


ÖNKORMÁNYZATI HÍREKKÖZÖSSÉGI ÉLET

Mészáros Sándor polgármester meghívására a megem- 
lékezésen részt vett Pogácsás Tibor, a Belügymi-
nisztérium önkormányzati államtitkára, településünk 

országgyűlési képviselője és dr. Hrutkáné Molnár Monika, a 
Monori Tankerületi Központ igazgatója is.

A Himnusz közös eléneklését követően a Nyáry Pál 
Nyugdíjas Klub részéről Németh Gáborné, Petróczy Antalné, 
Tilingerné Gerlei Ilona és Kovács János forradalmi versekkel 

tisztelegtek a hősök emléke előtt. Ezt követően a Nyáregyházi 
Hagyományőrző Szeretetcsoport látványos tánca következett, 
ami nagy sikert aratott.

Ünnepi beszédet mondott Pogácsás Tibor államtitkár, mely-
ben kiemelte:

„1848 szabadságharca egy vérrel, verejtékkel, könnyekkel megvívott 
szabadságharc volt. Mi, magyarok, 1000 évig küzdöttünk azért, hogy 
szabadok lehessünk. Ezer évig álmodtunk arról, hogy Magyarország 
egy szabad, független ország lesz, hogy mi magunk dönthessük el, hogy 
hogyan, s miképpen élünk. Rövid az az idő, ami lehetőségként megada-
tott, hogy ez így legyen, és nem szeretnénk ezt elveszíteni.

Úgy gondoljuk, hogy a szabadságnak a legfontosabb eleme a biz-
tonság, amely egyben tartja ezt az országot, ezt a közösséget, és lehe-

tővé teszi azt, hogy együtt építsük 
ezt az országot. Ma arra van 
szükség, hogy összefogjunk, hogy 
együtt dolgozzunk azért, hogy 
a gyermekeink, unokáink is itt, 
Magyarországon és magyarként 
élhessenek.”

Az ünnepség második részé-
ben az Irodalmi Színpad diák-
jai adtak emlékezetes műsort. 
Köszönjük a gyermekek szín-
vonalas felkészítését Bernula 
Istvánné Rozika néninek.

A Szózat eléneklését követően a jelenlévők átsétáltak az általános 
iskola elé, ahol koszorúkat helyeztek el Nyáry Pál mellszobrához.

Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték a ren-
dezvényt, hogy közösen, méltóképpen emlékezhessünk!

„Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először 
megszólalt. Írjátok fel szíveitekbe és ne felejtsétek!”

JÓKAI MÓR

2018. január 30.

A Képviselő-testület

➢ elfogadta a 2018. évi munkatervét, 
mely alapján ebben az évben – a koráb-
bi gyakorlatnak megfelelően – 11 db 
rendes testületi ülést tart.

➢ meghatározta az idei évben megren-
dezésre kerülő önkormányzati szerve-
zésű rendezvények időpontjait és hely-
színeit. (A rendezvénynaptár elérhető 
a www.nyaregyhaza.hu községi honla-
pon.)

➢ döntött arról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a „Települések arculatának 
fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külte-
rületének gazdasági és infrastrukturális 
fejlesztése” című, VP6-19.2.1.-41-7-17 
kódszámú felhívás alapján a Kovács 
István Művelődési Ház mellett találha-
tó – az önkormányzat tulajdonában 
lévő – beépítetlen területen játszótér 
kialakítása érdekében.

➢ elfogadta Nyáregyháza településképi 
arculati kézikönyvét, valamint a telepü-
lésképi rendeletet.

➢ elfogadta a Nyáregyházi Sportklub 
Egyesület 2017. évre vonatkozó beszá-
molóját.

➢ a Mátyás király út mentén lévő, eladás-
ra kínált építési telkekből értékesítette 
a 1681 hrsz-ú ingatlant.

2018. február 20.

A Képviselő-testület

➢ elfogadta a 2017-ben támogatott civil 
szervezetek (egyesületek, alapítványok 
és egyházak) elszámolásait a támoga-
tások felhasználásáról.

➢ elfogadta Nyáregyháza Nagyközség 
Önkormányzata 2018. évi költségveté-
séről szóló rendeletét.

➢ a fenntartásában működő óvodában a 
2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekez-
dése alapján a 2018/2019. nevelési 
évre az óvodai beiratkozás időpontjait 
az alábbiakban határozta meg:
 2018. április 23. (hétfő): 800 - 1700 óra
 2018. április 24. (kedd): 800 - 1600 óra
 Pótbeíratás: 
 2018. május 7. (hétfő): 800 - 1600 óra

➢ a Nyáregyházi Napsugár Óvoda és 
Tagintézménye nyári zárva tartásának 
időpontját tudomásul vette azzal a 
megjegyzéssel, hogy a tagintézmény 

felújítására benyújtott pályázat nyer-
tessége esetén a zárva tartási időpon-
tok a kivitelezési munkálatok függvé-
nyében módosulhatnak:
 A felsőnyáregyházi tagóvoda nyári 

zárva tartása (Jókai út 1.): 2018. júni-
us 25. – július 20.

 A Napsugár Óvoda nyári zárva tar-
tása (Ady Endre út 1/A): 2018. július 
23. – augusztus 20.

➢ döntött arról, hogy további pályázato-
kat kíván benyújtani a Vidékfejlesztési 
Program keretében a Leader helyi felhí-
vások alapján (sporteszközök beszerzé-
se, térfigyelő kamerarendszer bővítése, 
Nyáregyháza Fesztivál megvalósítása).

➢ megválasztotta a szavazatszámláló 
bizottságok tagjait a 2018. április 8. 
napjára kitűzött országgyűlési képvise-
lő választásra.

➢ a Mátyás király úti önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlanok közül további 
3 építési telket értékesített.

A Képviselő-testület további döntései a 
működését dokumentáló jegyzőköny-
vekben, a Polgármesteri Hivatalban, 
valamint az Önkormányzat honlapján 
tekinthetőek meg.

ZINGER MIKLÓS jegyző
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A Képviselő-testületi üléseken hozott
fontosabb, lakosságot érintő döntések

TELTHÁZAS ÜNNEPSÉG A 
FORRADALOM 170. ÉVFORDULÓJÁN
Megtelt a Kovács István Művelődési Ház az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezéskor, 
melyre – az önkormányzat hagyományainak 
megfelelően – a forradalom kirobbanásának 
napján vártuk községünk lakosait.

Dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató, 
Mészáros Sándor polgármester, Pogácsás Tibor államtitkár 
és Zinger Miklós jegyző a március 15-i ünnepségen

Köszönetnyilvánítás a Nyáregyházi Hagyományőrző 
Szeretetcsoport vezetőjének a szép előadásért

Az irodalmi színpados diákok műsorának egyik jelenete



ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Településünkön már hagyomány, hogy a Nemzetközi Nőnap alkal-
mából a képviselő-testület tagjai virággal köszöntik önkormányza-
tunk hölgy dolgozóit, mint ahogyan az is, hogy az ünnepet követő 

hétvégén ünnepségre várjuk községünk hölgy lakóit a Kovács István 
Művelődési Házba.

A rendezvényre érkezőket – szokásainknak megfelelően – virággal 
vártuk, és egy kellemes hangulatú műsorral, mellyel Gájer Bálint, a "swing 
hercege" kápráztatta el a lelkes közönséget.

A hölgyeket ebben az évben Mészáros Sándor polgármester felkérésére 
Kiss Tamás képviselő köszöntötte.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, 
településünk országgyűlési képviselője a Monoron tartott sajtótájé-
koztatón elmondta, hogy az Egészséges Budapest Program keretében 

a kormány 1,37 milliárd forintos fejlesztési támogatást nyújt a monori 
szakorvosi rendelőintézetnek.

A fejlesztés keretében megvalósul a szakrendelő épületgépészeti felújítá-
sa, orvostechnikai eszközök cseréje, a képalkotó diagnosztika korszerűsítése, 
valamint a gasztroenterológiai, mozgásszervi diagnosztikai és rehabilitációs 
ellátások fejlesztése is. Az épület infrastruktúra fejlesztését a Pest Megyei 
Területfejlesztési Program 553 millió forinttal támogatja. A teljes beruházás 
a tervek szerint 2018 év végére valósulhat meg.

