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2014. feb ru ár 4.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a Kos suth La jos Nem ze tôr -
ség ren del ke zé sé re bo -
csáj tot ta a lab da rú gó pá -
lyá hoz tar to zó öl tö zô épü -
le tét.

• el fo gad ta a 2014. évi mun -
ka ter vét.

• el fo gad ta a 2014. év költ -
ség ve té sé rôl szó ló ren de -
le tét, mely nek hal mo zó dás
men tes be vé te li és ki adá si
fô össze ge 404 757 000
fo rint.

• Nyár egy há za Köz ség Ön -
kor mány za tá nak Kép vi se -
lô-tes tü le te a Nap su gár
Óvo da és Tag in téz mé nye
aláb bi ak sze rin ti nyá ri zár -
va tar tá sá nak idô pont ját
tu do má sul vet te:

Tisz telt Ol va só!
Nyár faL ev él új sá gunk 1400 pél -
dány ban ké szül, és igyek szünk
min den pos ta lá dá ba el jut tat ni.

Amennyi ben Ön höz, szom széd já -
hoz, is me rô sé hez nem ke rült az
ak tu á lis szám ból (vagy eset leg
több ször elô for dult már, hogy nem
ka pott új sá got), je lez ze fe lénk!
A Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va -
tal ban kor lá to zott menny iség ben
tu dunk biz to sí ta ni a leg fris sebb
szám ból a kész let ere jé ig.

Kér jük, csak ab ban az eset ben
igé nyel jen a hi va tal ban új sá got,
ha va ló ban nem ka pott!

Fel hív juk szí ves fi gyel mét,
hogy te le pü lé sünk hi va ta los 
hon lap já ról az összes ed dig 
meg je lent szám le tölt he tô 

(nya regy ha za.hu/te le pu le sunk/
nyar fa le vel_uj sag).

Nyáregyháza község Képviselô-testületének

FONTOSABB DÖNTÉSEI

TÖBB TÁMOGATÁS JUT IDÉN
A CIVIL SZERVEZETEKNEK

Nap su gár Óvo da 
Tag in téz mé nye – 
Jó kai út 1.
Zár va tar tás: 2014. 
jú ni us 23- jú li us 20.
Nyi tás: 2014. jú li us 21.

Nap su gár Óvo da – 
Ady End re út 1/A.
Zár va tar tás: 2014. 
jú li us 21- au gusz tus 17.
Nyi tás: 2014. au gusz tus 18.

• a 2014. feb ru ár 15. nap ján
ha tály ba lé pô ren de le té vel
meg til tot ta sze sze si tal köz -
te rü le ten tör té nô áru sí tá sát
és fo gyasz tá sát.

• 2014. feb ru ár 15. nap ján
ha tály ba lé pés sel ren de le -
tet al ko tott a kö zös sé gi
együtt élés alap ve tô sza bá -
lya i ról, va la mint ezek el mu -
lasz tá sá nak jog kö vet kez -
mé nye i rôl.

• meg ha tá roz ta a 2014. évi
ön kor mány za ti szer ve zé sû
ren dez vé nyek kö rét és idô -
pont ja it.

2014. már ci us 11.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a be a dott ér vé nyes pá lyá -
za tok alap ján dön tött a he -
lyi ci vil szer ve ze tek és egy -

há zak idei évi tá mo ga tá sá -
nak mér té ké rôl.

• a köz ét kez te tés biz to sí tá -
sá ra köz be szer zé si el já rást
in dí tott.

• dön tött ar ról, hogy a HAJT-
A Csa pat Egye sü let tag ja
kí ván ma rad ni, va la mint a
2014-2020 kö zöt ti Eu ró pai
Uni ós pá lyá za tok ban részt
kí ván ven ni.

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 Kép vi se lô-tes tü let az év ele jén el fo ga dott mun ka ter vé nek meg fe le lô en már ci us ban
dön tött a he lyi ci vil szer ve ze tek és egy ház köz sé gek ál tal be nyúj tott pá lyá za tok tá mo ga -
tá sá nak mér té ké rôl. Míg az elô zô év ben 800 ezer fo rint állt a ci vi lek ren del ke zé sé re, a
2014-es költ ség ve tés ben már 1 mil lió fo rin tos tá mo ga tá si ke ret ke rült rög zí tés re.
A be nyúj tott pá lyá za to kat a tes tü let hosszas mér le ge lést kö ve tô en – a tá mo ga tá si igény
1 665 000 fo rint volt – az aláb bi ak sze rint tá mo gat ta:

Nyár egy há zi Nó ta és Nép dal kör Egye sü let ........................................... 50 000 Ft
MTTSZ Nyáry Pál Lö vészk lub .............................................................. 90 000 Ft
Nyár egy há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség ............................................... 90 000 Ft
Nyár egy há zi Két Szív Ró mai Ka to li kus Plé bá nia ................................. 220 000 Ft
Nyár egy há zi Fa lu vé dô és Ön kén tes Tû zol tó Egye sü let ........................ 550 000 Ft
Össze sen .................................................................................... 1 000 000 Ft

Az idei év ben a Pénz ügyi, Te le pü lés fej lesz té si és Ügy ren di Bi zott ság át te kin ti a pá -
lyá za ti fel té te le ket és az el szá mo lás mód ját, hogy a tá mo ga tá si ren de le tet a be ve -
ze té se óta el telt idô szak ta pasz ta la ta i val ki e gé szít se.
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Baár Pálné (sz. Holyba Katalin) ................................ február 5.
Szerényi László ..................................................... február 14.
Czira Györgyné (sz. Gilan Juliánna) ........................... március 5.
Király Mihályné (sz. Márton Julianna) ...................... március 6.
Illés Éva Mária (sz. Szedlár Éva Mária) .................... március 8.
Valastyán Mihály ................................................. március 26.

75 évesek:
Veszteg Sándor .................................................... február 11.
Albert József János .............................................. március 10.
Szenyán József .................................................... március 14.

80 éves:
Mészáros Ferencné (sz. Baár Adél) ....................... március 11.

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

Isten éltesse Önöket erôben, egészségben!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Szondi Sándor és Ta Thi Thu Hang ....................... február 6-án

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

ÚJSZÜLÖTTEK:

Kovács Gábor és Katona Éva fia András ................ március 20.
Szemán Imre  és Siroki Erika leánya Csenge ......... március 26.
Orsós Edina és Öhler Albert leánya Izabella .......... március 30.

Gratulálunk a szülôknek, és köszöntjük a gyermekeket! 

(2014. FEBRUÁR 1-TÔL 2014. MÁRCIUS 31-IG)

HIR DES SEN NÁ LUNK!
A Nyár faL ev él-ben to vább ra is le he tô sé get kí ná lunk Ön nek vál lal ko zá sa,
te vé keny sé ge nép sze rû sí té sé re. A két ha von ta, 1400 pél dány ban meg je le nô
új sá got a kör nye zô te le pü lé sek nek is meg küld jük. Cé lunk, hogy a he lyi, kör nyék -
be li vál lal ko zók és üz le tek szol gál ta tá sa it mi nél szé le sebb kör ben meg is mer jék és
igény be ve gyék köz sé günk la ko sai.

Hir de té si ta ri fá ink 2014-ben is vál to zat la nok, ára ink a lap in du lá sa óta nem emel ked tek!

HIR DE TÉ SI ÁRAK:
Mé ret Szí nes ol da lon Fe ke te-fe hér ol da lon

1/1 15 000 Ft 10 000 Ft
1/2 8 000 Ft 6 000 Ft
1/3 6 000 Ft 5 000 Ft
1/4 5 000 Ft 4 000 Ft
1/8 3 000 Ft 2 000 Ft

GRA FI KAI MUN KA ÁRAI:
(kü lön igény ese tén, ha nem kész anya got ka punk)

1/1 1/2 1/3 1/4 1/8
4 000 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft 1 000 Ft 1 000 Ft

A fen ti árak a he lyi ér de kelt sé gû vál lal ko zá sok ra ér vé nye sek, 
és az ÁFA-t nem tar tal maz zák.

Anyag le adás, in for má ció: uj sag@nya regy ha za.hu

HIR DE TÉ SE NYÁR EGY HÁ ZA MIN DEN HÁZ TAR TÁ SÁ BA IN GYE NE SEN EL JUT!

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

ELHUNYTAK:

Ilovai Ferenc .................................................................. (83)
Aschenbrenner Károly ..................................................... (67)
Hegedûs Jánosné (sz. Lusták Rozália) .............................. (80)
Dézsi Zsigmondné (sz. Kovács Mária Terézia) .................... (80)
Hanriscsák Vince István .................................................. (78)
Nádasi Sándorné (sz. Patai Anna Jolán) ........................... (85)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

Ha nem sze ret né, hogy az Ön vagy csa lád tag ja ne ve meg je len jen az
anya köny vi hí rek kö zött, kér jük je lez ze el ér he tô sé ge ink va la me lyi kén!

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Közel tíz évnyi várakozás, több sikertelen pályázat után, már-

ciusban végre megkezdôdött a félbehagyott szennyvízelvezetô-

rendszer megvalósítása a II. ütemes építkezéssel.

Alapcsô letétellel egybekötött projektnyitó rendezvénnyel kezdô-

dött meg hivatalosan a majd’ egy évtizede félbehagyott szennyvíz-

beruházás folytatása. Jó néhány év óta mindkét településen a leg-

fontosabb feladatok között ez a beruházás szerepelt, hiszen az

utcák alig fele került csatornázásra az I. ütemben. A lakók azóta,

évek óta várják, hogy megvalósuljon a II. ütem, hogy végre

megszûnjön az a lehetetlen állapot, hogy sokaknak nincs

lehetôségük a rendszer használatára, hiszen elôttük annak idején nem épült vezeték, amire csatlakozhattak volna.

Hamarosan azonban az Európai Unió és a Magyar Állam pénzügyi támogatásának felhasználásával sikerül ezen a

problémán túllépnünk – az ütemtervek szerint az építkezés még a tél beállta elôtt befejezôdik.

A kivitelezést hosszú, aprólékos munka, újratervezés elôzte meg,

hogy az Új Széchenyi Terv keretei között a megvalósításra beadott

pályázat a lehetô legmagasabb, 85%-os támogatási intenzitással

valósulhasson meg. A települések alkotta társulás ezt további

önerô-alap támogatásokkal kívánja még magasabbá tenni, hogy

minél kevesebb saját forrást (önerôt) kelljen a Víziközmû Társulat

javára engedményezett hozzájárulásokból felhasználni. A meg-

valósítást tovább segíti az is, hogy a Kormány kiemelt beruházás-

nak minôsítette a fejlesztést, annak fontossága miatt.

Minden adott tehát ahhoz, hogy a két településen még ebben az

évben befejezôdjenek a munkálatok – a tisztító telep próbaüzeme

2015 májusáig tart majd –, és elkezdjen üzemelni a rendszer,

immár a lakosok közel 100%-át kiszolgálva.

„Nyáregyházán az elsô szabad választásokat követôen megépült a gáz-,

az ivóvíz- és a telefonhálózat. Ezt követôen, az utóbbi 20 évben három

kiemelten fontos dolog foglalkoztatta az itt élôket: az egymûszakos oktatás

bevezetése, a szennyvízelvezetô-rendszer kiépítése, és az utak állapotának

javítása.

10 évet kellett várnunk az iskolabôvítésre, és közel ugyanennyit arra,

hogy folytatni tudjuk a félbehagyott szennyvíz-beruházást.

