


Már csak né hány nap, és is mét be kö szönt Ka rá -
csony szent ün ne pe. Az el múlt he tek so kunk nak
lá zas ké szü lô dés ben tel tek el. 
A ka rá csony nem csak egy ün nep, ha nem egy ér -
zés. Az ün ne pen az em ber haj lan dó fél re ten ni az
el len té te ket, és ha csak rö vid idô re is, de bé két köt
em ber tár sa i val. Az ün nep szép sé gét nem az aján -
dé kok nagy sá gá val, mennyi sé gé vel kell mér nünk,
ha nem egy olyan aján dék kal, ami bôl min den ki ré -
sze sül het, amit min den ki ad hat: ez a sze re tet, a mi
leg em be ribb ér té künk.
Ka rá csony kor szá mom ra a leg fon to sabb a csa lád
kö zel sé ge, a meg hitt pil la na tok meg élé se. A tá gabb
ér te lem ben vett csa lá dom Nyár egy há za la kos sá ga.

Mind annyi an, akik egész év ben ro ha nunk a te en dô ink után, hogy bol do gul ni tud -
junk, ilyen kor me gál lunk, hogy bé ké ben a csa lá dunk kal le hes sünk – mert a Ka rá csony
más. Me leg ség töl ti el szí vün ket, ami kor fe li déz zük éle tünk leg szebb pil la na ta it. Min -
den szép sé get, jós ágot el rak tá ro zunk lel künk be, hogy eb bôl me rít hes sünk erôt az
el kö vet kezô új év nap ja i ra is.
Mint min den év ben, idén is vol tak örö me ink és bosszú sá ga ink, fáj dal mas vesz te sé -
ge ink, gyá szunk. Vol tak kö zös él mé nye ink, és vol tak re mény te li si ke re ink. Eb ben az
év ben is min den ki nyu ga lom ra, biz ton ság ra, sze re tet re vá gyott.
Év vé ge kö ze led té vel szám ve tést ké szí tünk: mit si ke rült meg va ló sí ta ni, mit és mi ért
nem tud tunk el ér ni az év so rán, il let ve mik az új ter vek a jö vô év re. Az idei év el sôd -
le ges fel ada ta a pénz ügyi egyen súly meg te rem té se volt el sô sor ban a ki adá sok vissza fo gá -
sá val. El ér tük, hogy ne mû kö dé si hi te lek bôl kell jen fi nan szí roz ni fo lyó ki adá sa in kat. El -
ké szült a szenny víz-be ru há zá si pá lyá zat, fo lya mat ban van a Pol gár mes te ri Hi va tal aka -
dály men te sí té se, a le he tô sé ge ink hez mér ten ja ví tot tunk né hány út ál la po tán és to váb bi
gya log jár dák épül tek ön kor mány za ti tá mo ga tás ból. Új hir de tô táb lá kat he lyez tünk ki, a
Nyár fal evél ben pe dig két ha von ta tá jé koz tat juk a La kos sá got a fa lu ban tör tén tek rôl.
Leg büsz kéb bek még is az ôszi 600 éves ren dez vé nyünk re va gyunk. El mond hat juk,
hogy pél dát lan össze fo gás sal, mél tó mó don ün ne pel tük meg az év for du lót, mely nek
em lé két ôr zi az idô kap szu la és 600 dió fa, me lyek ár nyé ká ban ta lán utó da ink ün ne pel -
nek majd 50 vagy 100 év múl va…

Kö szö ne tet mon dok min da zok nak, akik egész év ben se gí tet ték köz sé günk fej lô dé -
sét és az Ön kor mány zat mun ká ját. Kö szö nöm a pol gár mes te ri hi va tal, az is ko la, az
óvo da és az egész ség ügy dol go zó i nak, hogy az egy re ne he ze dô kö rül mé nyek kö zött
hely táll tak, és jó szín vo na lon lát ták el fel ada ta i kat. Kö szö nöm az egy há zak nyi tott sá gát
és tá mo ga tá sát, a he lyi és kör nyék be li vál lal ko zók nak, hogy több ször is anya gi se gít sé -
get nyúj tot tak cél ja ink el éré sé hez.

Fi gyel jünk ar ra, hogy a sze re tet láng ja ne csak né hány na pig, az ün nep ide jén él jen a
szí vünk ben, ha nem a hét köz na po kon is meg ma rad jon.

Min de zen gon do la tok je gyé ben kí vá nom, hogy az újév ben vál ja nak va ló ra ál ma ik,
tel je sül je nek vá gya ik, va ló sul ja nak meg cél ja ik, hogy min den na pi si ke re ik ben le gyen
ere jük meg ta lál ni a bol dog sá got!

En ged jék meg, hogy egyik ked venc ver sem mel kí ván jak Sze re tet tel jes, Bé kés Ka rá -
csonyt, na gyon Bol dog és Si ke res Új Esz ten dôt min den nyár egy há zai pol gár nak!

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR POL GÁR MES TER

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÔ
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Kedves Nyáregyházai Lakosok! ADY ENDRE:

Karácsonyi rege
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívbôl
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erô hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…



2011. ok tó ber 18.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la
és Alap fo kú Mû vé sze tok ta tá si In téz -
mény, va la mint a „Nap su gár” Óvo da
be szá mo ló ját a 2011/2012. tan év ill.
ne ve lé si év in dí tá sá ról.

• a Nap su gár Óvo da cso port szo ba bér -
le ti dí ját fé ló rá ra 250,- Ft-ban, a tor na -
te rem bér le ti dí ját fé ló rá ra 500,- Ft-
ban áll apí tot ta meg.

• el ren del te a Jó kai úti óvo da elôt ti jár -
da és ví zel ve ze tô árok en ged élye zé si
és ki vi te li ter vé nek el ké szít te té sét.

• el ha tá roz ta 600 dió fa par kos jel le-
 gû te le pí té sét a víz to rony mö göt ti
0222/19-0222/30 hrsz-ú ön kor -
mány za ti te rü let re.

• az Ebea Kft. ré szé re a Má tyás ki rály
út 3. sz. alat ti te lep he lye elôtt a Má -
tyás ki rály út és a ve le pár hu za mos
jár da kö zé gyep hé za gos tég lá val bur -
kolt par ko ló hely ki a la kí tá sá hoz tu laj -
do no si hoz zá já ru lást adott az zal a fel -
té tel lel, hogy a cég be mu tat ja a ke let -
ke zô csa pa dék víz el ve ze té sé nek meg -
nyug ta tó mód ját.

• tá mo gat ta az I. és II. Vi lág há bo rú ban
ele sett hô si ha lot tak em lé ké re ál lí tott
em lék mû Ma gyar Nem ze ti Lo bo gó val,
va la mint Nyár egy há za Lo bo gó já val va -
ló el lá tá sát.

2011. no vem ber 2.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2012. év re vo nat ko zó bel -
sô el len ôr zé si ter vét.

• fel kér te Dán szent mik lós köz ség Ön -
kor mány za tát a csa tor na-be ru há zás I.
ütem meg va ló sí tá sá nak, fi nan szí ro zá -
sá nak, el szá mo lá sá nak kül sô sza kér -
tôi szer ve zet ál ta li pénz ügyi-szám vi te li
vizs gá la tá nak kö zös te her vi se lé sé re.

• jó vá hagy ta a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko -
la és Alap fo kú Mû vé sze tok ta tá si In téz-
mény Mi nô ség irá nyí tá si Prog ram já nak
mó do sí tá sát.

• dön tött a kos suth te le pi és ká ro lyi te-
 le pi út ke resz te zô dé sé ben, az Ár pád

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Polgármesteri Hivatalban 2011. december 23-án és 

2011. december 27. és 30. között igazgatási szünet lesz.
Rendkívüli, azonnali intézkedést igénylô 

anyakönyvi ügyekben az alábbi telefonszám hívható:

TELEFON: 06 29 490 102  • FAX: 06 29 690 181

út és Szi vár vány ut ca ke resz te zô dé -
sé ben, a szen tim re te le pi út és a
1116/1 je lû út ke resz te zô dé sé ben,
va la mint a Ró zsa ut cá ban köz vi lá gí tá -
si lám pa tes tek el he lye zé sé rôl.

• dön tött a nyár egy há zi 0224/41 hrsz-ú
le ge lô mû ve lé si ágú, 0,2317 ha te rü -
le tû, va la mint a 0224/43 hrsz-ú le ge -
lô mû ve lé si ágú 13,8283 ha te rü le tû,
ön kor mány zat tu laj do ná ban lé vô in -
gat la nok Vár sze gi Gá bor ré szé re
– 250.000,- Ft/év bér le ti díj fe jé ben –
va ló bér be adá sá ról.

• Nyár egy há za 600 éves év for du ló ja
ren dez vény so ro zat szer ve zé sé ben, le -
bo nyo lí tá sá ban nyúj tott ki ma gas ló
mun ká ju kért „Kép vi se lô-tes tü le ti Di -
csé ret ben” ré sze sí tet te: Al bert Dá vi -
dot, Al bert Ger gôt, Bá ba Já nost, Ben -
kô Zol tánt, Ber nu la Bet ti nát, Ber nu la
Ist ván nét, Csák Im rét, Cser nai Ist -
vánt, Cser nai Zsa net tet, Dan csó Zol -
tánt, Fá bi án Fe lí ci át, Ke me nár Má ri át,
Ma szel Ce cí li át, Mé hész Lász lót, Pa -
szin ger Lász lót, Rab Lász lót, Re ich né
Tal lá rom Györ gyit, Re vák né Ser fô zô
Mó ni kát, Sza bó Eni kôt, Szed re si né
Szla ma Tí me át, Sze me ré di Il lést, Ve -
cse rek And re át, Zsó tér Gab ri el lát.

2011. no vem ber 30.

A Kép vi se lô-tes tü let

• mó do sí tot ta az ipa rû zé si adó ról, va la -
mint a ma gán sze mé lyek kom mu ná lis
adó já ról szó ló ren de le te ket, mely mó -
do sí tá sok adó mér ték nö ve ke dést
nem ered mé nyez tek.

• el fo gad ta a költ ség ve tés III. ne gye d-
é ves tel je sí té sé rôl szó ló be szá mo lót.

• meg ha tá roz ta a 2012. évi költ ség ve -
té si kon cep ci ót.

• dön tött a Bur sa Hun ga ri ca fel sô ok ta -
tá si ösz tön díj pá lyá zat 2012. évi tá -
mo ga tá sa i ról.

• az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc em lé ké re elô a dott mû sor szer ve -
zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban és elô adá -
sá ban nyúj tott ki ma gas ló mun ká ju -
kért „Kép vi se lô-tes tü le ti Di csé ret -
ben” ré sze sí tet te Ban gó Pet ro nel lát,
Bu dai Gab ri el lát, Ka sza la La u rát, Mol -
nár Ág nest, Or sós Ádá mot, Or szág
Ber na det tet, Szô ke Ale xand rát, Tas -
ná di Do rottyát, Tóth Ri chár dot, Var ga
Szil vi át, Fá bi án Ni ko let tet, Le ki Fan -
nit, Szvi tek Oli vért, Zin ger Fru zsi na
Zel mát és Stift Ká rolyt.

• a Pol gár mes te ri Hi va tal 2011. évi
mun ka rend jé ben 2011. de cem ber
12. nap já tól 2011. de cem ber 16.
nap já ig, va la mint 2011. de cem ber
23. nap já tól 2011. de cem ber 30.
nap já ig igaz ga tá si szü ne tet ren del el,
mely idô szak ban a Hi va tal zár va tart
és csak ügye le ti rend szert mû köd tet.

• el fo gad ta a 2011. de cem ber 18-i Fa lu-
Ka rá csony prog ram ter ve ze tét és költ -
ség ve té sét.

• a csa tor na-be ru há zá si pá lyá zat be -
adá si ha tár ide jét 2012. ja nu ár 31.
nap já ban ha tá roz ta meg.

A Kép vi se lô-tes tü let to váb bi dön té sei
a mû kö dé sét do ku men tá ló jegy zô -
köny vek ben, a Pol gár mes te ri Hi va tal -
ban, va la mint az Ön kor mány zat hon -
lap ján te kint he tô ek meg.

