá csony kor a fa alá. Hi á ba ál -
lít ja az el adó, hogy a fü zér kül té ren is hasz nál ha tó, a Nem ze -
ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság (www.nfh.hu) ta ná csa sze rint
el len ôriz ni kell a ter mé ken lé vô IP szá mot, a kül tér re szánt
ter mé kek nél a má so dik szám jegy nek leg alább 1-nek kell
len nie, 0 te hát nem le het.

1. A leg fon to sabb, amit meg te het nek,
hogy amint a hô mér sék let tar tó san
+7 Cel si us-fok alá süllyed, té li ab -
ron csot hasz nál nak. A nyá ri ab ron -
csok enn él hi de gebb idô ben nem
biz to sí ta nak meg fe le lô ta pa dást.

2. In du lás elôtt min den kép pen aján la tos
a vár ha tó idô já rá si vi szo nyok ról, eset -
le ges út aka dá lyok ról tá jé ko zód ni.

3. Tölt se fel ab lak mo só tar tá lyát té li
fo lya dék kal és el len ôriz ze, hogy meg -
fe le lô ál la pot ban van nak-e az ab lak -
tör lô la pá tok!

4. Ér de mes le het hó lán cot is be sze rez ni,
kü lö nö sen ak kor, ha hosszabb ki rán -
du lás ra vagy he gyi utak ra in dul. A fel -
sze re lést aján la tos elô re be gya ko rol ni.

5. Csak te le üzem anyag tart állyal in dul -
jon út nak, sôt cél sze rû a cso mag tar -

• Csil lám por, ta sa kos mû hó (vagy bár -

mi lyen mû anyag re sze lék)

• Ap ró dí szek (já ték fi gu rák, szá rí tott

ter mé sek, bi zsuk, gyön gyök, bár mi,

ami ne ked vagy az aján dé ko zott nak

je lent va la mit, és be le fér az üveg be)

Ha fém bôl ké szült tár gyat sze ret nél a
gömb be ten ni, azt ér de mes elôt te va la -
mi lyen rozs dá so dás gát ló szer rel ke zel ni,
egyéb ként elég ha min den tisz ta. A tár -
gyat ra gaszd rá a ku pak bel sô fel ére, eh -
hez ér de mes epo xi ra gasz tót hasz nál ni,
mert ez víz ál ló.

Ez után szórj az üveg be mû ha vat (ezt
ke ver he ted csil lám por ral) íz lés sze rin ti

menny iség ben. Ha nincs ott hon mû hó,
azt is le het gyár ta ni há zi lag: re szelj le
sajt re sze lôn va la mi lyen pu hább, fe hér
mû anya got (pl. a ra gasz tó pisz toly pat ron -
ja is tö ké le tes er re a cél ra). A mû ha vat
ke verd össze egy kis ka nál gli ce rin nel, ez
azért jó, mert így nem ta pad nak össze,
és las sab ban fog hul la ni a hó az üveg -
ben. Több fé le sú lyú „ha vat”, csil lá mot
ér de mes be le ten ni, így nem egy szer re
ül eped nek le.

Vé gül csa vard rá szo ro san a fe de let (sze -
rin tem ezt is meg éri oda ra gasz ta ni).
A te tô kö ré le het sza la got vagy tex til bôl
ki vá gott kört is köt ni.

tó ban jól rög zít ve el he lyez ni egy plusz
üzem anyag gal te li kan nát. Így egy
eset le ges ela ka dás ese tén sem
okoz hat gon dot, ha a fû tés mi att
já rat ni kell a mo tort.

6. Tart sa be a lát ni és lát sza ni el vet!
Fon tos, hogy in du lás elôtt ala po san
ta ka rít sa le a szél vé dô ket. El len ôriz ze
a gép jár mû vi lá gí tá sát, va la mint az
ak ku mu lá tor áll apo tát is.

7. Ha baj ba ke rül ne vagy má son kel le -
ne se gí te nie, jól jö het a von ta tó kö -
tél, de akár az in dí tó ká bel is, így nem
árt, ha ezek is he lyet kap nak a cso -
mag tar tó ban.

8. Ér de mes jég ka pa rót és jé gol dó
sprayt is az au tó ban tar ta ni, aho gyan
jól jö het ela ka dás kor egy hó el ta ka rí -
tás ra al kal mas la pát vagy egy „hó -
kot ró” ke fe is.