Nyáregyháza mindenkori vezetésének a minket képviselô országgyûlési

képviselôkkel együtt azon kell a következô idôszakban munkálkodnia, hogy

útjaink rendbetételére ne kelljen újabb 10 évet várnunk, hogy mielôbb

elmondhassuk magunkról azt, ami joggal elvárható a 21. században

egy ekkora méretû településtôl, hogy egy összközmûves, jó utakkal

rendelkezô, a szolgáltatásait bôvíteni tudó község. Csak így tud nôni

településünk megtartó ereje.” – hangsúlyozta a megnyitón Mészáros

Sándor polgármester.
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Épül a szennyvízhálózat Nyáregyházán és Dánszentmiklóson



már ci us ban el kez dett II. üte mes
szenny víz-há ló zat épí tés és tisz tí -
tó te lep bô ví tés be fe jez té vel csak -

nem az összes nyár egy há zi bel te rü le ti in -
gat lan csa tor ná zá sa meg tör té nik, a leg -
több ut cá ban ki épí tés re ke rül a ge rinc ve -
ze ték. Te le pü lé sünk föld raj zi adott sá gai
mi att gra vi tá ci ós és nyo mott (ún. kény -
sze rá ra mol ta tá sú) sza ka szok is épül nek,
ha son ló an az I. üte mes épít ke zés hez.
A be ru há zás meg va ló sí tá sá ra lét re -
jött Ví zi köz mû Tár su lat azon in gat la -
no kat so rol ta az ér de kelt sé gi te rü le -
ten be lül re, ame lyek elôtt már ki -
épült, vagy a mos ta ni épít ke zés sel ki -
épül majd a ge rinc ve ze ték. Ezen in gat -
la nok tu laj do no sa i nak kel lett/kell be fi zet -
ni ük a meg áll apí tott 212 ezer fo rint
össze gû ér de kelt sé gi hoz zá já ru lást (a leg -
több la kos ezt LTP be fi ze té sek for má já -
ban már tel je sí tet te). Ezek a be fi ze té sek
ad ják a tel jes be ru há zás öne re jét (te hát
nem ar ról van szó, hogy a la kos az in gat -
la nán be lül el he lye zett cson kért fi zet, ha -
nem a rend szer min den ele mé hez rész -
ben hoz zá já rul).
Gra vi tá ci ós szenny ví zel ve ze tés ese tén
tisz tí tó i dom, nyo mott rend sze rû el ve ze tés
ese tén pe dig szi vattyú val el lá tott tisz tí tó -
ak na ké szül az in gat la no kon be lül az ut -
cai te lek ha tár tól leg fel jebb 1 m tá vol ság -
ra. A tisz tí tó i do mot, ill. a komp lett há zi
be eme lô ak nát (sze rel vé nyek kel, szi -
vattyú val, áram mé rô vel együtt) a ki vi te le -
zô épí ti be. A te lek szé les sé gé ben a
be kö tés he lyé nek ki je lö lé sét a meg -
va ló sí tás elôtt a ki vi te le zô szak em be -
re egyez te ti a tu laj do nos sal. A pá lyá -

za ti tar ta lom és a ki vi te le zô fe le lôs sé ge is
csak ed dig a pon tig ter jed. A la kó ház ház -
tar tá si szenny vi zét a ki vi te le zô ál tal a te -
lek ha tá ron be lül el he lye zett tisz tí tó ak ná -
ig (ido mig) az in gat lan tu laj do no sá nak
(hasz ná ló já nak) kell majd el ve zet nie,
vagy ezt a mun kát szak em ber rel el vé gez -
tet nie. A la ko sok ál tal eset le ge sen hi -
bá san vég zett há zi rá kö té se kért sem
a ki vi te le zô, sem az üze mel te tô nem
tud fe le lôs sé get vál lal ni!

Az in gat la nok él ôre kö té se

Az épít ke zés so rán el ké szült ut cák la kói
ki ér te sí tés re ke rül nek, ha az in gat la nok
mû sza ki lag rá köt he tô ek a csa tor ná ra. Az
ér te sí tés sel együtt egy igény be je len tô lap
– az üzem be he lye zés elôtt a rá kö tést az
üze mel te tô nek be kell je len te ni – és egy
tá jé koz ta tó is a pos ta lá dák ba ke rül. Ez
utób bi a mû sza ki ki ala kí tás hoz nyújt majd
se gít sé get (vé dô tá vol sá gok, lej té sek,
stb.), ill. azon vál lal ko zók el ér he tô sé ge it
tar tal maz za, akik se gít sé gé re le het nek a
há zi rá kö tés ki vi te le zé sé ben.
A ki ér te sí tést kö ve tô en a szol gál ta tó
3 hó na pos él ôre kö té si díj men tes sé -
get biz to sít! Ez azt je len ti, hogy ha a
kéz hez vé tel tôl szá mí tott 3 hó na pon be lül

be je len ti csat la ko zá si igé nyét, a rá kö tés
át vé te le kor az üze mel te tô nem szá mít fel
szol gál ta tói dí jat, önt csak az in gat la non
be lü li „há ló zat” ki épí té sé nek költ sé ge
ter he li.
Az össze kö té si pon tok ki vé te lé vel a csô -
fek te tés in gat lan ha tá ron be lül a tisz tí tó -
ak na he lyé nek ki vi te le zô vel tör tént vég le -
ge sí té sét kö ve tô en meg kezd he tô. A víz -
mû szak em be re az el ké szí tett szenny víz -
rá kö tést hely szí ni szem lén ve szi át. A
szenny víz be kö tést, ill. a há zi át eme lôt
üzem be he lyez ni csak a víz mû ál tal
ki ál lí tott jegy zô könyv bir to ká ban le -
het, ezt meg elô zô en TI LOS az in gat -
lan köz csa tor ná ra tör té nô rá kö té se.

TI LOS a meg lé vô szenny víz tá ro ló (de -
rí tô) túl fo lyó ját a tisz tí tó ak ná ba csat -
la koz tat ni, ezál tal a tisz tít ha tat lan mi -
nô sé gû szenny víz zel ter hel ni a meg -
épült csa tor nát, s ezen ke resz tül a
szenny víz tisz tí tó te le pet! Az így be ve -
ze tett szenny víz bûzp rob lé mát fog okoz ni
az el ve ze tést kö ve tô csa tor na sza ka szo -
kon! A meg lé vô szenny víz tá ro ló elôtt a
be csat la ko zó ve ze té ket – az ut cai gyûj tô -
há ló zat üzem be he lye zé sét kö ve tô en –
szét kell vág ni, s a meg épült tisz tí tó ak -
ná ig új sza kaszt kell ki épí te ni, hogy a friss
szenny víz mi e lôbb az ut cai gyûj tô csa tor -
ná ba jus son. Ez a meg ol dás ott jö het
szó ba, ahol az „emész tôk” most is az ut -
ca fe lô li te lek ha tár mel lett, az elô kert ben
van nak meg épít ve. Az épü le tek mö göt ti,
hát só el he lye zé sû tá ro lók nál az épü let bôl
ki lé pô ve ze té ket át kell „for dí ta ni” az ut -
ca fe lé, a tisz tí tó ak ná ig új sza kaszt épít -
ve. Az üze mel te tô a fent le ír tak sza bá lyos
vég re haj tá sát a fo gyasz tói szer zô dés alá -
írá sát meg elô zô idô szak ban hely szí ni
szem lén el len ôriz ni fog ja, s csak a sza bá -
lyo san me gé pí tett és be csat la koz ta tott
há zi csa tor na ese tén köt szer zô dést az
in gat lan szenny víz-el ve ze té sé re.

Ugyan csak TI LOS az esô vi zet a
szenny víz csa tor ná ba ve zet ni! Ezt az
üze mel te tôk az át vé tel kor és a ké sôb bi -

ek ben idô sza ko san is el len ôriz ni fog ják
(a sza bály ta lan össze kö tés füs tö lés sel
könnyen meg áll apít ha tó), s szi go rú an
bün te tik majd!

In gat la non be lü li tisz tí tó 
ak na (idom) ki a la kí tá sa

A ma gán tu laj don vé del me mi att a la -
kó in gat lan ha tá rán be lül ki vi te li mun -
kák csak a tu laj do nos hoz zá já ru lá sá -
val, en ged élyé vel vé gez he tôk. Ameny-
nyi ben a tu laj do nos et tôl el zár kó zik, úgy a
tisz tí tó ak nát, há zi be eme lôt a ki vi te le zô
nem épí ti be, a köz te rü le ten – a te lek ha -
tár elôt ti 1 mé te rig me gé pí tett nyo mó ve -
ze ték kel, azt le du góz va – tel je sít a vál lal -
ko zó. A be eme lô az üze mel te tô nek ke rül
át adás ra. Ké sôb bi idô pont ban (a csat la -
ko zás ki épí té sét még is szán dé ko zó tu laj -
do nos) tör té nô meg va ló sí tás nál az in gat -
lan ha tá ron be lü li va la mennyi szak sze rû

épí té si mun ka és já ru lé kos te vé keny-
sé ge, azok költ sé ge i vel együtt tel jes
mér ték ben az ak ko ri tu laj do nost ter he-
lik majd.

Há ló za ti csat la ko zás 
ki a la kí tá sá nak 

mód ja te rep szint alat ti 
le fo lyók ese tén 

(pin cé ben lé vô sza ni te rek
ese tén az épü let 

vé del me)

A rend szer üze mel te tô je az in gat lan elôtt
lé vô út bur ko la ti szint (há ló za ti ak na fed -
lap szint) fel et ti le fo lyók ba ju tó szenny víz
ká ro ko zás nél kü li el ve ze té sét biz to sít ja,
te hát nem vál lal fe le lôs sé get a pin cé ben
el he lye zett le fo lyó kon ke resz tül eset le-
ge sen vissza áram ló szenny víz okoz ta ká -
ro kért.

Az át la gos nál jó val na gyobb esô víz -
mennyi ség, a le ra kó dá sok, el du gu lá sok
okoz ta ke reszt met szet-csök ke né sek,
vagy a köz te rü le ti át eme lô szi vattyúk
meg hi bá so dá sa mi att elô for dul hat, hogy
a há ló zat ban a ví zál lá si szint a te rep szin -
tig (az ak na fed lap szint jé ig) emel ke dik.
Az ez alatt a szint alatt fek vô min den ví -
zel ve ze té si ob jek tu mot vesz élyez tet a vis-
sza tor ló dás, ezért az út bur ko lat szint je
alat ti szi fon szint tel ren del ke zô le fo lyók
ese tén vissza áram lást gát ló sze rel vény
be épí té sé vel kell biz to sí ta ni az elön tés el -
le ni vé del met.
Az in gat la non vagy az azon lé vô épü let -
ben be kö vet ke zô elön té sek meg aka dá -
lyo zá sát szol gá ló mû sza ki vé de lem ki a la -
kí tá sa (vissza tor ló dás gát ló be épí té se) az
in gat lan tu laj do no sá nak a fel ada ta, azon -
ban en nek be épí té si he lyét elô ze te sen
jó vá kell hagy nia a szol gál ta tó nak.

Amennyi ben to váb bi kér dé sei 
van nak az épít ke zés sel vagy 

a há zi rá kö té sek kel kap cso lat ban,
ke res se bi za lom mal a Ví zi köz mû 

Tár su lat kap cso lat tar tó ját, 
Czi rá né Ba ár Ka ta lint 
(06-30-472-7556).

Új sá gunk ban több ször hírt ad tunk már ar ról, hogy 2012. feb ru ár 1-jé tôl – a tör -
vény mó do sí tás ér tel mé ben – tíz sze re sé re emel ke dett a ta laj ter he lé si díj össze ge,
mér té ke köz sé günk ben 1.800,- Ft/m3. A ta laj ter he lé si díj fi ze té si kö te le zett ség azt
a ki bo csá tót ter he li, aki a mû sza ki lag ren del ke zés re ál ló köz csa tor ná ra nem köt rá,
és nem tud ja szám lák kal iga zol ni a szenny víz el szál lí tá sát.

A ví zi köz mû-szol gál ta tás ról szó ló tör vény ér tel mé ben min den olyan in gat lan tu laj do -
nos kö te les a köz mû há ló zat ra csat la koz ni, aki szá má ra az ivó víz és/vagy szenny víz -
szol gál ta tás mû sza ki lag el ér he tô, és az in gat la non rend sze res em be ri tar tóz ko dás
tör té nik. 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. A csat la ko zást el mu lasz tó kat a já rá si hi va tal kö te lez -
he ti a rá csat la ko zás ra, és bír sá got is meg áll apít hat.
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INFORMÁCIÓK, TUDNIVALÓK A CSATORNAÉPÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ze ret nék Önök kel meg is mer tet ni egy pá -
rat lan, egye di meg je le né sû, 1940-1960-
as évek kö zöt ti idôk bôl va ló, kö zel

140 fo tót tar tal ma zó, fel be csül he tet -
len ér té kû fény ké pal bu mot.

A kü lön le ges al bum a nagy szo -
ba vit ri nes szek ré nyé bôl ke rült elô.
El sôd le ges cé lom az ál lag me gó vá sa,
a fény ké pek di gi ta li zá lá sa, ugyan is ezek a
ké pek – ré gi mi vol tuk ból adó dó an – pap ír ból,
s a leg ré geb bi mód szer rel ké szül tek. Rá adá sul az
al bum oly so kat volt la poz gat va, né ze get ve, hogy az
már igen csak ron gyos, sé rült.