ZIN GER MIK LÓS JEGY ZÔ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Nyáregyháza község Képviselô-testületének 

FONTOSABB DÖNTÉSEI



Is ten él tes se, Vá ral jai né ni!
Tel je sült az ál ma – kö zön ség elôtt sza val ta leg ked ve sebb ver se it

tár sa da lom nem csak egyé nen ként, ha nem összes sé gé ben, mint kö zös ség
is meg be csü li idôs hon fi tár sa in kat. 2009. szep tem ber 1. óta van ar ra
le he tô ség, hogy a te le pü lés szép ko rú la kói kö zül az adott év ben 90. 95.,

il let ve 100. élet évét be töl tô sze mélyt la kó he lyén fel ke res ve szem élye sen kö szönt -
se a Pol gár mes te ri Hi va tal, csat la koz va a Kor mány kez de mé nye zé sé hez.

En nek ap ro pó já ból no vem ber ben Vá ral jai Ist ván né fel sô nyá regy há zi la kost 90.
szü le tés nap ja al kal má ból vi rág gal és Or bán Vik tor mi nisz ter el nök úr ál tal alá írt
em lék lap pal kö szön töt te Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter. A Ma gyar nem zet meg -
be csü lé sé nek a ki fe je zô dé se a Kor mány ren de let ben biz to sí tott anya gi jut ta tás,
tár gyi a sult for má ja pe dig ez a dí -
szes em lék lap, amely ki fe je zi szép -
ko rú pol gá ra ink irán ti tisz te le tün -
ket és há lán kat. Eb bôl az ün ne pi
al ka lom ból kí vá nok Ön nek jó
egész sé get és to váb bi bol dog éve ket
– mond ta a pol gár mes ter.

Ôszin tén re mél jük, hogy 5 év múl -
va és a 100. szü le tés na pon is egész -
ség ben ma gunk kö zött tud hat juk a
szep tem be ri ün nep sé gün kön szín -
pa don ver set mon dó Ju lis ka né nit!

A

SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK:

70 évesek: 
Tabányi Ferenc ................. október 13.  
Rónaszéki Lászlóné 
(sz. Hájas Piroska) ........ november 12.
Cserna Ferenc .............. november 15.
Gendúr Istvánné 
(sz. Csipak Ilona) .......... november 17.

75 évesek: 
Malata Frigyesné 
(sz. Fentor Mária) ............... október 4.  
Ménich István .................. október 12.
Nôger Jolán ..................... október 12.
Molnár János ................ november 27.

80 éves: 
Sáska János Józsefné 
(sz. Epres Gizella) ............ október 17.  
Szerenka Vilmosné 
(sz. Bôti Katalin) .............. október 25.   
Dackus Magdolna 
(sz. Nyúl Magdolna) .......... október 25.   

Rück István .................. november 25.   
85 évesek: 
Fazekas Károlyné  
(sz. Kirk Julianna) ............... október 4.

90 éves:
Váraljai Istvánné 
(sz. Plavecz Julianna) .... november 28.   

91 éves:
Balla Jánosné 
(sz. Subicz Lili) ............. november 10.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!  

HÁZASSÁGKÖTÉS NEM VOLT.

ÚJSZÜLÖTTEK: 

Péntek Csaba és Kövesdi Kata leánya
Borbála ....................... október 26.

Petrányi Zsolt és Halgas Anita fia
Zsolt Bence ............... november 4.

Tóth Roland és Pjeczka Adrienn fia
Zoltán ..................... november 10.

Plattner Mihály és Takács Tünde leánya
Liliom ....................... november 22.

Gratulálunk a szülôknek, 
és köszöntjük a gyermekeket!

ELHUNYTAK: 

Somogyi Imre ............................. (48) 
Fekete Józsefné 
(sz. Szemerédi Mária)................... (85)          
Bánföldi Gézáné 
(sz. Gengeliczki Ilona) .................. (79)
Tóthné Baár Krisztina .................. (40)
Becze Mihály .............................. (59)
Kovács József ............................. (66)
Lehoczki Sándorné
(sz. Bán Julianna) ....................... (71)
Horváth Levente .......................... (69)

Osztozunk a hozzátartozók 
gyászában!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Kezdési idôpont: 9.00 óra

• Filmvetítés két tanteremben. 
• Kézmûves-foglalkozás a 

technika teremben (gyertya
„mártás”, mézes figurák, almás
„palacsinta”, illatos dísznarancs,
karácsonyi dekorációk, stb.)

Ebben az 

évben a Nyáry Pál 

Általános Iskola és AMI 

ad otthont a „Falu Karácsonya” 

elnevezésû ünnepi rendezvényünknek.

ÍZELÍTÔ A PROGRAMOKBÓL:

• Karácsony Kupa – teremfoci 
a tornateremben

• „Kövesd a csillagot!” – bibliai
ismeretek az aulában – karácsonyhoz
fûzôdô társasjátékok (katolikus, 
református, evangélikus)

• „A bölcsek útja” – szalmabála-
labirintus a kicsik udvarán

• Favágó-verseny a nagyok udvarán
• Karácsonyi éneklés Kalocsai

Fruzsinával és Bajári Brigittával
• Betlehem készítés

Karácsonyi árusok a világító folyosón 
és az iskola bejárata elôtti területen.

Ünnepi mûsor 15 órától!

• A második évfolyamosok 
karácsonyi ünnepi elôadása

• Napsugár Óvoda gyermekeinek
mûsora

• Zeneiskolásaink fellépése
• Énekkari produkció
• Nótakör elôadása
• Nyáregyházi Hagyományôrzô

Szeretet Csoport 
fellépése

KÖZÉLET
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Ezen a napon
az Iránytaxi szolgáltatását

minden lakos ingyenesen igénybe 
veheti. Indulási idôpontok Alsónyáregyházára:
Felsônyáregyháza buszforduló: 8.00. és 14.00 óra.
Megáll még a Jókai út sarkán és a Szentimretelepi buszfordulónál.
Indulási idôpontok Felsônyáregyházára:
Nyáry Pál Általános Iskola és AMI elôl: 12.00 és 18.00 óra

Az iskolai közösség és a rendezvényszervezôk sok szeretettel várják a falu apraját, nagyját!



yö nyö rû lát vány le he tett, ami kor
még a Dió fa sor út két ol da lán
sor ban áll tak a di ó fák, ki je löl ve a

he lyet Nyár egy há za egyik leg hosszabb és
leg for gal ma sabb út já nak… Az út szé le sí té -
se kor ill. a vil lany ve ze ték-há ló zat ki épí té -
se kor a fá kat ki vág ták – a dió fa sor em lé -
két ma már csak az út ne ve ôr zi.
600 éves köz sé günk nek az idei év ben
több ször is volt al kal ma vissza te kin te nie
múlt já ra, hi szen szá mos ke rek év for du lót
ün ne pel tünk. In nen jött az öt let, hogy
ál lít sunk mél tó em lé ket tör té nel mi te le -
pü lé sünk szü le té sé nek évé ben. Olyan em -
lé ket, amely ben ben ne van múl tunk, de
üze nünk ve le a jö vô nek is. Így ke rült
el he lye zés re az idô kap szu la, és ezért fo gal -
ma zó dott meg az az öt let is, hogy ül tes -
sünk gyer me ke ink nek 600 di ó fát.

Az el gon do lást ha ma ro san fel aján lá sok kö -
vet ték: Ba goly Lász ló a fá kat, Tóth Ár pád
a ka ró kat, Sza bó Im re a gé pi mun kát, Pát -
kai Ba lázs a föld mé ré si mun ka rész el ké szí -
té sét aján lot ta fel a meg va ló sí tás hoz. Vé gül
a kép vi se lô-tes tü let is meg hoz ta a szük sé -
ges dön té se ket – el in dul ha tott a ter ve zés.

A MÚLTNAK ÁLLÍT EMLÉKET, DE A JÖVÔNEK KÉSZÜL

KÖZÉLET
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600 diófából álló parkosítás vette kezdetét

G

Hosszú tá vú cé lunk egy olyan park lét re -
ho zá sa, amely le he tô sé get kí nál majd pi -
he nés re, szó ra ko zás ra, kö zös együtt lét re,
ren dez vé nyek meg tar tá sá ra. Amely üde
szín folt ja le het Nyár egy há zá nak, és von zó
hely a hoz zánk lá to ga tók nak is. Ad dig azon -
ban ren ge teg ten ni va lónk lesz még. A di ó -
fák már a föld ben van nak a mint egy 7,3
hek tár nyi te rü le ten, de a ter vek ben sze -
rep lô el kép ze lé se ink meg va ló sí tá sá hoz a
kö vet ke zô évek ben anya gi tá mo ga tást kell
ta lál nunk – el sô sor ban pá lyá za tok út ján.

A fent em lí tet te ken kí vül a meg va ló sí tás -
ban részt vet tek: Ba lázs Csa ba, Berc zi Zol -
tán, Fa ze kas Jó zsef, Fe ke te Mi hály, Ga lam bos
Já nos, Gasz ler Gab ri el la, Ko vács Im re, Kri -
zsán Mi hály, Micz kó Já nos, Princz Csa ba,
Rácz Krisz ti án, Re ich Lász ló, Si pos Jó zsef. 

Kí vá nom, hogy mind nyá jan örö mün ket
lel jük majd eb ben a park ban!

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR POL GÁR MES TER

A múlt szá zad ele jén köz sé günk egyik fô ut cá ján össze bo rul tak
a há zak elé ül te tett di ó fák, me sés han gu la tot va rá zsol va az ott
élôk nek. Má ra saj nos a „dió fa sor” em lé két csak az út ne ve ôr zi.

JELMAGYARÁZAT

zöldtetôvel fedett épület

kiszolgáló út

parkoló

sétány

20 kV légvezeték

történelmi állomás

tó

terepplasztika

dióültetvény

szilvaültetvény

kaszált rét

növényi védôsáv

cserje

lombos fa

örökzöld sövény



Hogy írjuk helyesen?

SZOMSZÉDOLÁS
DÁNSZENTMIKLÓSON

yár egy há za a te le pü lés ré sze ken élôk kel együtt al kot
egy kö zös sé get. Ezért jó ma gam és a kép vi se lô-tes tü let

töb bi tag ja is na gyon fon tos nak tart juk, hogy le he tô sé ge ink -
hez mér ten az eze ken a te rü le te ken élôk is ré sze sül hes se -
nek azok ból az – akár ko mo lyabb, akár csu pán jel ké pes ér -
té kû – fej lesz té sek bôl, me lyek bôl az al só-nyár egy há zi ak.
Ezért ke rül tek ta valy Fel sô nyá regy há zá ra is ka rá cso nyi fé -
nyek (eh hez csak nem 150 ezer fo rint tá mo ga tás gyûlt össze
vál lal ko zók tól), ígé re tünk höz hí ven idén pe dig Szen tim re te le -
pen ke rült el he lye zés re a ké pen lát ha tó fény fü zér.
Re mél jük, hogy ezál tal a ka rá cso nyi ké szü lô dés, és az azt
kö ve tô pi he nés ün ne pi han gu lat ban te lik majd.

Az elô zô szám ban ígé re tet tet tünk ar ra, hogy utá na -
já runk, ho gyan kell he lye sen ír ni a Nyár egy há zá hoz
tar to zó te le pü lés ré szek ne ve it. Az is ko la ma gyar-
 ta ná ra i tól kap tuk meg a vá laszt.

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ál tal ki a dott „A ma -
gyar he lye sí rás sza bá lyai” ti zen egye dik ki adá sá nak

175/b. sza bá lya alap ján „a több elem bôl ál ló ma gyar
nyel vû hely ség ne ve ket, va la mint ál ta lá ban a hely ség ré -
sze ket egy be ír juk”. 
Mi vel Szen tim re te lep köz sé günk egy ré sze, ugya núgy,
mint Ká ro lyi te lep vagy Kos suth te lep, ezért az egy be írt
for ma a he lyes. Nyár egy há za egy köz igaz ga tá si egy ség,
így már nincs kü lön Fel sô- és Al só nyá regy há za, de a te -
le pü lé sek ne vét (bár mi lyen szer ke ze tû, nem hi va ta los,
tör té nel mi, stb. név rôl is van szó) min dig egy be ír juk, mi -
vel több elem bôl ál ló ma gyar nyel vû hely ség név. Ak kor
kel le ne Szen tim re te le pet, Ká ro lyi te le pet, Kos suth te le -
pet kü lön ír ni, ha köz te rü let ként (út, ut ca, tér, köz, stb.)
len ne nyil ván tart va.