HIRDETMÉNY

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata értesíti a hozzátartozókat, hogy a 
temető és temetkezés rendjéről szóló 7/2005. (X.27.) sz. rendelet értelmében a 
köztemetőben a sírhely újraváltásának lehetőségei a következők.

A temetési hely feletti rendelkezési jogot az gyakorolja, aki a temetési helyet megvál-
totta. A rendelkezési jog időtartama a megváltás napjától számított 25 év, urnafal 
esetén 20 év.

A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbbsé-
get élvez az eltemettető, vagy közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás időtartama a 
rendeletben rögzített időtartam (25 év).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a köztemetőben az 1993-ban, illetve korábban létesí-
tett sírhelyek megváltásának joga 2018. évben lejár.

A SÍRHELY ÚJRAVÁLTÁSI DÍJAK AZ ALÁBBIAK:

Egyes sírhely ára:  .................................................. 10 000 Ft + ÁFA (bruttó 12 700 Ft)
Kettes sírhely ára:  ................................................. 15 000 Ft + ÁFA (bruttó 19 050 Ft)
Urnafal ára:  ............................................................ 50 000 Ft + ÁFA (bruttó 63 500 Ft)

Kérjük Önöket, hogy hozzátartozóik sírhelyei tekintetében 
a szükséges lépéseket tegyék meg.

Keressék hivatalunk munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.
Telefon: .............................................. +36 (29) 690 182
E-mail: ................................................ penzugy@nyaregyhaza.hu
Ügyintézők: ....................................... Kunné Kovács Judit, Bálintné Kocsis Klaudia

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK:

70 évesek:
Vozárné Kis Lídia
(sz. Kis Lídia)  ...................................  november 10.
Tokár György  .................................... december 1.
Turcsik István  .................................... december 2.
Takács István György  ...................  december 21.
Kun János  .................................................  január 1.
Csupor László Tibor  ............................ február 10.
Szerényi Károly Mihályné
(sz. Koós Márta)  ................................... február 13.
Szász Irén  .............................................. február 19.
Szabó István Pál  .................................. február 25.
Gyarmati Lászlóné
(sz. Kemenczei Mária)  ......................... február 28.

75 évesek:
Kiss Ferenc  ........................................  november 3.
Homoki Imre  ....................................  november 4.
Lehoczki Pál  ...................................  november 17.
Peremiczkó Istvánné
(sz. Maszel Erzsébet)  ......................  november 19.
Szenyán József Árpádné
(sz. Németh Ildikó)  .........................  december 17.
Tóth Pálné
(sz. Pávics Ilona)  .............................  december 18.
Papp István  ....................................  december 25.
Juhász Gábor  ...........................................  január 1.
Sólyom Miklósné
(sz. Szabó Ágnes Mária)  .........................  január 1.
Pribelszki Károlyné
(sz. Tóth Mária)  ...................................... január 12.
Fehér Györgyné
(sz. Németh Margit)  ............................... január 14.
Földvárszki János József  ................... február 22.

80 évesek:
Mesterházi Ernő Tivadarné
(sz. Nagy Juliánna Eszter)  ............  december 24.
Dr. Sárosi Ernő  ....................................... január 12.
Kárpáti Lipótné
(sz. Huber Katalin)  ................................. január 14.
Ménich Jánosné
(sz. Ország Margit)  .............................. február 22.

85 évesek:
Mészáros István .............................  november 17.
Tóth Istvánné (sz. Kis Ilona)  ..................  január 7.
Balogh Károlyné

(sz. Morvai Ilona)  ................................... január 29.
Vrabecz Józsefné
(sz. Tóth Irma)  ...................................... február 21.

90 évesek:
Bene Kálmánné
(sz. Kertai Julianna)  .......................... december 7.
Takács Pálné
(sz. Durján Eszter)  ..................................  február 9.

91 éves:
Aradvári Józsefné
(sz. Szijj Jolán)  ..........................................  január 9.

93 éves:
Pál Sándorné
(sz. Lénárt Róza)  ................................... február 23.

Isten éltesse Önöket erőben, egészségben!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Dardos Alfréd 
és Zsákai Zsuzsanna  .......................  november 6.
Szemerédi István 
és Vajas Regina  .............................  november 17.
Pap István 
és Rényi Dalma  ..............................  december 16.
Szabó Ferenc 
és Princz Zsuzsánna  ............................. január 12.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

ÚJSZÜLÖTTEK:

Brindza Tibor és Epres Katalin leánya
   Lilla .................................................  november 8.
Bodor János é Dobó Andrea fia
   Barnabás  ...................................  november 27.
Molnár Tibor és Párizs Andrea fia
   Roland  ........................................  november 27.
Fizesan Adrian és 
Alexe Luminita Liliana leánya
   Antónia Izabella .....................  november 30.
Mezei Balázs és Tubák Anna Mária leánya
   Anna  ............................................... december 2.
Tóth Péter és Bocskai Beáta fia
   Péter Alex  ...........................................  január 4.
Gálik Csaba és Novák Zsuzsanna leánya
   Adél  ........................................................  január 9.

Raspotnik Richárd Krisztián 
és Bódi Szandra Jolán leánya
  Ramóna Dzsenna  ............................ január 15.
Rózsa Sándor és 
Nagy-Győrgy Alexandra leánya
   Dorina  ................................................. január 15.

Kis János és Öhler Edina fia
   Dávid .................................................... január 22.
Fási János és Hidvégi Nikolett leánya
   Zája  ......................................................  február 6.

Gratulálunk a szülőknek,
és köszöntjük a gyermekeket!

ELHUNYTAK:

Baár Jánosné (sz. Hornyák Anna)  .................  (78)
Ráfael Pál  ...........................................................  (40)
Babják Antalné (sz. Tóbiás Rozália)  .............  (68)
Király Mihályné (sz. Márton Julianna)  .........  (73)
Tóth Józsefné (sz. Sándor Ilona)  ...................  (69)
Dézsi Mihályné (sz. Kiss Zsuzsanna) .............. (90)
Krizsán József Sándorné (sz. Horváth Éva)    (69)
Pintérné Nánai Edit (sz. Nánai Edit)  .............  (67)
Ország Mihály  ...................................................  (82)
Humicsku Mihály  .............................................  (75)
Bozóki István  .....................................................  (62)
Rózsa Ferenc Sándorné
(sz. Koncsek Katalin)  ........................................  (67)
Rafael Ferenc  ....................................................  (53)
Wagner Gyuláné (sz. Trifun Piroska)  ............  (83)
Dósa Ferenc János ............................................  (80)

Osztozunk a hozzá tartozók gyászában!

Ha nem szeretné, hogy az Ön vagy családtagja neve 
megjelenjen az anyakönyvi hírek között, kérjük 
jelezze elérhetőségeink valamelyikén!
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ANYAKÖNYVI HÍREKRemek hangulatban telt a Nőnap

MEGÚJUL A MONORI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

Sírkőkészítés! Óriási akciók!
Egyes síremlék 300 000 Ft-tól, 

Két személyes gránit sírkő 430 000 Ft-tól
Régi sírkövek felújítása, épületmunka. 

Irodánkban prospektusból megtekinthetőek.

Kérésre házhoz megyünk! Egyéni elképzelés szerinti 
sírkövek készítését is vállaljuk!

Cím: Dánszentmiklós, Nefelejcs út 34.

Rigó István: 06 (30) 524-8384, 06 (70) 629-5269
Tusják László: 06 (70) 266-7179, 06 (53) 371-755

Jó hírrel kezdődött az év! Nemsokára elkezdődnek a munkálatok, és év végére kormányzati 
támogatásból teljesen megújul a monori Szakorvosi Rendelőintézet.