Min de nek elôtt ol tá ri nagy kö szö net a mi – nyár egy há zi –
elô de ink nek, hogy meg ôriz ték eze ket a fény ké pe ket. A ké pek
for rá sa szá mom ra nem is mert, nem tud hat juk, hogy az al -
bum hon nan szár ma zik, kik vol tak az el sô tu laj do no sai. Nem
tud juk, hogy él ték éle tü ket, s tet ték min den nap ja i kat, vé gez -
ték hi va tá su kat, mun ká ju kat a köz élet ben vagy csa lád juk kal.

Csak né hány kép rôl tud juk biz to san, hogy kit áb rá zol, a
leg több eset ben csak va ló szí nû sít he tô a fo tó kon lé vôk ki lé te.

A ké pe ket köz zé kí vá nom ten ni az in ter ne ten, hogy a ne -
tet hasz ná lók kö zös sé ge se gít sé gem re le hes sen a

sze rep lôk be a zo no sí tá sá ban.
A fo tók Ara don, Te mes vá ron, Bécs ben,

Bu da pes ten, Ko lozs vá ron, Deb re cen ben il -
let ve Kecs ke mé ten ké szül tek az ak ko ri fa -

do bo zos, har mo ni kás, sö té tí tôs, fosz fá tos
vil lan tó val el lá tott fény kép ké szí tô ma tu zsá -

lem mel, ami ak ko ri ban igen nagy becs ben volt.
Sok szor órá kat vett igény be egy-egy kép el ké szí té se

– ügyel ni kel lett a rész le tek re. Ez után jött a fo tós mun -
ka ja va iga zán: az elô hí vás, ki dol go zás. A két da rab

ra gasz tott üveg cse kö zött a ne ga tív fej jel le fe lé volt lát ha -
tó. A sö tét kam rá ban le he let vé kony fo tó pa pír ra tör tént az
elô hí vás, majd a las sú szár adás után egy vas tag talp-pap ír ra
rög zí tés. Vé gül sa tí roz ták a ké pet – mi ni má lis mér ték ben.

A kö vet ke zô lap szá mok ban sze ret nék a ké pek bôl mi nél
töb bet be mu tat ni, a raj tuk lé vô sze mé lyek hez kap cso ló dó rö -
vid tör té net tel, is mer te tô vel együtt.

Ezú ton is kö szö nöm min da zok se gít sé gét, akik köz re mû köd -
nek az al bum in ter ne tes és új ság ban tör té nô be mu ta tá sá ban.

BA ÁR ZOL TÁN

„KÉK NEFELEJCS” FÉNYKÉPALBUM

S
Tisztelt Olvasók!



usz me gál ló ink el ha nya golt, le -
rom lott ál la po ta in do kolt tá te szi
azok fel újí tá sát. A ron gá lá sok mi -

att „el tûnt” ré sze ket pó tol juk, a be á zá -
so kat meg szün tet jük, és az összes meg -
ál lót új ra fest jük.

A fe lú jí tás nem kis költ ség gel jár,
ezért ar ra ké rünk min den kit, hogy vi -
gyáz zon rá juk, hisz’ ezek a fô út von -
alak mel lett ta lál ha tó épít mé nyek a te -
le pü lés ké pét, kül le mét, és az itt élô em -
be rek hoz zá ál lá sát is meg ha tá roz zák.

Ter mé sze te sen a meg ál lók alap ve -
tô en a he lyi la ko so kat szol gál ják, de

az sem mel lé kes, hogy mi lyen fa lu kép
fo gad ja az ide lá to ga tó kat és az át uta -
zó kat.

Sze ret nénk a fe lú jí tás utá ni áll apo -
to kat so ká ig meg ôriz ni, ezért a busz -
me gál lók épít mé nye in hir de té se ket,
hir det mé nye ket, pla ká to kat, vagy
egyéb fal ra ga szo kat – ki vé ve az Ön -
kor mány zat ál tal el he lye zett, köz ér -
de kû in for má ci ó kat tar tal ma zó, nagy -
mé re tû pla ká to kat – a to váb bi ak ban
ti los el he lyez ni!

A hir det mé nyek ki füg gesz té sé re le -
he tô sé get biz to sí tunk oly mó don, hogy

e le pü lé sünk köz biz ton sá gá nak ja ví -
tá sa ér de ké ben tett el sô, ko mo -
lyabb lé pés, hogy – a Mo no ri Rend -

ôr ka pi tány ság gal kö tött együtt mû kö dé si
meg áll apo dás alap ján – az ön kor mány zat
igé nye i hez iga zo dó idô tar tam ban és eset -
ben sza bad idôs rend ôrök tel je sí te nek
szol gá la tot köz sé günk ben, mely te vé -
keny sé get az ön kor mány zat ál tal fi nan szí -
ro zott meg bí zá si díj el le né ben vég zik.

En nek kö szön he tô en több rend ôr je le -
nik meg a köz te rü le ten, nö vek szik a szol -
gá la ti te rü let le fe dett sé ge, mely ál tal re -
mé nye ink sze rint ja vul ni fog az ál lam pol -
gá rok szub jek tív biz ton sá gér ze te is.

A rend ôrök a ve zény lô ôrs pa rancs nok
szak mai irá nyí tá sá val vesz nek részt a köz -
ség köz- és va gyon biz ton sá gá nak, köz -

rend jé nek és köz te rü le té nek el len ôr zé sé -
ben és fel ügye le té ben. A fel ada tel lá tás
so rán vi se lik szol gá la ti öl tö ze tü ket, ma -
guk nál tart ják rend sze re sí tett fel sze re lé -
sü ket, és szol gá la ti vagy pol gár ôr gép -
ko csi ban, il let ve gya lo go san jár ôröz nek.
A szol gá lat ban lé vô rend ôrö ket ugyan -
azon jo gok il le tik meg, il let ve ugyan azon
kö te le zett sé gek ter he lik, mint ame lyek
egyéb ként a „ren des” szol gá la tuk el lá tá -
sa so rán is.

A rend ôrei a szol gá la tot pár ban, a
nyár egy há zi pol gár ôr ség se gí tô tag já val,
tag ja i val ki e gé szül ve vég zik. Ezú ton is
kér jük, hogy ész re vé te le i ket, ja vas la ta i kat
jut tas sák el hoz zánk, vagy je lez zék a
nyár egy há zi pol gár ôr egye sü let va la me -
lyik tag já nak. Az ak tu á lis fel adat el lá tá si

te rü le tek és a te vé keny sé gek kö re az ön -
kor mány zat tal hó ele jén egyez te tés re ke -
rül, így rész ben Önö kön is mú lik, hogy mi -
lyen fel ada tot kap nak a jár ôrök.

A köz biz ton ság ja ví tá sá nak irá nyá ba
tett kö vet ke zô lé pés egy kor sze rû tér fi -
gye lô ka me ra rend szer ki épí té se lesz,
mely nek meg va ló sí tá sá ra a na pok ban
pá lyá za tot nyúj tot tunk be. Si ke res el bí -

rá lás ese tén 20 db fix és 4 db for gat ha -
tó ka me ra ke rül het el he lye zés re köz sé -
günk ben. Meg fon to lás tár gyát ké pe zi az
az el kép ze lés, hogy sa ját for rás ból leg -
alább a be ve ze tô út ja ink ra he lyez zünk ki
ka me rá kat ab ban az eset ben, ha nem
nye rünk pá lyá za ti tá mo ga tást a „nagy”
rend szer ki épí té sé hez. A ka me rák nak
ugyan is nem csak az utó la gos azo no sí -
tás ban le het sze re pük. Meg elô zé si célt
is szol gál nak el sô sor ban az „át uta zó”,
nem nyár egy há zi bû nel kö ve tôk vissza -
tar tá sa ér de ké ben.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER
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VÉDJÜK MEG KÖZÖS ÉRTÉKEINKET!
Elkezdôdött a buszmegállók felújítása

RENDÔRSÉGI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A kö zség ben tör tént bûn cse lek mé nyek kö zül ki emel -
nék né hány kö zel múlt ban tör tént em lé ke ze tes ese tet:
• A té li idô szak ban több fa lo pás tör tént, ame lyek kö zül töb bet

is si ke rült fel de rí te ni. Az el kö ve tôk több nyi re biz tos meg él he -
té si for rást lát tak ab ban, hogy az er dôk bôl ki vá gott és el tu -
laj do ní tott fát áru sí tot ták, el ad ták. Azon ban a nyo mo zá sok
so rán több el kö ve tôt, el kö ve tôi cso port is fel de rí tet tünk.
A gya nú sí tot tak el fo gá sa, majd ki hall ga tá sa meg tör tént.

• A fel de rí té sek si ke ré nek nö ve lé sé re a vesz élyez te tett idô -
szak ban he li kop te res el len ôr zés re is sor ke rült.

• A mo no ri rend ôrök el fog ták töb bek közt azt a sze mélyt, aki
2014. ja nu ár 29-én a dél utá ni órák ban tár sá val együtt Nyár -
egy há za és Mo no ri er dô kö zöt ti fás te rü le tek egyi kén akác fát
vá gott ki. Az el tu laj do ní ta ni szán dé ko zott fát a gya nú sí tot tak
ép pen a gép ko csi juk ba pa kol ták, azon ban a kö ze le dô rend -
ôrö ket meg lát va me ne kül ni kezd tek a jár mû vel. A for ró -
nyo mon ül dö zés si ke res volt, mely nek ered mé nye ként az el -
kö ve tôk la ká sán meg ta lál tuk a gép ko csit, amely ben még
ben ne volt az el tu laj do ní tott fa is. A nyo mo zók az egyik el kö -
ve tôt ôri zet be vet ték.

• Adat gyûj tés elôz te meg a Fel sô nyá regy há za és Csév ha raszt
kül te rü le ti ré sze in te vé keny ke dô el kö ve tôk el fo gá sát is, akik
2014 ja nu ár já ban és feb ru ár já ban több hely szín rôl vág tak ki
és tu laj do ní tot tak el fát. Az el kö ve tôk né gyen vol tak, és gép -
ko csi juk kal rend sze re sen ki sebb menny iség ben ad ták el a
lo pott fát. A gya nú sí tot tak egyi ke el len ko ráb ban már in dult
bün te tô el já rás ha son ló bûn cse lek mény el kö ve té se mi att.

• 2014 már ci u sá ban négy sze mély egy Csév ha raszt és Nyár -
egy há za kö zött fek vô la kó ház mel let ti tá ro ló ból akar tak el tu -
laj do ní ta ni fém tár gya kat, ame lye ket gép ko csi juk kal szál lí tot -
tak vol na el. Ek kor von ták ôket a rend ôrök in téz ke dés alá,
mely nek so rán sza bály sér tés el kö ve té se mi att elô ál lí tot ták
és sza bály sér té si ôri zet be vet ték ôket. Mind a négy sze mélyt
el zá rás sal bün tet te a Mo no ri Já rás bí ró ság.

• 2014. már ci us 16-án há rom nyár egy há zi fi a tal ke rült el fo -
gás ra a nyár egy há zi pol gár ôrök se gít sé gé vel, akik egy új len -
gye li ta nyá ról el tu laj do ní tott kecs két ve zet tek ha za fe lé. Ôket
szin tén sza bály sér té si ôri zet be vet ték a da ba si rend ôrök,
ügyük ben a Da ba si Já rás bí ró ság járt el.

• 2013 au gusz tu sá ban egy deb re ce ni fér fi egy nyár egy há zi
la kó ház nyí lá szá ró i nak fel újí tá sát vál lal ta el, amely re kb.
60.000 fo rint elô le get vett fel, azon ban a mun kát több szö ri
ha tár idô mó do sí tás után sem vé gez te el. A tu laj do nos fel je -
len té sét kö ve tô nyo mo zás so rán meg áll apí tást nyert, hogy az
el kö ve tô több ha son ló bûn cse lek mény el kö ve té sé vel is meg -

ala po zot tan gya nú sít ha tó, ame lyet az or szág több pont ján
kö ve tett el. A sze mélyt be a zo no sí tot tuk, azon ban a több szö -
ri idé zés el len ére sem je lent meg a nyo mo zó ha tó ság elôtt,
ezért kö rö zé sét ren del tük el. A gya nú sí tott – tar tóz ko dá si he -
lyé nek meg áll apí tá sát kö ve tô en – a kö zel múlt ban el fo gás ra
ke rült bu da pes ti tar tóz ko dá si he lyén.

