


eb ru ár 27-én ün ne pel tük Nyáry Pál szü le té sé nek 210. év for du ló ját.
Ré gi ha gyo mányt fe lel eve nít ve, az ál ta lá nos is ko lá tól gya log sé tál -
tunk ki az er dô ben ta lál ha tó sír kert be, Nyáry Pál és ked ve se,

Scho del né vég sô nyug he lyé hez, hogy kö zö sen tisz te leg jünk Nyár egy há za
hí res szü lött je, is ko lánk név adó ja elôtt.

Nem ze ti imád sá gunk, a Him nusz el ének lé sét kö ve tô en Mé szá ros Sán dor
pol gár mes ter mon dott ün ne pi be szé det, majd az is ko lai kó rus elô adá sá ban
fel hang zott Nyár egy há za Him nu sza. Ezt kö ve tô en Vil land Esz ter 8. osz tá -
lyos ta nu ló Nyáry Pál éle té nek egy ki ma gas ló ese mé nyét ol vas ta fel.

A sír em lé ke ken az ön kor mány zat ne vé ben pol gár mes ter úr, az ál ta lá nos
is ko la és az óvo da ne vé ben pe dig az in téz mé nyek ve ze tôi he lyez ték el az
em lé ke zés ko szo rú it. Az óvo dá sok és az al só ta go za tos di á kok sa ját ma guk
ál tal ké szí tett zász lók kal és ko kár dák kal, pap ír vi rá gok kal, – hu szá rok kal dí -
szí tet ték fel a sír em lé ket. Meg em lé ke zé sün ket a Szó zat el ének lé sé vel zár tuk.

Meg hí vá sunk nak ele get té ve, ün ne pi ese mé nyün ket meg tisz tel te je len lé -
té vel Far kas Zol tán tan ke rü let igaz ga tó úr is.

Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter 
ün ne pi be szé de:

Tisz telt Nyár egy há zi ak, 
Ked ves Ven dé ge ink!

e vés olyan do log van az élet ben, ami vál to zat lan, ér ték -
tar tó, ma ra dan dó. Olyan gon do lat, esz me vagy pél da -
mu ta tás, ami ki áll ja az idôk pró bá ját, még ha év szá za -

dok is tel nek el a tör té ne lem sod rá sá ban. És még rit kább az
olyan em ber, aki eze ket az esz mé ket úgy ké pes meg tes te sí te ni,
aho gyan a re form ko ri ma gyar ér tel mi ség (po li ti ku sok, írók,
köl tôk) tet ték ezt ab ban a kor ban.

Köl csey, Szé che nyi, Kos suth, De ák, Batth yány, Pe tô fi ko rá ba
210 év vel ez elôtt, 1805. feb ru ár 27-én szü le tett a Nyár egy há zán
élô, re for má tus val lá sú, ne me si ran gú Nyáry csa lád leg ki sebb
gyer me ke ként a mi hô sünk, Nyáry Pál, aki ne vét édes ap ja után
kap ta. Rá em lé ke zünk, ôt ün ne pel jük ma.

Éle tút ját meg ha tá roz ták a csa lá di ha gyo má nyok: édes ap ja
me gyei hi va tal nok volt, nagy ap ja és dé dap ja pe dig majd két
év ti ze dig töl töt te be Nagy kô rös bí rói tiszt jét. Nyáry Pál is itt
vé gez te ele mi is ko lá it, majd Deb re cen ben a kö zép is ko lát. Ügy -
vé di vizs gát Pes ten tett. Po li ti kai pá lya fu tá sát Pest-Pi lis-Solt
vár me gye tiszt vi se lô je ként kezd te, majd fô jegy zô, ké sôbb
má so da lis pán lett. 1847-ben je len tôs sze re pet ját szott Kos suth
La jos me gyei kö vet té vá lasz tá sá ban.

Majd el kö vet ke zett 1848. már ci us 15-e, a for -
ra da lom ki rob ba ná sá nak nap ja. Az ese mé nyek
akt ív részt ve vô je ként a pes ti for ra da lom meg -
ha tá ro zó sze rep lô jé vé vált. Az Or szá gos
Hon vé del mi Bi zott mány tag ja ként je len tôs sze -
re pet vál lalt az ön ál ló sá gért foly ta tott küz de -
lem ben, mi köz ben mind vé gig meg ma radt a vér
nél kül meg egyez ni haj lan dók tá bo rá ban. Bár a
Batth yány-kor mány egyik leg akt ívabb kri ti ku -
sa volt, s tet te it jó zan mér ték le tes ség jel le mez te, Kos suth La jos
200 ezer ka to nát és 42 mil lió fo rint meg aján lá sát ké rô be szé de -
kor ô ki ál tot ta el ôször es kü re emelt kéz zel, hogy „Meg ad juk!”.
Mind vé gig ki tar tott a kor mány mel lett, je len volt a vi lá go si
fegy ver le té tel kor.

Ezt kö ve tô en el fog ták, és an nak el len ére, hogy nem sza vaz ta
meg a trón fosz tást elôbb ha lál ra, majd 10 évi vár fog ság ra ítél -
ték, amely bôl hat évet le is töl tött. So ha nem aláz ko dott meg.
Nem kért ke gyel met és má sok nak sem en ged te, hogy ke gyel -
met kér je nek szá má ra. El ve i bôl jot tá nyit sem en ge dett. Ezért
is tör tén he tett úgy, hogy ami kor élet tár sa, Scho del né Kle in
Ro zá lia Kö nigg ra etz be uta zott, a vár pa rancs nok meg til tot ta,
hogy ta lál koz za nak. A nem zet kö zi leg is el is mert éne kes nô,
Nyáry Pál sze rel me úgy halt meg a Nyáry bir to kon, hogy nem
lát hat ta vi szont ked ve sét.

Nyáry Pál sza ba du lá sa után nyár egy há zi bir to kán gaz dál ko -
dott, majd az új já a la ku ló vár me gye al is pán já vá vá lasz tot ták.
Az el len zé ki bal kö zép egyik te kin té lyes tag já nak szá mí tott.
1871-ben sa ját ma ga ve tett vé get éle té nek.

„ … min den em ber ad dig él, amed dig szük sé ge van rá a sors nak.”
– mond ta egy szer.

Ma, és már ci us 15-én az ô iránt ér zett leg mé lyebb tisz te le tün -
ket kell ki nyil vá ní ta nunk. Egy olyan em ber elôtt tisz tel günk,
aki min dig hû volt az el ve i hez. Egy olyan em ber elôtt, aki azért
ala pí tott te le pü lé sün kön is ko lát, hogy ne csak a ne me sek nek, a
kö zép osz tály be li ek nek le gyen le he tô sé gük ki mû vel ni ma gu -
kat, ha nem az al sóbb nép ré te gek nek is. Aki az ok ta tás mel lett

fon tos nak tar tot ta a kul tu rá lis élet fel len dí té sét is, hi szen se -
géd ke zett a pes ti ma gyar Nem ze ti Szín ház meg ala pí tá sá nál,
rö vid ide ig an nak igaz ga tói poszt ját is be töl töt te.

Ez a rend kí vül egye nes, be csü le tes jel le mé rôl is mert, ma gas, fe -
ke te-ôsz be ve gyült ha jú, erôs sze möl dö kû, te kin té lyes já rá sú em -
ber a mi hô sünk. Aki mun kás sá gá val, éle té vel, szi lárd jel le mé vel

és tet te i vel ki ér de mel te ma gá nak azt az el is me -
rést, hogy olyan ál lam fér fi ként te kint sünk rá,
mint Kos suth ra, De ák ra vagy Szé che nyi re.

Nél kü lük mai vi lá gunk, a kör nye ze tünk, az
éle tünk nem le het ne olyan, ami lyen né ôk tet ték.
Épí tet tek, ma ra dan dót al kot tak esz me i ség ben és
a ben nün ket kö rül ve vô fi zi kai vi lág ban is.

Ez a sír em lék – mely hez ma ko szo rú in kat he -
lyez zük – mél tó nyug vó he lye a leg na gyobb
nyár egy há zi nak. Me gin gat ha tat lan, szik la szi -

lárd. Pon to san olyan, mint ami lyen ô ma ga is volt.
Az örök ké va ló sá gig jel zi majd en nek a nagy sze rû em ber nek

nyug vó he lyét.
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Nyáry Pál szü le té si dá tu mát
több iro dal mi for rás is 

té ve sen köz li – a hi te les nek
te kint he tô ke reszt le vé len

1805 ol vas ha tó. 
Az 1806-os év szám hi bá san

sze re pel a sír em lé ken is.

MEGHÍVÓ
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett megemlékezésre
a Nyáry Pál Általános Iskolába

2015. március 15-én (vasárnap) 15 órára.

