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TISZTEL T  G AZDÁLKODÓK !

Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a
2013-as !"#$% &'()*++ ,-+$./$0,' '1(2*0"3%4*& 2015.
december 31. dátummal  hatályukat vesztették ,

így ezeket mindenképpen cserélni kell0$1&!-,## március 20-ig.

Míg a 2014 és 2015-ben kiadott igazolványok
érvényesek 2016. december 31-ig,

de ezeket is ki kell cserélni 2016. november 1 és
december 1 között.

 !"#$%&%'()*'#+'%,&*-.+/0-1/&'2%30,4%#*#5%(-6705'8&5
feltétlenül keressenek meg!

Varga Balázs
falugazdász
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FELHÍVÁS  CIVIL  SZERVEZETEK  RÉSZÉRE

2014. március 15. napjával lépett hatályba az új Polgári56."!%4&6%4".,0 -2707 89:;< !"' =< +6."!%4 >+*"3##'(&#(%?
új Ptk.). A kódex valamennyi jogi személy szervezetre
vonatkozó általános rendelkezéseket fogalmaz meg, majd$2+ &6"$+,$% (2 $14$- -2$."$2$+ +@AB-*&(+ -2(#304*22(<
Az új Ptk. szabályait a 2013. évi CLXXVVII. törvény,+*"3##'(&#(% C+&!< 30+(03%*- .$%)$0&$2!-$' (0(AD3% E, -2(#304
szerint az új Ptk. hatálybalépése után keletkezett tényekre és
jogviszonyokra, valamint megtett jognyilatkozatokra, jelen
esetben tehát az alakuló szervezetekre kell alkalmazni.

F /3. /G&6), H'"'0 -2$."$2$+$&I "(0(/'%+ ( #$D$142!- (0(++3007 D*1' -2$/!04$&I (2 $0-, /7)*-@+3--(0 $14')$DG0$1I )$0$1&!-,## 2016. március 15. napjáig kötelesek az új Ptk..$%)$0&$2!-$'"$0 6--2J(%1 J*2%' 0!+$-@+, *&'.(+B&(+ !-
benyújtani az illetékes bírósághoz. Nem kell módosítani a0!+$-@+, *&'.(+*+I /$.+ (##(% *04(% J'"(+&*23-*&I $0%$"$2!-$&
szerepelnek, amelyek az új Ptk. rendelkezéseinek nem
felelnek meg. Leggyakoribb ilyen eset az új törvény számának
a rögzítése. Nem kell módosítani abban az esetben sem, hogy( 0!+$-@+, *&'.(+ %$/ +(.+(0/(22( ( H'"'0 -2$."$2$+ (0(A@+7D3%(&
nevét és székhelyét.  !!"#!!$%$&#'()*%"+,-#,./(-0%1(2
nem érdemi tartalmú rendelkezések miatt nem kell3450!+,2'6(2(7$,#!+,.(086)2,0,9(:2(2"0'&2'(2"(086)2,
egyéb okból módosul, a szervezet az ilyen változásokat
is köteles átvezetni.

A szabályozás nem követeli meg, hogy a civil szervezetek)6%+!-J*27 -2$."$' (2 KD C+&< .$%)$0&$2!-$'%$& /$1E$0$0,+*"3##/G&6)!-.,0 &L06% J(+3.*2(+*+ J*22(%(&I "'-2*%+&'/*%)D(I J*14 ( 0!+$-@+, *&'.(+ /7)*-@+3-3%(& %4'0"3%+(.+3-#(
vétele már csak e szabályok szerint történhet, illetve 2016./3.H'B- :M< B+3% /3. H-(& $ -2(#304*&%(& /$1E$0$0,$%/G&6)J$+< Civil szervezet 2016. március 15. napját8*;#,.#'(<!28(2"(=>(?,89()#'5#78#"$!#6'#8(3#%@#7#7.7$,#!+,.(086)2,(272A>B'($!(2(?,89()#'5#78#"$!#6'#83#%@#7#7.(3C8*5-#,9 2016. március 15. napjától kezdve/G&6)!-L& H-(& (&&*. +$&'%+J$+, +6."!%4$-%$&I J( /'%)$%#$%
megfelelnek az új Ptk-nak.

F 0!+$-@+, *&'.(+ (2 KD C+&< .$%)$0&$2!-$'%$& /$1E$0$0,
módosítását változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani
a bíróságnak.F2 $0,@.+ &6+$0$2$++-!1$& J(+3.'),% +K0' +$0D$-@+!-!.$
törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírság fizetését
vonja maga után.

Az új Ptk. nem helyezi hatályon kívül Az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek/G&6)!-!.,0 !- +3/*1(+3-3.70 -2707 89::< !"' NOPPP=<
törvényt, az új Civil törvényt, továbbiakban Civil törvény,
azonban több helyen módosul az új Ptk-val való összhang
megteremtésében.

 !"#$%&'()%#*!%'+,%-.#/)01+2

ZÁRTKER TI INGATLAN   !"#$%& ALÓLI

KIVONÁSA

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
2015. május 5-án hatályba lépett  /7)*-@+3-( 0$J$+,"!+$-2' ( 23.+&$.+' '%1(+0(% /G"$0!- (070' &'"*%3-3+< Q2 (0$J$+,-!1 D$0$%+,-$% $14-2$.G-@+' ( 23.+&$.+' '%1(+0(%*&()3-"!+$0!+I /'"$0 $0&$.L0J$+, "$0$ ( J*--2()(0/(- $0D3.3-
(kifüggesztés, hatósági jóváhagyás, stb.), amely mindenféle/G"$0!-' 31K E60) +B0(D)*%D*13%(& /$1-2$.2!-!J$2 "$2$+<
A tulajdonos 2016. december 31-ig  kérheti az ingatlan-
nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a+*"3##'(&#(%? 23.+&$.+' '%1(+0(%R /G"$0!-' 313%(& /G"$0!-(070 &'"$++ +$.L0$+&!%+ +6.+!%, 3+"$2$+!-!+<
F 23.+&$.+' '%1(+0(% /G"$0!-' 313%(& /G"$0!- (070 &'"$+++$.L0$+&!%+ +6.+!%, 3+"$2$+!-$ ( 23.+&$.+' '%1(+0(%/$1J(+3.*2*++ .!-2!.$ '- &!.J$+,< Q2 $-$+#$% ( 23.+&$.+'
ingatlant meg kell osztani.

F &!.$0/$+ (2 $0,@.+ %4*/+(+"3%4*% ( D3.3-' E60)J'"(+(0%30
kell benyújtani a tulajdonosnak vagy meghatalmazottjának.

Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonostárs
hozzájárulása szükséges, amelyet külön nyilatkozatban lehet
csatolni.

Amennyiben épület áll a zártkerti ingatlanon, és az a térképen
fel van tüntetve, akkor az épület változatlanul marad.

Amennyiben az épület megnevezésének, rendeltetésének
megváltoztatását szeretnék, pl. a gazdasági épületet lakóházzá
nyilvánítani, akkor az építéshatósághoz kell fordulni az épület3+/'%,-@+!-J$2 -2L&-!1$- J(+7-31' #'2*%4@+"3%4 &'300@+3-(
céljából.

S( (2 '%1(+0(%*% 3007 !AL0$+ %'%H- E$0+L%+$+"$I (&&*. E60)/!.,
által készített változási vázrajzzal, szükség esetén használatba
vételi engedéllyel lehet kérni az épület feltüntetését az arra
irányadó jogszabályok szerint.