A Nyár egy há zi Pol gár ôr ség ál tal a Tû zol tó Szer tár elé
egy be je len tô lá da ke rült ki he lye zés re, amely be bár ki –
akár név te le nül is – el he lyez he ti be je len té se it, eset le ges
öt le te it és köz len dô it.

Ké rem Önö ket, hogy bûn cse lek mény vagy bár mi lyen gya nús
sze mély, gép ko csi ész le lé se ese tén azo kat mi nél pon to sab ban
fi gyel jék meg, hogy ezek kel az in for má ci ók kal se gí te ni tud ják a
rend ôr ség mun ká ját és te gye nek be je len tést.

A be je len té sek, il let ve a be je len tôk sze mély azo nos sá -
ga min den eset ben bi zal ma san ke zel jük!

Sok eset ben egy kis in for má ció már elég ah hoz, hogy az
el kö ve tôt be a zo no sít suk és el fog juk, il let ve az el tu laj do ní tott
ér té kek vissza ke rül je nek a tu laj do no suk hoz.

Ké rem Önö ket, hogy fi gyel je nek oda is me rô se ik re, ba -
rá ta ik ra, szom szé da ik ra: EGY MÁS RA.

Fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni, hogy a ha té kony bûn meg -
elô zés re csak kö zö sen va gyunk ké pe sek úgy, hogy Önök is
meg tesz nek min den ma guk tól tel he tôt an nak ér de ké ben, hogy
ne vál ja nak bûn cse lek mény ál do za tá vá.

A rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó cse lek mény 
ész le lé se ese tén ké rem Önö ket,

hív ja nak a 20/489-6738-as te le fon szá mon, vagy

a Pi li si Rend ôr ôrs jár ôre it a na pi 24 órá ban hív ha tó
20/771-0411-es hí vó szá mon,

a Pi li si Rend ôr ôr söt – hi va ta li mun ka i dô ben – a 
29/498-128-as, vagy

a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Ügye le tét a 
112-es vagy a 29/410-367-es te le fon szá mo kon.

MÉ SZÁ ROS PÁL R.ZLS. I KÖR ZE TI MEG BÍ ZOTT

RENDÔRSÉGI HÍREK
Tisztelt Lakosság!

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Dr. Mihály István 

r. dandártábornok a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôje 

elismeréseket adott át, amelynek során tárgyjutalomban részesített. Az átvett

fényképezôgépet munkám során is használni fogom a jogsértések részleteinek rögzítésére.

Bár a környezô települések statisztikai adataival összehasonlít-
va községünk közbiztonsága javuló tendenciát mutat, még sok
teendônk van ahhoz, hogy elmondhassuk: Nyáregyháza lakói
nyugodt, biztonságos környezetben élik mindennapjaikat.

FONTOS CÉL A KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSA
Megkezdték szolgálatukat a szabadidôs rendôrök

hir de tô táb lát he lye zünk el min den
olyan meg ál ló nál, ahol nincs a kö zel -
ben ar ra al kal mas hir de tô fe lü let.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER
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Már ci us 15-e a ma gyar ság leg ked ve -
sebb nem ze ti ün ne pe. Ez a nap ma -
ga a meg va ló sult álom, a fel hôt len
öröm, a re mény nap ja, me lyen meg -
em lé ke zünk tör té nel münk ki emel -
ke dô egyé ni sé ge i rôl.

b ben az év ben min ket, 7. év fo -
lya mo so kat ért az a meg tisz te lô
fel ké rés, hogy ün ne pi mû sor ral

ké szül jünk e nap mél tó meg ün nep lé sé -

re. Lá zas iz ga lom mal ké szül tünk, is -
mer ked tünk a ránk vá ró ne héz fel adat -
tal. A pró bák alatt ren ge teg él mény ben
volt ré szünk. Ész re sem vet tük, úgy el -
telt az idô, el jött a vár va várt nap.
Annyi ra iz gul tunk, hogy szin te ta pin ta -
ni le he tett a fe szült sé get. Amint ki -
mond tuk az el sô sza va kat, el múlt min -
den fe szült sé günk, meg könnyeb bül ve
foly tat tuk to vább a mû sort. Érez tük,

Ré gió la pok szer kesz tô sé ge úgy
dön tött, hogy egy já té kos ve tél ke dô

ke re té ben kí sér li meg össze gyûj te ni azo -
kat az em be ri és ter mé sze ti al ko tá so kat,
ame lyek re mél tán le het nek büsz kék a
he lyi la ko sok, s ha ar ról van szó, szí ve sen
mu to gat nák a messzi rôl ér ke zô ván do -
rok nak is e lát ni va ló kat. S mert tér sé -
günk ben egy re több szín vo na las ren dez -
vény nek is ör vend het a la kos ság, a ha -
gyo mánnyá vált, tö me ge ket meg moz ga tó
fesz ti vá lo kat is be von ták a ver seny be, hi -
szen biz to san so kan van nak, akik a cso -
dá val egyen lô él mé nye ket él tek már át
egy-egy kör nyék be li fesz ti vá lon...

Te le pü lé sünk két „ne ve ze tes ség -
gel” ke rült fel a 40-es lis tá ra: a te me -

tô fe lé ve ze tô út mel let ti er dô ben ki -
a la kí tott Nyáry Pál pi he nô park ra, és
az idén ne gye dik al ka lom mal meg ren -
de zés re ke rü lô fa lu na pi ren dez vé -
nyek re ad hat juk le sza va za ta in kat.

Az össze sí tett sza va za tok alap ján azt a
hét épít ményt, ter mé sze ti ér té ket, vagy
ese ményt te szik köz zé az új ság ban, ame-
ly re a leg több voks ér ke zett, eze ket ne -
vez zük majd a Dél-Pest-me gyei ré gió hét
cso dá já nak.

Kér jük, Ön is sza vaz zon va la me lyik
nyár egy há zi ne ve ze tes ség re, hogy
mi nél elô ke lôbb he lye zé se ket ér jünk
el a rang sor ban!

Sza va za tát má jus 12-ig ad hat ja le a
Ré gió la pok Fa ce bo ok ol da lán, el küld he ti
pos tai úton a szer kesz tô ség cí mé re
(2200 Mo nor, Kos suth La jos u. 71/A),
vagy e-ma i len az in fo@re gi o la pok.hu
cím re.
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„…mi egy vérbôl valók vagyunk!”

E

KÖZÉLET

Szavazással dönthetünk
a régió hét csodájáról

hogy a sza vak sú lya meg érin tet te szí -
vün ket, együtt él tünk a gon do la tok kal.

Kö szön jük szé pen az összes sze rep lô
ne vé ben a mû so runk ra adott di csé re te -
ket, a fel ké szí tô tan árok tá mo ga tá sát.
Erôt ad tak, bíz tak ben nünk, hogy si ke -
res le gyen meg em lé ke zé sünk.

A NYÁR EGY HÁ ZI NYÁRY PÁL ÁL TA LÁ NOS

IS KO LA 7.A ÉS 7.B OSZ TÁ LYOS TA NU LÓI

A
A Magyar Vöröskereszt 

Nyáregyházi Alapszervezete
véradásra vár minden segíteni
szándékozó nyáregyházi lakost!

VÉRADÁS HELYE:
Kovács István Mûvelôdési Ház

VÉRADÁS IDEJE:
2014. május 26. (hétfô) 

13.00-18.00

ADJ VÉRT, ÉS MENTS 
MEG 3 ÉLETET!

A VÉRADÁSRA HOZZA MAGÁVAL
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, 

LAKCÍM- ÉS TAJ-KÁRTYÁJÁT!

a nu ár 6-án, víz ke reszt kor han gos zaj kel tés sel, ko lomp rá -
zás sal, os tor pat tog ta tás sal ki hir det ték a far san got, mely
egé szen a hús vé tot meg elô zô nagy böjt kez de té ig tar tott.

A far san gi idô szak leg lát vá nyo sabb ré sze a jel me zes álar cos
ala kos ko dás. A bá lo kat, tánc mu lat sá go kat az idô szak utol só

há rom nap ján ren dez ték. Fon tos sze rep ju tott az evés nek,
ivás nak, mert et tôl a kö vet ke zô év bô sé gét re mél ték. Jel leg ze -
tes éte le a fánk, mely nek sok fé le va rá zse rôt tu laj do ní tot-
tak, azon kí vül a ré tes, ami rôl azt tar tot ták, ha jól nyú lik,
sze ren csét hoz.

Ha gyo má nyos far san gi mu lat sá gunk ra már he tek kel elôt te el -
kezd tük a ké szü lô dést. A ka rá cso nyi dí sze ket lam pi o nok, lu fik, és
a gyer me kek ál tal ké szí tett álar cok vál tot ták fel. Az iro dá ban az in -
ter ne ten né ze get tünk ké pe ket a mo há csi Bu só já rás ról, majd ké -
pes köny ve ket la poz gat va is mer tet tük meg a gye re ke ket a far san -
gi nép szo ká sok kal. Lel ke sen új sá gol ták, hogy mi lyen jel mez be
fog nak öl töz ni, de né hány gye rek azt mond ta: meg le pe tés!

A leg na gyobb meg le pe tés az volt, ami kor az óvo da dol go zói ze -
né re be vo nul tak hu pi kék tör pi ké nek öl töz ve a te rem be, ahol a
gye re kek már kör ben ül tek. El ôször csak mi ma gunk tán col tunk,
majd biz tat tuk a gye re ke ket, hogy kap cso lód ja nak be. Aki a
han gunk ról fel is mert ben nün ket, rög tön fel állt, és már is rop ta
ve lünk a tán cot.

Ez után mon dó ká zás, far san gi da lok ének lé se kö vet ke zett, a Sü -
ni cso port ha gyo má nyos ki sze mû sor ral bú csúz tat ta a te let, a
Pil lan gó cso port far san gi ál lat ala kos ko dó je le ne tet mu ta tott be.
Ját szot tunk szék fog la lót, jár tunk bo tos tán cot, dél után pe dig a
Gé zen gúz egy üt tes da la it hall gat tuk. Mu la to zás köz ben fo lya ma -
to san et tek, it tak a gye re kek, volt sok sü te mény, üdí tô, amit a
szü lôk hoz tak. Olyan jó volt a han gu lat, hogy a gye re kek még fél
öt kor sem akar tak ha za men ni.

KO VÁCS NÉ MA SZEL AN NA I TAGÓVO DAVEZETÔ
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ÓVODAI ÉLET

Farsangi mulatozás a Tagóvodában



an nak, akik örül nek, van -
nak, akik ke se reg nek,
van nak, akik mél tat -

lan kod nak, és van nak, akik el
sem men tek sza vaz ni, mert
azt gon dol ták, hogy sem mi
ér tel me. Vá lasz tott kép vi se lô -
ink és a vá lasz tott kor mány fog ja
az el kö vet ke zô négy év ben – re mé nye ink
sze rint jól, vagy job ban – irá nyí ta ni or szá -
gunk éle tét. Azt, hogy jól dön töt tünk-e,
ami kor egyik vagy má sik név mel lé tet tük
az X-et, csak he tek, hó na pok, eset leg
évek múl va tud juk csak meg, ami kor már
nem vál toz tat ha tunk. Leg kö ze lebb csak
négy év múl va.

Elôt tünk áll nak azon ban még az Eu ró -
pai Par la men ti, va la mint az Ön kor mány -
za ti vá lasz tá sok. Ke vés ke vi gasz, hogy
ezek nél még vál toz tat ha tunk ott, ahol
idô köz ben meg gon dol tuk ma gun kat. Na -
iv ság len ne azt gon dol ni, hogy az utób bi
sza va za tok majd kor ri gál ják ko ráb bi
(eset leg rossz) dön té sün ket. Nem fog ják!
A vá lasz tás csap dá ja ép pen az, hogy nem
iga zán tud juk, hogy mi van az ígé re tek
mö gött. Nem tud juk, hogy az ígé re te ket
meg tud ják-e, il let ve meg akar ják-e tar ta -

ni a pár tok és a kép vi se lô-je löl tek.
Ar ról pe dig még nem is be szél -
tünk, hogy nem elég egy-egy jó
ígé ret, prog ram, azt ne héz meg -
va ló sí ta ni ak kor, ami kor a ma -
gyar po li ti kai kul tú rá ban a kor -

mány és az el len zék sem tud ja el -
fo gad ni, hogy a má sik nak is le het -

nek jó öt le tei. Sok kal könnyebb dol ga
len ne mind két fél nek, ha el is mer nék egy -
más ér té ke it, és nem csak a gát jai len né -
nek egy más nak. (Fé ke zés re ak kor van
szük ség, ha lej tô kö vet ke zik, vagy lej tôn
ha la dunk. Ha fel fe lé tar tunk, ak kor min -
den ki nek húz nia kel le ne elô re, és köl csö -
nö sen se gí te ni egy mást.)