A rendezvényen beszédet mond 
Mészáros Sándor polgármester.

Ünnepi mûsort adnak óvodások, 
általános iskolás diákok, valamint fellépnek 

civil szervezeteink csoportjai.
Megemlékezésünket koszorúzással zárjuk.

Töltsük együtt az ünnepet! 
Mindenkit szeretettel várunk!



e le pü lé sün kön már ha gyo mány,
hogy Nô nap al kal má ból vi rág -
gal és egy kis mû sor ral ked ves -

ke dünk köz sé günk hölgy la kó i nak,
ki fe jez ve ez zel irán tuk ér zett tisz te le -
tün ket, meg be csü lé sün ket és hó do la -

tun kat. Nagy örö münk re szol gált, hogy
so kan el fo gad ták az ön kor mány zat
meg hí vá sát a Ko vács Ist ván Mû ve lô dé -
si Ház ban meg ren de zett ün nep ség re –
a kul túr ház csak nem tel je sen meg telt.

Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter vers -
sel kö szön töt te a höl gye ket, majd Ger -
gely Ró bert, két sze res EMeR Ton-dí jas
szí nész, éne kes szó ra koz tat ta a kö zön -

sé get. Mû so ra csak nem egy órán át tar -
tott, de a re mek han gu lat nak kö szön he -
tô en ha mar el rö pült ez az idô. Ezt kö ve -
tô en Tisz tán La jos szol gál tat ta a ze nét a
dél utá ni mu la to zás hoz.

röm mel ér te sít jük a la kos sá got,
hogy a Bel ügy mi nisz té ri um ál tal

ki írt, köz biz ton sá gi fej lesz té sek re irá -
nyu ló pá lyá za ton köz sé günk csak -
nem 11 mil lió fo rint vissza nem
té rí ten dô tá mo ga tást nyert tér fi -
gye lô ka me ra rend szer ki épí té sé -
re. Az összeg már meg is ér ke zett az
ön kor mány zat szám lá já ra, így ha ma -
ro san meg tör tén het a mû sza ki pa ra -
mé te rek vég le ge sí té se, és a köz be -
szer zé si el já rás le bo nyo lí tá sa. A ka -
me rák te le pí té sét leg ké sôbb ôsz re
ter vez zük, az el nyert tá mo ga tást eb -
ben az év ben kell fel hasz nál ni.

Olyan jól hasz nál ha tó rend szer ki épí -
té sé re tö rek szünk, ami nem csak a
bûn meg elô zés ben, ha nem – a rög zí tett
fel vé te lek alap ján – az el kö ve tôk azo -
no sí tá sá ban, ill. el fo gá sá ban is nagy
se gít sé gé re le het a rend ôr ség nek.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Tá jé koz tat juk ked ves Ol va só in kat,
hogy Po gá csás Ti bor, te le pü lé -
sünk or szág gyû lé si kép vi se lô je, a
Bel ügy mi nisz té ri um ön kor mány -
za ti ál lam tit ká ra 2015. már ci us
17-én (ked den) 18 órá tól fog a-
dó ó rát tart a Nyár egy há zi Pol -
gár mes te ri Hi va tal ban.
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KIADJA: 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

MEGJELENIK: kéthavonta, 
1400 példányban 

FELELÔS SZERKESZTÔ: 
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZÔSZERKESZTÔ: 
Princz Mihály 

CÍMLAP: NYÁRY PÁL PORTRÉJA
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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: 
Princz Györgyné
(sz. Kotyinszki Zsuzsanna) ...... január 20.
Tóth Gézáné
(sz. Fekete Éva Erzsébet) ....... január 24.
Sipos József .......................... február 8.
Szekeres Krisztina
(sz. Antal Krisztina) .............. február 10.
Papp Istvánné
(sz. Nemes Erzsébet) ........... február 16.
Kiss Miklósné
(sz. Hrobár Erzsébet) ............ február 22.
Farkas Pálné (sz. Ménich Irén) február 23.
Vitéz Erzsébet ....................... február 27.

75 évesek:
Bimbó György Kálmán ............. január 6. 
Bajnok Józsefné
(sz. Sipos Katalin Anna) ......... január 16.
Veres Ferencné
(sz. Kusdra Zsuzsanna) ........ február 16.

80 évesek:
Hevesi Istvánné
(sz. Hornyák Angyalka) ............. január 4. 
Zatykó Mihály ......................... január 6.
Bernula Mihályné
(sz. Plavecz Ida)....................... január 9. 
Hadas Sándorné
(sz. Tóth Ida Lídia) ................ január 19.
Patkós Ernôné
(sz. Németh Irén) .................. január 25.
Simon Andrásné
(sz. Nôger Mária) .................. január 28. 
Surmann Ferenc .................. február 22.
Kalmár Erzsébet .................. február 25. 

(2015. JANUÁR 1-TÔL FEBRUÁR 28-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

90 évesek:
Kishonthy Ákosné
(sz. Németh Mária) ............... január 26.
Pál Sándorné
(sz. Lénárt Róza) .................. február 23. 

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

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:

Szrapkó István 
és Balázs Krisztina ........... február 12-én

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

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Kecskés 
István 
és Hegyi 
Annamária
leánya

Tímea ................................ január 7.
Pásztor Károly és Kolláth Henrietta fia

Károly Gergô ....................február 19. 
Kovács Tamás és Kiss Nikoletta leánya

Jázmin ............................. február 24. 

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

EL HUNY TAK:

Szemenyei Ferenc .......................... (82)
Jakabné Kiss Katalin
(sz. Kiss Katalin)............................. (63)
Molnár János ................................ (78)
Sipos Pál Sándor ........................... (87)
Szántóné Császár Julianna Erzsébet (58)
Kövesligeti Istvánné (sz. Vitányi Éva) (80)
Mészáros Sándorné
(sz. Ruzsinszki Ilona) ...................... (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!

Hegyi 
Tímea

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl
2015. ja nu ár 8.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött Ke me nár Lász ló né – a Nyáry
Pál Ál ta lá nos Is ko la és A.M.I. igaz ga -
tói ál lá sá ra be nyúj tott – pá lyá za tá nak
tá mo ga tá sá ról.

• dön tött ASP (ügy vi te li al kal ma zás-
szol gál ta tás) pá lyá zat hoz ér ke zett
aján la tok el bí rá lá sá ról.

2015. feb ru ár 17.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2015. év költ ség ve té sé -
rôl szó ló ren de le tét.

• el fo gad ta a 2014-ben tá mo ga tott ci vil
szer ve ze tek el szá mo lá sát a tá mo ga -
tás fel hasz ná lá sá ról.

• ren de le tet al ko tott a ci vil szer ve ze tek,
va la mint a kö zös sé gi célt meg va ló sí -
ta ni kí vá nó sze mé lyek és cso por tok
tá mo ga tá sá nak sza bá lya i ról.

• a jog sza bá lyi vál to zá sok nak meg fe le -
lô en új ra sza bá lyoz ta a he lyi szo ci ál is
el lá tást, mely nek alap ján a meg szû nô
el lá tá sok he lyett te le pü lé si la kás -
fenn tar tá si tá mo ga tást, va la mint te le -
pü lé si gyógy szer tá mo ga tást biz to sít.
A ko ráb bi ön kor mány za ti se gély rend -
sze re lé nye gé ben nem vál to zott, csak
az el ne ve zé se, rend kí vü li te le pü lé si
tá mo ga tás ra.

• mó do sí tot ta az ét kez te tés szo ci ál is
szol gál ta tás té rí té si dí ját.

• az egyez te tés le he tô sé gé nek fenn tar -
tá sa mel lett pá lyá za tot írt ki a fel mon -
dás sal érin tett há zi or vo si kör ze tek fel -
ada ta i nak el lá tá sá ra.

• meg ha tá roz ta a 2015. évi ön kor -
mány za ti szer ve zé sû ren dez vé nyek
kö rét és idô pont ja it.

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



pro jekt ered mé nye ként Nyár egy -
há za Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
és Egész ség há zá nak ener ge ti kai

kor sze rû sí té se va ló sult meg, amely nek
so rán az épü le tek utó la gos kül sô hô szi -
ge te lé sé re, a kül sô nyí lá szá rók cse ré jé re,
il let ve a fû té si- és hasz ná la ti me leg víz
rend sze rek kor sze rû sí té sé re ke rült sor,
va la mint köz pon ti, hô vissza nye rô vel is el -
lá tott szel lô zô be ren de zé sek ke rül tek be -
épí tés re.

A meg va ló sí tást az épü le tek ma gas fû -
tésszám lái, pa zar ló ener gia fel hasz ná lá sa
in do kol ta. Az ener ge ti kai mi nô ség sze rin -
ti be so ro lás alap ján „E” ill. „G” je lû épü -
le tek a fe lú jí tást kö ve tô en „A” ka te gó ri á -
ba so rol ták, mely alap ján a Hi va tal és az
Egész ség ház fû té si költ sé gei je len tô sen
csök ken het nek.