AZ IS KO LA FEL SÔ TA GO ZA TOS MA GYAR SZA KOS TA NÁ RAI

Hagymalevesünk különdíjat kapott, még
a diópálinkánk a második helyen végzett a
„Szentmiklósi” napokon.

e cem ber 3-án meg ren de zés re ke rült a má so dik „Szent mik -
ló si” na pok Dán szent mik ló son.
Ren ge teg ér de kes prog ram vár ta a részt ve vô ket, köz tük az

al más ét kek fô zô ver se nye és a kü lön le ges ita lok ve tél ke dô je. Ko ra
reg gel a sport ház ud va rán fel ál lí tott sá tor ban lá za san ké szü lôd tek a
csa pa tok a fô zô ver seny re. Mint utó lag ki de rült 17 csa pat ne ve zett.
Az iga zi ér de kes sé get az je len tet te, hogy egy sá tor ban vol tunk, egy -
más mel lett ál lí tot tuk fel asz ta la in kat, bog rá csa in kat, és így egy más
fô zé si tu do má nyát is el tud tuk les ni. A meg nyi tó ra 9 óra kor ke rült sor
a temp lom elôt ti té ren, ahol a Sze ge di csa lád fi nom pe cse nyéi és a
hí res dán szet mik ló si al ma pá lin ka vár ta a meg je len te ket. A meg nyi tó
után el kez dô dött az iz gal mas és ba rá ti han gu la tú fô zô ver seny. Pol -
gár mes te ri Hi va ta lunk két ka te gó ri á ban in dult. Az étel ka te gó ri á ban
al má val íze sí tett hagy ma le vest fôz tünk Al bert Ot tó pénz ügyi bi zott sá -
gi el nök úr ral. A kü lön le ges ita lok ka te gó ri á ban a nyár egy há zi kü lön -
le ges sé get, a di ó pá lin kát ne vez tük. Bog rá csunk ban 40 adag hagy -
ma le vest fôz tünk, eh hez a mennyi ség hez 6 kg hagy mát sze le tel tünk
fel. Az ita lok zsû ri zé se 11 óra kor, az éte lek zsû ri zé se 13 óra kor kez -
dô dött. Nem kis büsz ke ség gel mond hat juk el, hogy a hagy ma le ve -
sünk kü lön dí jat ka pott még a di ó pá lin kánk a má so dik he lyen vég zett.
A hagy ma le ve sünk fi nom sá gát az jel lem zi a leg job ban, hogy mi vol -
tunk ta lán az egyet len csa pat, aki nek a bog rá csa tel je sen ki ü rült. Ne -
künk nem kel let fél ni, hogy a ha za ve ze te tô úton ki lö työg a le ve sünk.
A dán szet mik ló si em be rek na gyon ba rát sá go san fo gad tak ben nün -
ket, és a nap vé gén a bú csú zás kor a lel künk re kö töt ték, hogy jö vô re
is lá to gas sunk meg ôket va la mi étel kü lön le ges ség gel. 
Ígé re tet tet tünk rá, de mi is vár juk ôket a nyár egy há zi fa lu nap ra.

MA SZEL LÁSZ LÓ AL POL GÁR MES TER

KÖZÉLET
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Földmérés hagyományos és GPS technológiával.
RÖVID HATÁRIDÔVEL ÉS KORREKT ÁRON!

• tervezési alaptérkép készítés, 
alapkitûzés, magassági felmérés

• telekalakítási dokumentáció készítés, épületfeltüntetés, megosztás, 
határrendezés, szolgalmi jogok, kitûzés, házhelyosztás, belterületbe csatolás

Pátkai Balázs – földmérô: 2200 Monor, Kinizsi u. 28. • Tel.: (30) 268 4470 • e-mail: patkai.b@monornet.hu

Szentimretelep is 
karácsonyi hangulatban



z el sô nagy sza bá sú, sok di á kot és szü lôt
érin tô in téz ke dé sünk a nap kö zi át szer -

ve zé se volt. A gyer me kek dél utá ni
ta nu lá sát és sza bad idô el töl té sét szol gá ló nap -
köz is rend szert alapst ruk tú rá já ban vál toz tat tuk
meg. Az al só ta go za to sok nak im már nem kell
sen ki vel sem meg osz ta ni uk a cso port szo bá -
kat, mi vel min den év fo lyam nak kü lön-kü lön
ter me és nap köz is ta ní tó né ni je van. Nincs
töb bé a ki csik kö zött fel sô ta go za tos, nin cse -
nek ve gyes, he te ro gén cso por tok, min den
év fo lyam sa ját cso port szo bá ban, „sa ját” ta ní tó
né ni vel tud fel ké szül ni a más nap ra.

Ôszin tén bí zom ben ne, hogy az al só ta go za tos gyer me kek és
szü le ik is elé ge det tek az ered ménnyel. A szü lôk öröm mel nyug táz -
hat ják, hogy az ed di gi évek hez ké pest lé nye ge sen ala po sab ban
ké pe sek fel ké szí te ni a ki csi ket a ta ní tó né nik, és a sza bad idôt is
kul tu rál tab ban tud ják el töl te ni a gyer me kek szep tem ber óta.

Itt sze ret ném meg ra gad ni az al kal mat és ki fe je zés re jut tat ni el is -
me ré se met és tisz te le te met a nap köz is ne ve lôk nek, akik az el múlt
évek alatt – ál dat lan kö rül mé nyek kö zött – igye kez tek mi nô sé gi
mun kát vé gez ni! Na gyon ne héz hely zet ben vol tak, de hely táll tak!
Bí zom ben ne, hogy az át szer ve zés az ô meg elé ge dé sük re is szol gál!

A fel sô ta go za to sok te hát már nem a nap köz is el lá tó rend szer -
ben töl tik a dél utánt, ha nem át ke rül tek az úgy ne ve zett ta nu ló -
szo bai rend szer be. Az év fo lya mok itt is egy más tól el kü lö nül ten,
kü lön-kü lön ter mek ben van nak, és min den év fo lyam nak – na pon -
ta vál to zó an – más-más sza kos kol lé ga a fel ké szí tô ta ná ra. A ta -
nu ló szo bás szol gál ta tást azok a di á kok is igény be ve he tik, akik nél
csak né ha-né ha adó dik – egy-egy tan anyag gal kap cso la to san –
va la mi lyen bi zony ta lan ság, le ma ra dás, pó tol ni va ló!

Örö münk re szol gált, hogy a kez de mé nye zés nagy üd vöz lés re ta -
lált a szü lôk és a gye re kek kö ré ben. En nek té nyét az bi zo nyí tot ta
a leg hi te le seb ben, hogy a nap köz is lét szá munk szep tem ber vé gé -
re – az elô zô tan év vé gé hez ké pest – szin te meg dup lá zó dott!

Üröm az öröm ben, hogy az el telt el sô ne gyed év so rán ta pasz -
tal ha tó né mi le mor zso ló dás a ta nu ló szo bás di ák-lét szám ból. Ter -
mé sze te sen utá na jár tunk an nak, mi ért is dön töt tek né há nyan
úgy, hogy még is in kább ott hon, egye dül, ön ál ló an bir kóz nak meg
a ta nu lá si fel ada tok kal. Ha mar ki de rült, hogy né hány re ni tens di -
ák rom bol ja a fel kész ülés, ta nu lás mi nô sé gét. Igye kez tünk meg ol -
dást ta lál ni, or vosol ni a prob lé mát, és öröm mel tu da tom min den
érin tet tel, hogy ez – re mé nye ink sze rint – si ke rült is! A meg ol dást
ki csit ké sôbb, cik kem vé ge fe lé is mer te tem.

Most egy olyan vál toz ta tás ról sze ret nék be szá mol ni, ami szin tén
szin te min den di á kot érint, és ugyan csak egy olyan gon dot,
ne héz sé get kí vá nunk ál ta la ke zel ni, amely már hosszú évek óta

sú lyos te her ként ne he ze dik az in téz mény ben élô di á kok ra és kol -
lé gák ra egya ránt. Ez a re ni tens, ag resszív, a kö zös sé gi együtt élés
min den alap sza bá lyát el uta sí tó, gát lá sok és ön kont roll nél kü li
ma ga tar tás, meg nyil vá nu lás. Van né hány di á kunk, akik re – saj ná -
la tos mó don – ér vé nye sek a fen ti jel zôk és ôk bi zony ké pe sek
na gyon meg ke se rí te ni, el le he tet le ní te ni az egész is ko lai kö zös ség
éle tét, mun ká já nak mi nô sé gét.

Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy ezek a ma ga tar tá si for mák na -
gyon sok eset ben nem szán dé ko sak, nem tu da to sak, az ilyen
vi sel ke désû gye re kek sok eset ben ál do za tok, és a min den ki szá -
má ra kel le met len ma ga tar tá si meg nyil vá nu lá sa ik kal je lez ni kí ván -
nak kör nye ze tük nek, fi gyel met, se gít sé get kér nek! Saj nos van nak
et tôl el té rô pél dák is. A prob lé ma – mely min den ki szá má ra rend -
kí vül kel le met len – adott, és meg ol dá sért ki ált!

Iga zán sze ren csés nek mond ha tom ma gam, mert 2011 szep tem -
be ré tôl is ko lánk ban ta nít egy olyan kol lé ga nô, aki iga zán pro fesz-
szi o ná lis gyer mek vé del mi szak em ber! Ô Kom ló si né Sza bó Kin ga,
akit Bá der né Ba kó Irén, In ci ke ta ní tó né ni tar tós he lyet te sí tô je ként
vet tünk fel, te hát je len leg a 3. b osz tály ta ní tó né ni je. A kol lé ga nô
nem csak re mek szak em ber, de ôsz in te se gít ôszán dék is ve zé re li,
így együtt gon dol kod tunk a le het sé ges meg ol dá si mó do za to kon,
és dol goz tunk ki egy rend szert, me lyet már be is ve zet tünk, és
amellyel egy szer re si mo ga tunk és szank ci o ná lunk – an nak függ vé -
nyé ben, hogy mi kor, mi a he lyes meg ol dá si mó do zat. 

E rend szer lé nye ge, hogy Kin ga ta ní tó né ni he ti két al ka lom mal,
dél utá non ként, úgy ne ve zett „se gí tô be szél ge té se ket tart”. Ezek
olyan al kal mak, le he tô sé gek, ami kor a di á kok cso por to san, vagy
egyé nen ként fel ke re sik a tan te rem ben Kin ga né nit, és el mond ják
ne ki azo kat a tör té né se ket, ame lyek ôket ér ték, és amellyel kap cso -
la to san ké rik a se gít sé get. Több nyi re azok a di á kok ke re sik fel a kol -
lé ga nôt, akik va la mi lyen ma ga tar tás za var ral küz de nek, te hát már is
bi zo nyí tott, hogy ezek a gye re kek fi gye lem re, tö rô dés re, gon dos ko -
dás ra éhe sek! So kan kö zü lük el szen ve dik a sze re tô, gon dos ko dó
csa lá di hát tér hi á nyát...! Ez azon ban nem men te sít he ti ôket at tól,
hogy a ta nó rá kon vi sel ked ni ük kell, a ta nu lás hoz, mi nô sé gi ok ta tás -
hoz va ló jo got nem ve he tik el ta nul ni vá gyó osz tály tár sa ik tól! Kin ga
és én is sok idôt, ener gi át és fi gyel met for dí tunk ezek re a ta nu lók -
ra, igyek szünk se gí te ni raj tuk – le he tô sé ge ink hez mér ten. Ép pen
ezért fo lya ma to san tu da to sít juk ben nük, hogy a ta nó rák mi nô sé gét
nem rom bol hat ják, és ha azt még is meg te szik, ak kor öt szak ta ná ri
fi gyel mez te tés után ki vizs gál juk a szak ta ná ri be írá sok jo gos sá gát, és
ha azok in do kolt sá ga bi zo nyí tást nyer, ak kor a di ák – szü lô jé vel
együtt – idé zést kap egy fe gyel mi bi zott sá gi tárgy alás ra!