Nem csak az or szág ve ze té sé ben van -
nak vá lasz tá si idô sza kok, ha nem egy te -
le pü lés, egy egy ház, egy gyü le ke zet, egy
csa lád éle té ben is. Ezek ben az ese tek -
ben is sze ret nénk jó dön té se ket hoz ni, de
nem min dig si ke rül nek. Sôt azt is mond -
hat juk: több nyi re nem úgy si ke rül nek,
aho gyan el kép zel tük. Rá lé pünk egy út ra,
és csak ké sôbb de rül ki, hogy más ho vá
ve zet, mint aho va sze ret nénk el jut ni.
Ilyen kor ha rag szunk az út ra, a fél re ve ze tô
tá jé koz ta tók ra, azok ra az úti tár sak ra,

Va sár nap 11:30 – Is ten tisz te let
Csü tör tök 18:00 – Bib li a ó ra

ze re tet tel tá jé koz tat juk azo kat a Szülôket, akik nek gyer me kük 1., 4., 5. osz -
tály ba jár, hogy má jus 20-ig nyi lat koz hat nak az is ko lá ban ar ról, ha sze ret nék,

hogy gyer me kük a 2014/2015 ta név ben a kö te lezô er kölcs tan he lyett Hi tok ta tás -
ra jár jon. Kér jük, hogy azok, akik fon tos nak tar tot ták, hogy gyer me kük a ke reszt -
ség ben ré sze sül jön, tart sák fon tos nak a hi tok ta tá son va ló rész vé telt is.
Azok nak, akik most kez dik az is ko lát, a be i rat ko zás kor kell nyi lat koz ni uk szán dé -
kuk ról.

akik ben meg bíz tunk, és ha rag szunk sa ját
ma gunk ra is, mert rosszul dön töt tünk,
ami kor dön te ni kel lett.

Dönt he tünk úgy, hogy vissza for du lunk.
Vissza me gyünk oda, ahol úgy gon dol juk,
hogy el vé tet tük az irányt. Vá laszt ha tunk
egy má sik utat, egy má sik tár sat – ta lán
az jobb lesz...  (Mi lyen so kan gon dol kod -
nak így is ko lá val, mun ka hellyel, há zas -
társ sal kap cso lat ban!) És mi a ga ran cia,
hogy most job ban vá lasz tunk? (Van egy -
ál ta lán jó vá lasz tás?)

Dönt he tünk úgy is, hogy ke ser günk
rossz dön té se ink kö vet kez mé nyei mi att.
Si rat juk vesz te sé ge in ket, saj nál juk ma -
gun kat, és ülünk ma gunk ba ros kad va. Ez
is jó ma gyar szo ká sunk év szá za dok óta...

Min de zek mel lett meg te het jük azon -
ban azt is, hogy tár sat ke re sünk ma gunk -
nak az út ra. Olyan tár sat, aki nem csak
ál ma ink ban sze re pel, ha nem va ló ban tár -
sunk, ré sze az éle tünk nek. Aki egy irány -
ba ha lad ve lünk, aki re szá mít ha tunk a
baj ban, de aki nek mi is se gít sé gé re le -
szünk ak kor, ha szük sé ge van rá.

Ta lán a há zas tár sunk, aki már évek/év -
ti ze dek óta együtt van ve lünk, és is me ri
min den gon do la tun kat? Ta lán szom szé -
dunk, aki vel so kat ugyan nem be szél ge -
tünk, nem já runk össze (pe dig te het -
nénk), de aki nél fel tû nik, ha va la mi nincs
rend ben. Ta lán egy ré gi is ko la társ? A bol -
ti el adó? Az or vo si vá ró ból, vagy a kór -
ház ból is me rôs be teg társ? A gyü le ke zet
egy ré gen lá tott tag ja? Vagy ép pen ma ga
Jé zus? Mi cso da tár sas ág! Le het, hogy ér -
de mes len ne egyi ket-má si kat meg szó lí ta -
ni! Le het, hogy nem is kell fél ni tô lük! Le -
het, hogy tud nánk egy más nak se gí te ni is.
Még az is elô for dul hat, hogy el ju tunk va -
la ho vá. Egy cél hoz. Nem biz tos, hogy
oda, aho va sze ret nénk, de oda, aho va az
út és az úti tár sak ve zet nek. Oda, ahol
együtt le he tünk. Oda, ahol jó együtt len -
ni, mert össze tar to zunk.

Böj ti utunk vé gén ta lán ránk ta lán ránk
is fel ra gyog va la mi Fény. Vá lasz tá sa ink
ered mé nyé tôl füg get le nül ér tel me lesz az
út nak, ame lyen já runk, ame lyet vá lasz -
tot tunk. Ad ja Is ten, hogy rá ta lál has sunk
ar ra, aki iga zi tár sunk le het ezen az úton!

SEL MEC ZI LA JOS PÉ TER

EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

A hitoktatásra való jelentkezésnek 
NEM feltétele a keresztség! 

Szeretettel várjuk azokat a gyerekeket is,
akik nincsenek megkeresztelve.

EVANGÉLIKUS 
NAPKÖZIS TÁBOR

Helyszín:
Nyáregyháza, Nyáry Pál út 13-15.

Idôpont: 
2014. június 23 – június 27.

Táborvezetôk:
Selmeczi Lajos Péter: 

06-20-824-4902
Selmecziné Fazekas Andrea: 

06-20-824-4903

Részvételi díj: 8.000 Ft/fô
Jelentkezés a táborvezetôknél!

ÉSZAKI KONFIRMANDUS 
ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR

(12-19 évesig)

„Csobbanj egyet!”

Helyszín: 
Bánk

Idôpont:
2014. június 30 – július 6.

Táborvezetô:
Csadó Balázs

Részvételi díj: 16.000 Ft/fô

Jelentkezés:
Selmeczi Lajos Péter

Selmecziné Fazekas Andrea

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS
GYERMEKTÁBOR

„Együtt (l)enni, jó”

Helyszín: 
Ceglédfürdôi Diáktábor

Idôpont:
2014. július 28 – augusztus 2.

Táborvezetôk:
Horváthné Csoszánszky Márta

Bartos Mónika

Részvételi díj: 14.000 Ft/fô

Jelentkezés:
Selmecziné Fazekas Andrea

ús vét ra ké szül min den ke -
resz tyén a vi lá gon, így a
Nyár egy há zán élô Re for má -

tus Egy ház ta gok is. A vi lág ke resz -
tyén sé ge ugyan azt ün nep li, Jé zus
Krisz tus fel tá ma dá sát. Az ün nep cél ja
meg egye zik, Jé zus Krisz tus sal va ló
szem élyes ta lál ko zás. A kü lönb ség
csak ab ban van, hogy ezt a ta lál ko zást,
más ként akar juk el ér ni Re for má tu sok,
Ka to li ku sok és Evan gé li ku sok. Más és
más úton in du lunk el, de kö zös re -
mény ben. Van nak, akik egy há zuk ha -
gyo má nya i nak út ján jár nak, van nak,
akik a Bib lia út mu ta tá -
sa it akar ják kö vet ni és
van nak, akik egé szen új
uta kat akar nak fel fe -
dez ni. Van, aki böj töt
hir det, nem eszik húst,
nem eszik tej ter mé ke -
ket, nem eszik lisz tes
dol go kat. A böjt kö rül
úgy ér zem, nagy za var
van, né me lyek nél a fej -
ben, né me lyek nél a ki a -
la kult gya kor lat ban. Jé -
zus Krisz tus böj tölt, mi -
e lôtt meg kezd te a szol -
gá la tát, 40 na pig a pusz tá ban volt,
nem evett. A lé nyeg né me lyek nél el -
sik kad, mert a böjt nek nem tar tal ma a
nem evés, csak ré sze. A Jé zu si böjt iga -
zi tar tal ma az imád ság volt, az Atyá ra
va ló fi gye lés. Jé zus ki zár ta a kül vi lá -
got, az em be re ket, a be szél ge tést, a
mun kát, a szó ra ko zást, az evést és
imád ko zott, lel ki za rán dok la tot vég -
zett, lel ki fel kész ülést foly ta tott. Akik
ma, ki ra gad ják a hús evést és köz ben
nem ol vas sák a Bib li át nap, mint nap,
nem imád koz nak szor gal ma san, nem
ke re sik Is ten aka ra tát, nem cse le ked -
nek jót, azok nak a val lá si szo ká sa, hús
meg vo ná sa, in kább egész ség ügyi böjt -
nek ne vez he tô, sem mi eset re sem val -
lá si nak. A böjt meg vo nást je lent, an -
nak a meg vo ná sát, ami ne he zem re
esik. A mai em ber szá má ra, böj töl ni az
al ko hol, ci ga ret ta, te le ví zió, te le fon,
szá mí tó gép meg vo ná sá val kel le ne, ki -
ik tat ni ôket és a he lyé be, az Is ten ke re -
sést ten ni. Idôt sze rez ni, áron is meg -
ven ni, hogy Is ten aka ra tát ke res sük.

A böjt lel ki za rán dok lat, olyan út,
amely nek a vé gén a Gol go tai ke reszt
van, oda kell meg ér kez ni, azt kell
meg ér te ni, hogy Jé zus Krisz tus, mi at -
tam van ott. A böjt azért van, hogy
meg ta lál jam ma gam ban azt, ami Jé -
zust oda sze ge zi, azt a ha ra got, in du -
la tot, ki csi nyes sé get, fél té keny sé get,
hût len sé get, aka ra tos sá got, ami ben -
nem van. A böjt nem egy faj ta ke gyes -
ség, amely ben ön ma gam tól meg vo -
nom az étel va la mely ré szét és ezt
min den ki nek el me sé lem, hogy mi cso -
da nagy sze rû és hi he tet len nagy tet tet

vi szek ép pen ez zel
vég hez. A böjt, nem le -
het di cse ke dé sünk tár -
gya, ben sô ma gán -
ügyünk nek kell len nie,
nem le het, hogy ezt
rek lá moz zam. Bi zony -
sá got te he tek ró la,
majd ké sôbb, hogy má -
sok is bá tor sá got nyer -
je nek hoz zá. A böjt nek,
ki kel le ne sza ba dul nia
a szo ká sok szo rí tá sá -
ból és meg kel le ne töl -
tôd nie iga zi tar ta lom -

mal. A böjt nek, míg csak ön cél ja van,
nem vi he ti el a Gol go tai ke reszt hez az
em bert. A böjt ben le gye nek sza ba dok
az em be rek, le gye nek kre a tí vak, ta lál -
ják meg a sa ját út ju kat, fek tes se nek be -
le ener gi át, ku tas sák Is ten aka ra tát, te -
gyék fél re a sa ját ju kat. Is ten mér he tet -
len sza bad sá got adott a gyer me ke i -
nek, sok fé le utat vá laszt hat az em ber,
de az el vá rás az em ber rel szem ben,
hogy jár ja eze ket az uta kat, pró bál koz -
zon ve lük, akar jon cél ba ér ni. Is ten ezt
az aka ra tot ju tal maz za, se gí ti, aján dé -
koz za meg. Az aján dék, a fel tá ma dás
cso dá ja, az em ber iga zi sza bad sá ga,
mert nincs töb bé fé le lem be zár va, nem
a test bör tö né nek rab ja, nem a bûn
szol gá ja, sza bad. A hús vét cso dá ja, a
sza bad ság, amit Is ten tôl kap az em ber,
nem egy pil la nat ra, nem egy hely zet -
re, ha nem az örök ké va ló ság ra.

Is ten ad jon ilyen sza bad sá got Ne ked!

KE LE MEN NOR BERT
RE FOR MÁ TUS LEL KÉSZ

Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!VÁLASZTÁSOK

V

S

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

FONTOS!

EVANGÉLIKUS ALKALMAINK:

H
2014 a választások éve. A cikk írásakor még elôtte állunk az

Országgyûlési választásoknak, de a lap megjelenésekor már

ismertek lesznek az eredmények.