F 23.+&$.+' '%1(+0(% $0%$"$2!-$ ( &*.3##' -2,0,I 14L/60H-6-I&$.+ J$04$++ 23.+&$.+' /G"$0!- (070 &'"$++ '%1(+0(% 0$-2I (/$04/$00$++ E$0+L%+$+'& (2 *++ 0!", !AL0$+ .$%)$0+$+!-!+<
O$J$+,-!1 "(% (..(I J*14 ( 23.+&$.+' '%1(+0(%%(& H-(& $14.!-2!+ "*%D3& &' ( /G"$0!- (070I $##$% (2 $-$+#$% /$1 &$00
osztani az ingatlant. A megosztást a telekalakítási eljárásra"*%(+&*27 -2(#304*&%(& /$1E$0$0,$% &$00 $0"!1$2%'<
D("B),8#),6(6'%2,72'(3C;#7$!6(B%B'28(3#%;B7,0"B!2
iránti eljárás díjmentes.

dr. Bicskei Krisztina/)01+2
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FELHÍVÁS

A  !"#$%&'() SZABÁL YAINAK

2016. JANUÁR  1- JÉT  *+,-.& VÁL T OZÁSAIRÓL

Tisztelt Ügyfeleink!

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a !"#$$%&'$&()*+, -.*/&0#(1234567*"!(& '!38*53&$#9:&%*;<=>-?&(@#6*=A?4"79*?797( 257(*/8B!5@9 &'-*C*"#9 !3#5!'689D*&1!( !5* @B(%"&98'689*&*',"7 '732*,55371!09&98$&(*'E"#(?@'
felhívni a figyelmet:

Változások a fogalom meghatározásokban

F&0#(12345)*&*G#69& (&'*&*/&0#(1232D* ,$$* @9&?B!(!5 #65/&0#(1232*757 4(*"&9&/79:* @9&?B!(!5 #65*9&'8H79:4(*"&0:
gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 literI6 &6 &9/JD*G#69& A792#99E #5*K49?#6&*'%&9&'E !  B753 %99#98$767(B73454(*&*0:L/,9K5 76/753 2*537/49:M7'.#9 &9*"4037  *792#99E #5&-N:L/,9K5 76/753 2*537/49:(7'*&3*&* 76/4537 75*537/49:/%(25L9D*&'%*0:L/,9K5 76/2* 76L97  79*67(B79'73%'-

Adófizetés változása ñ párlat adójegy bevezetése
(Újdonság!)

Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti,('!6/#(:3& %*&B8H& 85#0*#9 &9*670%53 6#9 */&0#(1232
jogosult. Az önkormányzatnál regisztrált, az az önkormányzati
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett/&0#(1232(7'*/&0#(12345*'767 4$7(* ,6 4(2*G#69& 792#99E #5#H!3*;<=>-*?&(@#6*=A 29*O*&3*792#99E #5 */70792327(
ñ párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye
szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban:PCQ.*/70:7%R12"#6!5%*&B8A45*"#/%0&30& 85#0 89-
A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely&B8?70:7('4( *70:*9% 76*G#69& *792#99E #5#6&*?!0!5E ?&*&/&0#(1232 -*S0&3!9?&*70:*9% 76*G#69& *T<<*1!6%( *?,"7B4'%&B8 &6 &9/#(&'*/701%37 454 D*"&9&/%( *&*/&0#(123,  *G#69& 
eredetét is. !"#$%&'()(&*+!,%-$./01!*23(!4%-2#,!*2(%225,%3#!*2(,,62*$#2%77!8!9#-#7!:;;!'<-1&,!/-,/+=!4%-2#,!#9>?*$.*,+@,*2*)(!1$/&.*2&1*A*F%(B%0*&*12345*792  *'799*&3*%04(:945 $7(:J? &(%D*B7*97H7 *79267D*&3*4"75* 76"737  *,55375
mennyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebbU>*B&6&$*G#69& *&B8?70:*97H7 *45*970179?7$$*7((7'*/70179792/7((:%540I*G#69& *MU>*9% 76.*#99E H& 8*792-C/7((:%$7(*&*/&0#(1232*/40%5*&*G#69& *&B8?700:79*&B83!  G#69& /7((:%540(49* ,$$7 *#99E *792D*&''!6*&* #60:4"*"404%0
köteles a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket pótlólag

igényelni, azonban az éves mennyiségi korlátot ebben az
esetben sem lehet túllépni.C3*4"7( 7*792#99E H& 8*G#69& /7((:%540* J994G457*757 4(*&/&0#(1232(7'*&* ,$$97 /7((:%5407 *H&9&B4' &9&(@9*$7*'799?797( 7(%*&*9&'8H79:*5376%( *%997 4'75*/70:7%R12"#6!5%*&B8A*45
vámigazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskodni'799*&* ,$$97 /7((:%540*/7057//%5E 454629-
Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a"#$%&'()(!1$/&.*2B*,6!#+1!#!9*3),122%2>7*-*&9*)/3"*$3)*-)/3/,!#!,C2#?9<&3)*-)/3,(2!3)%"5,<,,!D8!&#4<&7*2E2!*2()*,*3*&!7*?*2*&,*,,*!#!2#+>B*2.*!3)*-1&,1
önkormányzati adóhatóság részére, amely a7*?*2*&,/3-(2!#!,*2?*35,/3,!+@0*,(!B>&#4!D8A!&#4?%1$/-,*35,1!#)!122*,/+*3!"*$.*1F'(0%-<31!#9>G!/3
vámigazgatóságot. Párlat adójegyeket a vámhatóság
kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítését+@0*,(*&!,C9?#!+1#9&1!#!"#$%&'()(!-/3)/-*A! +1!"%-H;DIA!?#&C%-!DA!*2(,,!-*$13),-%2,#!J7*?*2*&,*,,*K!#
desztillálóberendezését az önkormányzati
adóhatóságnál annak nem kell azt megismételnie.

Hogyan kell párlat adójegyet igényelni?

C*/&0#(1232(7'*&*G#69& *&B8?70:*%04(:945*'% ,9 ,  
formanyomtatványát a lakóhelye szerint illetékes megyei/12"#6!5%*&B8A*45*"#/%0&30& 85#0*6453467*'799*$7(:J? &(%-*C1!6/&(:!/ & "#(:*$7537673H7 2*&*PCQ*/70:7%R12"#6!5%&B8A*45*"#/%0&30& 85#0&%(#9*G&GE6*&9&G!(D* !"#$$#*97 ,9 H7 2
a NAV internetes honlapjáról elektronikus (http://
www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/
nyomtatvanykitolto_programok), illetve pdf formátumban
(http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/
jovedeki_nyomtatvanyok).
A kitöltött igénylés írásban személyesen, postai úton,
telefaxon, vagy elektronikus úton  az ügyfélkapun keresztül
adható be.

C*G#69& *&B8?70:*/7067(B792*(:!/ & "#(:*&B&  &6 &9/&)
A*/&0#(1232*(7"7DA*/&0#(1232*9&'KE/7DA*/&0#(1232*&B8&3!(!5E 8*?797D
- az igényelt párlat adójegy mennyisége,
- a desztillálóberendezés regisztrálásának helye,

tárolási, használati helye,
- nyilatkozat a jövedéki adó megfizetésének módjáról,A*(:%9& '!3& ! *&6689D*H!0:*&*/&0#(1234567*"!(& '!38?!053&$#9:%*179 4 797'(7'*/7017979A7*M0:L/,9K5 76/753 2A7D5&?# * @9&?B!(J*0:L/,9K5$29* ,6 4(%'*&*G#69& *792#99E #5D*(7/ &6 &9/&3*H!33#&B!  *K@'6! *&*K7167D*&* #60:4"$7(*$4612345$7(

párlatot számára, a háztartás többi tagja részére nem állítottak792.-
 !"#$%&'()*++!,%-.#+!/*012345!#26/%&#4!"1$'5)1+371



H ÍRMONDÓ 5. oldal

C3*792327'*5376%( *%04(:79 *G#69& *&B8?70:7 *&*/&0#(1232
kizárólag a párlat adójegy ellenértékének megfizetését',"7 27(*"7H7 %*# -V495376I*/%(B%0*&*G#69& *&B8?70:*%04(:945*$7(:J? #5&*792  *&
párlat adójegyenkénti 700 forint jövedéki adót a 10032000-
01037313-00000000 számú NAV egyéb termékek jövedéki
adója bevételi számlára befizetni. H;DI!/01!*23(!1$/&.2/3+<-
legalább 3500 forintot kell befizetni!  A befizetést az%04(:92*9&'8H79:7*5376%( *%997 4'75*/70:7%R12"#6!5%*&B8A*45"#/%0&30& 85#0*"%350#9?&D*&3*%04(:945 29*79 462*,55370I
befizetés, vagy befizetés hiánya miatt felszólítást küld, majd
a pótlás hiányában elutasítja a megrendelést. A befizetés
történhet átutalással, illetve postai készpénz-átutalási/70$E3#55&9*M&*PCQ*/70:7%R12"#6!5%*&B8A*45"#/%0&30& 85#0&%(#9*'46H7 2*5#60&*K57''7(.-*F%(B*&*WK57''XD/%(B*&3*# @ &9#5*',397/4(:*6!"& #$&(*53L'54075*&*/&0#(1232
adóazonosító jelének feltüntetése.C*G#69& *&B8?70:7'*/&0#(1232(7'* ,6 4(2*# &B#5#689*&/70:7%R12"#6!5%*&B8A*45*"#/%0&30& 85#0!'*(:%9"#( &6 #5 "737 (7'*45*&3*# &B!  A*# "7  *&B8?70:*/7((:%540629
haladéktalanul értesítik a desztillálóberendezés tárolási,
használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.