A fe gyel mi bi zott sá gi szank ci o ná lás kö vet kez mé nye it pe dig kel -
lô ko moly ság gal kell mér le gel ni ük, hi szen meg ért tet tük ezek kel a
gye re kek kel, hogy egy ilyen el já rás mit is von ma ga után!

Saj ná la tos mó don az is ko lánk ban fris sen me ga la kult ál lan dó fe -
gyel mi bi zott ság nak az el sô ne gye dév ben már volt dol ga…! Még
saj ná la to sabb, hogy az el já rás alá vont di á kunk nem mér le gel te
kel lô súllyal a vár ha tó kö vet kez mé nye ket, így ki zár tuk ôt az is ko lá -
ból. Ez egy meg le he tô sen szél sô sé ges és na gyon saj ná la tos eset
volt, ôszin tén bí zom ben ne, hogy ennyi re sú lyos szank ci ót nem
kell töb bé al kal maz nunk!

Az elsô negyedév 
értékelése

A Nyár faL ev él au gusz tu si szá má ban je lent
meg el sô cik kem, mely ben ar ról tá jé koz tat tam
a tisz telt Ol va sót, hogy az in téz mény ve ze tô-
vál tást kö ve tô en, mi lyen kon cep ci ók men tén
ha lad va, mi lyen vál to zá sok vár ha tók a Nyáry
Pál Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze t-
ok ta tá si In téz mény éle té ben.
Most, hogy a tan év bôl el telt az el sô ne gyed,
sze ret ném át te kin te ni, és Ön nel – ked ves
Ol va só – meg is mer tet ni az ed dig el ért ered mé -
nye ket és a még ránk vá ró fel ada to kat.

OKTATÁS-NEVELÉS
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Itt és most sze ret nék vissza tér ni a ta nu ló szo bai ano má lik fel szá mo -
lá sá nak le het sé ges meg ol dá si mó do za tá ra, ame lyet szin tén Kom ló si -
né Sza bó Kin ga kol lé ga nônk se gít sé gé vel si ke rült re a li zál nunk.

A négy ta nu ló szo bai cso port mel lé – ja nu ár tól kez dô dô en – ki a la -
kí tunk egy ötö dik cso por tot, és az összes ta nu ló szo bai cso port ból ide
fog juk „összegyûjte ni” azo kat a di á ko kat, akik za var ják, el le he tet le ní -
tik az ér de mi, mi nô sé gi fel kész ülést, ta nu lást. Ez zel az ötö dik cso port -
tal Kin ga ta ní tó né ni fog fog lal koz ni, úgy ne ve zett cso port te rá pi ás
mód szer rel. Is mer ve a kol lé ga nô szak mai pro fiz mu sát, hi szek ab ban,
hogy ezek a gye re kek is ké pe sek lesz nek ar ra, hogy elôbb, vagy utóbb
be in teg rá lód ja nak, be kap cso lód ja nak a ta nu ló szo ba ér de mi mun ká -
já ba! Eh hez azon ban idô és ki vá ló szak em ber kell. A ta nu ló szo bán
azon ban ad dig is ered mé nyes ta nu lás nak kell foly nia, ezért örü lök, és
bí zom ab ban, hogy ez zel a mód szer rel si ke rül ezt el ér nünk, és ké pe -
sek le szünk ar ra is, hogy vissza nyer jük azok nak a szü lôk nek és di á -
kok nak a bi zal mát, akik el for dul tak a ta nu ló szo bai le he tô ség tôl!!

Ta lán fen ti pél dá ból is iga zo lást nyer, hogy min dig igyek szünk az
op ti má lis meg ol dá sok meg ta lá lá sá ra, ki dol go zá sá ra, mert ne kem,
ne künk va ló ban fon tos a gyer me kek biz ton sá ga, és szín vo na las
ér tel mi, ér zel mi ne ve lé se, ok ta tá sa!

Tisz telt Ol va só! Az új ság ter je del mi kor lá tai mi att saj nos nincs
mó dom ar ra, hogy min den vál to zás ról, fej le mény rôl be szá mol jak,
mely az is ko la éle té ben szep tem ber óta be kö vet ke zett, pe dig
higgye el, szí ve sen meg ten ném! A to váb bi ak ban csak érin tô le ge -
sen kí ná lok né hány ál ta lam fon tos nak vélt in for má ci ót.
• Is ko lánk csat la ko zott a kor mány za ti tá mo ga tás sal élet re hí vott

Bo zsik-prog ram hoz, mely kü lön bö zô sport ágak után pót lás-ne ve -
lé sét fog ja ko or di nál ni, és anya gi ösz tön zôk kel tá mo gat ni.
Na gyon örü lünk a le he tô ség nek! Elôbb-utóbb biz to san lesz
Nyár egy há zá nak pro fi fut ball csa pa ta!!

• Be kap cso lód tunk a szin tén or szá gos szin tû AHA-prog ram ba,
amely – szak em be rek be vo ná sá val, se gít sé gé vel – ab ban fog
se gí te ni ne künk, hogy a fel sô ta go za tos di ák ja in kat még idô ben
el lás sa min den fon tos in for má ci ó val, se géd let tel a sze xu á lis
élet, a do hány zás, az al ko hol és a dro go zás ve szé lye i re vo nat -
ko zó an. En nek ki emelt fon tos sá gát mi sem bi zo nyít ja job ban,
mint az a té nya dat, mely az or szá gos fô nô vér ál tal vált is mert -
té, és ami ar ról szól, hogy a leg fris sebb sta tisz ti kai ada tok sze -
rint ma Ma gyar or szá gon a leg több abor tuszt a 13-15 éves (!)
ko rú lá nyo kon hajt ják vég re! Ez meg döb ben tô!

• Is ko lánk részt vesz egy or szá gos – ön kén tes – mé rés ben is,
amely di ák ja ink tár gyi tu dá sát fog ja kont rol lál ni. Ja nu ár 15-e,
te hát az el sô fél év zá rá sa után kell majd meg írat nunk a szük sé -
ges fel adat la po kat, me lyet az Ok ta tá si Hi va tal egyik mé rés sel
fog lal ko zó iro dá já tól ka punk. A dol go za to kat vissza kell jut tat -
nunk, ki ér té ke lik, és össze ve tik di ák ja ink tu dásszint jét az or szá -

gos át la gé val, majd azt kö ve tô en – ez zel az ér té ke lés sel együtt
– vissza kül dik szá munk ra. A szint fel mé rés az aláb bi év fo lya mo -
kat és tan tár gya kat érin ti:
2. osz tá lyo sok: ér tô ol va sás (szö ve gér tés), ma gyar nyelv, he lye s-
í rás, ma te ma ti ka
3. osz tá lyo sok: ér tô ol va sás (szö ve gér tés), ma gyar nyelv, he lye s-
í rás, ma te ma ti ka
4. osz tá lyo sok: ér tô ol va sás (szö ve gér tés), ma gyar nyelv, he lye s-
í rás, ma te ma ti ka
5. osz tá lyo sok: ma te ma ti ka
6. osz tá lyo sok: ma te ma ti ka
Az el ért ered mé nye ket a meg fe le lô fó ru mo kon (is ko lai hon lap,
Nyár faL ev él) köz zé tesszük!

• Már a tan év el sô ne gyed évé ben is ren dez tünk di ák ja ink szá má -
ra ver se nye ket, il let ve vol tunk részt ve vôi más te le pü lé sek ál tal
szer ve zett meg mé ret te té se ken is. Az al só ta go za tos Nép dal-
ének lô ver se nyünk he lye zett jei: 
I. KA TE GÓ RIA: 
1. he lye zés: Kiss Da ni el la 2.b (fk.: Ta tár Gusz táv né), 
2. he lye zés: Ko vács La u ra Fan ni 1.o (fk.: Va jas né Ko vács Éva), 
3. he lye zés: Ocz tos Vi rág 2.b (fk.: Ta tár Gusz táv né), 
4. he lye zés: Pá lin kás Lí via 1.o (fk.: Va jas né Ko vács Éva), 
5. he lye zés: Kle in Bál int 1.o. (fk.: Va jas né Ko vács Éva), 
6. he lye zés: Vi o la Bog lár ka 2.a (fk.: Zsó tér Gab ri el la), 
kü lön dí ja sok: Bencs Bál int, Bencs Ta ma ra 1.o. (fk.: Va jas né
Ko vács Éva). 
II. KA TE GÓ RIA: 
1. he lye zés: Vá nyi Dzse ni fer – Ró na szé ki Re ná ta 4.b
(fk.: Ka lo csai Fru zsi na), 
2. he lye zés: Ben csik An ge li ka 3.a (fk.: Sze môk Ma ri ann), 
3. he lye zés: Szvi tek Oli vér 4.b (fk.: Ka lo csai Fru zsi na), 
4. he lye zés: Cseh Lí dia 3.b (fk.: Kom ló si né Sza bó Kin ga), 
kü lön díj: Sze môk Nó ra – Ma ku la Van da 4.b (fk.: Ka lo csai Fru zsi na).
A fel sô ta go za to sok Nép dal-ének lô ver se nyé nek he lye zett jei: 
1. he lye zett: Fé nyes Gré ta 5.a, 
2. he lye zett: Far kas Zol tán 6.a, 
3. he lye zett: Tas ná di Do rottya 7.a, 
kü lön dí jas: Pin tér Me lin da Mer cé desz 5.a osz tá lyos ta nu lók.
Va la mennyi ük fel ké szí tô ta ná ra Zsó tér Gab ri el la volt.
A Dán szent mik ló son meg ren de zett „Ze nei ki mit tud?” Kis tér -
sé gi ver seny gyôz te sei: 
1. he lye zett a nép dal ka te gó ri á ban az 1. kor cso port ban: Ma ku la
Van da – Sze môk Nó ra 4.b (fk.: Ka lo csai Fru zsi na), 
2. he lye zést ért el klasszi kus ze ne ka te gó ri á ban a 3. kor cso port -
ban: Tas ná di Do rottya – zon go ra (fk.: Kont ró né Csu kás Ri ta), 
3. he lye zést ért el nép dal ka te gó ri á ban a 2. kor cso port ban:
Fé nyes Gré ta 5.a (fk.: Zsó tér Gab ri el la).

De cem ber 3-án is ko lánk adott ott hont – im már so ka dik al ka lom -
mal – a Kem po Ka ra te Or szá gos Mi ku lás Ku pa ver se nyé nek.

Szív bôl gra tu lá lunk a ver seny zôk nek és a dí ja zot tak nak! Na -
gyon büsz kék va gyunk rá juk!

Ked ves Ol va só! Kö szö nöm, hogy meg tisz telt fi gyel mé vel! Ôszin -
tén bí zom ben ne, hogy meg elé ge dés sel töl ti el mind az, amely rôl
cik kem ál tal tu do mást szer zett!
Mun ká mat igyek szem a to váb bi ak ban is nagy szak mai el kö te le zô dés -
sel, igaz hit tel, jó szán dék kal, be csü le te sen vé gez ni! Öröm mel tölt el,
hogy eb ben a mun ká ban egy re több tá mo ga tó ra, se gít ôre ta lá lok.

Kí vá nok Ön nek és Csa lád ja va la mennyi tag já nak bé kés, sze re tet -
tel jes, gyö nyörû Ka rá csonyt, va la mint jó egész ség ben és si ke rek -
ben gaz dag, Bol dog Új Esz ten dôt! 

BA GOLY LÁSZ LÓ NÉ

OKTATÁS-NEVELÉS
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2011/2012.évi ne ve lé si év szep tem ber hó nap já ban a
be in du lás, az új gyer me kek be szok ta tá sa után gyer -
mek zsi vaj jal kel tek élet re az óvo dák. A hó nap kö ze -

pé tôl meg kez dô dött az iga zi ok ta tó-ne ve lô mun ka, el kez dôd -
tek a fog lal ko zá sok, az egyé ni fej lett sé gek sze rin ti fej lesz té sek.