HITOKTATÁS:

NYÁRI TÁBOROK:



a ló ban kész te tés? Kény szer? Ta lán kö te le zô pa rancs?
Ezt min de ni nek sa ját ma gá nak kell el dön te nie, hi szen a
sze re tet, amely be lül rôl jön, és a má sik sze mély re irá -

nyul, az sem mi eset re nem le het pa rancs, kény szer. Még is az -
zal ta lál ko zunk, hogy a vi lág meg vál to zott, a hit, a val lás tel je -
sen hát tér be szo rult, mi vel a fo gyasz tói tár sa da lom ezt su gall ja.
A val lás te kin te té ben is ki a la kult egy kon zum val lá si gya kor lat.
Hús vét ép pen en nek mond el lent. A Hús vét szent ün ne pe, a ke -
resz tény vi lág ün ne pe, Jé zus ke reszt ha lá lá nak és fel tá ma dá sá -
nak em lé ké re. A zsi dó val lás ban Pé szach-kor (mely nek je len té -
se el ke rül ni, ki vo nul ni) ün nep lik az egyip to mi rab ság ból va ló
sza ba du lást. Ere de ti leg a két ün nep idô ben egy be e sett, majd
325-ben a ni ce ai zsi nat a ke resz tény hús vé tot, a ta va szi nap éj -
egyen lô sé get (már ci us 21.) kö ve tô el sô hold töl te utá ni va sár -
nap ra tet te. Mi vel ez az idô pont év rôl-év re vál to zó, a Hús vét
moz gó ün nep lett. Az ün ne pet meg elô zô 40 nap a nagy böjt,
Jé zus 40 na pos pusz tai tar tóz ko dá sá nak és böjt jé nek em lé ké -
re, a fel kész ülés, a lel ki és tes ti meg tisz tu lás ide je lett az egy -
ház ban. Is ten ren de lé se sze rint van nak és lesz nek na pok, ün ne -
pek, ame lye ket az em be ri ség nek meg kell tar ta ni. Az Atya, aki -
nek gyer me kei va gyunk, – ezt akár hisszük akár nem, at tól ez
így van – egy szer szá mon ké ri, hogy ho gyan gaz dál kod tunk az -
zal az idô vel, mun ká val és pi he nés sel, amely az em ber ja vá ra és
az Is ten di csô sé gé re lett te remt ve. (Pl: va sár na pi mun kák, ame -
lye ken so sem lesz ál dás, mert az Úr nap ját meg kell szen tel ni,
íté le tet von ma ga után)

A hús vé tot meg elô zô va sár na pot ne ve zik vi rág va sár nap nak,
Jé zus Je ru zsá lem be va ló be vo nu lá sá nak em lé ké re. Jé zus sza -
már há ton ér ke zett a vá ros ba, a nép vi rá go kat, pál ma á ga kat tart
a ke zé ben és ru há ju kat te rí ti lá ba elé, így di csô ít ve ôt. A fô pa -
pok, aki ket fog va tar tott a me rev tör vény, pa ran csok so ka sá ga,
és nem fo gad ták el Jé zus ta ní tá sa it, úgy dön töt tek, hogy el fog -
ják. Az utol só va cso rát (a zsi dó Pé szach ün ne pén) Jé zus ta nít -
vá nyai kö ré ben köl töt te el. A sze re tet tel jes es ten, ami kor elô re
meg bo csájt ja bû ne i ket, em be ri gyar ló sá ga i kat, tisz te let re mél tó
szent ke zé be vet te a ke nye ret oda nyújt ván ta nít vá nya i nak, ezt
mond ta: „Ve gyé tek, ez az én tes tem”, és utá na a bor ral telt
kely het, mond ván: „Igyá tok, mert ez az én vé rem.” A va cso ra
után Jé zus ta nít vá nya i val a Get se má né kert be ment, s ar ra kér -
te ôket, hogy vir rassza nak és imád koz za nak ve le. Itt, a Get se -
má né kert ben csók kal árul ta el Jú dás Mes te rét, Jé zust. Ár tat la -
nul, meg lán col va a ka to nák el hur col ták. A ka to nák a ró mai
hely tar tó Pon ci us Pi lá tus elé hur col ták, aki a nép re bíz ta Jé zus
bû nös sé gé nek meg íté lé sét. A tö me get, már elô re Jé zus el len
lá zí tot ták, ezért Jé zust bû nös nek ítél ték, Pi lá tus pe dig meg mos -
ta ke ze it, ez zel je lez ve, hogy Jé zus ha lá la nem az ô ke zé hez
ta pad. Az ár tat lan Is ten em bert, tö vis ko szo rú val meg ko ro náz ták
és így gú nyol ták: „Íme a zsi dók ki rá lya!” Ez után a ke reszt tel a
vál lán Jé zus el in dult a Gol go ta hegy re, ahol meg fe szí tet ték.
Nagy pén te ken, dél után há rom óra kor, ha lá la kor a je ru zsá le mi
temp lom ol tá rát dí szí tô kár pit ket té ha sadt, és a föld meg nyílt. A szik-
la sír hoz, aho vá te met ték, ôrö ket ál lí tot tak a fô pa pok, hogy el ne

lop ják a tes tet, hisz ma ga Jé zus jö ven döl te meg, el fo gá sát,
ke reszt re fe szí té sét és fel tá ma dá sát. Va sár nap az asszo nyok,
fi nom ke ne tek kel a sír hoz men tek, és a sírt üre sen ta lál ták.
Az an gyal je len tet te, hogy Jé zus nincs itt, föl tá ma dott.

A NAGY HÉT – SZENT HÁ ROM NAP

A nagy böjt utol só he te vi rág va sár nap tól hús vét va sár na pig a
nagy hét.

Jé zus Je ru zsá lem be va ló be vo nu lá sá nak em lé ké re a hús vét elôt -
ti va sár na pot vi rág va sár nap nak ne vez zük. Ál ta lá no san el ter jedt szo -
kás a Fô is ten tisz te let, me lyek ke re té ben a bar ka szen te lés, mint
egy olyan moz za nat, amely Jé zus be vo nu lá sá ra em lé kez tet.

Nagy csü tör tö kön, az Ol tá ri szent ség meg ala pí tá sá nak es té jén,
el hall gat nak a temp lo mok ha rang jai, azt tart ják, a ha ran gok Ró -
má ba men tek, ott gyá szol ják Krisz tust. Li tur gi kus szo kás a nagy -
csü tör tö ki láb mo sás. A kö zös ség ve ze tô je, mint aki kép vi se li és
meg je le ní ti Krisz tus Urun kat, fel ada tul kap ta, hogy ô is szol gál -
jon, ezért en nek je lé ül, mos ták, mo som meg ilyen kor ti zen két
em ber lá bát. El ter jedt szo kás nagy csü tör tö kön a vir rasz tás, an -
nak em lé ké re, hogy Jé zus az olaj fák he gyén vir rasz tott.

Nagy pén te ken meg hal az ér tünk em ber ré lett Is ten. A ke resz -
té nyek kö ré ben a nagy pén tek, a bûn bá nat, a mély gyász és a
szi go rú böjt nap ja. A temp lo mok ban az olt áro kat le ta kar ják,
meg foszt ják, mint aho gyan Jé zust is meg fosz tot ták ru há já tól.
Ezen a na pon az elô zô évek hez ha son ló an, idén is, mint aho -
gyan a vi lág szá mos pont ján, mi is a te le pü lés hí vô és nem
hí vô se re ge, együtt ele ve ní tet tük fel a ke resz tút (Via Cru cis)
stá ci ó it.

Nagy pén tek hez ba bo nás fé lel mek kö tôd nek a pa rasz ti élet -
ben. (Til tot ták az ál lat tar tás sal, föld mû ve lés sel kap cso la tos
mun ká kat, nem sü töt tek ke nye ret (mert kô vé vá lik), nem mos -
tak (mert a ru ha vi se lô jé be vil lám csap na), nem fon tak. Bár

nem a fé le lem az, ami mi att Is ten nel szó ba kell, áll junk, ha nem
az irán ta va ló sze re tet. De ha már ez nincs, ak kor a fé le lem le -
gyen az ami a tisz te le tet ki csi kar ja be lô lünk, hogy azo kon a bi -
zo nyos na po kon NE DOL GOZ ZUNK, mert NINCS ÉS NEM LESZ
ÁL DÁS RAJ TA. A jó zan pa rasz ti ész, már év ti ze dek, sôt év szá za -
dok óta, jól rá ér zett en nek a ti tok nak mély sé gé re. Ti mi ért nem
fi gyel tek er re? Aki nek nincs múlt ja, nem lesz jö vô je. Min den jel
er re mu tat saj nos, vesz ni in dult lel künk és né pünk. Éb redj ma -
gyar, éb red je tek test vé re im, mert el ve szünk! Egy a re mé nyünk
és ol tal munk, az IS TEN.

Nagy szom ba ton vé get ér a 40 na pos böjt, és új ra meg szó lal -
nak a ha ran gok. Leg je len tô sebb ese mé nyei a nagy szom bat nak
a víz- il let ve tûzs zen te lés. Ka to li kus temp lo mok ban a gyer tyát a
meg szen telt tûz láng já ról gyújt ják meg. Az új tûz gyúj tá sa a re -
mény szim bó lu ma is. A gyer tya Krisz tus, aki Ön ma gát fel -
emészt ve, vi lá gos ság lett az em be ri ség nek. Test vé rem, ne jár jál
sö tét ség ben, mert el té vedsz.

Hús vét va sár nap ján a ke resz tény ség leg na gyobb ün ne pe,
hogy Jé zus fel tá madt, le gyôz te a bûnt és a ha lált. Meg halt ér -
ted, már meg bo csá tot ta mind azt, amit el ha nya gol tál, el mu lasz -
tot tál, vagy ta lán mos ta ná ig nem tar tot tál fon tos nak. Ô átö lel
té ged és gaz dag gá, bol dog gá tesz. En gedd meg Ne ki!

Test vé rem, él jél a fel tá ma dás, örök élet le he tô sé gé vel! Ha
va la kit sze retsz, azért min det meg te szel. Ha sze re ted Is tent,
szánsz Rá idôt, és ta lál ko zol Ve le. Gye re vár, vá runk Rád!

Fe renc pá pa el ma gya ráz ta az Iza jás pró fé ta ál tal le írt so ro kat:
Is ten, mi e lôtt kér ne va la mit, ígé re tet tesz. Ígé re tét a Fia, Jé zus
hoz ta el, osz tot ta meg ve lünk. Ígé re te új, öröm te li élet re vo nat -
ko zik. Ez a re mény eré nyé nek lé nyeg be vá gó alap ja: bíz zunk Is -
ten ígé re te i ben, tud va azt, hogy ôben ne so ha nem csa lat ko -
zunk. Ez a ke resz tény élet lé nye ge, vagy is hogy az ígé re tek fe lé
ha la dunk. Ne le gyél hely ben ál ló ke resz tény. Ôk azt hi szik, hogy
a mennyek be jut nak, és min den jól megy majd, ôk nem ke re sik
a mennyek or szá gát, pusz tán meg tart ják a pa ran cso la to kat, az
elô írá so kat. Ôk egy hely ben áll nak.

Van nak kö zöt tük és kö zöt tünk olya nok, akik utat té vesz te nek:
mind nyá jan oly kor utat té vesz tet tünk, tud juk. Nem az a prob lé -
ma, ha utat té vesz tünk. A prob lé ma az, ha nem té rünk vissza,
ami kor ész re vesszük, hogy té ved tünk.” Van nak bo lyon gó ke -
resz té nyek: kör be jár nak, mint ha az élet eg zisz ten ci á lis tu riz mus
len ne, cél nél kül, és anél kül, hogy ko mo lyan ven nék az ígé re te -
ket. Ôk azok, akik kör be jár nak, és ámít ják ön ma gu kat, mert azt
mond ják: én me gyek. Nem, te nem mész: te kör be jársz. Az Úr
azon ban azt ké ri tô lünk, hogy ne áll junk meg, ne té vesszünk
utat, és ne tén fe reg jünk az élet ben. Azt ké ri tô lünk, hogy fi gyel -
jünk az ígé re tek re, a pap sza vá ra, aki Is ten sza vát köz ve tí ti. Ha -
lad junk elô re az ígé re tek kel. Mi vel bû nö sök va gyunk, ezért utat
té veszt he tünk. Az Úr azon ban min dig meg ad ja a ke gyel met,
hogy vissza tér hes sünk.

Test vé re im az Úr ban! Krisz tus fel tá madt! Ezért az ô ne vé -
ben hív lak és vár lak, hogy a múlt se be it, rá gal ma kat, sé -
rel me ket be gyó gyít suk. Eb ben a ne héz zûr za va ros vi lág -
ban, Ve le min den szebb, jobb és él he tôbb lesz.