8#$%&'()37!7)#9%.:#5&#4!1..1&(-)371;
jogkövetkezmények

 ! "#$%&'()(!9*3),122%2>7*-*&9*)/3/&*+7*?*2*&,/3/0*2!+#4L3<2#,7#&!/3!#!"#$%&'()/3!3)#7%2.#17*,#-,%3%&#+!*22*&(-)/3/0*2!+#4L3<2#,7#&!M!+10/0*!#"#$%&'()@,,!4%-2#,!?<$3)#7%2.3/-,(!/-,/+*35,/3/,!M!#)
önkormányzati adóhatóság jár el.
Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt,&'%*&*/&0#(1234567*"!(& '!38*67(B79'73457'(7'*70:7$7'$7(
megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagyG#69& *&B8?70:*$753763457*(49'L9*"403%*G#69& *792#99E #5# D"&0:*&*B753 %99#98$767(B7345*?!05376I*$%6 !'9#5&
megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan
adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi
kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha a/&0#(1232*&*1795389E #5#(&'*H& #6%B2%0*(7/* 753*79707 D*&3,('!6/#(:3& %*&B8H& 85#0*;<<*7376*1!6%( %0* 76?7B2*$E65#00&9
sújtja.C*/&0#(12345*53&$#9:&%(&'*$7 &6 #5# *7997(2632
önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás
tisztázása, továbbá az elkobzás érvényesítése érdekében
lefoglalást rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és&3*&3!(*792#99E !  * 76/4'*?!053&$#9:%*',"7 79/4(:7'(7'"&98*/701797925407* #60:#$&(*BE?/7( 757(*53&'"497/4(: 
kérhet az állami adó- és vámhatóságtól.C3*,('!6/#(:3& %*&B8H& 85#0*&*/&0#(1234567*53!90#98B753 %99#98$767(B7345 *45*&3*&3!(*792#99E !  *?,"7B4'%* 76/4'7 971!09&9H& ?&D*H&*&*/&0#(1232*&*B753 %99#98$767(B7345$7?797( 457'!6*&*B753 %99#98$767(B7345*?!05376I*$%6 !'9#5&
megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan
adatokat ad meg vagy ha párlatot a desztillálóberendezés$7?797( 457*"&0:*G#69& *&B8?70:*$753763457*(49'L9*#99E *792-

Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki
terméket és desztillálóberendezést elkobozza és
megsemmisítésre átadja az állami adó- vámhatóságnak, ha a
jogsértés kapcsán a jövedéki törvény alapján (0 Ft ñ 200 000Y *',3,  %*,55370I.*$E65#0! *53&$*'%-Z&*&3*,('!6/#(:3& %*&B8H& 85#0*&*/&0#(12345*53&$#9:&%(&'7997(263457*5!6#(*&3*4"7( 7*792#99E H& 8*/7((:%540%*'!69#  J994G454 *453979%D*76629*H&9&B4' &9&(@9*46 75E %*&3*#99&/%*&B8A
és vámhatóságot.
2016. évben változatlan maradt az a szabály, hogy a"#$%&'()@,,!4%-2#,!,<0%77-#!13!+1)%->2#$!#!"#$%&'()(6
családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, illetve
kizárólag alkoholtermék- adóraktár részére/-,/+*35,B*,(AF&0#(12345*757 4$7(*&3*&B8*/70#99&GE #5#H!3*45*&3
adótartozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével évül el.

<=>?@!1.(++!"#$%&'()3791&!1.(%..A+B++!,%-.#+!C+%&5
adózási szabályok

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. január 1-jét"*$*2()(*&!*2(%225,<,,!"#$%&'()@,,!4%-2#,<+-#!,<0%77-#13!#)!*2(%225,%3C++<-!B#,%2.<3!3)#7%2.<+#,!+*22
alkalmazni. !-*$13),-%2,!"#$%&'()(+&*+!#!H;D8A!/07*&!"#$%&'()/3+*-*,/7*&!*2(%225,<,,!4%-2#,!C,%&!H;DIA!?#&C%-!D8G1$
kell adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az
éves átalányadót (1000 forint) megfizetni a lakóhely
szerinti önkormányzati adóhatóságnak, az e célra
rendszeresített önkormányzati számlára. Az@&+<-"%&.)#,1!#9>B#,>3%$<+!*2/-B*,(3/$*1,!#!B,,43NF
/www.hakka.allamkincstar.gov.hu honlapon is
megtalálhatják. !H;D8A!/0*,!"*$*2()(*&!3#?%,!'<$.#3),%3-#!*2(%225,<,,"#$%&'()@,,!4%-2#,<+!"*$"#-#9,!"*&&.13/$*!,<0%77-#
is adómentes marad és továbbra sem kapcsolódik
hozzájuk bejelentési kötelezettség.

További fontos információk

[0:* #60:4"7(*$79L9*&* 76/4537 75*537/49:*"&0:*$461237 2'4( "&0:*/&0#(1232'4( *?!0!5@9 *G#69& ! *792#99E  & (%D*%997 "7792#99E &(%-C3*792$$%*53&$#9:*"!(& '!3%'*&3*70:*H#3 &6 #5!(*$79L9*492'67
is.C/7((:%$7(*70:*H#3 &6 #5$&(* ,$$*$461237 2*"&0:* ,$$/&0#(1232*49D*&3*4"75*U>*9% 76*/7((:%540%*'!69# *537/G!( ?#$89&3*#9 &9@'*1237 7  D*%997 "7*123,  */7((:%5407'
egybeszámítandók.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Hivatal !"#$%&'()*+,-./01
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ERDÉL YI   KIRÁNDULÁS

Értesítem a Hírmondó olvasóit, hogy ismét szervezünk erdélyi'%6#(B@9#5 *&3*79232*4"7'*0:&'!69& &*5376%( -
I !"#$%: 2016. JÚNIUS  16.- JÚNIUS  21.

 !"#!$%&
1. nap: *@ &3#5D*',3$7(*\&9! &537( '%6#9:!(*(4G/I"4537 %
együttes megtekintése
2. nap:  Székelykeresztúr, Székelyderzs, Bögöz
3. nap:  Borszék, Bukovinai festett kolostorok
4. nap:  Gyimesbükk ezeréves határ
5. nap:*G%H7(2
6. nap:  hazaút, közben Segesvár, Berethalom, Nagyenyed
megtekintése

'()*+(,-./ 123&
 79?75*94 53#/*757 4()*]^-<<<*Y R12*M^_*12.^`*12*757 4()*]`-`<<*Y R12^<*12*757 4()*]>-`<<*Y R12

\467/*&3*46B7'92B2'7 D*H!0:*&3*&9#$$%* 7971!(53#/!(
jelezzék részvételi szándékukat: 20/242-4695

D.(.1$E 10.000 Ft, 2016. április 15-ig
Teljes összeg: 2016. május 20-ig

 "1&&:591&!&5&F7!"1$!#!G=!'(7!.3+7)%";!H$:!#!45C+#)%7+
nem tudjuk megoldani.