Kü lön bö zô szol gál ta tá sok kal, prog ra mok kal tet tük vál to za -
tos sá az óvo dai éle tet.
Eze ket hó na pok ra le bont va rö vi den, tö mö ren össze fog la lom
Önök nek:
a.) Ok tó ber hó nap ban:
• Hi tok ta tás min den fe le ke zet ré szé re: Ked den ként: Ka to li -

kus (köz pon ti óvo da)
Szer dán ként: Re for má tus (köz pon ti óvo da),
Ka to li kus (ta gó vo da)
Csü tör tö kön ként: Evan gé li kus (köz pon ti óvo da)

• Lo go pé di ai fej lesz tés: hét fôn ként köz pon ti óvo da, szer -
dán ként ta gó vo da.

• Ze ne-ovi: csü tör tö kön ként köz pon ti óvo da.
• Mag lód: Te het ség nap a te het sé ge kért elô adás.

MOTTT (Mo nor Tér sé ge Te het ség se gí tô Ta -
nács) tag ja ként 3 óvo da pe da gó gus rész vé te lé vel

• 6-a: Ara di vér ta núk ra em lé kez tünk a köz pon ti
óvo dá ban.

• 19-e: Nép ze nei elô adás, szü lôi fi nan szí ro zás sal.
• 24-én: Ok tó ber 23-ai meg em lé ke zés.
• 26-a: Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze -

um ba ki rán du lás 5-6 éves gyer me kek kel
(köz pon ti óvo da).

• Meg kez dôd tek a fel zár kóz ta tó fog lal ko zá -
sok a rá szo ru ló gyer me kek ré szé re.

• 3-7 éves ko rú gyer me kek egyé ni fej -
lett sé gét fel mér tük a mi nô ség biz to-
 sí tás ke re tén be lül, akik nél ko moly
le ma ra dást ta pasz tal tunk, kü lön meg -
vizs gál tuk, s a szü lô vel át be szél ve to -
vább küld tük pe da gó gi ai szak szol gá lat
vizs gá la ta i ra.

b.) No vem ber hó nap ban:
• 4-én: a ta gó vo da Sü ni cso port já ban nyílt nap ke rült meg -

ren de zés re, me lyen sok szü lô részt vett, a gyer me kek pe dig
Dö mö tö rö zést mu tat tak be.

• Szü lôi fi nan szí ro zá sú, ne ve lé si idôn kí vü li fog lal ko zá sok
kez dôd tek: - an gol, tánc.

• 2. hé ten óvo da pe da gó gu sa ink részt vet tek az el sô osz tály -
ban meg ren de zés re ke rü lô nyílt na po kon.

• 10-e: Há rom kis ma lac cí mû bá be lô a dás meg te kin té se,
szü lôi fi nan szí ro zás sal.

• A tan kö te les gyer me kek szü lei ré szé re fog adó ó rá kat tar -
tot tunk, ahol az óvo da pe da gó gu sok tá jé koz tat ták a szü lô -
ket a fel mé ré sek ta pasz ta la ta i ról, a gyer me kek fej lett sé gi
szint jé rôl.

• 18-án Ne ve lés nél kü li mun ka nap ke re té ben al kal ma zot ti
ér te kez le tet tar tot tunk, ahol az óvo dát érin tô ak tu á lis
té mák ról be szél tünk, il let ve a 2012. ne ve lé si év ben vár ha tó
vál to zá so kat tár gyal tuk meg.

• Eb ben a hó nap ban mind két óvo dá ban ka rá cso nyi fény ké -
pe zés volt, me lyen csa lád, ro kon is részt ve he tett.

• Óvo da pe da gó gu si ál lás pá lyá za ti ki írá sá ra ke rült sor
Gyes-en le vô kol lé ga nô he lyet te sí té se cél já ból.

Re mé lem az el múlt két hó nap ban tör tén tek fel vá -
zo lá sa után még töb bet tud tak meg mû kö dé sünk -
rôl, mun kánk ról!
Az in téz mény ben fo lyó ok ta tó-ne ve lô mun ka
egyes sa já tos sá ga i ról a kö vet ke zô szám ban ír nak
kol lé gá im.

A Nap su gár Óvo da Nyár egy há za ne vé ben
kí vá nunk min den nyár egy há zi la kos nak,
ol va só nak kel le mes ka rá cso nyi ün ne-
 pe ket és ered mé nyek ben gaz dag új-
esz ten dôt!

„A Ka rá csony min dig olyan jó,
az sem baj, ha nem esik a hó.
Fon tos az, hogy ve lem le gye nek,
kik sze ret nek, s ki ket sze re tek!”

LI PÓT PÁL JÓ ZSEF NÉ

Ígéretemhez híven tájékoztatom Önöket az
intézményünkben történt eseményekrôl.

A

ÓVODAI ÉLET
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Mi történt ôsszel az óvodában?



z evan gé li u mok ban Jé zus sze re -
tet pa ran csa – „sze res sé tek egy -

mást, ahogy én sze ret te lek
ti te ket!” – is egy üze net min den em ber -
nek. An nál is in kább, mert a sze re tet
nem szû nik meg so ha. Min den el mú lik,
csak a sze re tet ma rad meg örök re. Ezért
az el sô, ami re hív az ad vent, hogy
MER JE TEK SZE RET NI! TISZ TA -
SZÍVBÔL, IGA ZÁN ÉS ÖN ZET -
LE NÜL! Mi vel a sze re tet nem csak ér -
ze lem, úgy is fo gal maz hat nék, hogy
MER JE TEK JÓT TEN NI, JÓT
AKAR NI EGY MÁS NAK! Ez lesz bol -
dog sá go tok kul csa.

Gon dol junk Szent Ist ván ki rály nak, fi á -
hoz Szent Im re her ceg hez írt In tel me i -
re, mi lyen sú lyos üze ne te van majd’
1000 év táv la tá ból is! Mennyi re más ként
ala kult vol na az élet, ha a szá za dok fo -
lya mán töb ben ma gu ké nak val lot ták
vol na a ben ne fog lal ta kat. Tisz tes ség,
be csü let, igaz sá gos ság, kö nyö rü let…
Mennyi re vá gyunk ezek után, de mi ma -
gunk me rünk-e elé be men ni? Me rünk-e
tisz tes sé ge sek, egye ne sek, be csü le te sek
len ni? Tu dunk-e kö nyö rü le te sek, ir gal -
ma sok len ni?

A má so dik, ami re hív az ad vent,
hogy LE GYÜNK BE CSÜ LE TE SEK,
IGAZ SÁ GO SAK, KÖ NYÖ RÜ LE -
TE SEK! Ezen eré nyek kel nem csak a
kö rü löt tünk élôk éle tét tesszük köny-
nyeb bé és szeb bé, de a sa ját ma gun két is.
Ez lesz a zár, amit csak bol dog sá go tok
kul csá val tud tok nyit ni, hi szen min dezt
csak ak kor tud já tok meg ten ni, ha tud tok
sze ret ni.

Mit üzen az advent, a
karácsony nekünk, akik itt,
Nyáregyházán élünk?!

A Szent írás ban 365-ször sze re pel, az
hogy „Ne félj!”. Vagy is az év min den
egyes nap já ra jut egy bá to rí tás. Ami kor
az édes anya jár ni ta nít ja kis gyer me két, s
az bá tor ta la nul lép ked a ki tárt sze re tô
ka rok fe lé, bot la doz va, bi zony ta la nul,
„Ne félj, ki csim!” – szól az édes anya, s a
ki csi bát ran el in dul a ma ma fe lé. A mû -
tét re vá ró sú lyos be teg ke zét meg si mo -
gat ja az or vos, s azt mond ja: „Ne fél jen,
nem lesz sem mi baj!” Meg erô söd ve néz
szem be ez a be teg a rá vá ró mû tét tel.
Bí zik a gyó gyu lá sá ban. Olyan ez, mint
va la mi cso dá la tos „va rá zsi ge”, ami re
mind nyá junk nak szük sé ge van. Így volt
ez ré gen is, a há bo rúk tól, jár vá nyok tól
súj tott szá za dok fo lya mán, így van ez ma
is, mi kor ren ge teg az el ma gá nyo so dott,
re mény vesz tett em ber, és hi szem, hogy
a jö vô nem ze dék nek is nagy szük sé ge
lesz er re az erôt adó bá to rí tás ra.

A har ma dik, amit ma ga Krisz tus Urunk
üzen, aki nek az or szá gát vár juk: „NE
FÉL JE TEK! So ha nem vagy tok egye -
dül. A vég te le nül sze re tô Is ten min dig
ve le tek van, vár rá tok, gon do to kat vi se li
(ha en ge di tek!), so ha nem mond le ró la -
tok, vá gyik a tár sas ágo tok ra és ki mond -
ha tat la nul sze ret ben ne te ket. Ez az aj tó,
amin be me het tek majd „Atyá tok örö -
mé be”, az or szág ba, hi szen min den em -
bert – az elôt tünk élô ket és az utá nunk
szü le ten dô ket is – az örök élet re, a Ve le
va ló örök ké tar tó, bol dog együtt lét re hív
az Is ten.”

A Két Szív Ró mai Ka to li kus Plé bá nia
ad ven ti, mi ku lá si, ka rá cso nyi prog ram jai
a kö vet ke zôk, me lyek re sze re tet tel vá -
runk min den ked ves ér dek lô dôt: 
• Min den hé ten, ked den 6.30-tól ad -

ven ti ro ra te, haj na li is ten tisz te let
van a temp lom ban. Azt kö ve tô en
me leg ka kaó, tea, ka lács vár ja a
mun ká ba, is ko lá ba igyek vô ket. 

• Ad vent má so dik, har ma dik és ne -
gye dik va sár nap ján dél után 5 órá -
tól ven dég atya tart lel ki gya kor la -
tos szent be szé det. Mi se elôtt fél
órá val szent gyó ná si le he tô ség.

• Ad vent har ma dik va sár nap ján es te,
a lel ki gya kor la tos mi se után 6-tól,
Va das Ta más or go nis ta, egy ház ze -
nész or go na hang ver se nyét hall hat -
juk. Bach, Vi val di, Fres co bal di,
Zi po li és más ze ne szer zôk mû ve i -
bôl hall ha tunk.

• Ad vent har ma dik va sár nap já tól
meg te kint he tô a temp lom ud va rán
fel ál lí tott em ber nagy sá gú bet le -
hem, me lyet 2011. de cem ber 18-
án, a 11 órás Is ten tisz te let után
nyi tunk meg min den ki szá má ra.
Er re az ese mény re vá runk min den
ked ves ér dek lô dôt, hogy egy po hár
for ralt bor, me leg tea mel let el -
idôz ve szem lél je, amit As si si Szent
Fe renc szá munk ra hát ra ha gyott.

• Ka rá cso nyi bet le he mes-pász tor já -
ték ra vár juk temp lo munk ban a
Ked ves Test vé re ket 2011. de cem -
ber 24-én dél után 3 órá tól.

• A Ka rá csony iga zi fé nye – ahol az
an gya lok is a föld re száll nak. Mert
Is ten Fia szü le tik ezen az éj sza kán
– együtt ün nep lés re hív az Is ten
mind nyá jun kat 2011. de cem ber
24-én éj fél kor. A ka rá cso nyi Is ten -
tisz te le tünk re vá rom a hí ve ket,
test vé re ket!

Szív bôl kí vá nom mind nyá junk nak,
hogy ke gye lem tel jes ka rá cso nyi ün -
ne pek ben le gyen ré sze tek, ré szünk!

SZE RE TET TEL: AND RÁS ATYA

EGYHÁZI ÉLET
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Kegyelmekben gazdag, áldott, 
békés Karácsonyt kívánok minden nyáregyházi családnak!

KÉT SZÍV RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

ADVENIAT REGNUM TUUM! 
Jöjjön el a Te Országod!

A



pász to rok hall ják meg el ôször az
evan gé li u mot. A zsi dó ri tu á lis
tör vé nyek sze rint a pász to rok,

akik a sza bad ban töl töt ték nap ja i kat, nem
fe lel tek meg a tisz ta sá gi tör vé nyek nek,
tisz tá ta lan nak szá mí tot tak, ezért nem me -
het tek be a Je ru zsá le mi temp lom ba sem és
nem ve het tek részt az is ten tisz te le te ken. 