Tud juk, hogy a gon dos ol va só már jó elô re meg vet te a ka rá cso -
nyi aján dé ko kat, és per sze azt is tud juk, te le van a pad lás a jó
ta ná csok kal, még is úgy gon dol tuk, ér de mes egy lis tát ké szí te ni a
ka rá csony kö rü li fo gyasz tó vé del mi prob lé mák ról.

Fogyasztóvédelmi tippek karácsonyra

A hógömbök nem csak a gyerekeket varázsolják el, 
hanem a felnôtteket is. A hógömb készítése házilag 
nagyon könnyen kivitelezhetô, és egy kis fantáziával 
nagyon szép darabokat is készíthetünk.
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Ajándékot a fa alá, nyugtát a fiókba

Csodavilág a befôttes üvegben

HÓGÖMB HÁZILAG

HASZNOS TANÁCSOK
TÉLEN KÖZLEKEDÔKNEK

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

9. Ré te ges, me leg öl tö zet ben aján lott
út ra kel ni, és le he tô leg ta ka rók is
le gye nek az au tó ban. Egy hosszú
út, eset leg ela ka dás so rán jól jö het
né mi me leg tea vagy más in ni va ló,
va la mint né mi ha rap ni va ló is.

10. Ha sí ko sabb út sza kasz ra ér ke zik, las -
sít son és ke rül je a hir te len kor mány -
moz du la to kat és a fé ke zést!

11. Az au tó pá lyán hagy ja sza ba don a
le ál ló sá vot, a men té si út vo na lat!
Amennyi ben a le ál ló sá von ra gadt,
azon nal ér te sít se a ha tó sá go kat!

12. Vé gül ne fe lejt se el fel töl te ni a mo -
bil te le fon ját- in du lás elôtt, ne hogy
ak kor me rül jön le, ami kor ép pen a
leg na gyobb szük ség len ne rá.

ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATJUK,
hogy településünkön megkezdtük
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gy szer, ré ges-ré gen, egy te li hol das de cem be ri éj sza -
kán, ami kor mil lió nyi csil lag ra gyo gott az égen,
né hány egé szen ap ró kis csil la gocs ka paj ko san ját sza -

do zott az öreg Hold mel lett.
Re me kül érez ték ma gu kat. Hun cut kod tak, vi hán col tak, csin -

ta lan kod tak. Ad dig-ad dig rosszal kod tak, amíg az egyik kis
csil la got va la me lyik tár sa vé let le nül ala po san ol dal ba lök te.

– Bo csá nat, nem volt szán dé kos! – men te ge tô zött a kis
rossza ság.

– Se gít ség! Kap jon el va la ki! – ki ál tot ta ijed ten a sze gény pó -
rul járt csil la gocs ka. De saj nos már sen ki sem tu dott utá na
nyúl ni. El ve szí tet te az egyen sú lyát, és el kez dett zu han ni le -
fe lé. Zu hant, zu hant egye ne sen a Föld fe lé. A tár sai egy re tá -
vo labb ke rül tek tô le. Ô pe dig ret te ne te sen félt, mert ilyen
még so ha sem tör tént ve le.

Le het-e még an nál is rosszabb, hogy le pottyant, és el ve szí -
tet te a tár sa it?

Hosszú ide ig csak zu hant, zu hant le fe lé, ám egy szer csak
va la mi ér de kes do log tör tént. Mint ha va la ki ki nyúj tot ta vol -
na ér te a kar ját. Egy eny hén szú rós, zöld va la mi alá nyúlt, és
el kap ta.

A kis csil la gocs ká nak fo gal ma sem volt ró la, hogy mi tör tént?
Ép pen egy feny ves er dô be pottyant le. Az eny hén szú rós

zöld va la mi pe dig egy ha tal mas ra nôtt fe nyô fa volt.
– Nem tu dom, hogy ki vagy, de kér lek, se gíts ne kem, hogy vissza

tud jak men ni a ba rá ta im kö zé! – kö nyör gött a kis csil la gocs ka,
és olyan ked ve sen mo soly gott, amennyi re csak tu dott a tör -
tén tek után.

– Én va gyok az er dô leg öre gebb fe nyô fá ja. – re cseg te ked ve sen
az öreg fe nyô. Már na gyon sok min dent meg ér tem. Év ti ze -
dek óta cso dál lak ben ne te ket, hogy té len-nyá ron mi lyen ra -
gyo gó an, fé nye sen tün dö köl tök ott az ég bol ton. Szó val sok
min dent meg ér tem, de ilyen még so ha sem tör tént ve lem,
hogy egyi kô tök az ölem be pottyant vol na. De ha már így
esett, na gyon szí ve sen megp ró bá lok ne ked se gí te ni, hogy
vissza ke rülj az ég bolt ra.