A pro jekt ki emelt cél ja volt az épü le tek
ener ge ti kai mu ta tó i nak ja ví tá sa, és ez zel
az ener gia ha té kony ság nö ve lé se, va la -
mint az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá -
sá nak je len tôs csök ken té se, így a kör -
nye zet tu da tos üze mel te tés meg va ló sí tá -
sa is. Az is fon tos szem pont volt, hogy a
fe lú jí tás so rán költ ség ha té kony és komp -
lex meg ol dá sok ke rül je nek al kal ma zás ra.

A fej lesz tés so rán 15 cm vas tag sá gú
hom lok za ti és pad lás fö dém hô szi ge te lés
ke rült be épí tés re, a ré gi, el ve te me dett
kül sô aj tók és ab la kok he lyé re fo ko zott
hô szi ge te lé sû mû anyag nyí lá szá rók ke rül -
tek. A ter mé sze tes lég cse rét fel vál tot ta a
mes ter sé ges szel lôz te tés.

Mind két épü let ben kor sze rû kon den zá -
ci ós gáz ka zán ke rült el he lye zés re, a ko -
ráb bi nyi tott fû té si rend sze rek he lyett zárt
rend szer ben üze mel nek a be ren de zé sek,
ala cso nyabb hô fok lép csô vel. Sza bá lyo zá -

suk kül sô idô já rás füg gô. Min den fû tött
hely iség be ter mosz ta ti kus szel epek kel el -
lá tott acél le me zes lap ra di á to rok ke rül tek
el he lye zés re, így biz to sí tot tá vált a he lyi -
sé gen kén ti hô mér sék let-sza bá lyo zás.

Az ener ge ti kai fej lesz tés meg va ló sí tá -
sá val ol csóbb és kor sze rûbb lett az épü -
le tek üze mel te té se, a bel sô he lyi sé gek
(iro dák, or vo si vá rók, ren de lôk, stb.) hô -
tech ni kai és le ve gô mi nô sé gi szem pont -
ból is kom for to sab bá vál tak, és az épü le -
tek kí vül rôl is meg újul tak.
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BEFEJEZÔDÖTT A POLGÁRMESTERI
HIVATAL ÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZ
ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSE
Nyáregyháza Község Önkormányzata 37,98 millió Ft vissza nem térítendô 

támogatást nyert el a KEOP-5.5.0/A/12 kódjelû, Épületenergetikai fejlesztések 

és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerûsítése címû pályázati kiíráson. 

A projekt keretében a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal és az Egészségház épületének 

energiahatékonyságot és energiatakarékosságot fokozó korszerûsítésére került sor.
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Ma gyar Be ru há zás-fej lesz té si Tár -
su lás (to váb bi ak ban: MBT) cél ja a
la kos sá gi ener ge ti kai prog ra mok

ki dol go zá sa, me ne dzse lé se és fel ügye le te.
Min dezt ak ként te szi, hogy a ma gyar épí -
tô i pa ri in teg rá ció részt ve vôi kö zött az
együtt mû kö dés erô sö dik, a part ne rek kö -
zöt ti szak mai kap cso lat sta bi li zá ló dik
egyút tal a be szál lí tói, ki vi te le zôi, be ru há zói
sze rep kör bi zal mi kap cso la ta hely re áll és
hosszú tá von fenn is ma rad.

A prog ram ke re té ben le he tô ség nyí lik
a la kos ság szá má ra – akár egyé ni,
akár kö zös sé gi meg va ló sí tás ke re té -
ben – in gat lan ja ik fel újí tá sá ra, kor -
sze rû sí té sé re, szi ge te lé sé re, fû té si
rend sze ré nek meg vál toz ta tá sá ra,
sta bil és nem a la kos ság ál tal elô re
fi nan szí ro zott pénz ügyi konst ruk ci ó -
ban. A meg va ló sí tás ér de ké ben a MBT
stra té gi ai meg áll apo dást kö tött az ilyen
jel le gû fej lesz té sek ben érin tett leg na -

ég az év ele jén dön töt tünk ar ról, hogy – amint az idô já -
rá si kö rül mé nyek le he tô vé te szik – út ja ví tá so kat vég -
zünk azo kon az ön kor mány za ti út sza ka szo kon, ame lyek

a leg rosszabb ál la pot ban van nak. Feb ru ár ban a Vi rág és a
Ne fe lejcs ut ca, va la mint a Hu nya di Já nos út egy ré sze ké szült
el, össze sen 600 m hosszon. Az utak ra zú zott kô, tört be ton ill.
ku lé ka vics ke rült, majd er re az alap ra egy fi no mabb ré teg, hogy
az utak jól jár ha tó ak le gye nek. Az uta kat le hen ge rel ték, és az út
men ti pad ka is ren de zés re ke rült. Az ed di gi ta pasz ta la tok azt
mu tat ják, hogy az így me gú jí tott sza ka szok hasz nál ha tó vá vál tak

a csa pa dé ko sabb na po kon is. A pad ka ren de zést és az ár kok ki -
ásá sát a Má tyás ki rály út men tén is el kezd tük, hogy biz to sít suk
a csa pa dék víz meg fe le lô el ve ze té sét.

Sok ut ca van még, ahol az utak ja ví tás ra szo rul nak, rend sze re -
sen ka punk a la kos ság tól is jel zé se ket (Szen tim re te lep, Ró zsa
ut ca, Szé che nyi út és köz, Köl csey Fe renc út, Ár pád köz, és so -
rol hat nánk). Költ ség ve té sünk ben össze sen 10 mil lió fo rin tot kü -
lö ní tet tünk el utak kar ban tar tá sá ra és jár dák épí té sé re, így még
eb ben az év ben to váb bi fel újí tá sok ról dön tünk majd.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

gyobb be szál lí tók kal, ki vi te le zôk kel va la -
mint a fi nan szí ro zás ér de ké ben az OTP
Bank NyRt.-vel. 

Ezek a stra té gi ai meg ál la po dá sok biz to -
sít ják a konst ruk ció sta bi li tá sát, amely a
kö vet ke zôk bôl áll:
A pi a ci ár nál ked ve zôbb be szer zé si és
ki vi te le zé si költ sé gek, a költ sé gek
elô fi nan szí ro zá sa az OTP ál tal, ala -
csony össze gû, vál to zat lan tör lesz tés
a la kos ság ré szé re. A be ru há zá sok
meg va ló sí tá sa után to vább csök ke nô
re zsi költ sé gek a la kos ság nak.

Mint a fen ti ek bôl is ki de rül, a pro jekt va -
la mennyi sze rep lô je szá má ra elô nyös az
MBT ál tal ki dol go zott pro jekt. A pol gá rok
nem kell, hogy me ge lô le gez zék a ki vi te le -
zé si költ sé get, a pi a ci ár nál sok kal ked ve -
zôbb be ke rü lé si költ sé gen va ló sít hat ják
meg fe lú jí tá su kat, és ala csony, vál to zat -
lan mér té kû tör lesz tés sel tel je sít het nek.

A vál lal ko zó szá má ra ga ran tált a díj ki -
e gyen lí tés, mi u tán azt köz vet le nül a fi nan-
szí ro zó pénz in té zet tôl kap ják. A be szál lí tói
kör pe dig je len tôs meg ren de lés hez jut,
így a gaz da ság egé sze moz gás ba len dül.

A pro jekt ben ma gán sze mé lyek, gaz da sá -
gi tár sa sá gok, la kó kö zös sé gek és egye sü-
le tek (ezek ke re té ben ön kor mány za tok)
ve het nek részt.

Nyár egy há zán – az Ön kor mány zat tal
együtt mû köd ve – je len leg igény fel mé -
rést vég zünk. An nak ér de ké ben, hogy
a kap cso la tot fel ve hes sük Önök kel –
és ezál tal Önök és te le pü lé sük la ko sai
hoz zá jus sa nak mi e lôbb eh hez a ked ve -
zô le he tô ség hez – ké rem, szí ves ked je -
nek je lez ni csat la ko zá si szán dé ku kat a
Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal va -
la mely el ér he tô sé gén.

MI HÁLY JÁ NOS I MBT KFT.