Is ten nagy ke gyel me és sze re te te az,
hogy íme, a meg ve tet tek, a le né zet tek és a
ki ta szí tot tak hall ják el ôször az öröm hírt.
Aki ket a val lá si kö zös ség és a tár sa da lom
is meg vet és ki ta szít ma ga kö zül, akik kel
ôk szó ba sem akar nak áll ni, azo kat mél -
tat ja ar ra az Is ten, hogy an gya la it kül di el
hoz zá juk. S lám ôk azok, akik ko mo lyan
is vet ték az Is ten sza vát, akik ké szek
azon nal moz dul ni és en ge del mes ked ni a
hí vás nak. El ha tá roz zák, hogy szem élye -
sen gyô zôd nek meg az an gyal tól hal lott
öröm hír iga zá ról. Nem té to váz tak, azon -
nal in dul tak és si et ve tet ték meg az utat,
hogy mi e lôbb oda ér je nek. Vé gül meg ta -
lál ták Má ri át és Jó zse fet a já szol ba fek vô
kis gyer mek kel és el mond ták az üze ne tet,
a Ka rá csony evan gé li u mát, amit az an -
gyal tól hal lot tak. Így ezek az írás tu dat -
lan, egy szerû pász to rok let tek a ka rá cso -
nyi öröm hír el sô hir de tôi. Is tent di csô ít ve
és ma gasz tal va tér tek vissza a pász to rok
az zal a bi zo nyos ság gal, hogy min dent
pon to san úgy lát tak és hal lot tak, ahogy
Is ten meg üzen te ne kik.

A ka rá cso nyi evan gé li u mot ol vas va en -
gem a bet le he mi pász to rok nak az a ma -
ga tar tá sa ra ga dott meg, ahogy si et ve in -
dul nak, és el men nek egész Bet le he mig,
hogy szem élye sen gyô zôd hes se nek meg
min den rôl. A pász to ro kat sem mi sem
tart ja vissza, sem az, hogy éj sza ka van és
sö tét, sem, hogy ta lán az idô pont is al kal -
mat lan egy új szü lött cse cse mô meg lá to -
ga tá sá ra. A ki ta szí tott, le né zett, val lá si
szem pont ból tisz tá ta lan nak nyil vá ní tott
pász to rok, akik Is ten an gya la i val ta lál -
koz nak, így lesz nek ma guk is „an gya lok -
ká” – Is ten kül döt te i vé, hír vi vôk ké, az
evan gé li um el sô hir de tô i vé.

Va jon med dig me gyünk mi el a ka rá -
csony evan gé li u má nak meg ér té sé ben,
Ked ves Ol va só? Azt ta pasz ta lom, hogy

na gyon fe lü le te sek va gyunk és ela ka -
dunk a kül sô sé gek nél. A ka rá csony elôtt
a mai em ber is „si et ve megy”, hogy a
nagy be vá sár lást el in téz hes se. Sok a ten -
ni va ló: aján dé kok, ka rá csony fa, dí szek,
az ün ne pi me nü. Még ez, még az…

Min dez jó és szép és hoz zá tar to zik a
ka rá csony ün ne pé hez, DE köz ben va jon
nem fe led ke zünk-e meg a lé nyeg rôl? Mi -
ért is van egy ál ta lán ka rá csony? 

Az el sô ka rá csony szen tes té jén a bet le -
he mi pász to rok ün ne pe úgy lett tel jes sé,
hogy el men tek egé szen Bet le he mig,
szem élye sen gyô zôd tek meg min dar ról,
amit az an gyal tól hal lot tak. Mi u tán pe dig
ta lál koz tak a gyer mek Jé zus sal, meg vál -
to zott az éle tük, „vissza tér tek, di csô ít ve
és ma gasz tal va az Is tent min da zért, amit
pon to san úgy hal lot tak és lát tak, aho gyan
ô meg üzen te ne kik.” 

„Men jünk el… néz zük meg!” Ezt kel le -
ne ma ne künk is meg ta nul nunk a bet le -
he mi pász to rok tól! Az a nagy ba ja ma a
tár sa dal munk nak, hogy na gyon sok a
meggyô zô dés, a bi zo nyos ság nél kü li em -
ber. A pász to rok nak el kel lett men ni ük
egé szen Bet le he mig. Ki kel lett zök ken ni -
ük a meg szo kott éle tük bôl, egy szer re
min den nél fon to sab bá vált szá muk ra az,
hogy Jé zus sal ta lál koz za nak. Az iga zi
meggyô zô dés, a bi zo nyos ság, a meg tett
út, a ke re sés, a harc a fá ra do zás után szü -
let he tik meg a TE szí ved ben is Jé zus. Ne
elé gedj meg a vi lág kí nál ta gyors és fe lü -
le tes vá la sza i val. Gyô zôdj meg te ma gad
a dol gok ról szem élye sen.

Is ten tôl Ál dott, Bé kés Ka rá cso nyi ün ne -
pet min dannyi unk nak, hogy Jé zus sal ta -
lál koz va tud junk mi is Is tent di csô ít ve és
ma gasz tal va men ni to vább, át az új esz -
ten dô be. Ámen

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek néktek nagy örömet,
mely az egész nép öröme lesz: Üdvözítô született ma 
néktek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
A jel pedig az lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket,
aki bepólyálva fekszik a jászolban. ” (Luk 2: 10-11)

Min den kit sze re tet tel hí vunk és vá runk a Gyer me kek 
Ka rá cso nyá ra De cem ber 24-én 14 óra kor az Evan gé li kus
gyü le ke ze ti te rem be, majd az Ün ne pi Is ten tisz te le tek re 
De cem ber 25., 26-án 11 óra kor a temp lom ba. 

HOR VÁTH NÉ CSO SZÁNSZKY MÁR TA LEL KÉSZ

EGYHÁZI ÉLET
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Erôs vár a mi Istenünk!

A

Az AD VENT
a vá ra ko zás, az el csen de se dés ide -
je. Az, aki vá ra ko zik, egy ben re -
mény ke dik is.
Ez az idô a re mény tel jes vá ra ko -
zás ide je.
Ilyen kor mi, akik a tel jes ség re vá -
runk és ar ra szü let tünk, kell tud -
nunk el csen de sed ni.
Ilyen kor mi, akik egész év ben a
nap tár szo rí tá sá ban élünk, meg
kell pró bál nunk a haj na lo kat új ra
ád ven ti haj na lok ként át él nünk.
Meg kell ta nul nunk ezek ben a he -
tek ben, na pok ban job ban egy más -
ra, em ber tár sa ink ra fi gyel ni. Ka rá -
csony kö zel sé gé ben át kell érez -
nünk, hogy mit je lent a hit ere je és
a sze re tet fe le lôs sé ge.

BÓ DÁS JÁ NOS: 

Ben nünk szü less 
meg Jé zus!

Úr Jé zus! Sok vak szem nek
Ma is gyer mek nek lát szol,
Tán vég leg fog lyul ej tett 
A bet le he mi já szol?

Élet adó erôd a
Vi lá got át nem jár ja,
Mert ma gad ra hagy né ped,
Hôs temp lo mok ba zár va!

Já szol ból, kô bôl, könyv bôl
Lépj ki, szü less meg ben nünk,
Add, hogy vég re ka rá csonyt 
élet tel ün ne pel jünk.

Hullj a szí vünk be szent Mag
(most bûn van ben nünk, s ron tás)
s hass át raj tunk, mint égi
ra dio akt ív for rás.

Hadd vi gyünk a vi lág nak,
Mint annyi baj, kín éget,
Jó aka ra tot, bé két,
S Is ten nek di csô sé gét.



„Ád ven ti idôt élünk, ké szü-

lô dünk a ka rá csony ra,

Krisz tus sal va ló ta lál ko -

zás ra. A me gú ju lás 

ne künk, Re for má tu sok -

nak, nem csu pán az 

ád vent tel kez dôd he tett el,

ha nem a temp lo munk

me gú ju lá sá val.”

Nyár egy há zi Re for má tus Egy -
ház min den ked ves ol va só éle -
té re Is ten gaz dag ál dá sát ké ri.

Ál dást, hogy a mun ká ja ne hi á ba va ló le -
gyen, hogy az éle te má sok szá má ra is
ér té kes le gyen, hogy min den, ami a nap
alatt van, szép és örö möt ho zó le gyen.
Bé kes sé get kí vá nunk egy fel for dult vi -
lág ban, ahol az em ber ke re si a he lyét,
sze re pét, cél ját, örö mét, de nem iga zán
ta lál ja. Bé kes sé get egy bé két len vi lág ba,
ahol a há bo rúk, ter ro ris ta ak ci ók, ter mé -
sze ti ka taszt ró fák egy mást érik. Az ál dás
és a bé kes ség is Is ten aján dé ka, azo kat
aján dé koz za meg, akik ôt ke re sik, akik
Be lé ka pasz kod nak, akik Ben ne bíz nak.  

Ád ven ti idôt élünk, ké szü lô dünk a ka -
rá csony ra, Krisz tus sal va ló ta lál ko zás ra.
Ta lál koz ni sze ret nénk ve le az ün nep
for ga ta gá ban és csen des sé gé ben, ta lál -
koz ni ve le a temp lom ban, az Ige hir de -
tés ben, ab ban az él mény ben, hogy Is ten
hoz zánk be szél, ne künk szól, majd az
Úr va cso ra bûnt el en ge dô ke gyel mé ben.
Ta lál koz ni ve le az ün ne pi asz tal csa lá dot
össze ho zó ere jé ben, a ka rá csony es ti
cso dá ban, aho gyan vár juk, hogy egy -
mást meg aján dé koz has suk va la mi ap ró -
ság gal, de vár juk, hogy Is ten cso dá ja a
lel kün ket érint se meg, hogy töb bek
le gyünk, mint a hét köz na pok ban, hogy

Is ten Lel ke fel emel jen oly ma gas ság ba,
hogy be le szé dül jünk, hogy a könnyünk
csor dul jon ki. A ka rá csony Krisz tus el jö -
ve te le a vi lág ba, egy új kez det, a vi lág
töb bé nem az, mint Krisz tus elôtt volt.
Krisz tus sal el kez dô dött egy a vi lág tör té -
ne té nek egy új sza ka sza, már nem a sze -
met – sze mért el ve alap ján. A har cot
a ke resz tyé nek nek kell meg vív nia, hogy
a vi lág ba el vi gyék a meg bo csá tás, kö -
nyö rü let aján dé kát, hogy fel mu tas sák azt
az ér té ket, amit Krisz tus ho zott. Jé zus
Krisz tus kül de té sét az tet te iga zán ér té -
kes sé, hogy ma ga az Is ten jött el kö zénk,
em ber ré lett és meg sza ba dí tott a ha lál fé -
lel mé tôl, mert utat nyi tott a ha lan dó em -
ber nek a hal ha tat lan ság ba. Ka rá csony
ün ne pe nem egy kis gyer mek szü le té se,
sok kal több an nál. Min den ka rá csony
re mény, le he tô ség, hogy Is ten nel ta lál -
koz zunk, és új éle tet kezd jünk. 