– Elô re is na gyon kö szö nöm ne ked, ked ves fe nyô! – há lál ko dott
a kis csil lag.

– Még ne kö szönj sem mit sem! Meg te szek min den tô lem tel he -
tôt, de biz to sat nem ígér he tek. – mor mog ta ked ve sen a fe nyô fa.

Kö zép sô ágai egyi ké vel meg fog ta a kis csil la gocs kát, és jó
nagy len dü le tet vett… A kis csil lag szállt, szállt egy ide ig
fel fe lé, majd le las sult… és vissza pottyant a fe nyô ágai kö zé.

A vén fe nyô még jó né hány kí sér le tet tett, hogy vissza ha jít -
sa a pó rul járt csil la gocs kát, de saj nos nem járt si ker rel.

– Lá tod, te ár va kis csil la gocs ka, nem tu dok raj tad se gí te ni.
Annyit azon ban meg te he tek, hogy fe lül tet lek a leg ma ga sabb ágam
he gyé re, úgy ta lán egy ki csit kö ze lebb le szel a ba rá ta id hoz.

– Jól van. – szólt bús la kod va a kis csil la gocs ka. – Min den -
eset re kö szö nöm, hogy meg pró bál tál se gí te ni.

Az öreg fe nyô pe dig gyen gé den meg fog ta, és fel tet te a
csú csá ra. A kis csil la gocs ka egy ide ig bús la ko dott, majd las -
san be le tö rô dött a sor sá ba, és el kez dett ugya no lyan fé nye -
sen, szik rá zó an vi lá gí ta ni, mint ott fenn, az ég bol ton…

Ami kor az ég bôl a tár sai meg pil lan tot ták, hogy mi lyen
cso dá la to san mu tat a kis csil la gocs ka ott lent a ha vas tá jon,
a ha tal mas fe nyô fa csú csán, nyom ban irigy ked ni kezd tek rá.

– Néz zé tek csak, mi lyen jól fest a mi kis ba rá tunk ott, azon a
szép, zöld fe nyô fán! Mennyi vel jobb he lye le het ott ne ki, mint itt
ne künk! Ta lán még a fé nye is sok kal szik rá zóbb, mint ami lyen
ko ráb ban volt!

Ad dig-ad dig cso dál ták a kis csil la gocs kát ott lent, a ha vas
fe nyô fán, míg nem el ha tá roz ták, hogy ôk is le ug ra nak. Azon
az éj sza kán ren ge teg csil lag hul lott alá az ég bôl, hogy egy-
egy szép, zöld fe nyô fa csú csán foly tat has sa a ra gyo gá sát.

Né hány nap múl va fa vá gók ér kez tek az er dô be. Na gyon el -
cso dál koz tak a lá tot ta kon, de egy ben örül tek is, mert ilyen fe -
nyô fák kal még so ha sem ta lál koz tak. Ki is vág ták mind egyi -
ket, hogy majd fel dí szít ve ka rá csony fa ként pom páz has sa nak
a há zak ban. Az ég bol ton tün dök lô csil la gok pe dig ámul doz -
va fi gyel ték, hogy mi tör té nik a fa lu szé li feny ves er dô ben?

El ér ke zett a ka rá csony. Min den ház ban fé nyek gyúl tak, és
iga zi ün ne pi han gu lat köl tö zött az ott ho nok ba. Az égen ra -
gyo gó csil la gok kí ván csis kod va te kin tet tek be az ab la ko kon.
Azon ban amit ott lát tak min den vá ra ko zá su kat fe lül múl ta.
A csil lag-ba rá ta ik már nem csak egy egy sze rû zöld fe nyô fa
csú csát dí szí tet ték, ha nem egy-egy pom pá san, csil lo gó an
fel dí szí tett ka rá csony fán ra gyog tak.

Az em be rek kör be áll ták, cso dál ták, és ének szó val kö szön -
töt ték ôket.

Az égen tün dök lô csil la gok ek kor ha tá roz ták el, hogy min -
den ka rá csony elôtt le ug ra nak egy-egy fe nyô fá ra, hogy ne -
kik is ré szük le hes sen eb ben a pom pá ban, és sze re tet tel jes
fo gad ta tás ban. Azt pe dig, hogy kit ér jen ez a meg tisz tel te tés,
min den de cem ber ben sors hú zás sal dön tik el.

Az óta dí szí ti csil lag a ka rá csony fák csú csa it.
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