Kovács József

NÉHÁNY  GONDOLA T A .- -.&/&0…
Z4 *4"7D*&/%'!6*&* 7/7 2*# &B#56&*'76L9 D*5!'*(:#65&G# %*9&'!5
örömmel vette, hogy ha elmegyünk, a hozzátartozóknak nem'799*&*K7094B%D*"&0:*&*(&0:'26,5%* 7/7 2'$7*?#6(%-*a,"%B*%B2&9&  *5&?(!5*&*H&9!  &'*53#/&*(70:"7('7  2*97  -
A hozzátartozók példásan ápolják, gondozzák szeretteik5E6?# -*SB707(7'*/%(B%0*B%K546%'D*H!0:*534GD*0!(B!3!  * 7/7 2-b&?(!5*&3*79/J9 *%B2$7(*&*67(B*/70"#9 !3!  -*Z&*"&9&'%*/!5 
kimegy, és szétnéz, akkor megdöbben. A sírokról leszedett
virágoknak, koszorúknak a halottasháztól húsz méterre van
a lerakóhelye. Most néhányan a Halottak napi virágokkal,
koszorúkkal teletömték a kukát, így a teteje nyitva, és a téli
csapadék beleesett és belefagyott. A környékére rakják a
kis koszorúkat és az elhasznált mécseseket. A környéke
napraforgómaggal és cigarettacsikkel megszórva.
Kérdezhetnék, hogy miért nem ürítem ki, ha zavar?
Azért, mert évekig ketten-hárman rendszeresen kihúztuk a0:I? 2H79:67D*(:#6!(*&*(&0:*/7970$7*&*$797 ,/,  *"%375
virágokat sokszor kézzel szedtük ki. Természetesen/70@( @'D*E0:*/%*6,0 ,(*'%"%553L'*&*0:I? 2H79:67D*"&0:*H&
kevesebb a kidobnivaló, akkor hazavisszük a saját kukánkba.

SZENTÍRÁSMAGY ARÁZAT

4*-!-,-,
Az Ószövetségben megvolt pontosan és
szabatosan az Isten-szeretet és a felebaráti
szeretet parancsa. Mégis az ószövetségi7/$767'*#HE & &*79525!6$&(*(7/*&*53767 7 D
hanem a törvény („igazság”) és a5376 &6 #5!'D*#9B!3& !'*',6L9*17?92B,  *'%-*[3*&3*853,"7 540%

teológia és erkölcs alapja. A szeretet valahogy a margón
maradt, többé-kevésbé a közgondolkozáson kívül. A felebaráti
szeretet szabatosan meg van parancsolva; de mindig csak a
nép- és törzstestvért értették felebaráton. Az Úr Jézus
viszont azt mondja: „Új parancsolatot adok
nektek” Mennyiben új ez a parancsolat?

P4H#(:*537/G!( ! */@ & (4'*$7*7$$29)
1.*c0:*/%(B7(7'792  *J?*/#6*&346 *%5D*H!0:*&*'4 *G&6&(K5! D*&3
Isten szeretetét és a felebarát szeretetét egybefoglalja: ez
nem két parancs. Ugyanazzal a szeretettel szeretjük Istent
és felebarátainkat. Azt írja Szent János: „Ha valaki azt/!(B?&)*53767 7/*&3*S5 7( D*1797$&6# ?# *G7B%0*0:I9,9%D*&3
hazug. Mert ha nem szereti testvérét, akit lát, Istent, akit nem
lát hogyan szeretheti? És parancsunk van, hogy aki szereti
Istent, szeresse testvérét is” (1Jn 4,20).
2. A második újság: a szeretet motiválása, megokolása.
Miért kell szeretnünk Istent és felebarátunkat? Mert az Isten53767 *$7((L('7 -*S5 7($29*%(B@9*'%*&*53767 7 D*S5 7(67*"&98"!(& '!3#55&9*'799*53767 (%*d *%5D*1797$&6# &%('& *%5-*S5 7(
atyánk, szeretni kell, mint az atyát szeretni kell gyermekeinek;
szeretni kell egymást, mint testvéreket. Nem jutalomért,
vagy bajban segítésért, ezek földi érdekek; hanem mert
testvérek vagyunk. És szeretni kell felebarátainkat, hogy azS5 7( *',"755L'-*e*H&*73*&3*,(37 97(D*&?#(B4'!38*53767 7 
nincs bennem, semmit sem ér (nem lesz maradandó,
elmúlik…)
3. A negyedik újság: ez az evangéliumi szeretet-törvény nem
egy törvény a sok közül: ez  a törvény. „Ezen függ az egész ,6"4(:*45*&*G6814 #'X*O*"&0:%5*/%(B7(*$7((7*"&(-*[6629*%5
szemléletes oktatást ad, amikor az utolsó ítéletet festi le, ahol
egyetlen törvény alapján ítél meg bennünket az Isten: az
irgalmas szeretet alapján. „A parancsolat egyetlen célja a %53 &*53E"$29*?8*979'%%5/767 $29*45* 7  7 45*(49'L9%*H% $29
származó szeretet” (1Tim 1,5). A szeretet az egész törvény.[3*G76537*(7/*?797( %*&3 D*H!0:*&* ,6"4(:*(7/*', 79732* ,$$4)
az Úr Jézus megmondotta, nem azért jött, hogy a törvényt
megszüntesse, hanem, hogy tökéletessé tegye (Mt 5,17),
tökéletessé pedig éppen a szeretet teszi a törvény teljesítését:Z%537(*&'%*%0&3#(*53767 D*&3*/&0# 89*46 7 2B27(*K5797'53%
annak akaratát, akit szeret, hiszen adakozó szeretete éppen7$$7(*(:%9"#(@9*/70*970?!$$&(-*b37( *f0!5 !(*(&0:5376I
mondatát ñ „szeress és tégy, amit akarsz” ñ így lehetne
folytatni: „hiszen a szeretet éppen abban áll, hogy jót akarsz
mindenkinek, Istennek akaratát, felebarátod javát”. 

dr. Maczák Tamás
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  !"#$!%&'()
 !"#$%&'("!)*!"&!&'+,-.&+,/0$%$1&2+!33&1!0"41&35**"6+%-&!
csoportszobában tartózkodtunk. Azért, hogy megvédjük az
egészségünket, sokat mozogtunk, tornáztunk. A.6725891"!)414:"!:&;:-,<-1&1=78/:"-:>&:51=5"'-3/-"&14:
vitamint fogyaszthattunk. A karácsonyra ajándékba kapott
játékokkal nagy örömmel játszanak a gyermekek. Szeretik!=&?0&:5"6<-:-3@&:+%!:(:!3@&A)B3/0$3A:4:!3@&*$*4:!3CD**-"&!&'("!)*!"&2+",-"&914)4%3&1=78/+&A%3-:-=8-3-"3$0A:4=3!33!&!&1=78/:-3&!&:5=-8./&)%4.%!24:%(8@&!:3#$8+1-1-2A"6-:%/8CE&<A,/&"A"+&+1&-88$34.!3433&(<4,$":*!@&2-."A=3-&!&.6-%2-:-:
tisztaságát, ápoltságát. !"#$%&FGHA"&1=-%,$"&,A8-8/33&1=B"'$=+&-8/!,$13&3-:+"3'-337:2-.&!&"!.6:/%51+&2I<-8/,A1+&'$=*!"C&E&J#:4%+&A1&J43:4,!9B2I&+"3-%!:3B<&-8/!,$1&"!.64"&3-31=-33&2+",-"&.6-%2-:"-:CK!)1483!:@&'!".41!"&1-.B3-33A:&!&1=-%-)8/:-3C&E=&-8/!,$1
látványos és mozgalmas is volt egyben.
Már nagyon ügyesen közlekednek az autóbuszon és a városban!&:5=A)1/&A1&!&"!.6914)4%341&.6-%2-:-:C

Óvó nénik

K ÖSZÖNET

Kissé megkésve szeretném megköszönni magam és
százötven szépkorú társam nevében polgármester úrnak és
az önkormányzat tagjainak kedves karácsonyi és újévi
jókívánságaikat és a hozzáadott ajándékot. Tudom, hogy
mindenki jó szívvel fogadta, nevükben is eredményekben
gazdag boldog új évet kívánok a testület minden tagjának!