A me gú ju lás ne künk, Re for má tu sok nak,
nem csu pán az ád vent tel kez dôd he tett
el, ha nem a temp lo munk me gú ju lá sá val.
Mi at tunk és ér tünk volt me leg no vem ber
el sô fe lé ben, mert a fa la kat kel lett ja ví ta -
ni, fes te ni, kül sô mun kák vol tak, ami hez
jó idô kel lett. Mi at tunk nem esett esô,
mert kér tük, mert imád koz tunk, hogy a
mun kák vég be me hes se nek. Eu ró pai
Uni ós pá lyá za ton vet tünk részt, amely -
ben a Vi dé ki Örök ség Meg ôr zé se cí mén
nyer tünk tá mo ga tást, amely bôl a temp -
lom mennye ze tét ki cse rél tük, majd hô

szi ge tel tük, kor hadt ge ren dá kat, sza ru fá -
kat cse rél tünk, új ra lé cez tünk, pá ra zá ró
fó li át tet tünk az új cse rép fe dés alá. Meg -
újult az eresz csa tor na, a vil lám há rí tó
rend szer, új aj tók és ab la kok ke rül tek a
temp lom ba és a to rony ba, új fû tô tes tek
ke rül tek fel, új ra let tek fest ve a bel sô
fa lak, a mennye zet és kar zat. Ener gia ta -
ka ré kos iz zók ke rül tek a fog la la tok ba.
Hû tés rend szer lett ki épít ve a me leg
nyá ri hó na pok mi att. A kül sô va ko lat
ja ví tá sá ra, és fes té sé re ke rült sor, majd
a temp lom tor nyán lé vô csil la got kel lett
le ven nünk és az ere de ti ál la pot nak meg -
fe le lô en bu zo gányt tet tünk a he lyé re.
Ta vasz ra már csak a temp lo mi jár dák
me gú ju lá sa vá rat ma gá ra. A pá lyá zat iga -
zi ér té ke az volt, hogy ön rész nél kül le -
he tett meg va ló sí ta ni, a ne héz sé ge pe dig
az, hogy utó fi nan szí ro zott, te hát a szám -
lák ki fi ze té se, be nyúj tá sa után 90-nap pal
utal ják vissza a pénzt. A pá lyá zat tal ren -
ge teg, má sok ál tal nem lát ha tó tár gya-
 lá sok ra, hát tér mun ká ra volt szük ség,
hi szen a temp lo munk örök ség vé dett
épü let, ezért a szak ha tó ság el vá rá sa it is
tel je sí te nünk kel lett. 

A ka rá csony im már eb ben az esz ten -
dô ben a meg újult, meg szé pült temp -
lo munk ban tel het. Mi kor fel né zünk a
mennye zet re már nem a te nyér nyi da ra -
bok ban hul ló fes té ket lát juk, nem a port,
ami min den szél után be lep te a pa do kat,
ha nem az Is ten tisz te let hez mél tó há zat.  

Is ten áld ja, éle tü ket, 
mun ká ju kat, csa lád ju kat: 

KE LE MEN NOR BERT

RE FOR MÁ TUS LEL KÉSZ

EGYHÁZI ÉLET
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AZ IN TER JÚ KAT KÉ SZÍ TET TE: VE CSE REK AND REA

SZE MÔK NÓ RA ta nu ló: Vá rom 
a ka rá csonyt, és azt sze ret ném,
hogy le gyen sze re tet, le gyen 
ott hon min den ki, le gyen bé kes -
ség, és hogy min den ki kap jon
aján dé kot. Én sze mély sze rint 
Mo no poly tár sas já té kot sze ret nék
a fa alá.

SZE MÔK VE RO NI KA ta nu ló:
Vá rom a ka rá csonyt, azt sze re tem
ben ne a leg job ban, hogy együtt
van az egész csa lád, aján dé kot 
ka punk, meg a bol dog sá got. 
Gyur ma fa gyi gé pet és haj stú di ót
sze ret nék aján dék ba kap ni 
az idei ün nep re.

DO BÓ NÉ FÖL DI AND REA: Vá rom 
a ka rá csonyt, de ez az idei más
lesz, most fo gunk el ôször úgy 
ün ne pel ni, hogy va la ki hi ány zik a
csa lád ból. Bi an ka és Ja ni ka szok ta
dí szí te ni a fát, An di ka, Sán dor és
én szok tunk fôz ni 24-én. 5-6 óra
fe lé szok tak jön ni a ro ko nok, 
test vé re im, anyu kám és szent es te

az egész csa lád együtt ün ne pel. Ná lunk lesz a va cso ra,
utá na aján dé ko zás. Ilyen kor leg in kább kár tyáz ni 
szok tunk, be szél get ni, ne vet gél ni, tár sas já té koz ni. 
El sô ün ne pen el me gyünk reg gel a temp lom ba, utá na
pe dig a ma má ék nál szok tunk len ni. Ott van az ebéd,
de mi vel most már a pa pa nin csen, úgy csi nál juk, 
hogy ott is mi fô zünk. Ak kor is együtt lesz a csa lád, 
itt lesz nek a test vé re im is. A má so dik ün nep pe dig 
az zal zaj lik, hogy min den ki pi hen, ki pi hen jük 
a ka rá cso nyi fá ra dal ma kat. 

MÁ TÉ NÉ VAR GA ERI KA: Sze re tem
a ka rá csonyt, kü lön le ges kí ván sá -
gom nin csen, min den nek örü lök.
Nem az szá mít mi lyen az aján dék,
ha nem a szán dék, ami vel ad ják.
Azért vá rom, mert össze jön ilyen -
kor a csa lád, és mert ez a sze re -
tet ün ne pe. Jó szív vel em lék szem
vissza a gyer mek ként el töl tött 

ka rá cso nyi ün ne pek re is, min dig meg hitt volt ná luk.
Mi köz ben az anyu kám sü töt te a bejg lit, ad dig a csa lád
töb bi tag ja a fát dí szí tet te. Már ez is egy nagy öröm
volt. Sze rin tem ez a leg szebb ün nep.

DO BÓ BI AN KA: Ez az idô szak 
fá rasz tó a szak mám mi att, ez a
leg sû rûbb hó nap egész év ben a
ka rá csony és a szil vesz ter mi att.
Na gyon vá rom a ka rá csonyt, 
mert ilyen kor tény leg együtt van 
az egész csa lád, a bá tyá mék is 
ha za jön nek Né met or szág ból. 
Iga zá ból min dig mi szok tuk 

dí szí te ni a ka rá csony fát só go rom mal. Na gyon sze re tek
ka rá csony kor be vá sár ló köz pon tok ba jár ni, van, 
hogy csak azért el me gyünk Pest re, hogy meg néz zük 
a dí szí tést. Ilyen kor min den olyan más.

KÓ KAI KLA U DIA ta nu ló: Kü lön le -
ge sebb kí ván sá gom nincs, de amit
iga zán sze ret nék, hi szem, hogy
meg fo gom kap ni. Azt sze re tem a
leg job ban, hogy ez olyan meg hitt,
me leg ün nep és ilyen kor a csa lád
együtt van, oda ü lünk az asz tal hoz,
eszünk, be szél ge tünk.

VE CSE REK AT TI LA: Szá mom ra 
ez a leg ked ve sebb ün nep, mert ez
olyan meg ha tó, mi vel együtt van 
a csa lád, bé ke és sze re tet van. 
A rá di ó ban is sze re tem hall gat ni 
a fa dí szí té se köz ben a kü lön bözô
ka rá cso nyi da lo kat. Sze rin tem 
ezt nem is le het és nem is kell
rész le tez ni, annyi ra szép.

Hamarosan itt a karácsony, a szeretet ünnepe. Sürög-forog az egész család, 
folyamatban az ajándékvásárlás, a különbözô ünnepi finomságok elkészítése. 

Házunkat, a fenyôfát, de nem utolsó sorban szívünket is díszbe öltöztetjük. 

MEGKÉRDEZTEM NÉHÁNY NYÁREGYHÁZI  L AKOST,  HOGYAN VÁRJÁK AZ ÜNNEPET?

AKTUÁLIS
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ÍR OR SZÁG – A gye re kek zsá kot rak -
nak ki a Mi ku lás nak, hogy ab ba te gye az
aján dé ko kat. És hogy az öre gúr se ma -
rad jon éhen, az asz ta lon ré test és egy
üveg sört hagy nak a szá má ra.

SPA NYO LOR SZÁG – Itt az er ké lyen
át be má szó Tél apó hoz za az aján dé kot.
Ja nu ár 6-án pe dig a há rom böl cset vár -
ják a gye re kek, akik szin tén aján dé kok -
kal ér kez nek.

BEL GI UM – A gyer me kek nem ilyen -
kor, ha nem de cem ber 6-án kap ják az
aján dé kot a Mi ku lás tól. A ka rá csony fa
alá vagy a tûz hely kö ze lé ben lé vô zok nik -
ba csak ki sebb dol gok ke rül nek. A ka rá -
cso nyi reg ge li kü lön le ges édes ke nyér.
Az ün ne pi me nü ape ri tif fel in dul, majd
ten ger gyü möl cse i vel foly ta tó dik, a fô é tel
pe dig töl tött puly ka. 

ME XI KÓ – Az ün nep es té jén éne ke sek
vo nul nak az ut cá ra, ke zük ben hosszú
ru dak kal, ame lyek re csen gettyû ket és
gyer tyá kat erô sí te nek. Így men nek át a
vá ro son, egé szen a temp lo mig.

NOR VÉ GIA – Ka rá csony es te csé szé nyi
zab ká sát hagy nak a paj tá ban, így akar ják
a rossz szel le me ket tá vol tar ta ni a ház tól.
A fel dí szí tett fe nyô fát a csa lá dok – kéz a
kéz ben – kö rül tán col ják, mi köz ben ka rá -
cso nyi da lo kat éne kel nek.

SVÉD OR SZÁG – Ka rá csony reg ge lén
a temp lo mok égô gyer tyák kal vár ják a
hí ve ket. Az ün ne pi me nü: he ring és bar -
na bab. A jó gye re kek nek a Mi ku lás a
Jul tom ten, egy ma nó se gít sé gé vel oszt ja
szét az aján dé ko kat. 

ANG LIA – A gye re kek még idô ben le -
ve let ír nak a Mi ku lás nak, amit be dob -
nak a kan dal ló ba, hogy az a ké mé nyen
át az Észa ki-sark vi dék re re pül jön. Ha
el_ször az aján dék lis ta kap láng ra, új ra
kell ír ni. Ka rá cso nyi kü lön le ges ség a
ma zso lás pu ding, amely be kis aján dé kot
is szok tak rej te ni. Meg ta lá ló já nak ál lí tó -
lag sze ren csé je lesz. Ang lia di va tot is te -
rem tett: itt kezd tek ka rá csony kor fa -
gyön gyöt füg gesz te ni az aj tó fö lé.

OLASZ OR SZÁG – Ka rá csony más nap-
já nak es té jén a gyer me ke ket meg lá to gat ja
a Stre ga Buf fa na ne vû jó bo szor kány. Söp -
rû jén köz le ke dik Olasz or szág-szer te, és a
jók nak min den fé le fi nom sá got, a rosszak -

nak pe dig sze net visz. Az ola szok jó ba rá -
ta ik nak szá rí tott len csét szok tak aján dé -
koz ni, hogy le vest ké szít se nek be lô le. Ez
em lé kez te ti ôket a sze rény idôk re, és ez
hoz sze ren csét ne kik a kö vet ke zô új év ben.

AUSZT RIA – A Mi ku lás (He i li ger
Ni ko la us) de cem ber 6-án aján dé koz za
meg a jó gye re ke ket édes ség gel, di ó val és
al má val. De cem ber 24-én pe dig a gyer -
mek Jé zus hoz ne kik aján dé kot és ka rá -
csony fát. A gye re kek iz ga tot tan vár ják,
hogy meg szó lal jon a csen gettyû. Csak
ez után lép het nek a gyer tyák kal, dí szek -
kel és édes ség gel fel dí szí tett ka rá csony -
fát rej tô szo bá ba. 

LI BA NON – A csa lá dok ka rá csony
elôtt egy hó nap pal ga bo na mag va kat ül -
tet nek. De cem ber 24-én pe dig a cse re -
pe ket a ka rá cso nyi bar lang és a ka rá -
csony fa kö ré he lye zik. A bar lang Jé zus
szü le té sé nek hely szí né re utal.

FRAN CIA OR SZÁG – A ki sebb gye re -
kek ki ké szí tik ci pô i ket a tûz hely kö ze lé be,
hogy ka rá csony es té jén a Mi ku lás be le te -
gye az aján dé kot. A na gyob bak a fel nôt -
tek kel el men nek az éj fé li mi sé re, majd
ha zat ér ve ül nek az ün ne pi asz tal hoz.