KEDVEZÔ LEHETÔSÉG LAKÓHÁZAK
ENERGETIKAI MEGÚJÍTÁSÁRA

ÚTKARBANTARTÁSOK TÖRTÉNTEK
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



j har tyán Vá ros Ön kor mány za ta 
ál tal ve ze tett kon zor ci um – mely -
nek tag jai Kis tar csa Vá ros Ön kor -

mány za ta és Nyár egy há za Nagy köz ség
Ön kor mány za ta – az zal a cél lal hoz ták
lét re az elekt ro ni kus he lyi köz igaz ga tá si
inf rast ruk tú ra fej lesz tés re vo nat ko zó 
pá lyá za ti pro jekt jü ket, hogy csat la koz -
has sa nak a nagy tel je sít mé nyû és 
ka pa ci tá sú, ma gas 
biz ton sá gú és ren del -
ke zés re ál lá sú, va la -
mint kor sze rû in for ma -
ti kai esz kö zök bôl ki é pí -
tett IT ön kor mány za tai
ASP köz pont hoz.

Az ön kor mány za ti 
ASP köz pont hoz va ló
csat la ko zás ál tal a 
3 te le pü lés la ko sai
(össze sen 18.446 fô)
elekt ro ni kus úton, ügy -
fél ba rát szol gál ta tás
ré vén in téz he tik majd
köz ügye i ket. To váb bá
az ön kor mány za tok és
in téz mé nye ik köz igaz -
ga tá si és köz szol gál ta tá si rend sze re i nek
bel sô mun ka fo lya ma tai, be szá mo lá si-,
adat szol gál ta tá si fo lya ma tai is 
ha té ko nyab bá vál nak 
a tá mo ga tott 
szak rend sze rek 
ál tal.

Pro jek tünk rö vid tá vú cél ja, hogy al kal -
mas sá te gyük ön kor mány za ta in kat a
köz pon ti ASP-hez va ló csat la ko zás hoz 
a szük sé ges esz köz- és szoft ver be szer-
zé sek, a kap cso ló dó igaz ga tás szer ve ze -
té si, kép zé si és in for ma ti kai szol gál ta -
tá sok igény be vé te le ál tal. Fej lesz té se ink
6 szak rend szer re (ön kor mány za ti adó,
gaz dál ko dás, in gat lan va gyon ka tasz ter,

irat ke ze lés, ipar- és ke res ke de lem, te le -
pü lés por tál) és az azo kat mû köd te tô
mun ka ál lo má sok ra fo ku szál nak.

Az ASP ál tal lét re ho zott rend szer be ve -
ze té sé vel meg te remt het jük a mû kö dô ké -
pes prog ra mok cso mag ját. Ezek egy sze -
rû en ké pe sek ugyan azon adat bá zis ból
dol goz ni, egy sze rû en ké pe sek sta tisz ti -

kai ada to kat ki nyer ni,
a Hi va ta lok dol go zói
kon zek vens fej lesz tés
ered mé nye kép pen
könnyen el tud ják 
sa já tí ta ni an nak hasz -
ná la tát egy mo du lon -
kén ti, egy sé ges kör -
nye zet ben. A fej lesz-
tés so rán el ér het jük,
hogy az egy sze rûbb és
ha té ko nyabb ke ze lés
és kar ban tar tás, va la -
mint a fo ko zott biz -
ton ság mi att a gép -
park ho mo gén le gyen
az érin tett iro dá kon,
va la mint hogy kor sze -
rû szá mí tó gé pek kel 

és szoft ve rek kel dol goz has sa nak ügy -
in té zô ink.

Az Eu ró pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott tá mo ga tást nyert el 

Új har tyán Vá ros Ön kor mány za ta és kon zor ci á lis part ne rei 

(Kis tar csa Vá ros Ön kor mány za ta és Nyár egy há za Nagy köz ség

Ön kor mány za ta) az ún. ASP-hez va ló csat la ko zás meg va ló -

sí tá sá ra. A pro jekt ke re té ben az ön kor mány za tok 100%-os 

mér té kû, 35.975.780 fo rint össze gû vissza nem té rí ten dô tá mo -

ga tás ban ré sze sül nek. A kon zor ci um a KMOP-4.7.1-13-2014-es

pá lyá za ti konst ruk ci ó ban nyúj tot ta be tá mo ga tá si igé nyét, 

mely prog ram a kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban, az elekt ro ni kus

he lyi köz igaz ga tá si inf rast ruk tú ra fej lesz té sét tá mo gat ja.
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ma gán sze mé lyek kom mu ná lis
adó já nak mér té ke 2015-ben
nem vál to zott. Az adó éves mér -

té ke épít mény és la kás bér le ti jog vi szony
ese té ben 10.000 Ft, te lek tu laj don után
8.000 Ft-ot kell fi zet ni. Az idei év re meg -
áll apí tott kom mu ná lis adó I. fél évi rész le -
tét 2015. már ci us 16-ig, II. fél évi rész le -
tét 2015. szep tem ber 15-ig le het adó -
pót lék-men te sen meg fi zet ni.

Fon tos tud ni, hogy épít mény, il let ve te -
lek tu laj do nos ese tén az adó al anya az,
aki az év el sô nap ján az épít mény, il let ve
a te lek tu laj do no sa. Az adó zók nak az
adó kö te le zett sé get érin tô vál to zás ról
be je len tést kell ten ni an nak ke let ke -
zé sé tôl szá mí tott 15 na pon be lül. To -
vább ra is men te sül nek a kom mu ná lis
adó meg fi ze té se alól azok a 70 éven fe -
lü li egye dü lál ló ma gán sze mé lyek, akik a
men tes ség re irá nyu ló igé nyü ket vál to zás
be je len tô nyom tat vá nyon jel zik a Pol gár -
mes te ri Hi va tal fe lé. A be je len tést az er re
a cél ra szó ló nyom tat vá nyon, írás ban kell

ADÓ NEM/DÍJ ADÓ MÉR TÉ KE FI ZE TÉ SI HA TÁR IDÔ

KOM MU NÁ LIS ADÓ 10.000 Ft/év/épít mény 2015. már ci us 16. (I. fél évi rész let)
Szám la szám: 65100101-11218531 8.000 Ft/év/te lek 2015. szep tem ber 15. (II. fél évi rész let)

GÉP JÁR MÛ ADÓ Az adó alap ja a sze mély szál lí tó 2015. évi ha tá ro zat kéz hez vé te lé tôl
Szám la szám: 65100101-11005315 gép jár mû – ide nem ért ve az szá mí tott 30 na pon be lül

au tó buszt – ha tó sá gi nyil ván tar tás ban (I. fél évi rész let)
fel tün te tett tel je sít mé nye, 2015. szep tem ber 15.
te her gép jár mû ese té ben a ha tó sá gi (II. fél évi rész let)
nyil ván tar tás ban fel tün te tet 
sa ját tö me ge (ön sú lya) nö vel ve a 
ter hel he tô sé ge (rak sú lya) 50%-ával. 

IPA RÛ ZÉ SI ADÓ
Szám la szám: 65100101-11218490
– Ál lan dó jel leg gel vég zett Az adó alap 2%-a 2015. már ci us 16.

ipa rû zé si te vé keny ség (I. fél évi adó e lô leg rész le te)
2015. má jus 31. (adó kü lön bö zet)
2015. szep tem ber 15.
(II. fél évi adó e lô leg rész le te)
2015. de cem ber 20.
(adó e lô leg ki e gé szí tés)

– Ide ig le nes jel leg gel vég zett 5.000 Ft/nap tá ri nap A te vé keny ség be fe je zé sé nek nap ját
ipa rû zé si te vé keny ség kö ve tô hó nap 15. nap ja.

TA LAJ TER HE LÉ SI DÍJ 1.800 Ft/m3 2015. áp ri lis 1.
Szám la szám: 65100101-11290944

ASP – a költ ség -
ha té kony 
szoft ver hasz ná la ti
konst ruk ció
Az ASP (App li ca ti on Ser vi ce 
Pro vi ding) – ma gya rul al kal ma zás-
szol gál ta tás, vagy al kal ma zás-
bér let – egy új üz le ti és egy ben
tech no ló gi ai konst ruk ci ót je lent.

Az ASP ke re té ben a fel hasz ná -
lók a te vé keny sé gük tá mo ga tá -
sá hoz szük sé ges ügy vi te li, vagy
egyéb szoft ve re ket úgy ve szik
igény be, hogy in ter ne ten ke resz -
tül kap cso lód nak a szol gál ta tó -
nál el he lye zett szer ve rek hez, az
eze ken mû kö dô adat bá zi sok hoz
és az ada to kat ke ze lô prog ra -
mok hoz.

meg ten ni, amely be sze rez he tô a Pol gár -
mes te ri Hi va tal ban, il let ve le tölt he tô te le -
pü lé sünk hi va ta los we bol da lá ról.

A gép jár mû adó I. fél évi rész le te a 2015.
évi ha tá ro zat kéz hez vé te lé tôl szá mí tott
30 na pon be lül, II. fél évi rész le te 2015.

szep tem ber 15-ig fi zet he tô meg adó pót -
lék-men te sen. Kér jük a tu laj do no so kat,
hogy gép jár mû ve ik tu laj don jo gá ban be -
kö vet ke zett vál to zás be je len té sé nek
ügyé ben a Pest Me gyei Kor mány hi va tal
Mo no ri Já rá si Hi va tal Ok má nyi ro dá ját szí -
ves ked je nek fel ke res ni (2200 Mo nor,
Kos suth L. u. 78-80., Tel.: 29/612-300).

