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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2014. no vem ber 18.

A Kép vi se lô-tes tü let

• tu do má sul vet te, ill. el fo gad ta a Nyáry
Pál Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû -
vé sze tok ta tá si In téz mény, va la mint
a Nap su gár Óvo da be szá mo ló ját a
2013/2014. tan év ill. ne ve lé si év in -
dí tá sá ról.

• té rí tés men te sen biz -
to sí tot ta a 917/1
hrsz-ú te rü le tet Két
Szív Ró mai Ka to li -
kus Plé bá nia ré szé re
tan gaz da ság lét re ho -
zá sa cél já ból.

• meg bíz ta Kri zsán Mi hályt a Nyár fa Kft.
ügy ve ze tôi fel ada ta i nak el lá tá sá val
2015. ja nu ár 1. nap já tól 2019. de -
cem ber 31. nap já ig.

Sze lek tív hul la dék szál lí tás
á jé koz tat juk Nyár -
egy há za Köz ség La -

kos sá gát, hogy a sze -
lek tív hul la dék szál lí tás
2015-ben min den hó -
nap má so dik csü tör tö -
kén tör té nik.

HUL LA DÉK SZÁL LÍ TÁ SI IDÔ PON TOK
ja nu ár 15. má jus 14. szep tem ber 10.
feb ru ár 12. jú ni us 11. ok tó ber 8.
már ci us 12. jú li us 9. no vem ber 12.

áp ri lis 9. au gusz tus 13. de cem ber 10.

EL ÉR HE TÔ SÉ GE INK:

Tel.: 06 (29) 496-768, Fax: 06 (29) 496-728
E-ma il: ugy fel szol ga lat@ger je for ras.hu

Tisz te let tel: GER JE FOR RÁS NONP RO FIT KFT.

HE LYES BÍ TÉS
Leg utób bi lap szá munk ban té ve sen je lent
meg a DA KÖV Kft. ügy fél fog adá si ide je.
Az ivó víz zel kap cso la tos ügyek in té zé sé re min den hét fôn
15-tôl 18 órá ig van le he tô ség a Pol gár mes te ri Hi va tal
au lá já ban.

• ren de le tet al ko tott az Ön kor mány zat
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról.

• el bí rál ta a hát rá nyos szo ci ál is hely -
ze tû fel sô ok ta tá si hall ga tók, il le tô leg
fel sô ok ta tá si ta nul má nyo kat kez dô
fi a ta lok tá mo ga tá sá ra lét re ho zott
Bur sa Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösz -
tön díj rend szer
2015. évi pá lyá-
za ti for du ló já ra
ér ke zet pá lyá -
za to kat.

• a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal
2014. évi mun ka rend jé ben 2014. de -
cem ber 22-23., va la mint 2014. de -
cem ber 29-31. na pok ra igaz ga tá si
szü ne tet ren delt el.

• tá mo ga tást biz to sí tott a 2014. évi
Fa lu ka rá csony prog ram ja i hoz, mely -
nek idô pont ja 2014. de cem ber 14.,
hely szí ne a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko -
la au lá ja.

2014. de cem ber 16.

A Kép vi se lô-tes tü let

• jó vá hagy ta a há zi se gít ség nyúj tás biz -
to sí tá sa ér de ké ben Mo nor Vá ros Ön -

kor mány za tá val kö ten dô fel adat-el lá -
tá si szer zô dés ter ve ze tét.

• el fo gad ta a 2015. évi bel sô el len ôr zé -
si ter vét.

• el fo gad ta a pol gár mes ter re és a Hu -
mán Bi zott ság ra át ru há zott ha tás kö re -
i nek gya kor lá sá ról szó ló be szá mo lót.

2014. de cem ber 19.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött pá lyá zat be nyúj tá sá ról a
2014. évi rend kí vü li ön kor mány za ti
tá mo ga tás el nye ré se ér de ké ben.

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

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl

T
Ok má nyi ro dai ügy fél fog adás vál to zá sa

r te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy 2014. de cem ber 1.
nap já tól a Mo no ri Já rá si Hi va tal Mo no ri Ok má nyi ro dá já ban

az ügy fél fog adá si rend az aláb bi ak sze rint mó do sul:

Hét fô: 7.00-17.00
Kedd: 8.00-18.00
Szer da: 8.00-20.00
Csü tör tök: 8.00-18.00
Pén tek: 8.00-16.00

Meg ér té sü ket kö szön jük!

HUSZ ENI KÔ JU DIT I JÁ RÁ SI HI VA TAL VE ZE TÔ

É
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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. Az 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 2015-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.

Magánszemélyek apróhirdetéseit (adok-veszek)
térítésmentesen közzétesszük a hirdetés leadását követô lapban!

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!

KIADJA: 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

MEGJELENIK: kéthavonta, 
1400 példányban 

FELELÔS SZERKESZTÔ: 
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZÔSZERKESZTÔ: 
Princz Mihály 

CÍMLAP: 
MÉZESKALÁCS ISKOLA

Fotó: Jakubik Ágnes

KAPCSOLAT: 
ujsag@nyaregyhaza.hu 

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

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

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Fajka Lajos János .............. augusztus 1.
Szekeres József ..................... október 4.
Varga József ....................... október 18.
Ágoston Ferencné
(sz. Higyisán Velinka) ........... október 21.
Veszteg Istvánné
(sz. Pesti Katalin) ................ október 23.
Nánási Ferencné
(sz. Czibulka Erzsébet)......... november 4.
Varga György József ......... november 21.
Dóri József ...................... november 30.

75 évesek:
Ország János ........................ október 8.
Rónaszéki László ................. október 12.
Albert József Jánosné
(sz. Maszel Erzsébet) ........... október 25.
Szalma Lajosné
(sz. Haraszti Mária) ............ november 1.
Sztankovics István ............ november 11.
Ország Jánosné
(sz. Kovács Julianna)......... november 20.
Ország Sándorné
(sz. Hiczkó Borbála) ......... december 28.

80 évesek:
Egerszegi Sándorné
(sz. Horinka Mária) ................ október 1.
Nyúl László......................... november 6.
Krizsán Mihályné
(sz. Ruszinkó Julianna) ..... november 12.

(2014. OKTÓBER 1-TÔL DECEMBER 31-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

Takács Imréné
(sz. Takács Angyalka) ......... december 7.
Hornyák György ................ december 12.

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

Is ten él tes se Önö ket erô ben, 
egész ség ben!

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:

Maitz László és 
Tollasi Zsuzsanna ......... november 20-án
Mehonja Skender és 
Töreki Zsuzsanna Sára... november 20-án

Hosszú, bol dog há zas sá got kí vá nunk!

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Kiss Zoltán és Boros Judit fia
Dominik ........................... október 4.

Zorta Ahmed és Horváth Zita leánya
Jázmin Hanna .................. október 9.

Deák Zoltán és Velladics Mónika leánya
Lili ................................. október 14.

Kovács Zoltán és Solymosi Krisztina leánya
Viktória ...................... november 10.

Fehér Imre és Vaszi Klaudia fia
Imre ........................... november 11.

Rafael Ferenc és Bosnyák Cintia fia
Ferenc Rikárdó ........... november 22.

Tamás Gergô és Gendúr Krisztina fia
Benjámin....................... december 5.

Maitz László és Tollasi Zsuzsanna leánya
Abigél............................ december 9.

Tóth Gábor és Obermayer Erika fia
Gergô .......................... december 22.