Ne az egy ház bû ne it, a ben ne lé vô em be ri gyar ló sá go kat
nézd, ha nem Krisz tust, aki Ér ted meg halt és fel tá madt!

SOK SZE RE TET TEL: AND RÁS ATYA

Nagy tisztelettel és szeretettel fordulok hozzátok, kedves nyáregyházi testvéreimhez, akik ôrzitek,

azokat a titkokat, amelyeket sajnos a világ már egyre kevésbé tart értéknek. Az Atya Isten

szeretete lesz újra tapasztalható, ha megnyitod szíved mélyén, azt a bezárt ajtót, amely a bôség,

gazdagság és áldás elôl bezárult. Sok-sok ünneppel találkozunk. Karácsony, húsvét, pünkösd, és

még sok világi és egyházi, vallási napok, amelyek arra késztetnek, hogy álljunk meg. 
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KEGYELMEKBEN GAZDAG,
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
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„Szü le tett Zol tán fi am de cem ber 15.
1848. dé li ti zen két óra kor Deb re cen ben, a
Har min cad ut cá ban, Or mós sza bó há zá -
ban, az ut cá ra nyí ló ka pu mel let ti szo bá -
ban. De cem ber 14-én es te Ta ci tus ról* be -
szél get tem fe le sé gem mel, mi dôn hir te len
rosszul lett. Egész más nap dé lig a le gir-
 tó za to sabb kí no kat szen ved te, mik nek
vissza gon do lá sa most is meg ráz kód tat ja
lel ke met; már eszem ágá ban sem volt,
hogy a szü lést túl fog ja él ni sze gény ke,
mert kü lön ben is oly ki csiny, vé kony és
gyön ge, vagy leg alább en nek lát szik, hogy
a szel lô is könnyen el bán hat nék ve le. Fi am
is oly gyön ge, oly hi deg, oly ki csiny
mond hat nám, oly alak ta lan volt, hogy az
el sô pil la nat ban hal va szü le tett nek vél -
tem. Har mad na pos ko rá ban meg be te ge -
dett, s a be teg ség még in kább el csi gáz ta;
de nem so ká ra föl gyó gyult, s az után foly -
vást szem lá to mást gya ra po dott.

Ke reszt ap ja Arany Já nos, a vi lág egyik
leg na gyobb köl tô je s leg be csü le te sebb em -
be re, ke resz tany ja Arany Já nos né, amily
egy sze rû asszony, oly jó fel es ség és anya.
Én is, Ju lis ka is vég te le nül örül tünk fi am
szü le té sén...”

FI AM SZÜ LE TÉ SÉ RE

„Ide, ide fia mat ke zem be,
Hadd szo rít sam a szí vem hez ôt!
Mint ha vol nék újon nan te remt ve,
Hogy él tem nek if jú lomb ja nôtt!

Üd vö zöl lek, lel kem szép kis ága,
Üd vö zöl lek, édes mag za tom!
Sí rá sod nak bá na tos za já ba
Be le ol vad ör ven dô da lom.

Kis pa rá nyom, mi lyen nagy öröm mel
Ál lok itt és né zem ké pe det!
Kell-e még pap? öröm könnye im mel
Ke resz tel lek én meg té ge det.”

(Rész let Pe tô fi Sán dor köl te mé nyé bôl)

„...de bi zo nyá ra leg na gyobb örö me volt
ezen az én bol do gult szü le im nek. Apám
ezt ír ta Pest rôl de cem ber 20-án: Sze re tett
gyer me ke im, el ôször is csak ál lan dó
egész sé get kí vá nok az is ten tül sze re tett
Zol tá nom nak és Ju lis kám nak és ne ked,
Sán do rom. Meg kap tam le ve le det, lel ki
örö möt ér zet tem, úgy szin te éde sa nyád
is, hogy az is ten bé kes sé ge sen meg sza ba -
dí tot ta ked ves Ju lis kán kat a szü lés mel -
lett. Ez után is kí vá nunk friss egész sé get
ár tat lan Zol tá nom nak, hogy nagy ra nô -
jön. Ugyan 20-án örö mem ben ho zat tam
egy ic ce bort, és po ha rat emel tem, hogy
még ne kem is le het uno kám ról be szél ni.
Örö mem ben Gyu ri nak is vet tem egy me -
szely bort, mint ré gi szol gád nak, fi am.
Csó ko lunk sze re tett gyer me ke im. Zol tán -
nak kar dot kell sze rez ni, mert kü lö nös
esz ten dô ben szü le tett, hogy min den kis -
gyer mek ol da lán kar dot kell lát nunk.
Ed dig kü lö nös vá gyá som volt a harc ra,
de most már tíz annyi van, hogy ked ves
uno kám ne jus son po gá nyok ke zé be. Csak
az Is ten egész sé get ad jon, nem ma ra dok
itt hon.”

Apám a tél foly tán lát ta Zol tánt, s ha -
tár ta lan gyö nyö re telt ben ne.

„… ha lá los ágyán, mi kor már be szél ni
nem tu dott, kar ja it úgy moz gat ta, mint -
ha kis gyer me ket rin gat na, ez zel akar ván
tud tá ra ad ni anyám nak, hogy a kis uno -
ká ról gon dol ko dik. Oh fi am, ha fel nôsz,
légy tisz te let tel és sze re tet tel e két szent
öreg em lé ke iránt, kik en ge met oly vég te -
le nül sze ret tek, s kik té ge det is, ha meg
nem hal nak va la, oly vég te le nül sze ret tek
vol na, mint csak sze ret het anyád és
apád!” (Pe tô fi Sán dor: Zol tán fi am
élet raj za hét hó na pos ko rá ig. In: Pe -
tô fi Sán dor pró zai mû vei. Szé pi ro -
dal mi Könyv ki adó, Bu da pest, 1967.
533-535. ol dal.)

A Pe tô fi Sán dor és Szend rey Jú lia
evan gé li kus-ró mai ka to li kus ve gyes
há zas ság ból szü le tett Pe tô fi Zol tán ból
– akit pó lyás ként még Vö rös marty Mi -
hály né (1825-1882) és Va chott Sán dor né
(1830-1896) is elô sze re tet tel rin ga tott –
kü lö nös sor sú em ber vált.

Tra gi ku san rö vid éle te alatt – rö vi -
debb idô tar ta mú pá lyá ja alatt, mint ap -
jáé – pró bál ta vé gig fut ni, utá noz ni a
Pe tô fi-fé le utat. Édes ap já ra gya kor la-
 ti lag nem is em lé ke zett, hi szen alig
egyesz ten dôs volt, ami kor hal ha tat lan
szel le mû po é tánk nak a se ges vá ri üt kö -
zet ben nyo ma ve szett.

„Vaj ha egy kor ek kép pen szó la ná nak,
Nem bú sul va sí rom szé li nél:
Meg halt! de nincs ká ra a ha zá nak,
Nincs, mert lel ke a fi á ban él.”

Ek kép pen zá rul Pe tô fi Sán dor Fi am
szü le té sé re cí mû köl te mé nye.

Zol tán ezt a „súlyt” rö vid éle tén át
vé gig hor doz ta. Saj nos, ahogy Kosz to -
lá nyi (1885-1936) is pap ír ra ve tet te:

„Ma csak ál do za tot lá tunk ben ne,
egy tö ré keny, be te ges tró nö rö köst,
aki nem bír ta el ap ja ne héz ko ro ná ját,
s las san és szo mo rú an ver gô dött a sí rig.”

Zol tán nem vé let le nül hord ta ma gá -
nál éle te vé gé ig ap ja egyet len hi te les
arc ké pét, a da ger ro ti pot**, ame lyet ta -
lán any já tól vagy nagy báty já tól kap ha -
tott meg. Ter mé sze tes ez a szel le mi
von zó dás, me lyet az apa hi ány, a hi á -
nyos sze re tet táp lál ha tott lel ké ben.
Min de zért vé gig ap ja nyom do ka in
akart ha lad ni, min ta ként vers írás sal és
szí né szi pró bál ko zás sal.

1849-et kö ve tô en a kis Zol tán anyai
nagy ap já nál, Er dô dön, majd mos to ha -
ap já nál, Pes ten ne vel ke dett. Pe tô fi
Sán dor el tû né sét s a sza bad ság harc
bu ká sát a gyá szi dô alig egyé ves el tel -
tét kö vet ve a tá masz nél kül ma radt, fi -
a tal öz vegy, Jú lia egy új há zas ság ban
re mél te meg ta lál ni fia fel ne ve lé sé nek
biz to sí té kát. Az is mert tör té nésszel és
egye te mi ta nár ral, Hor vát Ár pád dal
(1820-1894) kö tött fri gye nem volt fel -
hôt len, ez rá nyom ta bé lye gét Zol tán
sor sá ra is.

Jú lia el ha nya gol ta el sô szü lött gyer -
me két, aki nek ta nul má nyi ered mé nyei
nem vol tak fé nye sek: úgy, mint ap ja, ô
is meg bu kott. Mi vel any ja nem for dí -
tott kel lô fi gyel met fia ne ve lé sé re,
ezért nagy báty ja – egyet len gyám ja –
Pe tô fi (Pet ro vics) Ist ván (1825-1880),
a gyer mek te len csá kó pusz tai jó szá g-
i gaz ga tó vet te ma gá hoz.

Ist ván meg di csô ült báty ja ha tá sá ra
ma ga is szí ve sen ver selt, szá mos köl te -
ményt írt, me lyek a Va sár na pi Új ság
ha sáb ja in és más szé pi ro dal mi la pok -
ban je len tek meg az 1850-es évek ben.
A hoz zá ke rü lô Zol tánt szi go rú an fog -
ta, gaz da sá gi szak em bert sze re tett vol -
na be lô le fa rag ni, ilyen faj ta is ko lát kí -
vánt ve le el vé gez tet ni, de az if jú csak -
is gim ná zi um ba akart men ni to vább ra
is. Szar va son foly tat ni tud ta a ta nu lás
min dad dig, amíg el nem kezd te haj -
szol ni az él ve ze te ket, s meg nem szö -
kött. A tan évet ke reszt ap ja, Arany Já -
nos (1817-1882) pat ro ná lá sa mel lett
Nagy kô rö sön fe jez te be, majd – Pe tô fi
Ist ván köz ben já rá sá ra – Sze ged re ke -
rült a pi a ris ták hoz. A 20. szá zad ele ji
ma gyar ság leg je len tô sebb lí rai ki fe je -
zô jé nek, Ju hász Gyu lá nak (1883-1937)
anyai nagy ap já nál, a vá ros utol só, de
na gyon si ke res gomb kö tô- és pa szo -
má nyos mes te ré nek, Kal ló An tal nak
(1834-1913) Sör ház ut cai há zá ban la -
kott kosz tos di ák ként.

100 esz ten de je, 1913-ban, nagy ap ja
el huny ta kor Ju hász meg is em lé ke zett
er rôl:
„A kis szo bá ban, hol e ver set írom,
la kott Zol tán ka, a szép, bús gye rek
S me ren gett egy ko rai, messze sí ron,
Hol ap ja al szik. Ó, hol is le het?”

(Ju hász Gyu la: Pe tô fi Zol tán)

Úgy tûnt, Kál ló ék nál a fiú meg fe -
gyel mez te ma gát, köny vek közt tel tek
nap jai, nem csa pon gott.

Egy szer csak Sze ged-szer te szárny ra
ka pott a hír, hogy a nem zet hôs köl tô jé -
nek, Pe tô fi Sán dor nak a fia a vá ros ban
él. Csak ha mar nép sze rû ség re tett szert,
is mét szé gyen le tes élet vi tel be kez dett,
sor ra jár ta a kocs má kat, vé gül le sem
érett sé gi zett, ott hagy ta az is ko lát.

Né mi pénz zel a zse bé ben el ha tá roz -
ta, hogy se géd szí nész nek áll Deb re -
cen ben: „Zol tán egy na pon szín la pot lá -
tott, és azon nal ha za jött, pe dig az is ko lá -
ba in dult. Szín la pot lát tam, nem me gyek
töb bé is ko lá ba! – ki ál tot ta lel ken dez ve, és
tán colt örö mé ben. A Szín lap az ô szá má -
ra a sza bad sá got, a sze rel met, a mû vé sze -
tet, az új éle tet je len tet te. Nem le he tett
bír ni ve le töb bet.