Kérjük, adója 1%-ával 
támogassa iskolánk tanulóit!
Nyáry Pál Általános Iskoláért 

Alapítvány adószáma: 
18682575-1-13

2017. november 1-től 2018. február 28-ig)

Rózsa Dorina

Gájer Bálint és a közönség hamar egymásra talált 
a nőnapi ünnepségen

KIADJA:
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata

MEGJELENIK: kéthavonta,
1400 példányban

FELELŐS SZERKESZTŐ:
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZŐSZERKESZTŐ: 
Princz Mihály

KAPCSOLAT:
ujsag@nyaregyhaza.hu

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

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



ÓVODAI ÉLETÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Monor korábbi polgármestere rendszeres vendég 
Nyáregyházán, találkozhatunk vele a polgármesteri 
hivatalban tartott fogadóórákon ill. a különböző tele-

pülési rendezvényeken is. Ugyan jól ismeri községünket, az előt-
tünk álló feladatokat, mégis időről-időre értékelni szükséges a 
mögöttünk hagyott időszakot, és át kell tekinteni a folyamatban 
lévő ügyeket, a tervezett fejlesztéseket.

Mészáros Sándor polgármester arról tájékoztatta államtitkár 
urat, hogy a feladatfinanszírozási rendszer bevezetése óta az 
önkormányzat pénzügyei rendben vannak, a működés stabil és 
kiszámítható, a jövőbeli elképzelések tervezhetők. Településünk 
minden pályázati lehetőséget igyekszik megragadni, és jó 
arányban nyer külső forrásokat a fejlesztések megvalósításához. 
Az idei évben tervezett beruházásokhoz az önkormányzat 
csaknem 32 millió forint önerőt biztosít, és olyan fejlesztése-
ket is tervez, melyekhez nem tudott pályázati forráshoz jutni. 
A hamarosan kezdődő projektek közül kiemelte az egészségügyi 
létesítmények korszerűsítését (összesen közel 81 millió forint), a 
kerékpáros közlekedésfejlesztést (263,5 millió forint) és az útfej-
lesztéseket. Megköszönte, hogy a település több alkalommal 

is részesülhetett a Belügyminisztérium által céltámogatásban, 
melyek az adott pillanatban nagy segítséget jelentettek az 
önkormányzatnak.

Országgyűlési képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy 
a községben a legnagyobb probléma az állami és a helyi fenntar-
tásban lévő utak rendkívül rossz állapota, ami nagyon sok lakost 
érint. Ezen kívül sürgősen megoldást kell találni a felsőnyáregy-
házi óvoda további süllyedésének megakadályozására – erre 
pályázat került benyújtásra, melynek várjuk az eredményét. 
Szintén pályáztunk a művelődési ház melletti területen sza-
badidő park kialakítására, és Felsőnyáregyházán is szeretnénk 
játszóteret építeni.

Államtitkár úr gratulált az eddig elért eredményekhez, és 
a jövőre nézve is támogatásáról biztosította településünket, 
hiszen a bemutatott projektötletek megvalósítása évről-évre 
előrelépést jelent az itt élők számára. „Olyan elképzelések fogal-
mazódtak meg a község vezetése részéről, melyek egyrészt reálisan 
megvalósíthatók a következő időszakban, másrészt pedig elősegí-
tik a szolgáltatások bővítését és színvonaluk emelését, ami nagyon 
fontos egy település megtartó ereje szempontjából. Természetesen 
feladat maradt bőven, de közös erővel, kitartással minden akadályt 
legyőzhetünk. Köszönöm Nyáregyháza lakóinak a kitartó munkát 
és a településükbe vetett hitet, nélkülük mindez nem jöhetett volna 
létre.” – fogalmazott.

Különböző technikákkal készült gye-
rekmunkákkal díszítjük csoportjain-
kat, óvodánkat, és még az udvaron 

lévő fákat is ünnepi díszbe öltöztetjük.
Munkánk során törekszünk arra, hogy 

minél több természetes anyagot hasz-
náljunk, ez vonatkozik az óvónők által 
készített díszekre és a gyerekmunkákra 
is. Pedagógusaink között sok a kreatív, jó 
kézügyességgel rendelkező kolléga, akik 
a sokféle technikát napi szinten használ-
ják, ezekkel is gazdagítva gyermekeink 
ismereteit, élményvilágát.

Hagyománnyá vált nálunk az adven-
ti kézműves nyílt nap, melyen szülő és 
gyermek közösen barkácsol különféle 
díszeket, ajándéktárgyakat. Jó volt látni 
a kipirult gyermek arcokat, a buzgólko-
dó szülőket, s az egyre sokasodó, szebb-
nél-szebb műveket. Karácsonyi készülő-

désünkbe a szülők most még aktívabban 
bekapcsolódtak.

Versenyt hirdettek egymás közt, mely-
nek célja az volt, hogy melyik csoportszo-
bát tudják ők a legötletesebben ünnepi 
díszbe öltöztetni.

Lázas készülődés vette kezdetét az 
elkövetkező időszakban. Míg mi a gyere-
kekkel adventi koszorút és naptárt, kará-
csonyfadíszeket készítettünk, mézes-
kalácsot sütöttünk, addig ők közösen 
ötleteltek, barkácsoltak. Rengeteg krea-
tív ötlettel érkeztek anyukák, apukák, és 
volt olyan, hogy estébe nyúlóan, akár 8 
óráig is itt voltak az óvodában, szépíteni 
a termeket.

A zsűrizésre Polgármester és Jegyző 
urakat, valamint az iskolából néhány 
tanárt és az Igazgató asszonyt kérték 
fel. Az ő feladatuk volt, hogy eldönt-

sék, melyik csoportszoba nyerje el az 
első helyet, aminek fődíja egy hatalmas 
torta volt.

Elkövetkezett a nagy nap, amikor a zsűri 
tagjai végigjárták a termeket.

Az aulában összegyűlve izgatottan 
vártuk közösen az eredményhirdetést! 
Polgármester úr elmondta, volt ahol az 
ablakdíszek, máshol a nagyon mutató-
san feldíszített ajtók, folyosó díszek nyer-
ték el tetszésüket. Ezért úgy döntöttek, a 
fődíj legyen négyfelé osztva és minden 
gyermek kapjon egy szeletet a tortából. 
Köszönjük a zsűri humánus döntését.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szü-
lők fantasztikus aktivitását, lelkesedését, 
és hogy velünk együtt még szebbé és 
hangulatosabbá varázsolták gyermekeink 
ovis karácsonyát.

BAÁR ISTVÁNNÉ
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ÁLLAMTITKÁRI LÁTOGATÁS

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
elfogadását követően a Községházán egyezte-
tett egymással Mészáros Sándor polgármester 
és Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára.

„Az ünnepek, hagyományok az összetartozás 
érzését erősítik, a közösséget éltetik”

Elektronikus kapcsolattartás gazdálkodó szervezetek részére

A Karácsony-várás minden kisgyermek számára egy izgalommal teli időszak.
Megünneplése nem csak családi körben lehet bensőséges, hanem az óvodában is. A gyerekekkel 
olyan dalokat, mondókákat, verseket tanulunk, melyek segítik az ünnepre való ráhangolódást. 

Beszélgetünk róla, ki miért várja az ünnepet, s mivel szeretne örömöt szerezni szüleinek.

z elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások álta-
lános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján, 
2018. január 1-től a gazdálkodó szervezetek számára 

kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Az önkormányzat/
polgármesteri hivatal részéről az ügyfeleknek kimenő iratok 
szempontjából ez azt jelenti, hogy nem postai kézbesítésre kerül 
sor, hanem elektronikus kézbesítésre (azaz, egy hitelesített 
PDF dokumentum kerül megküldésre az ügyfél cégkapujába/
KÜNY tárhelyére).

Mivel a gazdálkodó szervezetek részére az elektronikus kap-
csolattartást kötelező érvénnyel írja elő a törvény, az adózói 

dokumentumok (pl.: gépjárműadó határozatok) megküldése 
is elektronikus kézbesítéssel történik.