Turóczi Zoltán és 
Czalbert Brigitta Mónika leánya

Barbara Izabella .......... december 27.

Gra tu lá lunk a szü lôk nek, 
és kö szönt jük a gyer me ke ket! 

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 2015. február 10-ig küld je el a ké pet az
uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

EL HUNY TAK:

Kun Jánosné (sz. Pallaga Irén) ........ (85)
Váraljai János................................. (87)
Tóth Béláné (sz. Bózai Mária) .......... (66)
Veróczki Gábor ............................... (64)
Borkuti Ilona .................................. (57)
Bernula Jánosné (sz. Béres Veronika) (69)
Vörös János .................................. (61)
Tuska Tibor Kálmán......................... (65)
Lestár Jánosné (sz. Gál Eszter)......... (84)
Laczkó Sándor .............................. (78)

Osz to zunk a hoz zá tar to zók gyá szá ban!
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!

Turóczi Barbara Izabella Maitz Tollasi Abigél

do ni át tö rés 72. év for du ló já ra em lé kez tünk ja nu ár 11-én a Hô sök szob rá -
nál. Rö vid múl ti dé zést kö ve tô en a je len lé vôk kö zö sen éne kel ték el a ma -

gyar Him nuszt. Ezt kö ve tô en az em lék mû -
nél hô se ink em lé ké re ko szo rút he lye zett el
Nyár egy há za Ön kor mány za ta ne vé ben Mé -
szá ros Sán dor pol gár mes ter, a Kos suth La -
jos Nem ze tôr Egye sü let ne vé ben Mor vai
Vil mos já rá si pa rancs nok, va la mint a Tör té -
nel mi Vi té zi Rend több tag ja.
Kö szön jük a dísz ôr sé get a Da ba si Ha gyo -
mány ôr zô Hon véd tü zér Köz hasz nú Ala pít -
vány tag ja i nak, va la mint a szer ve zés ben
nyúj tott se gít sé get Papst Jó zsef el nök úr nak.

öz sé günk ben be fe je zô dött a csa -
tor na há ló zat ki épí té se. Ez zel egy
idô ben el in dult a pró ba üzem, és a

má so dik üte mes la kó há zak rá kö té se a
há ló zat ra. A meg nö ve ke dett mennyi sé gû
szenny víz zel együtt meg sza po rod tak az
ut cai át eme lô szi vattyú le ál lá sok is. Emi -
att a szenny víz fel tor ló dik, ami – szél sô -
sé ges eset ben – a mé lyeb ben fek vô in -
gat la nok el árasz tá sát is okoz hat ja.

A le ál lá so kat nem mû sza ki prob lé ma
okoz za, ha nem az, hogy egye sek kom -
mu ná lis sze me tet jut tat nak a há ló zat ba.
A csa tor ná ba be ke rü lô, kü lön bö zô oda
nem il lô tár gyak és esz kö zök (pl. fel mo só
fe jek a mû anyag össze fo gó val együtt,
gyer mek ru hák, nôi- és fér fi al só ne mûk,
WC il la to sí tó mû anya gok, tép he tet len tör -
lô ken dôk, stb.) a szi vattyú la pát ra fel te ke -
red ve rend sze res le ál lá so kat okoz nak!

A csa tor na te le pen 3 dol go zó van je -
len leg al kal ma zás ban. Egy a te le pen lát
el ál lan dó szol gá la tot, ket tô a szi vattyúk
fo lya ma tos tisz tí tá sá val fog lal ko zik na pi
24 órá ban – szom ba ton, va sár nap és ün -
nep na po kon is. Ta pasz tal tam, hogy a ka -
rá cso nyi ün ne pek nagy ré szét sem a csa -
lád juk kal, ha nem a szenny víz tár sas ágá -
ban töl töt ték el… Kér de zem Önök tôl,
akik eze ket az oda nem il lô tár gya kat va -
la mi úton-mó don be jut tat ják a csa tor na -
rend szer be: Mi lyen gon dol ko dá sú em be -
rek? Mi ért nem tu dunk vi gyáz ni ér té ke -
ink re, mi ért kell min dent tönk re ten ni?

Az üze mel te tôk fo lya ma to san a la ko -
sok gon dat lan sá gá ból oko zott meg hi bá -
so dá so kat ja vít ják (tisz tít ják a szi vattyú -
kat). Olyan mun kát vé gez nek, me lyet a
prob lé má kat elô i dé zô la ko sok ta lán nem
is vál lal ná nak… Mind emel lett nem jut
elég ide jük ar ra, hogy az újon nan csat -
la koz ni kí vá nók in gat lan ja it rá kös sék a
szenny víz há ló zat ra.

A csa tor na há ló za tot és a tisz tí -
tó te le pet üze mel te tô dol go zók
és az ön kor mány zat ne vé ben is
kér jük Önö ket, hogy min den víz -
ben old ha tat lan anyag (fel mo só
ma dzag, in tim be tét, tör lô ken dô,
ru ha ne mû, stb.) köz csa tor ná ba
tör té nô el he lye zé sét ke rül jék!

A csa tor na szennye zôk fel de rí té sét az
üze mel te tô meg kezd te. Azon in gat la nok -
nál, ahol egy ér tel mû en bi zo nyít ha tó a
sza bály ta lan csa tor na hasz ná lat, a tu laj -
do no sok ill. hasz ná lók csa tor na bír ság ki -
sza bá sá ra szá mít hat nak!

Bíz va az Önök jó szán dé ká ban:
MA SZEL LÁSZ LÓ I AL POL GÁR MES TER

Tisztelt Lakosság!
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A DONI ÁLDOZATOKRA 
EMLÉKEZTÜNK

A

K

EZ+AZ

A Magyar Vöröskereszt 
Nyáregyházi Alapszervezete

véradásra vár minden segíteni
szándékozó nyáregyházi lakost!

VÉRADÁS HELYE:
Idôsek Napközi Otthona

(2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1.)

VÉRADÁS IDEJE:
2015. február 20. (péntek) 

13.00-17.00

ADJ VÉRT, ÉS MENTS 
MEG 3 ÉLETET!

A VÉRADÁSRA HOZZA MAGÁVAL
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, 

LAKCÍM- ÉS TAJ-KÁRTYÁJÁT!

A szennyvíz rendszer használatáról



lét szám ra va ló te kin tet tel az
al só- és fel sô ta go zat ré szé re
kü lön ke rül meg ren de zés re.

A „ki csik” 12 órá tól 16.30-ig, míg a „na -
gyok” fél 5-tôl es te 9 órá ig hó dol hat nak
a far san gi mu la to zás nak. Az is ko lás
gyer me ke ket a szü lôk, nagy szü lôk,
test vé rek, ro ko nok is el kí sér he tik, meg -
te kint he tik.

Né hány mon dat ban sze ret ném Önö -
ket tá jé koz tat ni a Szü lôi Mun ka kö zös -
ség, il let ve az is ko lai Di ák Ön kor mány -
zat tal tör tént meg be szé lé sek rôl. Ügyel -
tünk ar ra, hogy az is ko la ed dig be vált
ha gyo má nya it meg tart suk, de új öt le -

tek kel is szí ne sít sük. Egyé ni és cso por -
tos jel me zes fel vo nu lá son gyö nyör köd -
he tünk a kü lön bö zô me se- és ál lat fi gu -
rá ba öl tö zött mas ka rák ban, amely nagy
iz gal mat és vá ra ko zást je lent a gye re -
kek és pe da gó gu sok szá má ra egya ránt.