NÉ MET OR SZÁG – A né me tek ka rá -
csony kor na gyon fel dí szí tik a há zat. Az
ab la kok ba fa ke ret re erô sí tett szí nes gyer -
tya é gô ket vagy szí nes ké pe ket sze rel nek,
ame lyek na gyon szé pen mu tat nak a té li
éj sza ká ban. A la ká sok több sé gé ben meg -
ta lál ha tó a Bet le hem is. A gye re kek a
ka rá cso nyi aján dék lis tát raj zok kal dí szí tik
és éj sza ká ra az ab lak pár kány ra he lye zik.
Te te jé re cu kor ne he zé ket tesz nek, hogy a
Mi ku lás biz to san meg ta lál ja.

ÚJ-ZÉ LAND – A ka rá csony ná luk a nyár
kö ze pé re esik, ezért ilyen kor a több ség
pik ni ke zik a sza bad ban, vagy a ten ger -
part ra megy. Ál ta lá ban hi deg son kát és
jég be hû tött sört fo gyasz ta nak.

DÉL-AF RI KA – Itt is nyá ron van ka rá -
csony. A ki adós ebéd után a csa lá dok
meg lá to gat ják ba rá ta i kat, és ka rá cso nyi
do bo zo kat ad nak át egy más nak, amely -
ben rend sze rint va la mi en ni va ló fi nom -
ság van. 

FINN OR SZÁG – A Mi ku lás ér ke zé se
elôtt a fin nek sza u náz nak egyet. Ka rá -
csony nap ján a leg több em ber el megy a
temp lom ba és el hunyt sze ret te i nek sír já -
hoz, hogy gyer tyát gyújt son em lé kük re.

UK RAJ NA – A gye re kek nek az aján dé -
kot a Jég apó há rom rén szar vas húz ta szá -
non vi szi. Ve le van Hó pe hely le ány is, aki
ezüst kék, szôr me dí szí té ses ru hát, fe jén
pe dig ko ro na for má jú hó pely het vi sel.

AUSZT RÁ LIA – A Mi ku lás „szán ját”
nyolc fe hér ken gu ru húz za. A ka rá cso nyi
va cso rát a sza bad ban fo gyaszt ják, majd
le men nek a ten ger part ra, vagy kri ket tet
ját sza nak.

CSEH OR SZÁG – Az em be rek úgy
tart ják, hogy szent es te cso dák tör tén nek,
ezért az éj sza ka meg súg hat ja a jö vôt.
A Mi ku lás ér ke zé sét a gyer mek Jé zus jel -
zi kis csen gettyû jé vel.

SVÁJC – Zü rich ben ilyen kor me se vil la -
mos jár, amely kör be vi szi a gye re ke ket a
vá ro son. A srá cok ka rá cso nyi da lo kat
éne kel nek, köz ben pe dig édes sé ge ket
osz ta nak ne kik.

AME RI KAI EGYE SÜLT ÁL LA MOK
– Ahány et ni kum él Ame ri ká ban, annyi -
fé le kép pen ün nep li a ka rá csonyt. A Ke -
let-Eu ró pá ból szár ma zó csa lád puly kát
ké szít ka rá csony ra, de a len gyel nagy szü -
lôk még ma is a ke il ba sit (len gyel kol bász)
ked ve lik. Az olasz szár ma zá sú férj vi szont
ra gasz ko dik a la sag ne-hoz.

KITEKINTÔ
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„B” VÍZS ZIN TES: 1. Hi bát lan; 3. Vi lá gí tó test; 6. Itt ho ni; 8. Tü zel; 9. Há zi -
kó, kuny hó; 11. Oszt rák, fran cia au tó jel; 13. Víz ben élô ál lat; 14. Föl det
túr; 15. Ma dár ré sze; 16. De ko rá ció; 17. Csi ga faj ta; 19. Te le ví zió; 23. Nyí -
lá szá ró; 25. Pi ó ca más kép pen; 26. Tör té net; 27. Boly gó ré sze; 29. Za kó
köz epe; 30. Té li spor tesz köz; FÜG GÔ LE GES: 1. Rész ben éhes; 2. Te tô fe -
dô anyag; 3. Ké kes vö rö ses; 4. Bejg li be va ló; 5. Er dély dé li ka pu ja; 7. Nö -
vé nyek szí ne; 10. Kony hai bú tor; 12. Resz ket, va cog; 13. Szór; 15. Nôi
név; 18. Cso port kép; 20. Dal; 21. Fém; 22. Sós el len té te; 24. Bór, itt ri um
vegy je le; 27. Ma gya rá zat, in dí ték, 28. Itt ri um vegy je le;

Az elôzô számban megjelent 
rejtvény nyertesei: 

Gál Sára, Reich Antónia, 
Szlama Zoltánné. 

Gratulálunk a nyerteseknek!

SZÓRAKOZÁS

Karácsonyi rejtvény
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„C” VÍZS ZIN TES: 1. Négy lá bú ál lat; 3. Cuk ros; 7. Ter mék nek van; 9. E-...
elekt ro ni kus le vél; 11. Tej ter mék; 12. Ré gi, öreg; 14. Kör ték pár jai;
17. Fon tos ese mény; 19. Nem ide; 20. Nôi név; 21. Fut ball cél ja; 22. Il let -
ve; 24. Te szi; 27. Ket té tört por ce lán; 29. Ka pa ré sze; 30. Va la mely idô tôl
fog va; 32. Nyí lás; 33. Fû tô be ren de zés; FÜG GÔ LE GES: 1. Kô ze tol va dék;
2. Idô mé rô; 3. Iz zó; 4. Fér fi név; 5. Sa tu fe le; 6. Rész ben mu lat; 8. Ado -
mány, szu ve nír; 10. Cso dá ló; 13. Ka lap; 15. Csont hé jas gyü mölcs; 16. Le -
het mé zes, má kos, fo nott; 17. Ün nep ele je; 18. Nit ro gén, jód vegy je le;
20. Ta kar mány; 22. Si va tag ré sze; 23. Üres gép; 25. Egyik szü lô; 26. Fer -
tôt le ní tés re hasz nál ják; 28. Szol mi zá ci ós hang; 31. Rang jel zô;

A megfejtésben Juhász Magda egyik verse olvasható.

A megfejtést 2012. január 31-ig az ujsag@nyaregyhaza.hu e-mail címre
kérjük elküldeni. A helyes megfejtést beküldô három szerencsés
olvasónk jutalma egy-egy nyáregyházi emléktárgy.

A rejtvényt készítette: Rácz Krisztián

„A” VÍZS ZIN TES: 1. Szé les, tág; 2. Dön tet len a sakk ban; 8. Cit ro mot csa -
var; 11. Kö lyök; 13. Ve ri; 14. Til tó szó; 15. Já ték, an go lul; 17. Hó pe hely;
19. Iz zó; 20. Fa lat me szel; 24. Egyik szü lô; 26. Rész ben za jos; 27. Lán -
gok ban áll; 28. Be tû ki ejt ve; 29. Cí mer ré sze; 30. Ken dô; 32. Ôsi, an tik;
33. Nôi név; FÜG GÔ LE GES: 1. Cso mó; 3. Ke fe ré sze; 4. Kár tya já ték;
5. Vicc köz epe; 6. Macs ka, an go lul; 7. Örök zöld fa; 9. Sü te mény, be céz -
ve; 10. Zord, me rev; 12. -ra pár ja; 15. Mi ku lás; 16. Fog ré sze; 18. Szín;
21. Egyik törp ne ve; 22. Éj sza ka, es te; 23. Szü net jel zô je; 25. Ke nye ret
süt; 29. Jegy ze tel; 31. Né pi e sen ad;

A megfejtéshez helyettesítse be a betûket a megfelelô rejtvénybôl.



ka rá cso nyi puly ka

hoz zá va lók 6 fô re:

• 1 puly ka (2,8 kg) • só • bors 
• 2 al ma dur va da ra bok ra vág va 
• 1/2 hagy ma koc kák ra vág va 
• 1 tk mé zes ka lács fû szer ke ve rék 
• 1 tk szá rí tott ka kukk fû 
• 60 g ol vasz tott vaj 
• 500 ml tyúk hús le ves 

A puly kát mos suk meg, majd tö röl jük
szá raz ra. Kí vül-be lül sóz zuk, bor soz -

zuk. Az al má hoz ad juk hoz zá a hagy mát,
íze sít sük só val, bors sal, mé zes ka lács fû -
szer rel és a ka kukk fû vel.

A puly kát a ke ve rék kel meg tölt jük,
majd nya ká nál és a ha sán össze tûz zük.

A szár nya kat és a com bo kat össze köt jük.

A sü tôt 220 °C-ra elô me le gít jük. A puly-
kát mel lé vel le fe lé egy tep si be fek tet -

jük, rá önt jük a fel ol vasz tott va jat, és a for -
ró sü tô be tol juk. Kb. 30 perc múl va hoz zá -
ön tünk egy kis le vest, és a sü tôt 160 °C-ra
ál lít juk. Gyak ran lo csol gas suk a puly kát a
sült szaft tal, és ha szük sé ges, önt sünk hoz -
zá le vest. Kb. 90 perc el tel té vel meg for dít -
juk a puly kát, és to váb bi 90 per cet süt jük. 

A sü té si idô le tel té vel kap csol juk ki a
sü tôt, és hagy juk a puly kát ben ne 15

per cet pi hen ni. A sült szaf tot egy kis le ves -
sel fel fôz zük, egy lá bas ba szûr jük, majd fe l-
önt jük a ma ra dék le ves sel, és to vább fôz -
zük, míg egy ki csit be sû rû sö dik. A szaf tot a
puly ká hoz tá lal juk. Bur go nya gom bóc, pá -
rolt vö rös ká posz ta il lik hoz zá.

El fo gyasz tá sá hoz jó ét vá gyat kí vá nok!

Szed re si né Szla ma Tí mea re cept je alap ján

mé zes fi gu rák

hoz zá va lók:

• 0,5 kg ré tes liszt
• 1 evô ka nál szó da bi kar bó na
• 1-1 evô ka nál ôrölt fa héj és ôrölt szeg fû szeg

(vagy mé zes fû szer ke ve rék)
• 10 dkg por cu kor
• 10 dkg ol vasz tott mar ga rin
• 15 dkg méz • 4 db to jás

Az alap anya go kat össze ke ver jük, jól
át gyúr juk, és egy éj sza kát pi hen tet jük.

Más nap ra jól nyújt ha tó lesz. Lisz te zett
nyúj tó desz kán 2-3 mm vas tag ra nyújt juk.
Kü lön bö zô for mák kal ki szag gat juk. Nem
túl for ró sü tô ben meg süt jük.

Dí szí te ni le het to jás fe hér jé bôl fel vert
hab bal, di ó val, mo gyo ró val, de kor cu -

kor ká val. Eb ben a mé zes sü te mény ben az
a jó, hogy rög tön le het fo gyasz ta ni, mert
pu ha, om lós lesz kis ülés után.

Kel le mes dí szít ge tést kí vá nok!

Re vák né Ser fô zô 

Mó ni ka

Sok fé lék va gyunk, ezért sok fé le kép pen ün nep lünk. Akad, aki
ve ge tá ri á nus fo ga dal mát az ün ne p ked vé ért sem ad ja fel, és
per sze so kak nak na gyon fon to sak a ha gyo má nyok. A ka rá cso nyi
asz tal ra mi most puly kát és mé zes ka lá csot aján lunk. Akár me -
lyi ket vá laszt juk, a cso da vá ró együtt lét a leg fon to sabb.
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Pompás sült 

és édes falatka

A puly kát a bô re alatt dör zsöl jük be vaj -
jal. Ahogy sü tés köz ben meg ol vad, kü -
lön le ges ízt ad a sült nek. Ha fo ko zot tabb
íz ha tást sze ret nénk el ér ni, ke ver jünk
zöld- és más fû sze re ket a vaj ba.

Pá col juk sós víz ben a puly ka húst. A hús
ma gá ba szív né mi vi zet és sót, és ha így
kezd jük az elô ké szí tést, biz to san por ha -
nyó sabb lesz a sült, utá na fû sze rez zük
be lül is. 

A ma da rat mel lé vel le fe lé fek tes sük
rács ra, és az el sô órá ban így süs sük.
Ilyen kor a ki sü lô zsi ra dék kal lé nye gé -
ben ön ma gát ön tö zi. Ez után át for dít -
juk, és kész re süt jük.
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