A Polgármesteri Hivatal az adózói dokumentumok elektronikus 
megküldéséről az adózót papíralapon értesíti. Kérjük, hogy szíves-
kedjenek a postai úton/hivatali kézbesítés során megküldött doku-
mentumokat CÉGKAPUN vagy KÜNY TÁRHELYEN (régi nevén: 
Ügyfélkapu) keresztül letölteni.

Amennyiben gazdálkodó szervezetként jelenleg még nem rendelkezik 
CÉGKAPUVAL vagy KÜNY TÁRHELLYEL, kérem, hogy regisztráljon!

NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADÓIRODA

A 



BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBENEZ+AZ

z Országos Polgárőr Szövetség és a 
Százhalombattai Lövészklub ren-
dezte meg az Országos Karácsonyi 

Polgárőr Lövészversenyt 2017. december 
16-án közel 100 indulóval és 17 csapat-
tal, melyen a Nyáregyházi Polgárőrség is 
képviseltette magát Mátrai Zoltán, Ujlaki 
Gábor és Mészáros Pál személyében.

A versenyen több lövészklub verseny-
zője között is olyan jó eredményt értek el 
indulóink, hogy férfi csapatban II. helye-
zést szereztek, mindössze 5 körrel marad-
va el az első helyezett mögött.

Férfi egyéniben 4. 8. és 14. helyen 
végeztek a 67. versenyző között.

A szintén nyáregyházi színekben induló 
Mészáros Petra ifjúsági leány kategóriá-
ban ért el II. helyezést.

Köszönet illeti meg a rendezőket, akik 
egy jó hangulatú és színvonalas versenyt 
hoztak létre.

FADGYAS KÁROLY lövészklub titkára

Ebben az időszakban is – mint iskola-
rendőr – a kollégáim támogatásá-
val rendszeresen tartottam előa-

dásokat az általános iskola tanulóinak. 
Játékos, aktív órákon az úgynevezett 
„részeg” szemüvegekkel bemutatásra 
került a különböző tudatmódosító szerek 
hatása a látásra, érzékelésre. Más órákon 
pedig az internet veszélyeire, a közleke-
désbiztonság fontosságára hívtam fel a 
fiatalok figyelmét.

Az alábbiakban az általam foganatosí-
tott rendőri intézkedésekből említenék 
néhányat:

Kisebb értékre elkövetett lopás vétség-
nek megalapozott gyanúja miatt indult 
büntetőeljárás négy helyi lakos ellen. 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok sze-
rint a gyanúsítottak 2017. szeptember 
22-én az esti órákban Nyáregyháza egyik 
utcájában – nyitott állapotban – parko-
ló gépkocsiból táblagépet tulajdonítot-
tak el. Az adatgyűjtés eredményeként 
az elkövetőket beazonosítottam, majd 
előállításukat követően gyanúsítottként 
kihallgattam. Az eltulajdonított táblagép 
a sértett részére visszaadásra került.

Egyedi azonosító jel meghamisításá-
nak bűntettének megalapozott gyanúja 
miatt indult büntetőeljárás B. Géza (52) 
dánszentmiklósi lakos ellen, akit 2017. 
október 13-án Nyáregyháza belterüle-
tén vontam intézkedés alá. Az ellenőrzés 
során megállapítást nyert, hogy a férfi az 
általa vezetett személygépjárművel úgy 
vett részt a közúti forgalomban, hogy 
azon más alvázszámú gépjármű hatósági 
jelzése volt felszerelve. Nevezett elfogá-
sát követően a nyomozók gyanúsított-
ként hallgatták ki.

Nyáregyháza egyik utcájában 2017. októ-
ber 18-án intézkedés alá vontam egy sze-
mélygépjárművet és annak utasát. A gép-
kocsi és az utasok alaposabb átvizsgálá-
sa mellett döntöttem, amelynek során 
a vezető táskájából és ruházatából két 
gyanús port tartalmazó zacskó került elő. 
H. Gábor (32) albertirsai lakos elismerte, 
hogy az anyag kábítószert tartalmaz, ezt 
a későbbiekben a szakértői vizsgálat is 
megerősítette. Vele szemben kábítószer 
birtoklás és járművezetés bódult állapot-
ban vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Az ittas vezetők kiszűrésére rendszere-
sen célzott közlekedésrendészeti elle-
nőrzéssel, úgynevezett „finn-módszer-
rel” hajtunk végre ellenőrzést a Monori 
Rendőrkapitányság illetékességi terüle-
tén, amely ellenőrzésekre a közeljövőben 
is számíthatnak.

A téli időszakra jellemző havas, csúszós 
utak komoly odafigyelést igénylenek a 
gépjárművezetők részéről. A nedves útfe-
lületen jelentősen nő a fékút, a féktávol-
ság, a hirtelen fékezéssel nagymértékben 
nő a megcsúszás veszélye, ezért ilyen 
útviszonyok között a megengedettnél is 
alacsonyabb sebességgel közlekedjenek, 
óvatos, finom fékhasználatra törekedje-
nek, illetve kerüljék a hirtelen kormány-
mozdulatokat.

Lakott területen kívül és belül egyaránt 
vigyázzanak az úttest mellett haladó gya-
logosokra, kiemelten a kijelölt gyalogos-át-
kelőhelyek, iskolák, buszmegállók környé-
kén, ahol csökkentsék a sebességüket!

Bár a módszerek változatosak, de tovább-
ra is leggyakrabban az idős emberek 

figyelmetlenségét, óvatlanságát használ-
ják ki a bűnelkövetők. A környező telepü-
léseken ismét megjelentek az úgyneve-
zett „unokázós” csalók, akiknek a mód-
szere, hogy a sértett hozzátartozójának 
adják ki magukat, ezáltal pénzt csalnak 
ki áldozatuktól. Előfordult olyan bűncse-
lekmény is, amely során az elkövetők 
„gázszerelőknek” és különböző faárusok-
nak adják ki magukat és ezzel az a cél-
juk, hogy az egyedül élő nyugdíjasoktól 
pénzt csaljanak ki.

Kérem Önöket, hogy figyeljenek 
oda egyedül élő rokonaikra, isme-
rőseikre, barátaikra, szomszéda- 
ikra: EGYMÁSRA.

Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a 
hatékony bűnmegelőzésre csak közösen 
vagyunk képesek, ezért Önök is tegyenek 
meg minden maguktól telhetőt annak 
érdekében, hogy ne váljanak bűncselek-
mény áldozatává, illetve segítsék az idős 
állampolgárokat és legyenek figyelem-
mel a gyerekekre is!

Amennyiben rendőri segítségre van 
szükségük kérem Önöket, hogy hív-
janak a 06 (20) 489-6738-as tele- 
fonszámon, vagy tegyenek bejelen- 
tést munkaidőben a Pilisi Rendőr-
őrsön a 06 (29) 498-128-as, azon 
túl a Monori Rendőrkapitányságon a 
06 (29) 410-367-es telefonszámon, 
illetve a központi segélyhívószá-
mok, a 107 vagy 112 valamelyikén.

Tisztelettel:
MÉSZÁROS PÁL r. tzls

Körzeti Megbízott
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Lövészverseny szép eredményekkel RENDŐRSÉGI HÍREK

Az elmúlt negyedévben tovább javult a közbiztonság a községben, ami 
köszönhető annak is, hogy a szolgálataim jelentős hányadát a község 
közterület felügyelőjével, Silman Attilával és a Polgárőrség tagjaival 
láttam el, akik nagy segítségemre voltak a jogsértések megelőzésében 
és felderítésében, valamint a bűnelkövetők elfogásában.

Tisztelt Lakosság!

ÉRTESÍTÉS
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII.20.) FVM rend. 4.§ (1) bekezdése értelmében 2018. április hónap-
ban kerül sor a kötelező veszettség elleni

EBOLTÁSRA
Nyáregyházán!

Az akciós eboltás időpontjai és helyei a következők:

április 11. szerda: 9-11 óra: Állatorvosi rendelő
  (Petőfi Sándor út 7.)
 15-16 óra: Szentimretelep – Oltópont
 16-17 óra: Felsőnyáregyháza,
  Lázár út – Oltópont

április 18. szerda: 16-17 óra: Állatorvosi rendelő
  (Petőfi Sándor út 7.)