A le göt le te sebb jel me ze ket a 3 ta gú
zsû ri kü lön aján dék kal ju tal maz za.
A nagy iz ga lom mal várt tom bo la sor so -
lá son szebb nél szebb aján dé ko kat vi het -
nek ha za a sze ren csés nyer te sek. Lesz
„zsák ba macs ka”, ahol min den ki nyer,
mely nek be vé te le a nyol ca dik év fo lya -
mot il le ti meg. A bü fé ben le he tô ség lesz
szend vics, üdí tô, sü te mény, pop corn fo -

gyasz tá sá ra. A ren dez vény alatt be folyt
össze gek (bel épô, tom bo la, bü fé) to -
vább ra is az is ko lánk ban ta nu ló gyer me -
kek ré szé re lesz for dít va. Pén te ki na pon
a di á kok a már meg szo kott is ko lai já rat -
tal köz le ked het nek, il let ve a nap vé gén
21 óra kor „bu szos” La ci bá csi is ren del -
ke zés re áll mind a fel sô nyá regy há zi,
mind a pi li si gye re kek ré szé re.

Bí zom ben ne, hogy egy kel le mes
han gu la tú, vi dám na pot fo gunk együtt
töl te ni a gyer me ke ink kel. Na gyon sok
sze re tet tel vá runk min den ked ves ér -
dek lô dôt!

HE RING GÁ BOR I SZMK EL NÖK

szû rés re a vé dô nô vel egyez te tett
idô pont ban, la kó he lyük kö ze lé -
ben ke rül sor, így meg spó rol hat -

ják a szak ren de lô be uta zást és a vá ra ko -
zást. Er re kí nál le he tô sé get egy eu ró pai
uni ós pro jekt (TÁ MOP-6.1.3/A), amit az
Or szá gos Tisz ti fô or vo si Hi va tal ko or di nál.
Cél ja a vé dô nôi méh nyak szû rés or szá gos
ki ter jesz té se, il let ve hogy ja vít sa a méh -
nyak szû rés el ér he tô sé gét és hoz zá fér he -
tô sé gét az érin tett nôk szá má ra.

Ma gyar or szá gon na pon ta meg hal egy
nô méh nyak rák kö vet kez té ben, an nak el -
len ére, hogy a méh nyak kez de ti el vál to -
zá sa i nak fel is me ré sé vel és ke ze lé sé vel a
be teg ség gyó gyít ha tó. A méh nyak rossz -

Eb ben az év ben ün ne pel jük is ko lánk
ala pí tá sá nak 130. év for du ló ját. 
Eb bôl az al ka lom ból sze ret nénk egy
is ko la tör té ne ti ki ál lí tást szer vez ni.

hhez kér nénk egy kis se gít sé get
Önök tôl. Ha bár ki nek van ott hon

olyan ré gi is ko lai fü ze te, fény ké pe, is ko -
la kö pe nye, is ko la tás ká ja, el le nôr zô
köny ve, út tö rô nyak ken dô je, kis do bos

nap ló ja… vagy bár mi lyen tár gyi em lé ke
az is ko lás éve i rôl, amit szí ve sen ren del -
ke zé sünk re bo csáj ta na, kér jük, jut tas sa
azt el az is ko la tit kár sá gá ra.
Ter mé sze te sen a ki ál lí tás vé gez té vel a
ki ál lí tott tár gya kat tu laj do no sá nak visz-
sza ad juk.

Na gyon szé pen kö szön jük!

KE ME NÁR LÁSZ LÓ NÉ

in du la tú el vál to zá sa it vizs gál va meg áll a-
pít hat juk, hogy a méh nyak da ga na tos
nôk 65%-a egy ál ta lán nem, vagy több
mint há rom éve nem volt méh nyak szû rô
vizs gá la ton. Ezért kü lö nö sen fon tos, hogy
el men je nek a szû rés re.

Amennyi ben a vé dô nô a szû rés so rán,
vagy a la bor ered mé nyek is me re té ben el -
vál to zást ész lel, a pá ci enst nô gyó gyá sza -
ti szak or vo si vizs gá lat ra irá nyít ja.

A méh nyak szû rést a vé dô nôi ta ná -
csa dó ban vég zem, ked di na po kon
16-17-ig. Je lent kez ni le het szem élye -
sen a vé dô nôi ta ná csa dó ban, vagy a
06 (30) 512-2065-ös te le fon szá mon. 

Egész sé ge ér de ké ben ja vas lom, ke res -
sen fel. Ha ka pott meg hí vó le ve let, vá rom
je lent ke zé sét!

A szû rés éle tet ment. Te gyen az
egész sé gé ért, ve gyen részt az
in gye nes szû ré sen, ön ma gá ért,
csa lád já ért!

LA JÁ NÉ KU RIS LO RET TA I VÉ DÔ NÔ

Általános iskolánk szokásos farsangi mulatságát a Diák 
Önkormányzat szervezésében a Szülôi Munkaközösség 
segítségével, idén február 13-án, pénteken tartjuk.

Nyáregyházán is elérhetôvé vált a védônôi méhnyakszûrés. 
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel
rendelkezô (25-65 év közötti) nôk vehetik igénybe.
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„Itt a Farsang...”

A

A

E

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Védônôi méhnyakszûrés Nyáregyházán

Tisztelt nyáregyházi Nagyszülôk, Szülôk, Tanárok, Diákok!

lig ju tot tunk túl a szil vesz te ri bál
ren dez vé nyün kön, a 2014-es év

kez de té vel rö vi de sen meg kezd -
tük fel kész ülé sün ket el sô mû so runk hoz.
Eb ben 1848. már ci us 15-re em lé kez tünk,
il lô en az ese mény tisz te le té re.

Kö vet ke zô fel lé pé sünk Új len gyel ben
volt, aho vá min den év ben meg hív nak
min ket a Nyár vá ró Na pok ren dez vé nye -
i re. A szer ve zôk nagy sze re tet tel fo gad -
tak és a fel lé pés so rán elô a dott hu mo ros
tánc össze ál lí tás nagy si kert ara tott.

Jú ni us ban Pi lis re vár tak min ket egy
kis tér sé gi ta lál ko zó ra. Nagy szá mú meg-
hí vott volt és a szín vo na las elô adá -
sok hoz igye kez tünk mi is fel zár kóz ni.
A ren dez vény bôl adó dó is me ret sé gek
kö re ki bô vült.