Ál lan dó jel leg gel vég zett ipa rû zé si te -
vé keny ség ese tén az adó évi mér té ke
nem vál to zott, mér té ke to vább ra is az

adó alap 2%-a. Az ipa rû zé si adó elô leg
I. fél évi rész le tét 2015. már ci us 16-ig

le het meg fi zet ni adó pót lék-men te sen, az
adó kü lön bö zet meg fi ze té sé nek ha tár ide -
je 2015. má jus 31. A II. fél évi adó e lô leg
be fi ze té sét 2015. szep tem ber 15-ig kell

tel je sí te ni, az adó e lô leg ki e gé szí té sé nek
ha tár ide je 2015. de cem ber 20. Fel hív juk
a vál lal ko zá sok fi gyel mét, hogy az ide ig -
le nes jel leg gel vég zett ipa rû zé si te vé -
keny ség ese tén az adó mér té ke nap tá ri
na pon ként 5.000 Ft.

Ta laj ter he lé si díj meg fi ze té sé re az a
ma gán sze mély, szer ve zet kö te le zett,
aki/amely a te le pü lé sen ki é pí tett, mû sza -
ki lag ren del ke zés re ál ló, be kö tés re al kal -
mas szenny víz csa tor na-há ló zat ra nem
köt rá, de szenny ví zel he lye zést foly tat,
ide ért ve azt is, aki egye di zárt vagy el szi -
vár gó szenny víz tá ro zót al kal maz. A ta laj -
ter he lé si dí jat ön adó zás sal kell tel je sí te -
ni, az az a ki bo csá tó kö te les azt be val la ni
és meg fi zet ni a tárgy évet kö ve tô év ben.
A be val lás be nyúj tá sá nak és a ta laj -
ter he lé si díj be fi ze té sé nek ha tár ide je
egya ránt 2015. áp ri lis 1. A ta laj ter-
he lé si díj meg fi ze té si kö te le zett ség a
szenny víz csa tor na-há ló zat ra va ló rá kö tést
kö ve tô év ja nu ár 1-jén szû nik meg.

R.K.

Tudnivalók a helyi adókról 2015-ben
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NYÁREGYHÁZA 
IS CSATLAKOZIK 
AZ ÖNKORMÁNYZATI
ASP KÖZPONTHOZ



üsz kék va gyunk ar ra, hogy Egy -
há zunk Bib lia köz pon tú, ezért
nem kap hat he lyet ta ní tá sunk -

ban egy há zi sze mé lyek, tör té nel mi ala -
kok ta ní tá sa, ha az a Bib li á ból nem iga -
zol ha tó vissza. Nyi tot tak va gyunk,
mert a dog mák töm ke le ge nem kö ti
gon dol ko dá sun kat, hit gya kor la tun kat,
ezért ki je lent jük, ha va la ki jobb ra tud
ta ní ta ni a Szent írás alap ján, azt haj lan -
dó ak va gyunk el fo gad ni. Az Is ten tisz -
te le te ink köz pont já ban az Ige áll, és az
Ige hir de tés, azo kat nem nyom hat ják el
li tur gi ai ele mek so ro za tai. Min den
ének, imád ság, az Igét kell se gít se, tá -
mo gas sa, nem pe dig el nyom ja. Jé zus
Krisz tus ta ní tá sa min dig pél dá za tok -
ban szólt. Ért he tô en, vi lá go san, tisz tán,
az adott kor szín von alán, az adott kor
nyel vén, szó hasz ná la tá ban. Mi is er re
tö rek szünk, hogy ne temp lo mi nyel ven
szól junk a szó szék rôl, ne hasz nál junk a
kí vül ál lók szá má ra is me ret len sza va kat
és fo gal ma kat. A Bib li ai tör té net üze ne -
tét ak tu a li zál juk, a mai em ber szá má ra
ért he tô vé tesszük. Az egész Is ten tisz te -
let nem ér zé se ket, áhí ta tot akar ki vál ta -
ni, mint más fe le ke ze tek al kal ma, ha -
nem az ér te lem nek szó lunk, hogy az
em ber ér tel mén ke resz tül az Ige a szí -
vig ha tol has son, hogy vál toz tas son,
for mál jon. Nem aka runk pil la nat nyi ér -
zel mi sok kot okoz ni, ha nem olyan
össze füg gé se ket aka runk fel nyit ni az
em be rek elôtt, ami ál tal hit re jut hat nak,
hosszú tá von el kö te le zôd het nek, Is ten
ügye mel lett.

Sza bad sá got kí ná lunk Is ten kö ve té sé -
ben, nem mond juk, hogy csak egy köz -
pon ti sé ma alap ján jut hat va la ki üd vös -
ség re, nem mond juk, és nem hir det jük,
hogy az em be rek bû nei alól fel ol do zást
adunk, mert a dön tést min dig Is ten ke -
zé be tesszük. Is ten ke zé be, aki sok kal
töb bet tud az em ber rôl, ôt nem le het

meg ve zet ni, nem le het be csap ni. Is ten
sok kal job ban sze ret, mint mi, em be rek,
a hét köz na pi élet ben egy mást, hi szen
Is ten nek mi gyer me kei va gyunk. Hir -
det jük, hogy nin cse nek köz ben já ró ink,
szent je ink, és büsz kén vall juk, hogy
min ket hall az Atya Is ten, ezért köz vet -
len hoz zá imád ko zunk. Szá munk ra
csak az Atya, a Fiú és a Szent lé lek Is ten
lé te zik, Hoz zá imád ko zunk, Tô le ké -
rünk. Jé zus Krisz tus is csak így imád -
ko zott, sen ki más hoz nem kö nyör gött,
a ta nít vá nya it is er re buz dí tot ta, mint
min den kö ve tô jét.

Pró bá lunk hû sé ge sek ma rad ni, pró -
bá lunk a Bib lia alap ján él ni, mun kál -
kod ni. Nem hir det jük ma gunk ról és
Egy há zunk ról, hogy csak ezen az úton
le het Is ten or szá gá ba be ke rül ni. Nem
hir det jük ma gunk ról, hogy hi ba nél kül
va ló le het ne az éle tünk, a mun kánk, de
tö rek szünk er re. Egy há zunk pu ri tán,
ke rü li a fel es le ges csil lo gást, fé nyû zést,
gaz dag sá got, nem kí ván hi val kod ni,
ámu lat ba ej te ni. Pró bá lunk egy sze rû ek
len ni, hû sé ge sek és tisz ták. A pu ri tán -
ság jel lem zô a temp lo ma ink bel se jé re
is. Nem kí ván juk el von ni az em be rek
fi gyel mét az Is ten tisz te let köz ben ké -
pek kel, szob rok kal, áb rá zo lá sok kal. Jé -
zus ma ga pu ri tán volt, „ná zir”, aho -
gyan ke resz te lô Já nos is ki vá lasz tott,
tisz ta és egy sze rû. Sza már há ton ment
Je ru zsá lem be, vi rág va sár na pon is. Egy -
sze rû volt a ru há za ta, ta ní tá sa, szí ve és
lel ke. Ezt az egy sze rû tisz ta sá got akar -
juk meg ra gad ni, fel mu tat ni. Is ten le -
gyen ôri zô pász to runk.

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

2013-ban lé pett ha tály ba a tör vény, mi -
sze rint 3 óvo dai cso port után 1 fô pe da -
gó gi ai asszisz tens al kal maz ha tó.

Mi vel az al só nyá regy há zi óvo dá ban 4
cso port mû kö dik, így elég moz gal ma sak
és vál to za to sak a hét köz nap ja im, ami nek
na gyon örü lök.

Töb ben kér dez ték már tô lem, mi is
a fe la da tom?

Mi vel ez a fel adat kör igen új sze rû, így
ele in te ne kem is be le kel lett szok nom, de
így 1 év táv la tá ból már pon tos ké pet tu -
dok ró la ad ni. Kö szö net ezért a pe da gó -
gu sok nak, a da du sok nak és min den kol -
lé gám nak, akik tá mo gat ták, se gí tet ték,
egyen get ték el sô lé pé se i met.

El sôd le ges fe la da tom a pe da gó gus
mun ká já nak se gí té se, ill. elô ké szí té se.

Ez azt je len ti, hogy a fog lal ko zá sok al -
kal má val az óvó nô irá nyí tá sá val egyé ni
vagy kis cso por tos se gít sé get nyúj tok a ki -
sebb gyer me kek nek, hogy meg fe le lô en
tud ja nak ha lad ni.