Az eboltás díja: 3500 Ft/eb
A helyszínen chip beadása is kérhető: 3500 Ft/darab áron

A tavalyi eboltási könyveket feltétlen hozzák el, mert új könyvet ill. 
pótlást csak térítés ellenében (500 Ft/könyv) tudunk kiállítani.

Kérjük, hogy higiéniai okok miatt a kutyákat aznap ne etessék meg!
Az eboltást más időpontban is el lehet végeztetni, háznál telefonos 
egyeztetés után, vagy az állatorvosi rendelőben, rendelési időben 
(Nyáregyháza, Petőfi Sándor út 7.).

Telefon: 06 (70) 317-1035
Rendelés: hétfőtől-péntekig: 18-19 óra között.

DR. TAMÁSKA ISTVÁN állatorvos

A 



EGYHÁZI ÉLETEGYHÁZI ÉLET

Szinte minden hónapra jutott valami-
lyen különleges program, amelyre sze-
retettel vártunk kicsiket és nagyokat, 

nyáregyháziakat és környékbelieket egy-
aránt: március 7-10 – evangelizációs hét: 
szabadulás a modern ember problémáiból, 
április 22 – kórustalálkozó a környező gyüle-
kezete k énekkarjainak részvételével, május 
26-28 – Generációk Hétvégéje, június 20-23 
– evangelizáció filmeken keresztül, június 
24 – szabadtéri istentisztelet a pótharaszti 
romtemplomnál, július 3-7 – napközis tábor, 
július 13-15 – cserkésztábor, július 21-29 – 
vízitúra Kárpátalján, augusztus 19 – családi 
nap Újlengyelben, október 31 – fotókiállí-
tás a reformáció emléknapja alkalmából, 
november 20 - december 20 – mikulásgyár, 
december 16 – mézeskalács és igés kártyák 
osztogatása a Falukarácsonyon, december 
30 – ételosztás 180 főnek (időseknek és nagy-
családosoknak). Sok-sok oldalon keresztül 
sorolhatnánk a rengeteg közös élményt és 
vidám percet, amelyeket ezeken az esemé-
nyeken élhettünk át közösen. A következők-

ben azonban csupán rövid ízelítőt szeretnék 
adni három – talán legtöbb embert megmoz-
gató – rendezvényünkről.

Rendezvénysorozatunk fő eseménye a május 
26-28 között megrendezett Generációk 
Hétvégéje volt. A háromnapos rendezvény 
programjainak összeállításakor kicsikre és 
nagyokra egyaránt gondoltunk, így minden 
ellátogató találhatott a korosztálya számára 
érdekes programot. Péntek este a Kammerton 

együttes és Szvétek László operaénekes kon-
certjével indult az esemény. Másnap, szomba-
ton több helyszínen párhuzamosan zajlottak 
a programok. Az iskolában pszichológusok és 
egy karrier-tanácsadó beszélgetett az érdeklő-
dőkkel a kamaszkor kihívásairól, a pályaválasz-
tásról, a gyermeknevelésről, valamint a nyug-
díjas évekről. A művelődési házban filmvetí-
téssel egybekötött beszélgetéseken vehettek 
részt az érdeklődők. A kicsik eközben kézmű-
ves foglalkozáson ügyeskedhettek, focizhat-

tak, vagy néptáncot tanulhattak az általános 
iskolában. Késő délután, a gyülekezeti házban 
került sor a gyermekeknek meghirdetett rajz-
pályázat nyerteseinek kihirdetésére és díjazá-
sára. Ezután református, evangélikus és római 
katolikus lelki vezetők mély lelki tartalmú, 
ugyanakkor humorral fűszerezett kerekasz-
tal beszélgetését hallgathattuk meg, ahol fő 
téma az egyház és az abban szolgálók meg-
újulása volt. Este, Sebő Ferenc Kossuth-díjas 
népzenész zenekara adott koncertet. Végül 
táncházzal zárult a nap. Másnap ünnepélyes 
istentisztelettel zártuk a rendezvénysorozatot.

Tavalyi evezős táborunkat a Tisza kárpát-
aljai szakaszára szerveztük. Célunk a kár-
pátaljai református testvérek megismerése 
és a velük való kapcsolat kiépítése volt. A 
sok előkészítő munka meghozta gyümöl-
csét, hiszen a tavalyi évben talán az eddi-
gi legtartalmasabb, legszínesebb vízitúrán 
vehettünk részt. Július 21-én huszonnyolcan 
indultunk reggel öt órakor Nyáregyházáról 
Tiszabecsre, ahol a gépkocsikat a parókián 
hagytuk, majd gyalog keltünk át a határon. 
A határon öt kárpátaljai fiú csatlakozott hoz-
zánk, akik Mezőváriból érkeztek és velünk 
eveztek egészen Tiszapéterfalváig, az utolsó 
kárpátaljai megállónkig. Már az első tíz kilo-
méteren több zúgó tarkította a medret, ami 
még a legtapasztaltabb kormányosoknak 
is komoly fejfájást okozott. A hajót sokszor 
elég nehéz volt irányítani az összeszűkülő, 
sekély, kavicsos részeken, pláne, ha a hullá-
moktól megriadó legénység félelmében úgy 
ugrott ki a hajóból, hogy evezőlapátjával az 
előtte ülőt is a vízbe lökte. :-) Több hajónk 
kívülről és belülről is alaposan vizes lett. 
Tiszapéterfalván érkezésünkkor százhúsz 
mosolygós gyermek, az Élő egyház műsor 
munkatársai és kamerái, majd pedig finom 
szendvicsek és üdítő fogadott minket. Az 
Úr gondviselése kézzel fogható volt, hiszen 
sátrainkat éppen, hogy fel tudtuk állítani a 
dodzsem pályán, amikor elkezdett szakadni 
az eső. Az estét sem töltöttük unalomban, 
hiszen a mezővári srácok elbúcsúztatásának 
alkalmából egyikük, Kovács Dani zenésztár-
saival olyan hegedűmuzsikát játszott, hogy 
egyikünkben sem maradt kérdés, miért Ő 
nyerte meg a Fölszállott a Páva legjobb 
határon túli produkciójának járó elismerést. 
Másnap Tiszabecsen gyalogosan keltünk át 
a határon, majd egészen a Túr Szatmárcseke 
előtti torkolatáig eveztünk. A rengeteg látni-
való és vízen, illetve parton szerzett élmény 
mellett túránkat végig kísérte a Reformáció 
lelkisége. Minden este áhítatot tartottunk 
és lelki énekeket énekeltünk a „velemjáró” 
alapján, ami a napi ige és ének mellett Luther 
Márton, Kálvin János, Huldrych Zwingli rövid 

A reformáció kezdete
■ A világ fejlődésének több fontos tényezője egymással szoros együtthatásban indította be 
a reformáció folyamatát. Ilyen tényezők voltak a könyvnyomtatás feltalálása, a nagy földrajzi 
felfedezések, a világnézet bővülése, de mindennél fontosabb volt a tudományok és művé-
szetek 15. századi újjáéledése. Az egyházi reformok igényét a középkori eretnekmozgalmak 
és a koldulórendek alapítása már korán jelezte. Fontos szerepet játszott a folyamatban a 
konstanzi és a bázeli egyetemes zsinat, amelyeken a katolikus egyház főpapjai és hittudósai 
erélyesen kiálltak az egyház megreformálásának fontossága mellett. A John Wycliffe és Husz 
János által hirdetett vallásjavítási tanok szintén igen nagy hatással voltak a vallásos alapesz-
mék átalakítására.

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én Wittenbergben a hagyo-
mány szerint kiszögezte a vártemplom kapujára 95 pontból álló vitairatát, amelyben közhír-
ré tette saját álláspontját, hitet téve az egyedül hit általi üdvözülés tana mellett, és elítélve a 
búcsúcédulák (feloldozó levelek) árusítását. A tételeknek rendkívüli hatásuk volt: futótűz-
ként terjedtek a Német-római Birodalomban, és számtalan hívet szereztek maguknak.