A Cso port mun ká já nak és ki tar tá sá -
nak ered mé nye meg hoz ta gyü möl csét,
mi vel ez év jú li u sá ban is mét si ke rült el -
jut nunk Er dély be. Egy ilyen kö zös ki -
rán du lás sze re tet-han gu la tát nem le het
sza vak ba fog lal ni. Lát ni va ló in kat bô vít -
ve ki csit el tér tünk a meg szo kott út vo -
nal tól és jár tunk a Fo ga ra si Ha va sok le -
nyû gö zô és gi gan ti kus hegy vo nu la tá -
nál, majd Bras só irá nyá ból kö ze lí tet tük
meg fel lé pé sünk ven dég vá ró hely szí nét,
Csík szent ta mást. Ter mé sze te sen út ba ej -
tet tük Nyer ges te tôt, ahol le rót tuk tisz te -
le tün ket az 1848-as Sza bad ság harc ban
ele set tek em lé ké re. Meg ko szo rúz tuk azt
a Nyár egy há zi Kop ja fát, amit 2013-ban
ál lí tot tunk fel a ke gye le ti hely szí nen,
Pol gár mes ter úr je len lé té ben. Csík szent -
ta má son Szent An na Fa lu na pok Bú csú -
ján ad tuk elô mû so run kat. Ide már szin -
te ha za vár nak ben nün ket. Az itt élôk kel
va ló is me ret ség és szo ros ba rát ság to -
vább mé lyült. A szé ke lyek ven dég sze re -
te te, sa já tos köz vet len gon dol ko dá sa,
ízes be szé dû tré fái az oda lá to ga tók ból is
elô csa lo gat nak olyan ér zé se ket, amit az

em ber mai ro ha nó vi lá gunk ban el fe lejt
és hát tér be szo rít. Ott ôriz ni kell a ha -
gyo mányt és a ma gyar sá got. A ter mé -
szet tel kö zel ség ben élôk a gyö nyö rû
hegy vi dék kel öve zett kör nye zet ben,
meg ha tó sze re tet ben lát tak ven dé gül
min ket. Ha za fe lé út ba ej tet tük a Pa raj di
Só bá nyát és Ko ron dot. Utób bi a szé kely
nép mû vé szet egyik fel leg vá ra.

A Nyár egy há za Fesz ti vál a kö vet ke -
zô fel lé pé sünk al kal má nak adott he lyet
szep tem ber ben. Er re nagy oda fi gye lés -
sel ké szül tünk, hi szen itt hon fel lép ni és
sze re pel ni ta lán az egyik leg ne he zebb
fel adat. Itt fo gal ma zód nak meg a leg -
ara nyo sabb tá mo ga tó bá to rí tá sok, de a

leg épí tôbb kri ti kák is. Ezú ton is kö -
szön jük a Hely bé li ek nek a sok tap sot,
ami vel bá to rí tot tak ben nün ket. A Fesz -
ti vá lon akt ív rész vé tel lel vol tunk je len
a fô zô ver se nyen is, amin „csor ba” le ve -
sünk kel a má so dik dí jat nyer tük el.

Ugyan ezen hó nap vé gén a Nyáry Pál
Nyug dí jas Klub szer ve zé sé ben Kis tér -
sé gi Ta lál ko zón lép tünk fel. Na gyon jó
volt ün ne pel ni a Klub fen nál lá sá nak 20.
év for du ló ját. Kí ván juk, hogy so ká ig
együtt le gyünk sze re tet ben.

Az 1956. ok tó ber 23-i For ra da lom ra
fel lé pés sel és mû sor ral em lé kez tünk.

Cso por tunk de cem ber 14-én, a fa lu -
ka rá cso nyi mû sor ban lé pett is mét kö -
zön ség elé. Eb ben a ha gyo má nyok
ôr zé sén, meg je le ní té sén és a sze re tet
hir de té sén túl me nô en igye kez tünk Ka -
rá csony ere de ti üze ne tét is hang sú lyoz -
ni: ki volt Jé zus Krisz tus és mi ért ki -
emel ke dô ün nep az ô szü le té se.

De cem ber vé gén – a már meg szo kott
mó don – szil vesz te ri bál ren dez vénnyel
zár tuk az évet. A Sze re tet cso port a bál
fo lya mán egy meg le pe tés tán cot adott
elô, majd kö zö sen kö szön töt tük az új
esz ten dôt.

Fel hív juk a fi gyel met, hogy aki ked vet
érez ah hoz, hogy ve lünk együtt át él je a
fel lé pé sek örö mét, ren dez vé nye in ken,
ki rán du lá sa in kon va ló rész vé telt, azt
sze re tet tel vár juk kö zénk!

Vé ge ze tül kö szö nöm a Cso port va la -
mennyi Tag já nak az ôsz in te ra gasz ko dá -
sát és sze re te tét amellyel tá mo gat nak, és
együtt le he tünk az elôt tünk ál ló ter vek és
cé lok meg va ló sí tá sá ban. Kö szön jük a sok
tap sot és a tá mo ga tó bíz ta tást, ami nek
üze ne te, hogy amit te szünk az jó és szük -
ség van rá. Kö szön jük!

AL BERT GI ZEL LA
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EGYÜTT, SZERETETBEN…
A Nyáregyházi Hagyományôrzô Szeretetcsoport 2014-ben

KÖZÉLET

A





an, amit min den év ben el kell
vé gez nünk, amit öröm mel ter -
ve zünk, ezek az Is ten tisz te le -

tek, ame lye ket a Lel ki pász tor ter vez
meg. A ter ve zés kor fi gye lem be le het
ven ni a Bib li a ol va só ka la uz min den
nap ra elô irt Igei ré sze it, vagy le het ter -
vez ni so ro za to kat, egy-egy bib li ai
könyv alap ján, vagy té ma alap ján. Jó
do log, ha az Is ten tisz te le ten egy szer re
van je len az ál lan dó ság, ki szá mít ha tó -
ság, de ott ma rad a hall ga tó ban a kí -
ván csi ság is, hogy a Lel kész ho gyan
fog ja ki bon ta ni az adott té mát, gon do -
la tot. Jó do log, ha a hall ga tó ság is tud
ké szül ni az Is ten tisz te let re, tud ja azt,
mi lesz a té ma (ilyen kor a Bib li a ol va só
ka la uz sze rint ha la dunk), hi szen ott hon
el ol vas ta az adott részt az nap reg gel.

Ter vez zük a Bib li a ó rá kat, Nyár egy -
há zán és Fel sôn, de ter vez zük a hit ta n-
ó rá kat Nyár egy há zán és Új len gyel ben
is, is ko lák ban, óvo dá ban, de a Gyü le ke -
ze ti ház ban is. Ter vez zük a kon fir má -
ci ó ra va ló fel ké szí tést gyer me kek nek és
fel nôt tek nek egya ránt. Ter vez zük az if -

jú sá gi al kal ma kat, filmk lu bo kat, tá bo -
ro kat gye re kek nek hely ben, gye re kek -
nek brin gá val a Ba la ton kö rül, vi zi tu rát
va la me lyik or szá gunk ban lé vô fo lyó ra.
Ter vez zük az idô sek nap ját feb ru ár ban
min den esz ten dô ben, de ter vez zük a
há zas sá gok meg ál dá sát au gusz tus ban.
Ter vez zük a kon fir má ció vizs gát, a
gyü le ke zet ki emelt ün ne pét, de ter vez -
zük jú ni us utol só szom bat ján a Pót ha -
rasz ti Rom temp lom nál a sza bad té ri
Is ten tisz te le tet, Úr va cso rát és sze re tet -
ven dég sé get. Ké szü lünk a gyer me kek
ka rá cso nyá ra, de ké szü lünk az évi két
Re for má tus bál ra, va la mint Új len gyel -
ben a to rony bál ra.