Test ne ve lés fog lal ko zás al kal má val
ügye lek a biz ton sá gos esz köz hasz ná lat ra,
se gí tem a ki seb be ket, elô ké szí tem a
szük sé ges tor na sze re ket, és nem utol só
sor ban – mo ti vá ci ó kép pen – tor ná zok is.

A fej lesz tés re szo ru ló gyer me kek -
kel a te rá pi ák egy ré szét já ték köz ben,
ész re vét le nül gya ko rol ta tom.

Kéz mû ves fog lal ko zá so kat ve ze tek
le, óvó nôi fel ügye let tel. 

A gyer me kek hi gi é nés szo kás rend -
sze ré nek ki a la kí tá sá ban is részt ve -
szek, pl.: ügye lek a he lyes mos dó hasz ná -
lat ra, se gí tem az ét ke zést (he lyes ka nál és
vil la fo gás, szal vé ta hasz ná la ta, stb.)

Sza bad já ték nál leg fô kép pen az ud va -
ron ügye lek a biz ton ság ra.

Al vás nál al kal man ként én me sé lek.
Óvo dai, és óvo dán kí vü li sza bad idôs prog -
ra mok ban is te vé ke nyen részt ve szek.

Feb ru ár vé gén ki sze báb ége tést tar -

tunk, hogy elûz zük a te let, majd a cso -
por tok kal kö zö sen fán kot sü tünk.

Kö zel gô ese mé nyünk a Ta vasz Kö -
szön tô jel me zes mu lat sá gunk lesz,
már ci us 14-én. Er re az al ka lom ra a gye -
re kek kel nép tán cos elô adás sal ké szü -
lünk, Ma lá né Ocz tos Éva ve ze té sé vel.

MÉ SZÁ ROS LIL LA I PE DA GÓ GI AI ASSZISZ TENS

Az em be rek egy ré sze ré szin for má ci ók alap ján, egy me rev 
ké pet épít fel a tör té nel mi Egy há zak ról. Az in for má ci ó kat és 
in for má ció tö re dé ke ket a bul vár saj tó ból szer zi, te le ví zi ós hí r-
a dá sok ból, szó be széd bôl. Ha son lít ják a re for má tus, ka to li kus,
evan gé li kus fe le ke ze te ket egy más hoz, azok nak mû kö dé sét, 
ál ta lá ban kül sô sé ge it. Egy rö vid be mu ta tá sát sze ret ném 
el vé gez ni a Re for má tus Egy ház nak a tel jes ség igé nye nél kül.

Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!

Üdvözlöm a Kedves Olvasókat!
Mészáros Lilla vagyok, 2014.
március 3. óta lehetek részese
az óvodai életnek pedagógiai
asszisztensként.
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

ÓVODAI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

A felsoroltak miatt munkámban meghatározó a gyermekek szeretete, 
a türelem és a tolerancia, az együttmûködô készség és a megbízhatóság.

B

Eseményeink, rendezvényeink 2015-ben
2015.03.02-06. 18 órai kezdettel evangelizációs alkalmak a gyülekezeti házban
2015.03.09. 9-14 óráig A Monori Lelkészkör 24 tagjának tanulmányi 

értekezlete a gyülekezeti házban
2015.03.15. 09.00 óra Ünnepi Istentisztelet a Szabadságharc emlékére
2015.04.03. 09.00 óra Nagypénteki Istentisztelet a templomban

18.00 óra Passió a gyülekezeti házban
2015.04.05-06. 9 órától Húsvéti ünnepi Istentiszteletek a templomban
2015.04.18. 19.00 óra Református Jótékonysági Bál (általános iskola)
2015.05.03. 09.00 óra Anyák napi Istentisztelet a templomban
2015.05.23. 18.00 óra Konfirmációi vizsga a templomban
2015.05.24. 09.00 óra Pünkösdi ünnepi Istentisztelet, konfirmációi

fogadalomtétel a templomban
2015.06.27. 15.00 óra Szabadtéri Istentisztelet és szeretetvendégség 

a pótharaszti romtemplomnál
2015.06.29-07.03. Napközis tábor a gyülekezeti házban
2015.07.10-07.16. Balatont megkerülô bringás tábor
2015.07.24-08.01. Tiszai vízitúra Felsôberecki (Bodrog)-Tokaj-Tiszacsege
2015.08.23. 09.00 óra Házasságok megáldása, Ünnepi Istentisztelet, 

valamint Új kenyér ünnepe
2015.09.06. 10.00 óra Szabadtéri Ökumenikus Istentisztelet 

(Községháza udvara)
2015.10.31. 18.00 óra Reformációi ünnepi Istentisztelet a templomban
2015.11.01. 09.00 óra Gyászolók vasárnapja, a templomban
2015.11.14. 19.00 óra Református Jótékonysági Bál (általános iskola)
2015.12.23. 17.00 óra Gyermekek Karácsonya a gyülekezeti házban
2015.12.25-26. 9 órától Karácsonyi ünnepi Istentiszteletek

ASSZISZTENSKÉNT AZ ÓVODÁBAN

Célom, hogy boldog, kiegyensúlyozott, magabiztos, 
élményekkel teli gyermekek lépjenek ki az intézmény falai közül minden nap!



Ked ves Test vé re im az Úr ban!
Nagy 

sze re tet tel 
hí vunk és 

vá runk min den 
ér dek lô dôt 

az Is te ni 
Ir gal mas ság 
VI. or szá gos 

kon fe ren ci á ra 
és az 

I. ha tá ra in kat 
is átí ve lô, 

ha zai 
és kül föl di, 
nem zet kö zi 
ta lál ko zó ra!

int a Két Szív Ró mai Ka to li kus Plé bá nia lel ki pász to ra
és ve ze tô je, nagy sze re tet tel és tisz te let tel tu da tom a

ked ves nyár egy há zi test vé rek kel, hogy az idei év ben te le pü -
lé sün ket ér te az a meg tisz tel te tés, hogy ott hont ad jon egy
ilyen ran gos és nagy sza bá sú egy há zi ese mény nek. 

E ran gos és min dannyi unk éle tét be fo lyá so ló két na pos
ese mény – amely re több ezer za rán do kot vá runk – a Ró mai
Ka to li kus temp lom ud va rán lesz. 

Az ima ta lál ko zó prog ram jai kö zött sok olyan prog ram is
sze re pel, amely nem csak a hí vô, temp lom ba já rók szá má ra
ér de kes, ha nem mind nyá junk nak, hi szen az éle tünk kel, élet -
vi te lünk kel függ össze (kon cert, kon fe ren cia elô adás, ta nú -
ság té te lek, stb.).

A ta lál ko zó mot tó ja: 
„Ir gal mas sá got aka rok, nem ál do za tot.” Mt 12,7

PROG RAM TERV:

ÁP RI LIS 11. SZOM BAT

08.30 Reg ge li ima a Szo ci ál is Test vé rek ve ze té sé vel, 
zso lozs ma az Ol tá ri szent ség elôtt
ve ze ti: Sza bó Ka ta lin szo ci ál is test vér

09.00 Pár per ces be mu tat ko zás sal is mer te tik a Szo ci ál is
Test vé rek tör té ne tét, ka riz má ját a meg szen telt élet
évé nek je gyé ben

09.15 Egy má sik szer ze tes Is ten kö zel sé gé bôl szó lít 
meg ben nün ket: Fa usz ti na nô vér, erek lyé jé ben 
kö szönt jük, kis kör me net tel át visszük a temp lom ból 
a szín pad ol tár hoz az erek lyét
a kör me ne tet ve ze ti: Ká ja Sán dor má ri a bes nyôi 
kán tor – kar nagy úr

10.00 Rö vid kö szön tés, kis ki te kin tés: a vi lág és or szá gos
kon fe ren ci ák so rá ban a je len kon fe ren cia el he lye zé se
Csil lag Pé ter és Éva (kö szön tés, pár buz dí tó szó 
Schön born bí bo ros tól)

10.05 Bá nóczky Elôd atya tör té nész elô adá sa: 
„Is ten ir gal mas sá gá nak je lei az Ó- és Új szö vet ség ben”

10.45 Ta nú ság té tel a nyár egy há zi plé bá ni án mû kö dô 
ta no dá ról Vas Má ria hi tok ta tó, Far kas Já nos né Éva
né ni és Kra vecz Lász ló né Er zsi né ni pe da gó gu sok
ve ze té sé vel

11.00 Pa lán ki Fe renc püs pök úr elô adá sa – ma gyar 
if jú ság püs pö ke

11.45-12.00 Ta nú ság té tel ze né vel Fo dor Jó zsef ve ze té sé vel

12.00 Menny nek Ki rály né Asszo nya ének lé se

12.05 Kaj tár Ed várd atya elô adá sa

12.40 Csi szér Lász ló és ze ne ka ra kon cert: 
„Atyám sze re te ted re-ir gal mas sá god ra vá gyom”

13.30-14.30 Ebéd idô (ön kén tes fe la ján lás sal, kap ha tó me leg 
reg ge li, ebéd, va cso ra, ás vány víz, ká vé)