Men ni akart. No mád ösz tö nei fe léb red -
tek, ka lan dos vé re el szó lí tot ta a bé kés,
csön des és csa lá di as kör nye zet bôl. Nagy -
apám lát ta, hogy itt az idô Pe tô fi Ist ván
vég sô meg ha gyá sát tel je sí te ni. Ki ad ta a
pén zét Zol tán nak, aki most már nem
akart töb bé hal la ni sem a ta nu lás ról, az
érett sé gi rôl, ha nem ment Deb re cen be,
Cso ko nai vá ro sá ba, ahol ap ja éle te leg sa -
nya rúbb te lét töl töt te… ”
(Ju hász Gyu la: A kis Pe tô fi Sze ge den.
Sze ged és Vi dé ke, 1911. áp ri lis 15.)

1867-et ír tak ek kor, az or szág gyö ke -
res vál to zá sok elé né zett, de az if jú
Pe tô fi mit sem tö rô dött ilyes fé le dol -
gok kal ezek ben a na pok ban. Ga ra bon -
ci ás ként kó bo rolt, eb ben is kö vet ni
akar va ap ja pél dá ját.

Ne ve hal la tán az em be rek cso dál koz -
tak, hogy va ló ban a láng lel kû Pe tô fi
Sán dor fi á val ta lál koz hat nak. Fô ként a
fi a tal lá nyok ug rál ták kör be elô sze re -
tet tel, ô pe dig ezt egy ál ta lán nem bán ta:

„De nin csen is a vi lá gon sen ki sem,
Ki ért olyan hôn do bog na fel szí vem,
Mint do bog fel az te ér ted, szép le ány,
Aki nél nincs ked ve sebb, csak ha zám!”

(Pe tô fi Zol tán: Bú dal)

Zol tán nak ter mé sze te sen gya ko ri
fog la la tos ko dá sa volt a ver se lés, sôt a
mû for dí tás is. Né hány ver sét, il let ve
el be szé lé se it, for dí tá sa it csak ha lá la
után kö zöl ték.

A há nya tott szí né szi min den na pok,
a ren de zet len élet vi tel ha mar ki kezd te
az alig 20 éves fi a ta lem ber egész sé gét.
1869-ben Kecs ke mé ten ját szott utol já -
ra, de már alig állt a lá bán, elôbb ro ko -
nok nál, majd sza na tó ri um ban ke re-
 sett gyó gyu lást tü dô ba já ra. Va ló já ban
azon ban nem vet te ko mo lyan a be teg -
sé gét, nem adott esélyt ma gá nak a
gyó gyu lás ra.

Amint ki csit job ban lett, már is ré gi
élet mód ját akar ta foly tat ni min dad dig,
amíg az tán nagy be teg nem lett, s vé -
gül 1870. no vem ber 5-én reg gel, éle te
22. évé ben meg halt.

„...a ma gyar Sas fi ók nagy sze rû és
láng lel kû ap já tól nem ka pott más örök sé -
get a sze gény sé gen és di csô sé gen kí vül,
csak a szi laj és büsz ke fi a tal ság el lo bo gó
élet vá gyát.”

(Ju hász Gyu la: A kis Pe tô fi Sze ge den.
Sze ged és Vi dé ke, 1911. áp ri lis 15.)

Po rai éde sany já val, nagy szü le i vel
és nagy báty já val kö zös sír ban nyu -
gosz nak a Ke re pe si te me tô ben. Nem
messze az ár kád sor tól lé vô hal muk
fel ett 1913 óta Bory Je nô (1879-1959)
szob rász fô haj tás ra kész te tô sír em lék
je le ôr zi em lé kü ket – egy ben szim bo -
li ku san em lé kez tet ve Pe tô fi Sán dor ra
is, aki tá vol tô lük, va la hol messzi
föld ben pi hen. Ta lán ezért is lát ni
min dig pi ros-fe hér-zöld sza la gos ko -
szo rút a „bör tö né bôl sza ba dult sas
lel kem”-et a vég te len sza bad ság ma -
da rá val jel ké pe zô csa lá di sír bol ton,
mert igen, a Pe tô fi – név esz mény ké -
pé vé for má ló dott a ma gyar sza bad -
ság nak.

KE RE CSÉ NYI ZOL TÁN NYO MÁN

VESZ TEG IST VÁN NÉ

* Ta ci tus: Pub li us Cor ne li us 
Ta ci tus, ró mai tör té ne tí ró

** Da ger ro tí pia: A fo tog rá fi á ban 
az el sô ként gya kor la ti hasz ná lat ba 
ke rült kép rög zí té si el já rás

Petôfi Sándor kilenc hónappal a márciusi forradalom
kitörése után, a téli hadjárat elindulásának estéjén
éppen szabadságon tartózkodott, és szeretett felesége
Júlia ágyánál ült, aki áldott állapotban volt. 
Hamarosan megszületett szerelmük gyümölcse.
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A FIÚ „AKI NEM BÍRTA EL 
APJA NEHÉZ KORONÁJÁT”

EZ + AZ EZ + AZ

Petôfi Zoltán
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RECEPTTÁR

HOZ ZÁ VA LÓK
• 1 kg csirkeszárny
• 6+1 evôkanál méz
• 6 evôkanál szójaszósz
• 6 evôkanál ketchup
• 6 evôkanál olívaolaj
• 6 gerezd fokhagyma
• bors, pirospaprika
• cayenne bors

HOZ ZÁ VA LÓK
Keksz:
• 23 dkg liszt
• 13 dkg jó minôségû

kakaó (érdemes 
a drágább Holland
cukrozatlan kakaóport
használni, hogy szép
sötét legyen a színe 
és ízben is erôteljes)

• 1 teáskanál 
szódabikarbóna

• 1/2 teáskanál sütôpor
• 12 dkg vaj vagy 

margarin (puha)
• 12 dkg porcukor
• 1 db tojás

(szobahômérsékletû)
• csipet só
Krém:
• 5 dkg vaj
• 25 dkg porcukor
• 5 evôkanál habtejszín
• 1 teáskanál vanília

kivonat

MÉZES-CSÍPÔS CSIRKESZÁRNY

OREO KEKSZ HÁZILAG

TIPP:
A krémet ízesíthetjük is
különbözô aromákkal. 
A gyümölcsaromáktól
pedig szép színes is 
lesz a krém!

EL KÉ SZÍ TÉS
1. Egy nagy tál ba tesszük a mé zet, szó ja -

szószt, ket chu pot, olí va o la jat és a zú zott
fok hagy mát.

2. Rá szó runk kb. fél la pos mok kás ka nál bor -
sot, és enn él ki csit ke ve sebb pi ros pap ri -
kát.

3. A csir ke szár nya kat ket té vág juk, majd jól
meg hem per get jük, el ke ver jük a mé zes
ön tet ben. Pár órá ra hû tô be tesszük.

4. Majd ki vesszük a tál ból a szár nya kat, és
át tesszük egy tep si be. A tál al ján ma radt
szószt nem önt jük rá rög tön a csir ké re,
ha nem el ke ver jük még 1 evô ka nál méz -
zel, és fél re rak juk.

5. A tep si szár nyat be tol juk a 180 °C fok ra
elô me le gí tett sü tô be, és 20 per cig süt jük.

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A lisz tet szi tál juk be le egy ma gas fa lú edény be

a sü tô por ral és a szó da bi kar bó ná val együtt.
Ke ver jük hoz zá a ka kaó port és a csi pet sót.

2. A va jat vagy mar ga rint és a cuk rot ro bot gép
se gít sé gé vel ke ver jük ha bos ra, majd ad juk
hoz zá a to jást és ke ver jük to vább, hogy szép
si ma le gyen.

3. A lisz tes ke ve ré ket önt sük hoz zá fo ko za to -
san a to já sos masszá hoz (ér de mes olyan ro -
bot gé pet hasz nál ni, amely tész ta da gasz tás -
hoz al kal mas, mert szép si ma és fé nyes kell,
hogy le gyen) és gyúr juk jól össze.

4. Nyújt suk ki a tész tát 3-4 mm vas tag ra és
egy 4-5 cm-es ke rek szag ga tó val szúr juk ki
az összes tész tát. (Amennyi ben van ott hon
min tá zó ki szú ró, úgy a tep si be he lye zés után
ér de mes min táz ni a kek szek te te jét, hogy iz -
gal mas le gyen.)

5. Sü tô pa pír ra he lyez zük rá a kek sze ket és
160 °C fo kon 6-7 per cig süs sük kész re.
(Ki csit pu ha még, ami kor ki vesszük a sü tô -
bôl, de ki hûlt ál la pot ban már tö ké le tes lesz
az ál la ga.)

6. Te gyük fél re hûl ni a kek sze ket és ké szít sük el
a kré met.

7. A va jat, a cuk rot és a va ní lia ki vo na tot ke ver -
jük ha bos ra ro bot gép pel.

8. Fo ko za to san ke ver jük hoz zá a hab tej színt.
Kré mes, de sû rû ál la got kell kap nunk. Te -
gyük hû tô be, hogy jól össze áll jon.

9. Ami kor már ki hûlt a keksz és a krém is tö ké -
le tes, egy te ás ka nál se gít sé gé vel te gyünk
egy kis hal mot a krém bôl az egyik keksz kö -
ze pé re. Te gyük a te te jé re egy má sik kek szet,
és nyom juk össze úgy, hogy a krém egész
a szé lé ig ér jen.

6. A 20 perc le tel te után a meg ma radt
szósszal át ken jük a szár nya kat, és meg -
szór juk ca yen ne bors sal.

7. Vissza tesszük a sü tô be, és még 25-30
per cet süt jük, eköz ben még egy szer, vagy
két szer meg lo csol juk a lé vel, ami alat ta
sül.

8. Jég sa lá tá val tá lal juk, me lyet meg lo cso -
lunk a csir ke fi nom meg sült szaft já val.

p ri lis 6-án le zaj lott ha zánk ban a par -
la men ti vá lasz tás, mely a FI DESZ-
KDNP szö vet ség nagy ará nyú gyô -

zel mét hoz ta. Nyár egy há zán – a már
meg szo kott mó don – 3 sza va zó he lyi ség -
ben ad hat ták le vok su kat a vá lasz tás ra
jo go sul tak. 18 or szá gos lis tát ál lí tó párt
ill. párt szö vet ség, és 17 egyé ni je lölt in -
dult a meg mé ret te té sen.

A 199 fô re csök kent par la ment ben te -
le pü lé sün ket Po gá csás Ti bor a FI DESZ-
KDNP je lölt je kép vi se li majd, aki a vá lasz -
tó ke rü let ben 46,34%-os ered ményt ért
el (2. he lyen a Job bik je lölt je vég zett
25,34%-al, a Kor mány vál tók je lölt je pe -
dig 21,53%-ot ka pott).

Nyár egy há zán 2962 fô vá lasz tás ra jo -
go sult ból 1596-an vet tek részt a sza va -
zás ban, ami 53,88%-os rész vé tel nek fe -
lel meg (az or szá gos rész vé te li arány
61,73%, a vá lasz tó ke rü le ti pe dig 55,9%
volt).

EGYÉNI EREDMÉNYEK
Kapott

A jelölt neve Jelölô szervezet(ek) érvényes Arány
szavazat

1. Pogácsás Tibor FIDESZ-KDNP 706 44,80%
2. Dr. Kereszturi Imre JOBBIK 503 31,92%
3. Braun Róbert MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 290 18,40%
4. Török László LMP 39 2,47%

További jelöltekre leadott szavazatok összesen 38 2,41%
Érvényes szavazatok összesen 1576

LISTÁS EREDMÉNYEK
Kapott

A pártlista neve érvényes Arány
szavazat

1. FIDESZ-KDNP 690 43,75 %
2. JOBBIK 498 31,58 %
3. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 294 18,64 %
4. LMP 48 3,05 %

További szavazatok összesen 47 2,98 %
Érvényes szavazatok összesen 1577
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A 2014. évi országgyûlési választások
nyáregyházi eredményei

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
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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!

199 Ft
kedvezmény 

50%

1199 Ft
kedvezmény 

50%

399 Ft
kedvezmény 

50%

199 Ft
kedvezmény 

50%

590 Ft
kedvezmény 

20%

499 Ft
kedvezmény 

20%
3999 Ft
kedvezmény 

20%

2990 Ft
kedvezmény 

40%
1990 Ft
kedvezmény 

20%

1590 Ft
kedvezmény 

20%

620 Ft
kedvezmény 

20%

2190 Ft
kedvezmény 

20%

Az akció idôtartama: 2014.04.01–2014.05.31-ig

Mindenkit szeretettel várunk!