Gon dol ko zunk és ter ve zünk az épü -
le te ink ál lag me gôr zé sé nek le he tô sé ge i -
rôl, vagy ép pen új épí té sé nek fi nan szí -
ro zá sá ról. Gon dol ko dunk az ala pít vá -
nyunk kül de té sé rôl, fel ada ta i ról is,
amely re mény ség sze rint egy re szer te-
 á ga zób bá fog vál ni.  Ter vez zük a pres -
bi te re ink to vább kép zé sét mi den év ben,
egy tel jes na pon ke resz tül együtt va -
gyunk ja nu ár ban és vé gig vesszük a
ter ve in ket. Ter vez zük az evan ge li zá ci -
ós he tet, ahol es té rôl-es té re, más és más
lel kész hir de ti az Igét. Ter vez zük az
öku me ni kus al kal ma kat a má sik két fe -
le ke zet tel, a re for má ci ói em lék es tet ok -
tó ber 31-én. Ter vez zük a sza bad té ri
öku me ni kus al kal mat szep tem ber ben a
fa lu nap zá ró ese mé nye ként. Ter vez zük
a gyer mek na pot misszi ós cél zat tal Új -
len gyel ben és át visszük a gye re ke ket
lo vas ko csik kal. Ter vez zük, hogy me -
gyünk se gí te ni az év so rán több eset ben
is, a Mol nár Má ria Gyer mek ott hon ba
Ceg léd re. Hat, nyolc fô se gít a szel le mi
és tes ti fo gya té kos gyer me ke ket ápo ló
in té zet kony há ján, var ro dá ján, vagy ép -
pen a gyer me kek sé tál ta tá sá ban. Ter -
vez zük a vi gasz ta ló Is ten tisz te le tet
azok nak a gyá szo lók nak, akik az el telt
egy esz ten dô ben ra va tal mel lett áll tak.
Ter ve zünk if jú sá gi ki rán du lást a Bör -
zsöny be, de bar lan gá sza tot is. Ter vez -
zük, hogy a kö zép is ko lák ba já ró, érett -

sé gi re ké szü lô gye re kek a kö zös sé gi
mun ká ink ba be le kap cso lód has sa nak,
meg sze rez hes sék az érett sé gi hez kel lô
pont szá mo kat.

Az Egy há zi élet a ké szü lô dés rôl szól,
min den nap, min den hé ten, ese mé nyek
vol tak, ese mé nyek van nak és ese mé -
nyek lesz nek. Egyik prog ram után a
má sik kö vet ke zik, pró bál juk az élet
min den szeg men sét fel fe dez ni, fel tár ni
és a fel me rü lô prob lé mák ra, se gí tô ke -
zet nyúj ta ni. A te le pü lés éle té ben az
Egy há zak mun ká ja igen je len tôs, igen
fon tos. Az em be rek nek ér tel mes el fog -
lalt sá got ad, lel ki leg gyó gyít, prob lé -
má kat tár fel és or vo sol. Gye re kek nek
és fi a ta lok nak prog ra mot, biz to sit, kö -
zös sé get ad. A jö vô ge ne rá ci ó ja el ván -
do rol a nagy vá ro sok fe lé, ha hely ben
nem kap ja meg a kö zös ség él mé nyét, a
prog ra mot, az élet te ret.

Fon tos len ne, hogy az Ön kor mány zat
is rá éb red jen ar ra, hogy az Egy há za kat
tá mo gat nia kel le ne, nem for má li san,
lát szó la go san, ha nem anya gi, pá lyá za ti
té ren is. A tá mo ga tás nak nyílt nak kel le -
ne len nie, mind há rom fe le ke zet rész vé -
te lé vel, kö zös ter ve ket ké szít ve, a tá mo -
ga tás mér té ké rôl és fel hasz ná lás ról
együtt kel le ne dön te ni. Van nak te le pü -
lé sek, ahol min dez jól mû kö dik, ná lunk
is mû köd het ne.  

A Gyü le ke ze tünk rôl 
bô vebb in for má ció ta lál ha tó 

a gyü le ke zet hon lap ján, 
cik ke i ben és fo tó tá rá ban:

http://ref nya regy ha za.fw.hu

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

Gyülekezeti életünk minden év januárjában átgondolásra
kerül, milyen eseményeket tervezünk, mi az, amit el
szeretnénk érni, mi az, ami mellé oda kívánunk állni.
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!

EGYHÁZI ÉLET

V

szer ve ze tek nek az ön kor mány zat min den év ben pénz -
be li tá mo ga tást nyújt. A tá mo ga tás cél ja a ci vil tár sa da -
lom erô sí té se, a ci vil szer ve ze tek párt po li ti ká tól men -

tes tár sa dal mi sze rep váll alá sá nak se gí té se, az ön kor mány zat
és a ci vil tár sa da lom, va la mint az egy há zak kö zöt ti part ne ri
vi szony és mun ka me gosz tás elô moz dí tá sa.

Az el múlt cik lus ban – pá lyá za ti és egyéb pénz be li tá mo -
ga tá sok kal együtt – több mint 4 mil lió fo rint tal se gí tet tük a

he lyi egye sü le te ket, szer ve ze te ket. A pá lyá za ti ke ret össze get
év rôl-év re nö vel tük az ön kor mány zat pénz ügyi le he tô sé ge i -
hez mér ten. Az el nyert tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra a ren de let
szé les kö rû le he tô sé get biz to sít (mû kö dé si és fej lesz té si ki adá -
sok is fi nan szí roz ha tók).

Ter mé sze te sen az anya gi tá mo ga tá sok mel lett igyek szünk
más mó don is se gí te ni e szer ve ze te ket (pl. is ko la, nap kö zi ott -
hon, ön kor mány za ti te lek in gye nes hasz ná lat ba adá sa; szál lí -
tás hoz gép jár mû-, ren dez vény le bo nyo lí tá sá hoz be ren de zé -
sek, esz kö zök biz to sí tá sa; fû ka szá lás; stb.).

Eze ket sem gon do lom „for má lis” tá mo ga tá sok nak, tud va
azt, hogy van nak te le pü lé sek, ahol a he lyi szer ve ze tek nek is
bér le ti dí jat kell fi zet ni ük ön kor mány za ti tu laj do nú in gat la -
nok hasz ná la ta kor.

Az idei év re vo nat ko zó pá lyá za ti ke ret össze get feb ru ár -
ban, a költ ség ve tés el fog adá sá val ha tá roz za meg a kép vi se lô-
tes tü let.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Eb ben az év ben a mun ka szü ne ti na pok kö rü li mun ka rend a kö vet ke zô képp ala kul:

Má jus 1-je pén te ki nap lesz, így ta vasszal egy há rom na pos hét vé gé vel szá mol ha tunk.

Ok tó ber 23-a szin tén pén tek re esik, ek kor ra is be ik tat ha tunk egy „hosszabb” pi he nést.

Egy há zi ün ne pe ink (hús vét: áp ri lis 5-6., pün kösd: má jus 24-25.) ré vén szo ká so san
to váb bi két há rom na pos hét vé gé vel is ter vez he tünk.

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.

e len tô sen áta la kul a nem pénz ben adott jut ta tá sok adó zá -
sa. A mun kál ta tó bé ren kí vü li jut ta tá so kat (pél dá ul Er zsé -
bet-utal vány, he lyi bér let) 500 ezer fo rint he lyett csak évi

200 ezer fo rin tig ad hat a je len le gi 35,7 szá za lé kos köz te her mel -
lett, az e fel et ti rész ter he lé se 51,17 szá za lék lesz. Ugyan ak kor
SZÉP-kár tya for má já ban a 200 ezer fo rin tos ke ret összeg fel ett
is meg ma rad az ala cso nyabb adó ter he lés évi 450 ezer fo rin tig.
A 2014. de cem ber 31. után kö ten dô há zas sá gok nál a pá rok
egy üt te sen ha vi 31 250 fo rint tal csök kent he tik adó alap ju kat –
ele gen dô az egyik fél nek el sô há zas nak len ni –, ami ha vi 5 000
fo rint adó meg ta ka rí tást je lent szá muk ra. Az el sô há za sok adó -
alap-ked vez mé nyét a há zas ság kö tés hó nap ját kö ve tô hó nap tól
24 hó na pig, de leg fel jebb a gyer me kek után já ró csa lá di adó -
alap-ked vez mény re va ló jo go sult ság hó nap já ig le het ér vé nye sí te -
ni. A két el tar tot tat ne ve lô csa lá dok nál a csa lá di ked vez mény
mér té ke 2016-tól 2019-ig két sze re sé re emel ke dik. Az össze vont
adó ala pot csök ken tô ked vez mény ha vi össze ge te hát jö vô re még

62 500 fo rint lesz, 2016-tól
azon ban éven te 15 625 fo -
rint tal – ez ha vi 2 500 fo rint
adó meg ta ka rí tás – nô, így
2016-ban gyer me ken ként
ha von ta már 78 125 fo rint
adó alap-ked vez ményt le het
ér vé nye sí te ni.