14.30 Ce na co ló ház ból ta nú ság té tel – Ré gi An na Má ria

14.55 Ir gal mas ság ró zsa fü zér a Szent Lô rinc Ka to li kus 
Ál ta lá nos Is ko la di ák jai, Far kas né Sza bó Éva
igaz ga tó asszony ve ze té sé vel

15.05 Szent mi se Be er Mik lós, Pa lán ki Fe renc 
és Ka to na Ist ván püs pö kök kel, 
ho mí li át mond: Be er Mik lós me gyés püs pök
köz re mû kö dik Bán ki Gá bor ta nár-kán tor-kar nagy és kó ru sa

16.30 Szent sé gi má dás Ke me nes Gá bor atya ve ze té sé vel

18.00 Di csô í tés, köz ben já ró ima – ima szol gá lat a 
Szo ci ál is Test vé rek kel, Szent Fe renc kis nô vé re i vel

20.00-tól va cso ra le he tô ség

00.00 Éj fé li szent mi se

ÁP RI LIS 12. VA SÁR NAP

08.00 Szent mi se

10.30-ig Szent sé gi má dás

09.30 Szent mi se Csév ha rasz ton Ka to na Ist ván püs pök 
ce leb rá lá sá val
köz re mû kö dik Kon csag Lász ló kán tor – kar nagy 
és a gyi mes bük ki kó rus

11.00 Tam bu ra ze ne kar – Kiss Ta más kon cert je

12.30 La ki Má ria ta nú ság té te le

13.30 Az Ir gal mas Sza ma ri tá nus – szín já ték 
Csil lag Éva ve ze té sé vel

14.00-ig ebéd (ön kén tes fe la ján lás sal, kap ha tó me leg reg ge li,
ebéd, va cso ra, ás vány víz, ká vé a plé bá ni án)

14.00 Sa la mon Jó zsef gyi mes bük ki plé bá nos elô adá sa

15.00 Zá ró szent mi se
fô ce leb ráns: Ka to na Ist ván püs pök atya

A szer ve zô bi zott ság ne vé ben Be er Mik lós püs pök, 
Ka to na Ist ván ny. se géd püs pök 
és Pa lán ki Fe renc se géd püs pök és An tal And rás atya.

El ér he tô ség: nya regy ha za@va cem.hu, 
vagy a 06 (29) 490-010 te le fon szá mon.

Ked ves Test vé rek, 
Ked ves Nyár egy há zi La ko sok!

á lá san kö szö nöm az Úr nak, és Nek tek a 2014-es év min -
den pil la na tát. Kü lö nö sen há lá val tar to zom azok nak,

akik mun ká juk kal, ado má nya ik kal, imá ik kal hoz zá já rul tak
ah hoz, hogy a plé bá ni án sok jó té kony sá gi, ka ri ta tív te vé -
keny ség ki a la kul ha tott. 

Há lá mat és kö szö ne te met fe je zem ki az is ko la ve ze té se,
ta ná rai iránt, va la mint a ta no da nagy lel kû és ál do zat kész,
nyug dí jas pe da gó gu sai iránt, azért, hogy együtt egy szebb
és jobb, si ke re sebb jö vôt épít he tünk gyer me ke i tek ál tal.
Ôk a jö vô büsz ke sé gei, akik nem csak kor ban és ked ves -
ség ben, ha nem tu dás ban, böl cses ség ben is nö ve ked nek
em ber és Is ten elôtt. 

Kö szö nöm a bi zal mat azon szü lôk nek, akik ránk bíz ták
gyer me ke i ket, hogy se gít sük, ne vel jük, va la mint, hogy
sze ret het jük ôket. Min da mel lett, hogy né ha kó sza hí rek is
nap vi lá got lát nak. 

Min den ki elôtt nyi tott a plé bá nia-ta no da, aki sze ret ne él ni
ez zel a le he tô ség gel. A kö zel jö vô ben lesz még, de már most
is van olyan szak em ber, aki csa lád vé del mis. Lesz gyógy pe -
da gó gus, an gol, né met sza kos pe da gó gus is.

Együtt si ke rül ni fog!

Ked ves Test vé re im az Úr ban!
Ked ves, drá ga, jó Em be rek!
z éle tünk egy sze rûb bé és szeb bé té te le ér de ké ben nyi tot -

tuk meg a temp lom ud va rán az ôs ter me lôi gaz da pi a -
cot. Min den kó sza és ne ga tív hír el len ére nem Is ten el len es
cse le ke det. Jé zus is együtt élt az em be rek kel. Részt vett az
em be rek éle té ben. Örült, ha az apos to lok, vagy ba rá tai el tud -
ták ad ni a ki fo gott ha la kat. A nap ke mény mun ká já nak meg -
volt a gyü möl cse. Örült, ha az apos to lok be men tek a fa lu ba
és en ni va lót tud tak vá sá rol ni. Az áru sok azért tud ják ol csób -
ban ad ni ter mé ke i ket, mert nincs hely pénz, nincs szál lí tá si
költ ség, par ko lá si költ ség. Örü lök, hogy jobb, mi nô sé gibb,
ha zai-há zi ter mé ke ket le het meg vá sá rol ni, amik rôl tud juk,
hogy hol ter mett. A szom ba ton kén ti nyit va tar tás – amely
reg gel 8-12-ig tart – le he tô ség min da zok szá má ra, akik nek
nincs mód juk Pi lis re, Mo nor ra el men ni. Le he tô ség azok szá -
má ra, akik a szom bat dél elôtt je i ket pusz tán ki moz du lás sal
akar ják el töl te ni. Azt gon do lom, hogy min den ki nek fon tos,
hogy se gít sé get ad jon és kap jon. Egy más éle té nek él he tôb bé,
gaz da gab bá té te le az is, ha hely ben ol dunk meg dol go kat.

ÔSZ IN TE TISZ TE LET TEL ÉS NAGY RA BE CSÜ LÉS SEL:
AN TAL AND RÁS I PLÉ BÁ NI A VE ZE TÔ

A 2015-ös év ben a nyár egy há zi plé bá ni án 
az aláb bi ese mé nyek lesz nek:

Min den hó nap 25-én a Két Szív Ró mai Ka to li kus Plé bá ni án
Is te ni Ir gal mas ság ima ta lál ko zó lesz, es te 6 óra kor.

03.08-án es te 8 órá tól „Ki ál tás” imád ság – a Má ria rá dió
élô ben köz ve tít a ká ro lyi te le pi kegy hely rôl 
(négy he ten ként meg is mét lô dik)

03.27-én Ke resz tút a temp lom ban – élô ben köz ve tí ti 
a Má ria rá dió

04.03-án Nagy pén te ki szo ká sos ke resz tút a te le pü lés 
14 pont ján

04.11-12-én Nem zet kö zi Ir gal mas ság Ima ta lál ko zó
05.31-én Csév ha rasz ti temp lom bú csú
06.07-én Úr nap ja – kör me net tel (Ta no da tan év zá ró 

ün nep sé ge – csa lá di prog ra mok fô zés sel egy be köt ve)
06.14-én Nyár egy há zi temp lom bú csú ja
06.22-27. Ba la ton gyö rök hit ta nos tá bor
07.06-10-ig Nap köz is tá bor a plé bá ni án
07.13-án 10 na pos cser kész tá bor Eger ben
08.15-én Nagy bol dog asszony ün ne pi li tur gia – a ma gyar

Má ria kegy he lyek ün ne pe (Ká ro lyi te lep)
09.06-án 10 órá tól Öku me ni kus Is ten tisz te let az 

V. Nyár egy há za Fesz ti vá lon
09.13-án A ká ro lyi te le pi kegy temp lom bú csú ja
10.04-én Fa usz ti na erek lye bú csú
11.28-án 9 órá tól „bô-lé-re, avagy böl lér re hagy va” – csa-

 lá dok szá má ra disz nó to ros (a bog rács ba va ló húst 
a plé bá nia ad ja) disz nó fel dol go zás a hely szí nen,
disz nó to ros ebéd, sü tés-fô zés, fô zô ver seny

To váb bi in for má ci ók:
KÉT SZÍV RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
Nyár egy há za, Dó zsa György út 1.
Tel./Fax: +36 (29) 490-010
Mo bil: +36 (30) 577-1414
E-ma il: an tal.and ras@va ci egy haz me gye.hu

ket szivpl.nya regy ha za@t-on li ne.hu

Tájékoztatjuk a Kedves Olvasókat,
rádióhallgatókat, hogy az Isteni Irgalmasság

VI. Országos Konferenciáját és az Isteni
Irgalmasság imacsoportjainak elsô hazai 

és külföldi találkozóját ebben az évben
Nyáregyházán tartjuk, 2015. április 11-én 

és 12-én, szombaton és vasárnap. Mindenkit
szeretettel hívunk és várunk, külön is az

imacsoportokat, határainkon innen és túl!
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ISTENI IRGALMASSÁG KONFERENCIA
ÉS NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ TELEPÜLÉSÜNKÖN!

