


Dóri Diána – 
Magányos hattyú a tavon
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VÁLOGATÁS A FOTÓPÁLYÁZATRA
BEÉRKEZETT KÉPEKBÔL

FOTÓ PÁLYÁZAT

Fábián Felícia – Újjászületés

Fábián Felícia – Buborék

Surányi 
Ferenc – 
Rigófészek

Fodor József – Cseresznye

Fodor
József –
Pipacs

Az elôzô számban meg-

hirdetett fotópályázatra 

érkezett képekbôl az alábbiakban közöljük azokat, melyek számunkra a legkedvesebbek.

A címlapon található nyertes képet Fábián Felícia készítette, melynek címe: A Nap köszöntése

Köszönjük a képeket, és gratulálunk a nyertesnek!

Bajári Mónika – Esõcsepp
Bajári Mónika – Virág

Kövessen minket az interneten is!
http : / /www. facebook .com/nyaregyhaza
http : / /www.youtube .com/nyaregyhaza
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2012. áp ri lis 24.

A Kép vi se lô-tes tü let

• Szmo dics Ró bert rend ôr alez re des úr
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ka pi tány -
ság ve ze tôi ki ne ve zé se el len nem
emelt ki fo gást.

• el fo gad ta a 2011. évi költ ség ve tés
vég re haj tá sá ról szó ló ren de le tet.

• mó do sí tot ta a te le pü lé si szi lárd hul la -
dék kal kap cso la tos hul la dék ke ze lé si
he lyi köz szol gál ta tás ról szó ló ön kor -
mány za ti ren de le tet, mely alap ján a 80.
élet évét be töl tött, egye dül élô in gat lan -
tu laj do nos 35 li ter hul la dék mennyi sé -
gig – kü lön ké re lem nél kül – men te sül a
díj fi ze té si kö te le zett ség alól.

• új ren de le tet al ko tott a ta laj ter he lé si
díj ról, va la mint a kap cso ló dó adat -
szol gál ta tás ról és el já rás ról.

• dön tött az ön hi bá ju kon kí vül hát rá -
nyos hely zet ben lé vô ön kor mány za tok
2012. évi tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó
igény be nyúj tá sá ról.

• dön tött a Nyáry Pál úton ki je lölt gya lo -
gos át ke lô hely és au tó busz öböl, va -
la mint a Jó kai út pá rat lan ol da lán lé -
vô ta gó vo 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 sé rôl.

• a Nyár egy há zi Fa lu na pok idô pont ját
2012. szep tem ber 7-8-9. nap ja i ban
ha tá roz ta meg.

• dön tött ar ról, hogy a te le pü lés re be ve -
ze tô út sza ka szok men tén ro vá sí rá sos
hely ség név-táb lá kat he lyez el.

• meg ha tá roz ta a te me tô nyit va tar tá -
sát az aláb bi ak sze rint:

A te me tô
áp ri lis 1. nap já tól – ok tó ber 31. nap -
já ig 06.00 órá tól 21.00 órá ig,
no vem ber 1. nap ján 07.00 órá tól –
no vem ber 2. nap ján 17.00 órá ig,
no vem ber 3. nap já tól – már ci us 31.
nap já ig 07.00 órá tól 17.00 órá ig
tart nyit va.

• dön tött egy má so dik vé dô nôi kör zet
ki ala kí tá sá ról (el sô sor ban de nem ki -
zá ró lag az is ko lai vé dô nôi fel ada tok
el lá tá sá ra).

• tá mo gat ta a Fa lu vé dô és Ön kén tes
Tû zol tó Köz hasz nú Egye sü let cí mer -
hasz ná lat tal kap cso la tos ké rel mét.

2012. május 15.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta az ön kor mány zat 2011.
évi gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
fel ada ta i nak el lá tá sá ról szó ló be szá -
mo lót.

• ren de le tet al ko tott a til tott, kö zös ség -
el len es ma ga tar tá sok ról.