Benkó Jánosné

Kérek mindenkit, hogy együtt vigyázzunk a rendre, hisz
otthon sem rakjuk a szemetet a ház oldala mellé!
Nem akarok senkit megbántani, a cikket figyelemfelhívásnak1=$"3!2&A1&%-2A8-2@&'4.6&04**!"&4,!L+.6-87":&!&3-2-3/
rendjére.

Benkó Jánosné

FEBRUÁRI  PROGRAMJAINK :

2016. február 11-én &!&M(9=!&-.6733-1&=-"A1&2I14%$3
tekinthetjük meg óvodánkban.

2016. február 12-én  rendezzük meg hagyományosL!%1!".+&2#8!31$.#":!3@&!2-86%-&2+",-"&:-,<-1&1=78/3A1&A%,-:8/,/3&1=-%-3-33-8&<$%#":N

"*)!+#$!%&'()

#, (+-".*$!%/0!%&'($

BOSZORKÁNYOK  ÉJSZAKÁJA

E&%A.+&1=$=!,4:*!"&-81/14%*!"&!&.6(.6B3(:!3&+88-33A:&-==-8&!"A<<-8C&E&*41=4%:$"64:&35**"6+%-&4:41&"/:&<483!:@&!:+:.6(.6"5<A"6-::-8@&'$=+&L/=-3-::-8&.6(.6B3433$:&!&*-3-.-:-3C
A kereszténység terjedésével az egyház nem nézte jó szemmel
a munkásságukat és rossz tulajdonságokkal ruházták fel/:-3CO!"6!&P&!&"A)2-1A:*-"&:A)-1&<483&*$%2-86&A8/8A"6&!8!:0$3L-8<-""+&)8C&2!91:!@&'488(@&*A:!@&<!.6&914,!1=A)@&91$*B3(&"/
képét is. !"#$%&QRH$"&!&2I<-8/,A1+&'$=*!"&%-",-=37:&2-.&!=&-81/
nyársapáti Boszi Bált. A boszi segédek piros-fekete
kellékekkel díszítették fel a nagytermet, égtek a mécsesek,
szikráztak a fények. Az udvaron hatalmas üstben forrt aL+"42&*4%@&)!334.433&!&3I=C&E=&#"!82!1@&153A3@&'+,-.&-13-
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egyszer csak kezdett megváltozni. 7 óra tájban elkezdtek.678-:-="+&!&*41=+:C& 533-:&S-.8A,%/8@&T!.6:/%51%/8&+1@&<483
köztük kis boszorka, öreg boszorka, nagyorrú, csúnya511=-"/33&1=-258,5:I@&,-&*I*$041&*41=4%:$:&+1&2-.0-8-"3-:C
Viszont a gonosz boszorkák otthon maradtak.U!".41!"&1=(83&!=&A8/&=-"-@&2-86-3&-.6&:-,<-1@&L+!3!8=-"A1=L+?&1=48.$83!3433C&D8/:-%783-:&!&1-)%I:&A1&!=4""!8-8:-=,/,533&!&3$"9C&V+",-":+&1=$2$%!&(%+$1+&2-.8-)-3A1&<483@
hogy felléptek nyugdíjas táncosaink. Hatalmas sikerük volt
mind a két produkciójukkal, igen felforrósították a hangulatot,
ami után már tényleg mindenki táncra perdült.
Meg kell említeni a különleges szép báli ruhákat, mert a1=-:%A"6&2A86A*/8&-8/:-%783-:&!&)+%41HL-:-3-&1=4:"6$:@:5%529+)/:@&91+=2$:@&:!8!)4:&A1&-.6A*&:+-.A1=B3/:C&E&*41=+
szépségversenyre 12-en neveztek be. Micsoda szépségek
voltak! Volt köztük púpos, sánta, félvak és ikerpár is. Most"-2&:-88-33&:7=,-"+&!&%$"94::!8@&1-":+&1-2&<-33-&-8/&!=
öregedést lassító készítményét, ránctalanító krémjét, mert"-2&!=&<483&!&9A8@&'4.6&!&*/%&7,-@&L%+11&A1&L-1=-1&8-.6-"C&EW&3!.?&=1I%+"-:&"-2&<483&:5""6I&,48.!@&14:!3&3!"!:4,3!:@
mire megszületett az eredmény. Lett I., II. és III. helyezett,
de nevüket nem írhatom le, mert kötelez a titoktartás!V+",-"&"6-%3-1&-.6H-.6&1-)%I<-8&8-33&.!=,!.!**C&E&342*48!
húzása sem volt unalmas, a sok-sok vicces tombolatárgy.!=,$%!&3!8$83C&E&L/,B0!3&2+",-"&*41=+&2-.&!:!%3!&"6-%"+@&!2+-.6&.65"65%I@&:+L-0-=-33-"&-%%-&!=&!8:!842%!&:A1=783&L-132A"6
volt, melyet Tóth Tibor festett. Ezúton is köszönjük. Azt
elárulhatom, hogy helyi boszi nyerte meg, és nagyon örült"-:+C&E:+"-:&-8L$%!,3&!&8$*!@&)+'-"/&+,/*-"&L4.6!1=3'!3433
zsíros kenyeret és kortyolhatott a forralt borból.
Azt gondolnánk, hogy sok boszi nem fér meg egy helyen, de
itt ezen az estén nem így volt. Mindenki önfeledten, vidáman
táncolt, énekelt, bolondozott. Hajnalig tartott a vigadalom,
pirkadatkor, úgy ahogy jöttek, távoztak a boszorkányok. 5</%-&3!8$8:4=#":&P&B.6&<$83!:&-8&-.62$13(8CE&3$24.!3(+&0-.6-:&$%$*(8&!&2I<-8/,A1+&'$="!:&3$"6A%4:@-</-1=:5=5:@&)4'!%!:&8-33-:@&2-86-:&!&%-",-=<A"6-+":-"&0(
szolgálatot tesznek majd.

 !"#$"%&$'()*"$+,%-$'.$/$")"$+%+0&10"0-%2%/$/+$&
támogatását, segítségét!

 !"#$%&$#!'()"#)%*+

BOSZI  B ÁL  N YÁRSAPÁTON

Január 16-án szombaton egy olyan eseményre vártuk a'58.6-:-3&!&2I<-8/,A1+&'$=&"!.63-%2A*-@&!2+&2A.&"-2&<483
nálunk. Törökné Révész Anna ötlete nyomán Boszi Bált
rendeztünk, melynek szervezésében Benkó Hajnalka vállalta!&8-.35**&L-8!,!343C&V+",:-33/07:"-:&"!.6&:51=5"-3&0$%@&2-%3
fantasztikus élményben volt részünk.T-2&91!:&!&L!8#*(8@&'!"-2&S-.8A,%/8@&T!.6:/%51%/8&+1A%:-=3-:&X*41=+3$%1!:Y@&!:+:-3&-13-&GH3/8&=1B%41&:-"6A%%-8@
forralt borral, büfével, tombolával, jó zenével vártak a buli
lebonyolítói. A termet fekete-pirosba öltöztették, és bennünket
is arra kértek, hogy mi vendégek is így jelenjünk meg.