A pap ír ala pú ki kül de té si
ren del vé nyek mel lett a jö vô -
ben azok a di gi tá li san ki ál lí -
tott ki kül de té si ren del vé nyek is meg fe le lô ek lesz nek, ame lyek a
tör vény ál tal elô írt ada to kat tar tal maz zák és a jog sza bály nak
meg fe le lô zárt rend szer ben ál lí tot ták elô és ôriz ték meg.

Az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék ha vi össze ge a je len le gi
6 810 fo rint ról 6 930 fo rint ra nô, na pi össze ge pe dig 231 fo rint ra.

Pon to sí tot ták a nyug díj biz to sí tás fo gal mát is. A jö vô ben csu -
pán az olyan biz to sí tá sok te kint he tôk nyug díj biz to sí tás nak,
ame lyek a tör vény ál tal fel so rolt négy koc ká za ti ele met (ha lál,
egész ség ká ro so dás, nyug díj ba vo nu lás, nyug díj kor ha tár el éré -
se) egy üt te sen tar tal maz zák, és eze ken kí vül a biz to sí tás más
koc ká zat ra nem ter jed ki.

FOR RÁS: IN TER NET

Nyár egy há za Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép -
vi se lô-tes tü le te 2010. már ci us 10-én al ko tott
ren de le tet a te le pü lé sün kön mû kö dô ci vil szer -
ve ze tek és egy há zak pá lyá za ti tá mo ga tá sá nak
sza bá lya i ról, el is mer ve azt a te vé keny sé get, ame -
lyet a ci vil szer ve ze tek és egy há zak az ön kor -
mány za ti fel ada tok meg va ló sí tá sá ban vál lal nak.

Ja nu ár tól vál to zott a ma gán sze mé lyek adó zá -
sa, így mó do sul a sze mé lyi jö ve de lem adó (szja),
a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és az egész ség -
ügyi hoz zá já ru lás (eho) sza bá lyo zá sa.

2015. JANUÁR I   NYÁRFALEVÉL I   11
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Változások a magánszemélyek adózásában
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2015-ben mindössze három négynapos hétvége vár ránk



er mé sze te sen cé lunk el sô sor ban
az is ko lai ok ta tás, ne ve lés se gí té -
se, együtt mû kö dés az osz tály ta-

ní tók kal. (Ed dig zök ke nô men tes a kap -
cso lat.)

A Misszi ói Bi zott ság 2014-ben az
Evan gé li kus Egy ház köz ség tag ja i ból
jött lét re, a gyü le ke zet fel vi rá goz ta -
tá sa ér de ké ben. Cé lunk a te le pü lé sen
lé vô evan gé li kus fe le ke zet hez tar to -

zók és a fe le ke ze tek hez nem tar to zók meg szó lí tá sa,
gyü le ke ze tünk be von zá sa. Sze ret nénk, ha min den ki

meg ta pasz tal ná az Is ten ben va ló hit és kö zös ség iga -
zi ere jét, ha gyü le ke ze tünk új ra élet tel te li kö zös ség
le het ne. A gyü le ke ze tünk min den ki szá má ra nyi tott,
se gí tô kész, sze re tet tel jes.
„Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta -
tok, és meg vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást
adok nek tek.” (Mt. 11,28)

Meg tör tént a szü lôk en ged élyé nek ki -
ké ré se, meg kez dô dött a mun ka.

El ôször a ter met tet tük er re al kal mas -
sá. And rás atya biz to sí tot ta a tár gyi fel té -
te le ket, be sze rez te a pa do kat, táb lá kat,

ME GA LA KULT A MISSZI ÓI BI ZOTT SÁG!

Ha csat la koz ni sze ret ne kö zénk, sze re tet tel hív juk és vár juk!
Mi SE GÍ TÜNK, hogy ön is meg ta pasz tal has sa Is tent sze re te tét!

EL ÉR HE TÔ SÉ GE INK:
E-ma il: ev misszio.nya regy ha za@gma il.com

Telefon: Li pót Zsolt, 06-70-386-2596  •  http://nya regy ha za.lut he ran.hu, fa ce bo ok ol dal

kály hát. Éva pe dig sok-sok mun ká val esz -
té ti kus sá va rá zsol ta a he lyi sé get.

A fog lal ko zá sok so rán ta pasz tal tuk,
rend kí vül nagy szük sé gük van az ide já ró
gye re kek nek a jár tas sá gok, kész sé gek és
ké pes sé gek fej lesz té sé re. Eze ket a ké -
pes sé ge ket nem csak a ta nu lás ban, de a
min den na pi egy más mel lett élés ben is
fej lesz te ni kell (pl. kö szö nés, kéz mo sás,
ét ke zé si kul tú ra stb.).

A ta nu lás kis cso por tos és egyé ni fog lal -
ko zás for má já ban tör té nik. Sok eset ben
egy mást is se gí tik a gye re kek. Fo lya ma -
tos vissza jel zést kap nak, fon tos ne kik a
si ker él mény, a si mo ga tás, tö rô dés. Kü -
lön bö zô ap ró aján dé kok kal is mo ti vál juk
ôket. Ezek kel a te vé keny sé gek kel fej -
leszt jük ön ér té ke lé sü ket, ké pes sé ge ik re -
á lis meg íté lé sét.

A ta nu lás mel lett já té kot, ének lést, vers-
ta nu lást ik ta tunk be, ez zel el len sú lyoz zuk
fá ra dé kony sá gu kat.

Jö vô be ni cél a ta nu lás és a já ték mel lett
a ta nu lók mun ká ra szok ta tá sa. Je len leg
kis ál la to kat ete tünk, fi gyel jük fej lô dé sü -
ket. Ta vasszal ve te mé nyez ni sze ret nénk.

Re mél jük, rá jön nek, a mun ka fon tos az
em ber éle té ben. Ter mé sze te sen sok se -
gí tônk van, akik ôsz in te szív vel vesz nek
részt ab ban, hogy a gye re kek nek ne csak
a szel le me, a tes te is fej lôd jön. Fi nom fa -
la to kat kap nak fi a ink és lá nya ink.

Az el múlt idô ke vés ah hoz, hogy mesz-
sze me nô kö vet kez te té se ket von junk le.
Örö münk re szol gál, hogy egy-két ta ní tó
né ni már fej lô dést lát az ide já ró di á kok nál.

Vál lal tuk ezt a nem könnyû mun kát. Ha
há rom-négy gyer mek nél érünk el ered -
ményt, már nem dol goz tunk hi á ba.