Ezzel egy időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin János Svájcban is elindította új, független 
vallási mozgalmát. E mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni tiltakozás („protestálás”) 
miatt protestánsoknak nevezték, a kereszténységnek ekkor kialakuló nagy ága a protestan-
tizmus. A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző protestáns egyházak, fele-
kezetek kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház 
(más néven lutheránus egyház) és a református egyház a legismertebbek.

Az emlékév Magyarországon
■ 2013. október 29-én a magyar kormány a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról dön-
tött, melynek célja a reformáció 500. évfordulóját méltó módon megünnepelni: olyan prog-
ramokkal, aktivitásokkal megemlékezni, melyek lehetőleg mindenkivel megismertetik, hogy 
hogyan hozott létre új kezdetet a reformáció Európában és Magyarországon, és hogyan tud 
a kultúrától a gazdaságig ma is folyamatos megújulást hozni.

2015-ben és 2016-ban, az emlékévet előkészítő két esztendőben hatszáz programot, 
projektet valósítottak meg összesen egymilliárd forintból, a 2017-es emlékév négyszáz prog-
ramjára újabb egymilliárd forintot költöttek.

Az emlékév jelmondata: „A megújulás lendülete”, ami a reformációban gyökerező örökös 
változás értékét hangsúlyozza.

forrás: WIKIPÉDIA

életrajzát és munkásságát, valamint a Vizsolyi 
Biblia keletkezési körülményeit is bemutatta.

Augusztus 19-én, szombaton a Nyári 
Keresztyén Ifjúsági Alapítvány szervezésében 
családi napot tartottunk az újlengyeli Gidrán 
Majorban. A nap során senki sem unatkozott, 
kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magu-
kat. Programunk délelőtt 10 órától kezdődött 
az ebéd közös elkészítésével. A finom bab-
gulyás minden dolgos kezet kárpótolt a fára-
dozásért. Ezután a családok interaktív hang-
szerbemutatón vehettek részt, ahol amellett, 
hogy megismerhettük a köcsögdudát, a kecs-
kedudát, a tekerőlantot, az ütőgardont és 
a lantot, ki is próbálhattuk a hagyományos 
magyar hangszereket. A hangszerbemuta-
tó után közös áhítatott tartottunk, amelyen 
Kelemen Norbert Nagytiszteletű Úr hirdette 
Isten Igéjét a Példabeszédek könyve alapján. 

Az igehirdetés előtt és után pedig Szemők 
Mariann gitárkíséretével gyermekdalokat 
énekeltünk Isten dicsőségére és a gyermekek 
nagy örömére. Ebéd után a felnőttek finom 
sütemények társaságában beszélgettek, a 
gyermekek pedig fociztak, célba lőttek, vagy 
– a vállalkozó szelleműek – lovagoltak.

Hálás szívvel köszönjük Nyáregyháza és 
Újlengyel önkormányzatának, valamint 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
Reformáció Emlékbizottsága által nyújtott 
támogatásokat, amelyek nagyban segítették 
a programsorozat színvonalas lebonyolítását.

Legyen mindenkor egyedül Istené a dicsőség!

BIRÓ TAMÁS
a Nyáregyházi Református 

Egyházközség gondnoka
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Programsorozat a Reformáció kezdetének 
500. emlékéve alkalmából a Nyáregyházi 

Református Gyülekezet szervezésében
Áldás, békesség! Az Úr kegyelméből tavaly változatos programsorozatot 

szervezhettünk a Reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából.

Vízitúrás csapatunk a viski templom kapujában

Sebõ Ferenc és zenekarának koncertje a Generációk Hétvégéjén



EGYHÁZI ÉLETEGYHÁZI ÉLET

Mit mond a törvény?

13.§ A Magyarországi Evangélikus Egyház tagja az a magyar 
állampolgár és az a Magyarországon élő személy, aki keresztség-
ben részesült, az evangélikus egyháznak a Szentíráson alapuló 
hitvallásos tanítását elfogadja, vallja és képességei szerint meg-
tartja. 14.§ Az egyháztagság rendesen egyházközségi tagságban 
valósul meg. Az egyházközség tagja az az egyháztag, aki annak 
gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi és anyagi 
erejéhez képest részt vesz és általában az egyházközség terüle-
tén lakik. Az egyházközség tagjairól nyilvántartást vezet. 15.§ Az 
egyháztagság elhalálozással, illetve az egyházból való kilépéssel 
szűnik meg. (1997. évi I. törvény a Magyarországi Evangélikus 
Egyházról)

Önmagában egy törvényi leírástól még nem leszünk 
evangélikusok!

Egyes források azokat a keresztyéneket nevezik evangélikusnak, 
akik a reformáció lutheri irányzatához tartoznak, majd hozzá-
teszik: az evangélikus szóban a görög „evangélium” szót lehet 
felismerni, ami azt jelenti: jó hír, örömhír.

Ki volt Luther Márton és mi az a lutheri irányzat?

• „1483-ban a németországi Eislebenben született.
• 1501-től az erfurti egyetem bölcsészettudományi karán folytat-

ta filozófiai és jogi tanulmányait.
• Egy villámcsapás hatására belépett az Ágoston-rendbe, s itt 

teológiával foglalkozott.
• 1507-ben pappá szentelték.
• 1510 k. kolostora küldöttségével Rómában járt, s az itt látottak 

komoly hatással voltak későbbi fellépésében.

• 1512-ben kinevezték a wittenbergi egyetemre a bibliai tudo-
mányok professzoraként. Itt került egyre közelebb magához a 
Bibliához.

• 1517. október 31-én kitűzi a wittenbergi vártemplom kapujára 
a búcsúcédulákkal kapcsolatos nevezetes 95 tételét.

• 1518-ban tételei visszavonására akarta késztetni a pápai követ, 
de ezt megtagadta, s a pápához fordult. (Ekkor már III. (Bölcs) 
frigyes fejedelem pártfogása alatt állt.)

• 1519-ben a Lipcsei Dispután Johannes Eck-kel szemben meg-
védte tanait, és elnyerte a "skolasztika radikális kritikusa" címet.

• 1520-ban a pápa kiátkozással fenyegette meg, majd a wit-
tenbergi vár kapujánál elégette nyilvánosan a kiátkozó pápai 
bullát és az egyházi törvénykönyvet.

• 1520-ban megjelentette három tanulmányát: A Német nemzet 
keresztyén nemességéhez című írásában elkerülhetetlennek 
tartja az egyház megújítását, mert a korabeli egyház távol áll az 
Újszövetség tanításától. A keresztyén egyház babiloni fogságá-
ról című írásában az egyház túlzott szervezeti jellegét emeli ki, s 
azt állítja, hogy az egyház foglya lett az evangélium. A hit általi 
igazulás magasztos írása A keresztyén ember szabadsága.

• 1521-ben kimondták rá a wormsi birodalmi átkot, de Frigyes 
Luthert Wartburg várába raboltatta el. Az itt töltött tíz hónap 
alatt röpiratokat írt, s hozzákezdett a Biblia lefordításához. 
(1522-re befejezte az Újszövetség fordítását és magyarázattal 
látta el, majd 1534-re pedig az Ószövetséggel is elkészült.)

• Az anabaptisták zavargásai miatt elhagyta Wartburgot, vissza-
tért Wittenbergbe, s a gyakorlatban is bevezette elveit.

• Az 1520-as években egyházszervezéssel és a népoktatás fej-
lesztésével foglalkozott.

• A német parasztháború idején a fejedelmekhez pártolt.
• 1525-ben feleségül vette Bóra Katalin egykori apácát, aki nagy 

hatással volt életére.

• 1529-ben Marburgban nyilvános hitvitát rendeztek, melyen 
Zwinglivel 14 pontban megegyeztek, de az úrvacsora kérdésé-
ben nem. Ezért a két irányzat különvált.

• 1530: Az augsburgi birodalmi gyűlésen Melanchton képviselte 
Luthert, s itt fogadták el Luther instrukciói alapján az ágostai 
hitvallást.