Nem csak a szíves vendéglátásunkról, hanem boszorkányos2I14%%(8&+1&.4",41:4,3!:C&E&T6#.,B0!1&K$"9:!%&*41=4%:$"6!+
táncoltak nekünk, majd produkciójukba be is vonták a35**+-:-3@&+88-3<-&!=&-.6&1=-2&0-8-"8A</&LA%L+3&+1&P&V+'$86&Z48+
zenészt -, mellyel hatalmas sikert arattak. A tánc után:-=,/,533&!&*41=+:&1=A)1A.<-%1-"6-C&QF&+.!=+&*41=4%:$"6"!:
öltözött boszorkány mérette meg magát ebben a
versengésben. Olyan jók voltak a jelmezeik, hogy alig tudtuk2-.$88!)B3!"+@&'4.6&3A"68-.&:+&<!"&!&%#'!&25.533C&E&=1I%+&QHQ&:5=8-:-,A1+&-1=:5==-8&;15)%I>&0#3!82!=3!&!&8-.04**!:!3C&E
legtöbb pontot egy igazán vén boszorka kapta, aki
Öreganyámként mutatkozott be a felvonuláson. Ruháján35**&P&<!8(1=B"I8-.&,5.8533@&<!.6&2-.*!*4"$=433&P&$88!343<+1-83@&A1&15)%I0A3&+1&*41=+"!:&5835=3-33-C&E&2$14,+:&-.6&)$%418-33@&!:+:&LA8-82-3-1@&L-:-3-&*41=4%:$"64:&<483!:C&[:-3&1-2
ismerte fel senki. A harmadik egy fiatalos, bár igen sánta,
nagyorrú, kedves boszorkány lett.
A tombola sem volt hétköznapi, hiszen már az összes jegy
elfogyott 11 óra tájban, ami után azonnal következett a
húzás. A nagyon ötletes nyeremények közül kiemelkedett aL/,B0@&K(3'&K+*4%&L-132A"6-@&!2+&3-%2A1=-3-1-"&3I=&-8/33
táncoló boszikat ábrázolt. Sokan szerették volna megnyerni,
ami hála Istennek nekem sikerült.\.!=$"&L-81=!*!,#83!"@&:#83#%$83!"&A1&"!.64"&0(:-,<I-"
szórakozott egészen hajnali 4-ig a boszik társasága
Nyársapáton.

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával is hozzájárult
a Boszi Bál sikeréhez.

Nagyné Kovács Éva

HELYREIGAZÍTÁS

A 2015. decemberi újságcikkben a Nyugdíjas táncosok
névsora nem volt teljes, amiért elnézést kérünk. A teljes
névsort most ismét közreadjuk: Miczi Flóriánné, Pataki
Istvánné, Labancz Árpádné, Farkas Tiborné, Bárány
Istvánné, Tóth Jánosné, Kapás Mihályné, Mészáros Istvánné.

,#$%*$"#-!"./

MERT ANNYIRA  JÓ VOLT EGYÜTT …

Szeptemberben megkeresett több lelkes nyársapáti asszony,
hogy szeretnének tartalmasan együtt tölteni egy- egy délutánt,-''-=&'-86-3&:A%3-:&!&2I<-8/,A1+&'$=*!"C&K-%2A1=-3-1-"!=4""!8&!0$"8433#":&1=$2#:%!&8-'-3/1A.-3C&J-=,-3*-"&:-33-"@'$%2!"&<483!:@&L/:A"3&3-%<-=.-33A:&)%4.%!20!+:!3@&1=-%-33-:
volna minél több asszonyt bevonni a klub életébe. Figyelve,3$24.!3<!&2I:5,A17:-3&!=3&A%-=3-2@&'!.6"+&:-88&+,/3&!
csapat kialakulásához. Nemrégen meghívtak magukhoz.T!.6&A%,-:8/,A11-8@&:B<$"91+1$..!8&+",#83!2&-8@&<!04"&'4<$@2+<A&L-08/,3-:C&V$%&!=&!03("&*-8A)<-&"-<-3A13@&0(:-,<I*-1=A8.-3A13&'!88433!2C&M-78<-&!&2$%&91!:"-2&Q]&L/"6+
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vidám csapat közé azonnal megéreztem a felszabadultság,!=&5%52@&!&*48,4.1$.&0-8-+3^&91!:&'!88.!33!2&/:-3C&E'4.6!"
emlékeiket felidézték, ahogyan mosolyogtak egymás vidám
történetein rájöttem: annyira boldogok itt és most, annyira
szükségük van erre a délutánra, annyira fontos nekik, hogy
együtt legyenek. Mennyire jó volt ezt nekem átélni! Ismét
egymásra találtak emberek, fontosak egymásnak, figyelnek-.62$1%!N&_%4.%!20!+:&L-8/8&A%,-:8/,3-2@&<$8!1=#:&!8-./1=+"3A**&<483`&14:!3&1=-%-3"A":&-.6733&"-<-3"+&A1&'!
kitavaszodik, elindulunk, kirándulásokat, programokat1=-%<-=7":N&&D.61=-%I&A1&"!.64"&2-.<!8(1B3'!3(^&,-
mégis olyan sokan nehezen indulnak el ezen az úton! Kívánom"-:+:@&'4.6&2+"A8&35**&+,/3&35831-"-:&-8&-.6733@&"-<-11-"-:
sokat, valósítsák meg terveiket és minél több nyársapáti!11=4"63&3#,0!"!:&2-..6/="+&!%%(8@&'4.6&2+86-"&0(&+1&-.6733^

Benkó Hajnalka

MAGYAR  K ULTÚRA  N APJA

E&2I<-8/,A1+&'$=&"!.63-%2-&!,433&'-86-3&F]QRC&0!"#$%&FaHA"!=&A<&-81/&:#83#%$8+1&%-",-=<A"6A"-:C&V+"3&!=&-82?83&A<*-"@2413&+1&1=$2B3433#":&!=&$83!8$"41&+1:48!&:5=%-2I:5,A1A%-&+1C
A Himnusz közös eléneklése után 10 diák ñ Szalóki Kinga,
Kovács Ferenc, Monzinger Petra, Oláh Ronald, Pap Melissza,
Újszászi Panna, Kása Viktória, Roboz Ágoston, Kardos
Mihály és Rácz Tivadar - mondott mesét illetve verset a
magyar irodalomból, amit köszönünk minden versmondóknakA1&L-8:A1=B3/07:"-:&b!"91(&c4=$8+$"!:C&E&.6-%-:-:&#3$"'-86+&L+!3!8&4%.4"!2I<A1=7":@&V$%:#0&_A3-%&:$)%$=3!33!&-8
közönségünket virtuóz játékával. Felhangzott Johann
Sebastian Bach: C-dúr Toccata, Adagio és Fúga, Georg
Friedrich Händel: F-dúr orgonaversenyének I. tétele és
Bach egy Vivaldi-átirata, a d-moll Concerto. A csodálatos=-"-2I<-:&:5=533&J-91:-2A3+& $"41&3!%3433&-.6&:+1&-8/!,$13J5891-6&d-%-"9%/8@&*-2#3!3<!&35**&<-%1A3&+1C

E&0-8-"8A</&:*C&R]&L/1&'!88.!3(1$.43&-8<!%$=1483!&2+",:A3-8/!,(&2I<A1=-3-C
Finom teát és süteményt fogyasztva beszélgettünk még egy:+91+3@&2!0,&=$%#83&!&2!.6!%&:#83?%$3&7""-)8/&%-",-=<A"67":C

Nagyné Kovács Éva

FARSANGI  FÁNK  RECEPT :

(kb. 40 darabhoz)

Hozzávalók:

- 1 kg liszt
- 6 dl tejH&a&,:.&A8-1=3/
- 4 db tojássárgája
- 1 dl olajH&F&91!)433&-</:!"$8&9#:4%
- 1 csipet só

Elkészítés:

Q&,8&9#:%41&3-0*-"&L-8L#33!30#:&!=&A8-1=3/3C&K$8*!&1=+3$80#:&!=
1 kg lisztet, közepébe mélyedést csinálunk, beleöntjük aL-8L#3!3433&A8-1=3/3@&!&e,*&340$11$%.$0$3&A1&-.6&91+)-3&1(3C
Ezeket összedagasztjuk és jól kidolgozzuk! Pihentetni hagyjuk
kb. fél órát. Mikor már jól megkelt a tésztánk, akkor
apródonként gyúrás közben hozzádolgozzuk az 1 dl olajat.
Mindezek után hagyjuk újra megkelni. Kelés után kiöntjük a
lisztezett nyújtótáblára és kézzel szépen kihúzogatjuk, mint a%A3-1&3A1=3$3@&'4.6&"-&05005"&:+&:5=78-&!&8-<-./C&J+1=!..!30#:@
hagyjuk még kb. 10-15 percet kelni, közepébe mélyedést:A1=B37":&A1&L4%%(&48!0*!"&:+17307:&?.6@&'4.6&-8/1=5%&L-,/!8!33&!=&-.6+:&48,!8$3@&2!0,&L4%,B3$1&#3$"&L-,/&"A8:78&)+%41%!
sütjük a másik oldalát is. A végén vaníliás porcukorral
megszórjuk!