KRA VECZ LÁSZ LÓ NÉ

2014. október végén András atya felkereste Farkasné 
Évát és engem, ellenszolgáltatás nélkül segítségére 
lennénk-e abban, hogy a hátrányos helyzetû gyerekeket
felzárkóztassuk, hátrányaikat csökkentsük.
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MEGNYÍLT A TANODA

T

EGYHÁZI ÉLET

TIMÁR HEDVIG:

A cica és a tél
Kicsi cica az ablakban
Tágra nyitja a szemét
Olyat lát, mit sosem látott,
S amit lát, csodaszép.

Fehér, mint a jó tejecske,
Puhán csillan, mint a hab,
S mindegyre szállong, hozza
Sok pelyhecske, kicsiny, nagy.

Ez már igen, nekem való!
Nyalja száját a cica.
Tejfel hull a nagy egekbôl
Jaj de jó ez a csuda!
Egyet szól és kettôt ugrik
A fehér csuda felé,
No, de mindjárt sziszeg, prüszköl
Mert nyakig zuhan belé.

Fázva fut be a szobába
S így óvja a nagy cicát
– Ki ne menjél, jó mamácska
Fagyott tejfel a világ.

z óvo dák ban meg le pe té se ket ké szí -
tet tek az ap ró ke zek, dí szít get tük a
szo bá kat, da lo kat, ver se ket ta nul -

tunk. Szin te min den év ben a ka rá cso nyi
ké szü lô dés ré sze egy olyan nyílt nap, ahol
szü lô és gyer mek együtt ké szí ti el az ün -
ne pi dí sze ket, ka rá csony fa díszt, ké pes la -
pot. A sa ját ka rá csony fánk ra fe la kasz tott
dí szek éve kig em lé kez tet nek a kö zö sen
el töl tött vi dám per cek re, órák ra.

Az ad ven ti ko szo rú és a ka rá csony fa
pár év ti ze des szo kás csu pán. Dé da nyá ink
gyer mek ko rá ban élet fát ké szí tet tek örök -
zöld ágak ból, ame lyet a ge ren dá ra kö -
töt tek, pat to ga tott ku ko ri cá val, al má val,
di ó val dí szí tet tek. A gye re kek édes sé get,
di ót kap tak aján dék ba. Az es te a több fo -
gá sos va cso rá val kez dô dik. El sô étel a
ház igaz da ál tal annyi ge rezd re vá gott al -
ma, ahány csa lád tag van, ez zel jel ké pe zi
a csa lá di össze tar tást.

A gye re kek kel meg is mer tet jük eze ket a
ré gi szép szo ká so kat. Nem csu pán me sé -
lünk ró la, meg pró bál juk élô vé ten ni szá -
muk ra. Ne kik nem lesz is me ret len fo ga -
lom a lu cá zás vagy a bet le he me zés. Sa -
ját kis kö zös sé gük ben ugya núgy át él he -
tik, mint a ré gi ko rok gyer me kei.

Ad ven ti nap tá runk ban sok je les nap ról
em lé ke zünk:
• De cem ber 4. Bor bá la nap ja – ilyen kor

ágat zöl dell te tünk.
• De cem ber 6. Mik lós nap ja – fe lel eve -

nít jük a lán cos Mik lós szo ká sát.
• De cem ber 13. Lu ca nap ja – ez a gye -

re kek egyik ked venc szo ká sa, sok idô -
já rás jós ló, ter més jós ló szo kás kap cso -
ló dik hoz zá; a fi úk lu ca tö köt fa rag nak,
lu ca szé ket bar ká csol nak, a lá nyok lu -
ca po gá csát süt nek, bú zát ül tet nek,
hagy ma ka len dá ri u mot ké szí te nek.

„Lu ca, Lu ca kitty-kotty...” szól a dal. Ha
be en ged ték ôket jó, ha nem rossz kí -
ván sá go kat ki a bál nak.

• Bet le he me zés: el játsszuk Jé zus szü le -
té sé nek tör té ne tét.

A nép szo ká sa i nak, ha gyo má nya i nak
egy üt tes át élé se, fe lel eve ní té se olyan út -
ra va ló, amely biz tos ér zel mi ala po kat
nyújt gyer me ke ink nek, és iga zi kö zös ség -
gé for mál.

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

Lassan elérkezett december. Meggyújtottuk 

adventi koszorúnkon a gyertyákat, kezdetét vette a 

karácsonyvárás idôszaka. Minden héten eggyel több

gyertya égett. Egyre fokozódó fényességük felkészítette

szívünket, lelkünket erre a csodálatos ünnepre.
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Így készültünk az ünnepekre…
ÓVODAI ÉLET

A



A Ma gyar Nem ze ti Üdü lé si Ala pít vány ki ír ta 2015. évi üdü lé si
pá lyá za ta it, me lyek re a je lent ke zés ja nu ár 9-én el in dult.

A nyug dí ja sok szá má ra meg hir de tett für dô be lé pés
több mint 70 für dô hely szí nen ve he tô igény be.

Ked vez mé nye zet tek kö re:
Azon bel föl di il le tô sé gû, öreg sé gi nyu gel lá tás ban ré sze sü lô 60.
élet évét be töl tött sze mély, aki nek rend sze res ha vi tel jes össze -
gû el lá tá sa nem ha lad ja meg a 147.000,- Ft-ot, va la mint to -
váb bi adó kö te les jö ve de lem mel nem ren del ke zik.

1.) Für dô be lé pô nyug dí ja sok ré szé re Er zsé bet Kár tyán
Töb bek kö zött ceg lé di, nagy ká tai és bu da pes ti für dôk be is!
Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 
2015.01.09-2015.02.09
Ön rész: 2.500,- Ft/fô

2.) Szo ci ál is üdü lé si pá lyá zat – üdü lés nyug -
dí ja sok ré szé re. Töb bek kö zött Haj dú szo -
bosz ló ra, Har kány ba, Hév íz re, Mát ra fü red re.
Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 
2015.01.09-2015.02.09
Ön rész: 5.000,- Ft/fô

A prog ram ke re té ben az Ala pít vány pá lyá za tot hir de tett nagy -
csa lá do sok nak és fo gya té kos ság gal élôk ré szé re is.

1.) Szo ci ál is üdü lé si pá lyá zat nagy csa lá do sok szá má ra
Töb bek kö zött Al ber tir sá ra, Haj dú szo bosz ló ra, Si ó fok ra,
Hév íz re is.

Ked vez mé nye zet tek kö re:
Azon bel föl di il le té kes sé gû ma gán sze -
mé lyek, akik nek a csa lád já ban az 1 fô -
re ju tó rend sze res ha vi jö ve de lem nem
ha lad ja meg 2015. ja nu ár 1-jén ér vé -
nyes mi ni mál bér össze gét (105.000,-
Ft), to váb bá 3 vagy an nál több – 20.
élet évü ket a pá lyá zat be nyúj tá sa nap ján
be nem töl tött – gyer me ket ne vel nek
sa ját ház tar tá suk ban, akik után csa lá di pót lék ra jo go sul tak.
Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 
2015.02.12-2015.03.12

2.) Szo ci ál is üdü lé si pá lyá zat fo gya té kos ság gal élôk szá má ra
Töb bek kö zött Al ber tir sá ra, Haj dú szo bosz ló ra, Si ó fok ra, Zán ká ra is.
Ked vez mé nye zet tek kö re:
Azon bel föl di il le té kes sé gû, 18. élet évét be töl tött fo gya-
té kos ság gal élô sze mé lyek, akik a pá lyá zat be nyúj tá sa kor
fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban és/vagy va kok sze mé lyi já ra -
dé ká ban és/vagy ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré -
sze sül nek, va la mint a ha vi tel jes össze gû el lá tá suk nem
ha lad ja meg a net tó 150.000,- fo rin tot.
Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 
2015.03.16-2015.04.16

Az el nyert üdü lé si szol gál ta tás leg ké sôbb 2015. de cem ber 31.
nap já ig meg kez dett üdü lés re ve he tô igény be, amely ha tár idô
meg hosszab bí tá sá ra nincs le he tô ség.