• 1531 nyarán kezdi lejegyezni Luther diákja, Konrad Cordatus az 
Asztali beszélgetéseket, melyeket más diákokkal együtt 1546-
ig folyamatosan rögzítettek.

• 1537-ben kiadja a schmalkaldeni cikkeket, melyben végle-
gesen kizárja annak lehetőségét, hogy a katolikus egyházzal 
megegyezzen.

• 1546-ban Eislebenben hal meg.”

Forrás: http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tanar/farkzolt/reformac/luther.htm

A lutheri irányzat híveit valószínűleg azért nevezték el már igen 
korán evangélikusnak, mert a középkori, hitújítás előtti egyház 
még inkább a törvényre, annak szigorú megtartására tette a 
hangsúlyt, következésképpen a vallásosságot sok külső kényszer 
is terhelte, a reformáció követői viszont azt a felismerést hang-
súlyozták, hogy az ember nem a törvény cselekedete, hanem hit 
által igazul meg, és ezt a hitet az evangélium ébreszti az ember-
ben. Ennek nyomán az „evangélikus” gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy „az örömhír embere”.

Az evangélikusokat gyakran nevezik lutheránusnak is. Ez a 
szemlélet a reformátor Luther Mártont tekinti e felekezet 
névadójának. Történelmileg ebben van igazság, hiszen két-
ségtelen tény, hogy Luther nevéhez fűződik az egyháztörté-
nelem legnagyobb hitújítása, ugyanakkor az evangélikusok 
egyértelműen Jézus Krisztust tekintik egyházuk megalapító-
jának, önmagukat pedig a 2000 éves egyház szerves részének. 
A „lutheránus” elnevezés ezért legfeljebb amolyan segéd-
letnek tekinthető annak megértésére, hogy olyan kereszté-
nyekről van szó, akik az evangéliumot a lutheri értelme-
zés nyomán követik.

Mit is jelent evangélikusnak lenni?

Azt, hogy Luther egyházújító munkája nyomán olyan 
keresztyén úton járunk, amelyen a feltámadt és élő Jézus 
Krisztus erőterébe kerülhetünk, amelyen a Biblia jelenti 
az iránytűt és a kereszt a tájékozódási pontot, ahol éle-
tünk minden helyzetében Isten gondviselésének bizo-
nyossága a meghatározó.

Cikk írója: HORVÁT-BOLLA ZSUZSANNA
Összeállította: LIPÓT ZSOLT presbiter
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Istennek terve van Nyáregyházával.
Nyáregyháza lakosságának milyen terve van az Evangélikus Gyülekezettel?

Egyáltalán kik azok az Evangélikusok? 
– Horvát-Bolla Zsuzsanna cikkéből választ kaphatunk erre a kérdésre.

Mitől vagyunk evangélikusok?
Vajon mi tesz bennünket evangélikussá? Az, hogy megkeresztelt 
valamelyik evangélikus templomban egy evangélikus lelkész? 
Netán az, hogy konfirmáltunk? Esetleg az, ha nagy ünnepekkor 
megfordulunk egy evangélikus templomban? Csak az számít igazán 
evangélikusnak, aki minden vasárnap evangélikus gyülekezetbe jár 
és fizeti az egyházfenntartói járulékot? 
Vagy az, aki az evangélikus teológiai hagyomány mellett kötelezte el 
magát és ez formálja életszemléletét? Nem és nem!

„Szülők a gyermekekért”
Alapítvány

Az Alapítvány 1999. május 20-án jött létre.

Célja: 
A rendelkezésre álló pénzeszközökből a Nyáregyházi 

Napsugár Óvodába járó mindenkori gyermekek 
környezetének javítása. A gyerekek játékeszközeinek 

bővítése, szemléltető eszközök beszerzése, 
kirándulások-ünnepségek szervezése és támogatása. 

Óvodapedagógusok, óvodai dolgozók 
munkájának elismerése.

Az alapítvány típusa: magán

Alapítvány számlaszáma: 
65100101-10111527

Pátria Takarékszövetkezet Nyáregyházai Kirendeltsége

Kérjük Önöket, hogy lehetőségükhöz mérten 
támogassák a Nyáregyházi Napsugár Óvodát 

az alapítványon keresztül!

LIPÓT PÁL JÓZSEFNÉ kuratóriumi elnök



Vannak olyan értékeink, amik nem 
ennyire látványosak, nem kézzel-
foghatóak, ám mégis épp olyan 

veszélyben vannak, mint a párnacihában 
biztonságban hitt vagyonkánk. A szemé-
lyiségünk, az identitásunk, a mentalitá-
sunk, a kapcsolataink, az erkölcsi normá-
ink, az értékítéletünk változásai az, ami 
aggódásra ad okot. A témáim első fősze-
replőjét máris bemutatom. Ő Android 
őfelsége, a mobiltelefon.

Az élet szinte elképzelhetetlen nélkü-
le. Akinek van, hamar fejet hajt előtte. 
Behódol neki. Metrón, vonaton, otthon, 
munka közben, bárhol. Te is láthatod 
lehajtott fejű alattvalóit, szinte minden-
hol. A rendszerek nagyszerűségét felis-
merve a függőség csapdája hamar reali-
zálódik. A függő alattvaló egyre kevésbé 
érzékeny a környezetére. A családtagjaira. 
A barátaira. Egyre kevésbé zavarja tele-
fonhasználatának emberi kapcsolatokra 
vetülő hatása. Egy idő után nem is igazán érzékeli a külvilágot. 
Csak amennyire muszáj. A feltett kérdésekre fáziskéséssel vála-
szol. Esetleg visszakérdez, mondván nem értette a kérdést. 
Agya bekorlátozott és fókuszált lesz, nehezen nyiladozik külső 
ingerekre. Gondolatai máshol járnak, hosszabb távon nem képes 
egy dologra koncentrálni. A függő rendre hódol az uralkodójá-
nak beszélgetés, vagy akár családi vacsora közben, ünnepségek 
alkalmával is. Leszűkíti a kommunikációs csatornáit. Telefonja 
türelmetlen megnyitásával a beteljesülő kíváncsiság gyönyöre 
tölti el. Végre látja ki mit hogyan kommentál, ki milyen eredeti 
ötletekkel kápráztatja el a virtuális tábort. A sok színes érdekes-
ségbe merül a figyelme, környezete másodlagossá, zavaróvá, 
idegesítővé válik számára. Félrehúzódik, ne zavarják.

Ha valaki most arra gondol, az Erő sötét oldalát súlyozom, tel-
jesen igaza van! Mert az eszköz mindazonáltal nélkülözhetetlen 
segítség a munkánkban a hétköznapok gyakorlatában, életünk 
szinte minden területén. Képes kiszolgálni a gyors és mobil infor-
máció igényünket, szórakoztat a virtuális világ tárlatainak meg-
nyitásával. Dőreség mindezt helytelennek, károsnak titulálni.

Ámde bizonyára érzékeny a ked-
ves Olvasó is, miben mutatkozik 
meg a baj. Amikor a gyermeked 
a szobából Viber-en (egy mobil 
üzenő-beszélgető rendszer) kér-
dezi meg, mikor viszed be (!) a 
szobájába a vacsorát. Amikor a 
felnőtt, a szülő gyermekneve-
lés, házimunka, etetés vagy evés 
közben képtelen megállni, hogy 
két-három percenként oda-oda 

ne libbenjen megnyitni a telefonját. Nem 
volna fontos, de… muszáj. Mert érdekli 
a legnagyobb megosztó, vagy közösségi 
oldal, vagy a mindig frissülő üzenetek 
kavalkádja. Mert ha nem teszi, nyugtalan 
és ideges lesz. Hadar a beszédben, türel-
metlenné válik. Elvonási tünetei jelent-
keznek.

Gondoljatok arra milyen visszatetsző, 
amikor egy csecsemőjét tápláló anyuka a 
meghitt együttlét alatt mobilozik! Nem a 
kicsire összpontosít, nem a szeretet leg-
mélyebb, legbensőségesebb, legmeghit-
tebb anyai érzéseit éli meg.