Jó étvágyat kívánok édesanyám receptjéhez!

Kiss Andrea
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MIGRÁCIÓS FÉKET KÖVETEL CAMERON

 !"#$$%&'()'"*%)*+,-'./-'&0'(12"*3'4&"(1'5&6*%!+
miniszterelnök, hogy a júniusban esedékes brit EU-tagságról)0737'+89)0&"&0#)'*32--'6*:%*.!%6#3;&'&')0(:*-!%)0#:'/+(7)
kapcsolatait.<'=!+0*%"&->"'=!%6#+,.2'-*:+&9'*)-*'4!+&31' /)=!-?'&0
Európai Tanács elnökét fogadta a Downing Street 10.-ben.
A találkozó központi kérdése a britek által követelt „vészfék”
volt, azaz hogy London a júniusi referendum után rögtön
korlátozhassa a brit szociális juttatásokhoz való hozzáférést&0'/+(7)'-&:#33&6!=$73'8%=*02'6/+=&"#33&37='*)*-8$*+@'<
brit The Guardian értesülései szerint Cameron hajthatatlan,8)'+*6'.!:&1'*3'!3,&+'&;#+3&-!-'A%B))0*3-23?'&6*3,+*=
értelmében a szigetországba még hónapokig vagy évekig
korlátozás nélkül érkezhetnek a bevándorlók. Brüsszeli.!%%#)!=')0*%(+-'5&6*%!+'C-3*-*'+*6'=("(-*3*0D*-2?'D()0*+
minimum hónapokba fog telni, míg a brit követelések
eredményét a közösségi jogba illesztik.
Andy Burnham árnyék-belügyminiszter a Guardiannak írt
véleménycikkében éles kritikával illette Cameron
reformfolyamatát. Szerinte a kétségbeesett kampány a brit
bennmaradásért növeli az EU-ból való távozás esélyét, ami
hosszú távon akár az Egyesült Királyság sorsát is
megpecsételheti. Hatalmas lesz a nyomás, hogy egy második.B::*-3*+)8:%23')0737'%*.*%*+1/6'/-#+?'E=7F(&'6#%'.B::*-3*+
államként térhessen vissza az EU-ba ñ írja Burnham.
Cameron és Tusk esti találkozója lapzártánk után ért véget.
Sajtóértesülések szerint az Európai Tanács elnöke még a
héten nyilvánosságra hozza a reformok részleteit.

  !"# $!%&!' !$'()* +,(-' THE T ELEGRAPH

A történelem rengeteg különös véletlent tartogat számunkra.
A Szovjetunió épp akkor omlott össze, amikor embertömegek"#+1!%!3-&='*3'-*%B3*-8%23@'<0'G/%79&('H+(7'*00*3')0*6$*+
akkor érhet véget, amikor milliókat kénytelen befogadni. A
tömeges bevándorlás nyitotta fel a szemünket: mára*:,8%-*36I?'D!:,'&0'G/%79&J9%!;*=-'D&3"&')0B3*-*--@
Amennyiben az EU nem tud orvosolni egy, a kapuiban zajló
humanitárius válságot, akkor van-e vajon létjogosultsága?
Az Egyesült Királyság próbálja újratárgyalni az uniós
kapcsolatait, de mindhiába. Nem az a kérdés, hogy bent
maradunk-e egy megformált EU-ban, hanem a kormány
azért akar ott lenni Brüsszel utolsó óráinál, hogy segítsen
kikapcsolni a gépet.

MAGYARORSZÁGON TALÁLKOZIK
2020-BAN A KA TOLIKUS VILÁG

K&:,&%!%)0#:!+'%*+1*0(='6*:'&'=C"*-=*02'+*60*-=C0(
eucharisztikus világkongresszust 2020-ban ñ jelentette be
Ferenc pápa vasárnap az 51. kongresszust lezáró szentmisére
küldött videoüzenetében a Fülöp-szigeteki Cebuban.<'%*+1*0"8+,*+'->0.2)'6&:,&%'=B31C--)8:'()'%8)0-'"*--'G%12
Péter bíboros, esztergomñbudapesti érsek vezetésével.
Hangsúlyozta, hogy a budapesti kongresszus bemutatkozás3*)0'&'"(3#:*:,D#0'8)'&'F("(3'"(3#:'*32--'()@'<'$>$!%!)J8%)*=)073-'&'=!+:%*))0/)-'6*:*3202'+8:,8"*)'.*3=8)0B38)
fontosságáról is, amelynek során meghatározzák a rendezvény
pontos témáját, teológiai bizottságot alakítanak, és lelkileg is
felkészülnek. A nemzetközi eucharisztikus kongresszus a"(3#:'6(+1*+'%8)08+'6*:6!0:&-;&'&'D>"*=*-?'"&37)0>+I3*:
több tízezer külföldi vendég érkezik majd Budapestre, mikéntLM'8""*3'*0*32--'()@

TRÜKKÖS  CSALÓK , AKIK   !"#$%&$ CSAPNAK  LE

Mit tehetünk saját védelmünkért?

Tartsák zárva az ajtót, ne engedjenek be idegeneket és
minden esetben hívják fel a szolgáltatót, ha nem várt7%&*33*+2%08)'6(&--'F)*+:*-+*='$*'D!00#;/=@<0'/-7$$('(12)0&=$&+'-C$$'!3,&+'$I+F)*3*=68+,%*'1*%B3-.8+,?'&6(-'(12)'*6$*%*=')8%*368%*'=C"*--*='*3@'<'D&-"&+'8".*3*--(?'*:,*1B3'832?'F)C==*+-'.(0(=&('8)')0*33*6(-*3;*)>-2=89*))8:I'*6$*%*='=C++,*$$*+'"#3D&-+&='&$I+*3=C"*-2='#31!0&-#"#@
Gyakorlati tanácsként Varga Balázs (ORFK"&:,!+"81*3*68%-'.*3*32)'!)0-#3,#+&='%*.*%*+)*N6*:;*:,*0-*O'PQ&'6#%'$*;/-!--&='&'$I+C02='&'3&=#)$&'8)
megszerezték zsákmányukat, rendszerint a megszerzett érték6*:-&%-#)#%&'.!:+&='-C%*=*1+(@'A#%'3*D*-2)8:*-'&1+&='&;!:)0&$#3,!='&0'*3=C"*-2'"())0&-&%-#)#%&?'3*D*-2)8:')0*%(+-+*')0#33;&+&=')0*6$*'&0'*3=C"*-2"*3?'6*%-'&0'*)*-*='-R3+,!67-C$$)8:8$*+'&0'*3=C"*-2='.(0(=&(3&:'()'*%2.C38+,$*+'"&++&=@S<'3*:-C$$?'&6(-'&0'(12)*='(3,*+=!%'-*D*-+*=?'D!:,'6*:.(:,*3(=&'$I+C02='%/D#0&-#-?'&%F#-?'=B3C+C)'()6*%-*-2';*:,*(-?'"&3&6(+-
hogy autóval vagy gyalogosan és milyen irányba menekülnek.<0'#31!0&--#'"#3#)'6*:*3208)8$*+'&'=C%+,*0*-B=$*+'832=+*=()'"&+'.*3*32))8:B=@'Q&'"&3&=(+*='.*3-I+(=?'D!:,'&')0!6)081+8+('+&9!='7-&'+*6'DR0-&'.*3'&'%*12+,-?';!:!)&+':,&+&=!1D&-@H:,&+>:,'$&3;7)';*3'3*D*-?'D&'&'D*-*='7-&'=7%D#0$&+'38"2C%*:*='=&9/;#-'%*::*3'+,(-"&'-&3#3;#=O'.*3-*D*-2*+'$*-C%-*='&0(12)'*6$*%*='!--D!+#$&@'<'-%B==C)'F)&3#)!==&3'=&9F)!3&-$&+
az alezredes kiemelte: gyanús jel esetén bárki"())0&*33*+2%(0D*-('&'=&9!--'(+.!%6#F(7=&-@'Q&'&'+&:,6&6#-
felhívja valaki, hogy unokája balesetet szenvedett és pénzre
van szüksége, de csak egy barátját tudja elküldeni érte, a néniD>";&'.*3'&0'/+!=&')0B3*(-?'6(*32--'98+0-'&1+&@'Q&'&'F)&37='&)0!3:#3-&-7%&'D("&-=!0"&'9%7$#3+&='&0'(12)*='=C0*38$*'.8%=20+(
ñ de nem kaptak értesítést a szolgáltatótól az óraleolvasás"&:,'=868+,)*9%8)'(129!+-;#%73'T'D>";#='.*3'&0
ügyfélszolgálatot. Általában már a lebukás veszélye is6*:./-&6!1#)%&'=8)0-*-('&0'*3=C"*-2=*-@