Az ér dek lô dôk a to váb bi rész le te ket meg te kint he tik a
www.er zse betp rog ram.hu ol da lon.

ü lö nös no vem ber volt mai szem mel,
hi szen már rég le e sett az el sô hó és
a fa lu ban ta lál ha tó pár au tó már tü -

kör jég re is ta padt. Lá zas ké szü lô dés köz -
epet te ma gam ra vet tem leg szebb ru há -
mat, köz tük a va sár- és ün nep na pi fe hér
zok ni mat, amin egy UV zöld ko ton gu mi
transz pa ren sen hir det te, hogy NO AIDS.
Ezt kö ve tô en el hasz nál tam annyi de zo -
dort, amennyi vel több pon ton meg szeg -
tem a gen fi egyez ményt, majd csil lo gó
szem mel ve tet tem ma gam az éj sza ká ba.
Jár da nem lé vén az út kö ze pén ha lad tam
cé lom fe lé, ami kor egy szer csak a har -
ma dik szom széd ku tyá ja fé ke vesz tett
csa ho lás köz epet te ro hant fe lém. Hir te -
len több do log fu tott vé gig az agya mon: 

– El sô és leg fon to sabb, hogy nem aka rok
szû zen meg hal ni. 

– Jé gen nem tu dok fut ni, plá ne gyors ab -
ban, mint egy ku tya. 

– Nincs más hát ra, mint a harc. 

A gon do la tot tett kö vet te, és bal lá bam
meg tá maszt va vár tam, hogy kö ze lebb jöj -
jön a po kol fe ne vad ja és egy jól irány zott
rú gás sal mu tas sam meg ne ki, hogy ket -
tônk kö zül ki az al fa hím. Biz tos hal lot tá -
tok már, hogy vész hely zet ben úgy ér zi az
em ber, hogy az idô le las sul. Ná lam is ez
tör tén he tett, mert ami kor úgy érez tem,
hogy itt az ide je, el har sog tam egy ká osz -
va rázs la tot: BOSSSSSZÚ Ú Ú ÚÚ és len -
dült a lá bam... nem ta lál tam el a ku tyát,

el len ben a len dü let és a ta pa dó e rô hi á -
nya a tá masz ko dó lá bam is vit te a má sik
után. Egy pil la nat ra vízs zin te sen fe küd -
tem egy nem lé te zô ágyon, majd nagy
dön dü lés sel a je ges út hoz csa pód tam.
Csak a tor ko mat ne! – ki ál tot tam ma -
gam ban és igye kez tem lá ba im konc ként
oda vet ni a bes ti á nak. Be hunyt szem mel
vár tam a ha ra pást és az azt kö ve tô kínt,
de pár má sod per cig sem mi se tör tént.
Fel kö nyö köl tem, és csak a tá vo lo dó ku -
tya fa rát lát tam. A jég csa pok kö zött mint -
ha vinnyo gó ka ca gást hor do zott vol na a
há tán a szél.

SIL MAN AT TI LA

Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban, ahol még fiatal
voltam és azt hittem, hogy a Pet Shop Boys Go West dalával
az emberiség kultúrtörténeti zenitjéhez érkezett, egy fagyos
estén diszkóba készülôdtem.

Az elôzô években nagy sikernek örvendô Erzsébet-program az idén is folytatódik!
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Aki másnak vermet ás…

Megnyíltak az ERZSÉBET-PROGRAM pályázatai

K

EZ+AZ
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RECEPTTÁR

HOZ ZÁ VA LÓK
a piskótához:
• 8 tojás
• 8 evôkanál liszt
• 8 evôkanál kristálycukor
• 1 csomag sütôpor
• 2 evôkanál olaj
• A kókuszos krémhez:
• 5 dl tej
• 10 dkg kókuszreszelék
• 2 csomag kókusz vagy vanília ízû

pudingpor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 5 evôkanál porcukor
• 2 db tojás sárgája
• 5 dl habtejszín
a díszítéshez:
• ízlés szerint tejszínhab
• szeletelt mandula
• csokireszelék
• Raffaello golyók
• cukorkák, stb.

HOZ ZÁ VA LÓK (4 SZEMÉLYRE)
• pár csipet só
• ízlés szerint ôrölt bors
• 1,5 dl + sütéshez olívaolaj
• 1 db citrom
• 3 szelet (száraz) kenyér
• 80 dkg fehér húsú tengeri halfilé
a körethez:
• 1 gerezd fokhagyma
• 4 evôkanál szójaszósz
• 50 dkg spenótlevél
• 3 evôkanál szezámmag
• 4 evôkanál szezámolaj

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A meg mo sott cit rom hé ját re szel jük le, ke ver jük el az olí va o laj jal, ôröl jünk hoz zá bor -

sot, fa csar juk hoz zá ne gyed cit rom le vét. A meg mo sott, szá raz ra tö rölt ha lat te gyük
egy tál ba, sóz zuk, ken jük meg az ola jos pác cal, fed jük le, te gyük leg alább 2 órá ra a
hût ôszek rény be.

2. A ke nye ret mor zsol juk le, te gyük a ha lat egy vé ko nyan be ola jo zott tep si re, szór junk rá
ke nyér mor zsát, a mor zsa te te jét spric cel jük meg ke vés olaj jal (így szeb ben sül), és 220
fo kos sü tô ben süs sük pi ros ra 20 perc alatt.

3. A sze zám ma got szá raz ser pe nyô ben pi rít suk meg. A meg mo sott spe nó tot eny hén
fonnyasszuk meg a sze zá mo laj és a szó ja szósz ke ve ré ké ben, ad juk hoz zá a fe lap rí tott
fok hagy mát, a pi rí tott sze zám ma got, sóz zuk, bor soz zuk. A hal mel lé kí nál juk.

KENYÉRMORZSÁVAL SÜLT HAL SZÓJÁS-SZEZÁMOS SPENÓTTAL

MENNYEI RAFFAELLO TORTA
EL KÉ SZÍ TÉS
1. A pis kó ta hoz zá va ló i ból a szo ká sos

mó don pis kó tá tész tát ké szí tünk, me -
lyet egy 24 cm-es csa tos tor ta for má -
ban meg sü tünk. Ami kor a pis kó ta ki -
hûlt, há rom egyen lô rész re vág juk.

2. A kó kusz re sze lé ket 3 dl tej ben meg -
fôz zük és fél re tesszük. A 2 dl te jet, a
két to jás sár gá ját, a cuk ro kat és a pu -
ding port cso mó men tes re ke ver jük,
hoz zá ad juk a meg fô zött kó kusz re sze -
lé ket és fo lya ma tos ke ver ge tés köz -
ben fel fôz zük, majd ki hût jük.

3. A tej színt ke mény hab bá ver jük, és
óva to san össze for gat juk a kó ku szos
résszel. Az így ka pott krém mel meg -
tölt jük a pis kó ta la po kat, és kí vül rôl is
be von juk.