Amikor két fiatal az utazást befejezve 
elköszön egymástól, micsoda jót beszél-
gettek. Úgy, hogy bár egymás mellett 
ültek, egy szó sem hangzott el köztük. 
Még csak egymásra sem néztek. Amikor 
ismerősöd gátlástalanul mobilozik, miköz-
ben veled „beszélget”. És csak az zavarja, 
ha te teszel hasonlóképpen. Esetleg az 
első ingerült megjegyzése után empati-

kussá válik, hiszen magára ismer…

Nem tisztem ítélni és megítélni mások kommunikációs szokásait. 
De őrizzük meg a kincseinket! Legyen egészséges egyensúly a 
valóság és a virtualitás között. Legyen megtisztelve a személy, 
akivel kommunikálunk, hogy vele vagyunk. És nem társítunk 
be egy harmadik kéretlen partnert. Udvariatlan és ízléstelen, 
bántó és megalázó az ilyen önző figyelmetlenség. Őrizzük meg a 
személyes kontaktus értékeit. Lássuk a másik örömét, mosolyát, 
bánatát, legyünk nyitottak befogadók és közvetlenek az embe-
ri érzésekre. Lehetőség szerint tegyük mindent természetes 
módon. Hisz ez formálja és alakítja helyes és természetes irányba 
a látásmódunkat.

Hogy mennyire nem paranoiás képzelgés amit megosztottam, 
nos immáron egy hivatalosan elismert betegségről beszéltem. 
Íme egy újságcikk: „Digitális méregtelenítés: Magyar ötlet segí-
tene leállni a telefonfüggőségről, ami egyébként szétcsapja 
az agyát”

Bármelyikünk érintett lehet 
ebben. Kérdés, milyen szinten. 
Körültekintés céljából hívtam fel 
a figyelmet. Uralkodj a mobilod 
felett, használd ki a lehetőségeit. 
Ne ő uralkodjon az életeden. Óvd 
meg az értékeid!

(Előkészületben: Média „doktor” 
tanácsai, Migráció és közbiztonság)

FODOR JÓZSEF

HOZZÁVALÓK
Paradicsomos-gombás ragu
3 evőkanál olívaolaj, 1 db vöröshagyma
3 db újhagyma, 50 dkg gomba
2 csokor petrezselyem
só ízlés szerint, bors ízlés szerint
2 dl víz, 280 g sűrített paradicsom (két konzerv)
Besamel
5 dkg vaj, 2 evőkanál finomliszt
350 ml tej
só ízlés szerint, szerecsendió ízlés szerint
1 csokor bazsalikom, 1 dl fehérbor
Egyéb
1 kg burgonya, só ízlés szerint, 20 dkg sajt

ELKÉSZÍTÉS

Paradicsomos-gombás ragu
• Az olajon megpároljuk a felkockázott hagymákat, majd 

hozzáadjuk a felszeletelt gombát.
• Fűszerezzük, hozzáadjuk a petrezselymet, felöntjük a 

vízzel, és lefedve addig főzzük, amíg a gomba meg nem 
puhul.

• Hozzáadjuk a paradicsomszószt és még néhány percig 
főzzük, majd félretesszük, amíg elkészül a besamel.

Besamel
• A vajat felolvasztjuk, majd félrehúzzuk, hozzáadjuk a lisz-

tet és egy pici tejet. 
• Csomómentesre keverjük, majd felöntjük a maradék tejjel, 

és sűrűre főzzük.
• Sóval és szerecsendióval fűszerezzük.

Egyéb
• A krumplit nyersen felszeleteljük, a sajtot lereszeljük.
• Rétegezzük: besamel 1/3 része – krumpli fele, só – paradi-

csomos szósz – friss bazsalikom - krumpli másik fele, só 
– maradék besamel

• Fólia alatt sütjük kb. 200 fokon, amíg a krumpli meg nem 
puhul, majd levesszük a fóliát, rátesszük a sajtot, és addig 
sütjük tovább, amíg a sajt meg nem pirul a tetején.

RAKOTT KRUMPLI OLASZOSAN, 
AVAGY KRUMPLI LASAGNE

AMERIKAI FAHÉJAS CSIGA,
AZAZ CINNAMON ROLLS

HOZZÁVALÓK KB. 18 DARABHOZ:
60 dkg liszt, 10 dkg porcukor
10 dkg olvasztott vaj, 3 dl tej
3 dkg élesztő, 2 tojássárga, csapott kiskanál só
A töltelékhez:
5 dkg olvasztott vaj, 10 dkg cukor, 2 evőkanál fahéj
mazsola – ha szeretjük
A mázhoz:
25 dkg macarpone, 8 dkg olvasztott vaj, 10 dkg porcukor

ELKÉSZÍTÉS

• A tejet langyosítsuk meg, tegyünk bele egy evőkanálnyi 
cukrot, és morzsoljuk bele az élesztőt. Amíg felfut – azaz 
felhabosodik az élesztő a tej felszínén –, addig mérjük a 
robotgép üstjébe, ennek hiányában egy tálba a lisztet, 
a porcukrot, a sót, adjuk hozzá a többi hozzávalót is, és 
dagasztassuk be a tésztát a géppel, vagy gyúrjuk be mi 
magunk. Szépen álljon öss ze a tészta, ne legyen nyú-
lós-ragacsos, ha mégis az, akkor adjunk hozzá egy kevés 
lisztet. Szép gombócot formáljunk belőle, lisztezzük meg 
a felületét, takarjuk le egy konyharuhával, és hagyjuk kelni 
úgy egy órán át. Nem fog nagyon megnőni, a sok vaj nem 
engedi.

• Ha megkelt a tésztánk, nyújtsuk ki szép nagy téglalapra, 
olyan 3 mm vastagra. Kenjük meg az olvasztott vajjal, és 
szórjuk meg a cukorral. Most mehet rá a mazsola is, ami-
nek jót tesz, ha előzőleg rumba áztatjuk. (Én csak a tészta 
felére szórtam, mert nem mindenki szereti.)

• Csavarjuk fel a tésztát.
• A tekercset szeleteljük fel, kb. másfél centis darabokra.
• Tegyük a csigákat sütőpapírral borított tepsibe ilyen lazán 

egymás mellé. Kapcsoljuk be a sütőt 190 fokosra (alsó-fel-
ső), amíg melegszik, addig még kicsit pihennek a csigáink. 
Aztán süssük meg őket úgy 20-25 perc alatt.

• Jöhet a mázazás: az olvasztott vajba keverjük bele a por-
cukrot, ehhez adjuk hozzá a mascarponét, és jól keverjük 
el. Ha nem akar engedelmeskedni, mikróban 10 másod-
percekkel melegítsük addig, amíg kezelhetővé nem válik. 
Kenjük le jó vastagon a csigákat még forrón.

RECEPTTÁREZ+AZ
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„SZEMENSZEDETT BÖLCSESSÉGEK”
Óvd meg az értékeid! (1.rész)

„Őfelsége, Android király!”

Jelen írásomban nem fizikális 
értékeink miatti aggodalmam 

szeretném megosztani a kedves 
Olvasóval. Tudom, vannak akik 

gátlástalanok más tulajdonát 
illetően és az is külön figyelmet 

érdemel, mennyire hatékony 
a bűnügyek felderítése, 

a szankciók visszatartó ereje. 
Nem utolsósorban mit él 

át, aki elszenved egy ilyen 
jellegű csapást. Illetve aki az 

ilyen jellegű eseményektől 
fenyegetve van. Az általános 

nyugalmunkkal és a Ti 
véleményetekkel színezve 

más alkalommal szeretnék 
hangot adni a témának.



120 Ft
kedvezmény

20%

1050 Ft
kedvezmény

20%

4100 Ft
kedvezmény

20%

999 Ft
kedvezmény

25%

1450 Ft
kedvezmény

25%

390 Ft
kedvezmény

50%
1490 Ft
kedvezmény

40%

390 Ft
kedvezmény

50%

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