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

A

H

M
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RECEPTTÁR

HOZ ZÁ VA LÓK
• 4 dl tejszín 

(min. 30 %-os)
• 1 dl tej 

(magas zsírtartalmú)
• 2 dkg cukor
• 3 evôkanál bodzaszörp 

(szezonban 4 nagy bodzavirág)
• 2 levél zselatin
az eperöntethez:
• 20 dkg eper
• 3 dkg barnacukor
• 1/2 rúd vanília kikapart magjai
• 2 evôkanál víz

HOZ ZÁ VA LÓK (2 SZEMÉLYRE)
• 1 csirkemell filé
• 8 db fehér spárga
• 8 db újkrumpli
• 1 csokor medvehagyma
• 15 dkg spenót
• petrezselyem
• 2 evôkanál liszt
• 1 dl fehérbor
• 0,5 dl fôzôtejszín
• só
• ôrölt feketebors
• kakukkfû
• rozmaring
• 3 evôkanál olívaolaj

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A csir ke mel let fel sze le te lem, meg szó rom só val,

bors sal, bel isz te zem. Fél re te szem. A spár gák 
vé ge it le vá gom, meg pu co lom. A krump li kat ala -
po san meg mo som. 

2. Egy nagy ser pe nyô ben ola jon a csir ke mell sze le -
te ket mind két ol da lon 3 per cig sü töm ma gas 
hô fo kon, hogy kér get kap ja nak. Mel lé te szem 
a krump li kat és a spár gá kat, fû sze re zem, ön tök
rá 1 dl vi zet. Pá ro lom.

3. Köz ben az ala po san meg mo sott med ve hagy ma
és spe nót szá ra it le vá gom, a le ve le ket na gyobb da ra bok ra vá gom.

4. 15 perc el tel té vel a ser pe nyô ben lé vô ket meg for dí tom, hoz zá adom a med ve hagy -
mát és spe nó tot, fû sze re zem, rá ön töm a bort, majd a tej színt is, össze for ra lom, 
és pet re zse lyem mel meg szór va azon nal tá la lom.

FEHÉRBOROS CSIRKEMELL SPÁRGÁVAL ÉS MEDVEHAGYMÁS SPENÓTTAL

BODZÁS PANNA COTTA VANÍLIÁS EPERÖNTETTEL
EL KÉ SZÍ TÉS
1. A te jet, a tej színt, a cuk rot és a 

bo dza ször pöt (ha friss vi rá got hasz-
ná lunk, ak kor azo kat meg mos va, 
le csö pög tet ve) for rás pon tig he vít jük,
majd rög tön el zár juk, nem for ral juk.
Amennyi ben vi rá got hasz ná lunk, a
tûz rôl le vé ve fe dô alatt hagy juk áll ni
30 per cig, ez után szûr jük le – így
min den íz- és il lat anya got át vesz 
a fo lya dék.

2. A zse la tin la po kat be áz tat juk hi deg 
víz be, majd ha már meg pu hul tak, 
ki nyom kod juk be lô lük a fel es le ges 
vi zet. A me leg te jes ke ve rék be tesszük
a zse la tint, és ad dig ke ver jük, amíg

tel je sen fel ol dó dik. Szo ba hô mér sék-
le ten hagy juk hûl ni, majd 4 egy for ma
edény be el oszt juk a tej szí nes kré met,
és hû tô ben leg alább 4 órát hagy juk,
hogy ki der med jen.

3. El ké szít jük az epe rön te tet, ami hez 
a gyü möl csöt meg tisz tít juk, ap ró koc -
kák ra vág juk, és egy for ra ló e dény ben
a cu kor ral, a va ní li á val és ke vés 
víz zel össze for ral juk, szi ru pos ra fôz zük
kb. 5 perc alatt ki hût jük.

4. A pan na cot ta tál ká it né hány pil la nat -
ra for ró víz be márt juk, majd tá nyér ra
bo rít juk a desszer tet, és az eper ra -
gu val kö rít ve tá lal juk.

Idén má jus 1-jén Ma já lis Ün nep ség
ke rül meg ren de zés re a fel sô nyá regy -
há zi fo ci pá lyán, amely re sze re tet tel
vár juk Önt és ked ves csa lád ját. A ren -
dez vé nyen szí nes prog ra mok kal ké -
szül tünk, töb bek kö zött reg ge li ze nés
éb resz tô vel, fô zô ver sennyel, ame lyen
tet szô le ges étel ké szít he tô.

Ami még vár ja Önö ket:

• kis pá lyás fo ci baj nok ság
• gyer mekp rog ra mok
• kon cer tek
• lo vag lá si és lo vas ko csi zá si 

le he tô ség
• tû zol tó és ka ra te be mu ta tó
• lán gos
• ul ti- és pó ker ver seny

Az egész na pos Ma já li son le he tô sé -
gük lesz csa lá di ke rék pár tú rá ra, va la -
mint az es ti órák ban kö zös tá bor tûz
gyúj tás ra és ut ca bál ra vár juk Önö ket.

A fesz ti vált bü fé, vá sá ri for ga tag, vi -
dám park szí ne sí te ni. A fô zô ver seny re
vár juk szí ves je lent ke zé sü ket!

El ér he tô sé ge ink:

Kiss Ta más: 06 (20) 425 6964
Vo lensz ki Ist ván: 06 (70) 428 5875

ÜD VÖZ LET TEL!
KISS TA MÁS ÉS VO LENSZ KI IST VÁN

Ebben az évben a képviselô-testület az alábbi önkormányzati szervezésû rendezvényeket hagyta jóvá:

Ünnepnap Megnevezés Idôpont Helyszín
Március 8. Nônap Március 7. (Szombat) Mûvelôdési Ház
Március 15. Nemzeti ünnep Március 15. (Vasárnap) Általános Iskola aulája
Április 11. A költészet napja Április 11. (Szombat) Községi Könyvtár
Május 26. Hôsök napja Május 23. (Szombat) Hôsök szobránál
Június 4. Trianon Június 6. (Szombat) Mûvelôdési Ház
Szeptember 4-6. V. Nyáregyháza Fesztivál Szeptember 4-5-6. (P-V) Községháza és óvoda udvara
Október 1. Idôsek világnapja Október 3. (Szombat) Mûvelôdési Ház
Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja Október 6. (Kedd) Iskola – Hôsök tere (fáklyás felvonulás)
Október 23. Nemzeti ünnep Október 23. (Péntek) Mûvelôdési Ház
December 24-26. Falukarácsonyi ünnepség December 19. (Szombat) Általános Iskola és környezete

Az év folyamán egy egészségnapot is szeretnénk megvalósítani, melynek idôpontjáról a késôbbiekben tájékoztatjuk olvasóinkat.

Egyesületek, magánszemélyek által szervezett és bejelentett rendezvények

Megnevezés Idôpont Helyszín Szervezô
Kistérségi Találkozó Április 25. (Szombat) Mûvelôdési Ház Hagyományôrzô Szeretetcsoport
Majális Május 1. (Péntek) Felsônyáregyházi sportpálya, Tófenék Kiss Tamás, Volenszki István
Szilveszteri Bál December 31. (Csütörtök) Általános Iskola aulája Hagyományôrzô Szeretetcsoport

Az egyházi közösségek által szervezett programok a 11. és a 13. oldalon találhatóak.

Kedves Nyáregyházi Lakosok!
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DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

Telefon: 06-29/490-003 Facebook-on 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!

1699 Ft
kedvezmény 

15%
999 Ft
kedvezmény 

20%

799 Ft
kedvezmény 

20%

1350 Ft
kedvezmény 

20%

1899 Ft
kedvezmény 

15%

1199 Ft
kedvezmény 

15%
730 Ft
kedvezmény 

15%

399 Ft
kedvezmény 

20%

2699 Ft
kedvezmény 

25%599 Ft
kedvezmény 

35%

650 Ft
kedvezmény 

20%

699 Ft
kedvezmény 

30%

1199 Ft
kedvezmény 

30%

Az akció idôtartama: 2015.03.01–2015.04.30-ig

Mindenkit szeretettel várunk!

DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

Telefon: 06-29/490-003

Az akció idôtartama: 2015.03.01–2015.04.30-ig

Mindenkit szeretettel várunk!
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!