 !""#$%&'()*("&+,-.



H ÍRMONDÓ 11. oldal

Született:

Kiss József és Kissné Bujdosó Erzsébet Nyársapát, DózsaU,C%:,'/@'VL@')0#6'&3&--('3&=!)!='4WXYZ<'+*"I':,*%6*=*
2016. 01. 15-én.

[*+*('\)!3-'8)'Q&+,*F0' >6*&'Z,#%)&9#-?'Z,#%)&9#-'1I32]@')0#6'&3&--('3&=!)!='^4^K'8)'\EW_ '+*"I':,*%6*=*(=
2016. 01. 15-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:

Márfiné Gigor Erzsébet Nyársapát, Dózsa György u. 6.
szám alatti lakos 2015. december 25-én 60 éves volt.

Károly Lászlóné Nyársapát, Álmos d. 4. szám alatti lakos
2016. január 14-én 52 éves volt.

/012.3.45&-"6773.8

"$)'#.$)* !/01"#

Z,#%)&9#-!+?'&0'!%"!)('%*+1*32'6*33*--'.*3R;>-!--'F)&3#1('D#0
eladó. I. ár: 6,9 M Ft.
Érd.: 06-70-500-5049

Nyársapát, Epres u. 8. szám alatti családi ház eladó.`%1*=321+(O'Fazekas Ferenc (Epres u. 8.)

Eladó

Z,#%)&9#-'=C09!+-;#-73'a?]'=6J%*?'R;)0*%I'#33&9!-$&+'3*"2
összkomfortos 80 m2-es tanya melléképületekkel, ólakkal.
A tanya körül 5 ha szántó van 3 kúttal, ipari árammal.
Tel.: 06-30-579-8245

ELADÓ

Z,#%)&9#-!+?'&0'H:,*%('/-F&'a@')0#6'&3&--'38"2'=!6.!%-!)?
1 szoba, konyhás melléképület, alatta pincével, 550 m2
bekerített területtel eladó.

`%1*=321+( a 06/30/367-9627,illetve a 06/30/441-1948,
vagy az 53/389-054 telefonon lehet.

Anikó Fodrászat

Sok szeretettel várom régi és új vendégeimet.

Nyitva tartás:

 !"#$%&'()*+%,!-"(./ 13:00 ñ 18:00
kedd-csütörtök-szombat: 08:00 ñ 12:00

Bejelentkezni: 20/485-2913 illetve az 53/389-106

9*-"6:2&;(:)(&<:6.=

# 12"!%&"#

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA:
ÁFA CSÖKKENÉS!

MINDEN SERTÉSHÚS OLCSÓBBAN!

- sertéshúsok
- házi hurka, kolbász

- sült zsír !"#$#%"&'!$(%)
- saját gyártású füstölt kolbászok, szalámik

*+,-./012/'!3+45.0+66!/+7*8!59:497;9,196<=

K ÖSZÖNETNYIL VÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik1%#:&'+&:,+8+8+='C0"@'E0IF)'b*%*+F+8'-*6*-8)8+'%8)0-
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Gyászoló család



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat !"!"#$%&'()*: Kis Miklós polgármester #$+!,&!$+-#: Kiss Andrea$+!,&!$+-#.'+/--$01: Nagyné Kovács Éva, Pécsi-Dézsi

     Csilla, Kiss Andrea
FOTÓK : Nagyné Kovács Éva, Kiss Andrea
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu !"#"$!%&'()*+!,-&././-0! !123(40.*!)-+5-%

SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ :
www.nyarsapat.hu címen.

CIM : 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM : B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.!!!!!!!677!89:;<=>?@=!ABCDB:B=E!F0GH-0-%!I<D9JKLI@IM!JN@;O<=>P
2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

$341!
Mcad@'8"'*3)2'"*%)*+,8-'%*+1*0-*'"&)#%+&9'&'Z,#%)&9#-('E0&$&1(12
SE és a Ceglédi VSE Birkózó Szakosztálya diák és gyermek
korosztályokban. A versenyen a ceglédi centrumhoz tartozó klubok
valamint a vajdasági Zenta és Magyarkanizsa birkózói vettek részt,&6*3,%*'C))0*)*+'aVM'$(%=707'68%3*:*3-'$*@'<'Z,#%)&9#-('E0&$&1(12EG'-(0*+=8-'.2"*3'"*--'%8)0-'&'"*%)*+,*+?'&6*3,+*='&'"8:8+'-(0*+*:,*+
fel is állhattak a dobogóra.

Eredmények:

Leány 

25 kg  1.  Báger Barbara
30 kg  1.  Molnár Vivien

32 kg  2.  Kis Virág
62 kg  1.  Rehor Orsolya

Gyermek II.

23 kg  1.  Kovács Zoltán
 

Gyermek I.

26 kg  3.  Petrik Csaba
29 kg  2.  Boda Csaba

35 kg  3.  Báger Roland

Diák II.

32 kg  3.  Mészáros Ferenc

Diák I.

35 kg  3.  Rehor Levente
46 kg  3.  Molnár Pál

Pap Ferenc

KEDVES O LVASÓINK !

Hirdetés és újságcikk feladására minden hónap
utolsó napján 'aM'7%#(:'"&+'3*D*-2)8:e'G0-'&0(129!+-!-'=C"*-2*+'F)&='&'Q>%6!+17'=C"*-=*02
számában jelenik meg cikkük!

Megértésüket köszönjük!

 !"#$"%!&'%()

Február híres szülöttei:

1878-ban megszületett Hajós Alfréd úszó, az*3)2'6&:,&%'!3(69(&('$&;+!=@
1926-ban Dorogon megszületett GrosicsU,/3&'3&$1&%R:7?'*102?'&'3*:*+1#)'<%&+,F)&9&-'-&:;&@
1923-ban Nagyváradon megszületett Lóránt

Gyula, az Aranycsapat középhátvédje.
1962-ben megszületett Kesjár Csaba&/-7"*%)*+,02@
1963-ban megszületett Fábián László

öttusázó.
1911-ben megszületett Énekes István olimpiai

bajnok ökölvívó, aki 29 alkalommal volt tagja a magyar
ökölvívó-válogatottnak.

1922-ben Budapesten megszületett Illovszky
Rudolf a magyar labdarúgás legendás alakja.

1933-ban megszületett Nagy Imre olimpiai
bajnok öttusázó, vívó.

1885-ben megszületett Komarnicki Gyula
hegymászó, útikalauz író.

1937-ben megszületett Zsivótzky Gyula!3(69(&('$&;+!='=&3&9#F)"*-2?'&=('M'"(3#:J?'(33*-"*
Európa-csúcsot állított fel.

Forrás: www.torokkanizsa.hu

12. oldal