• dön tött 257 fm jár da meg épí té sé hez
szük sé ges anyag (só der és ce ment)
ill. zsa lu a nyag biz to sí tá sá ról a meg -
épí tést vál la ló la ko sok ré szé re. A mû -
sza ki el len ôr zés mi att az épí tés pon -
tos idô pont ját leg alább egy hét tel a
ki vi te le zés meg kez dé se elôtt be kell
je len te ni.

• a Nyár egy há za 068/3 hely raj zi szá mú
osz tat lan kö zös föld tu laj don meg osz tá -
sát kez de mé nyez te a Föld hi va tal nál,
így a költ sé ge ket a Ma gyar Ál lam áll ja.

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

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

Nyáregyháza község Képviselô-testületének 

FONTOSABB DÖNTÉSEI

Képviselô-testület tagjai – ez a kép került az idôkapszulába
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Önkormányzatának hivatalos lapja
Nyáregyháza Község

KIADJA: 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

MEGJELENIK: kéthavonta, 
1400 példányban 

FELELÔS SZERKESZTÔ: 
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZÔSZERKESZTÔ: Princz Mihály 

CÍMLAPFOTÓ: Fábián Felícia

KAPCSOLAT: ujsag@nyaregyhaza.hu 

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

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

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Simon Istvánné 
(sz. Márkus Éva) .................... április 2.
Szekeres Illésné 
(sz. Holecz Julianna)............... április 6.
Pergel József ......................... május 1.

75 éve sek: 
Sztahó Jánosné 
(sz. Sáránszki Anna) ............... április 2.
Ficsor Józsefné 
(sz. Jeruska Katalin) ............. április 13.
Pjeczka Pálné 
(sz. Rácz Margit) .................. április 14.

80 éve sek: 
Kenéz Ernôné 
(sz. Szabó Magdolna) ........... április 26.

(2012.  ÁPRILIS 1-TÔL 2012.  MÁJUS 31- IG)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hozzátartozókat,
hogy a köztemetô területén elhelyezett

SZÉTBONTOTT SÍRKÖVEKET 2012. 
július 1-tôl kezdôdôen ELSZÁLLÍTJUK!

Amennyiben még szeretnék felhasználni 
a szétbontott sírkövet, úgy azt fenti idôpontig 

jelezzék a Polgármesteri Hivatalban.

Császár Sándor...................... május 1.
Tatár Gusztávné 
(sz. Kiss Margit) ................... május 29.

91. éves:
Fajka Jánosné 
(sz. Lehoczki Ilona Katalin) ... május 20.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben! 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Harmati László 
és Tarján Bettina.................. május 11.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk! 

ÚJ SZÜ LÖT TEK: 

Némedi Dániel 
és Tatai Katalin leánya: 

Emília Ida ......................... április 6.
Tóth Gábor és 
Obermayer Erika Ilona leánya: 

Rebeka ........................... április 13.
Takács Károly 
és Piri Mária Cristina fia: 

Róbert Viktor .................. április 15.
Bulther Mihály 
és Hévei Szilvia Eszter leánya: 

Lilien Anna...................... április 15.
Bódi Gyula Árpád 
és Czövek Johanna fia: 

Gyula Dzsúlió.................. április 20.
Mánya Márton Zoltán 
és Dabasi Dóra fia: 

Máté Tamás.................... április 29.
Balogh László 
és Pollák Györgyi leánya: 

Apollónia .......................... május 8.

Gyôr Mónika leánya: 
Lia Melodi ...................... május 16.

Rafael Csaba 
és Krizsán Kinga fia: 

János Csaba................... május 20.

Gratulálunk a szülôknek,
és köszöntjük a gyermekeket! 
Ha sze ret né, hogy új szü lött gyer me ke fo tó ja
meg je len jen a kö vet ke zô szám ban, kér jük,
leg ké sôbb július 31-ig küld je el a ké pet az
uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

ELHUNYTAK: 

Gendur Kálmán ............................ (71)
Dániel László .............................. (66)
Misky Györgyné 
(sz. Képiró Mária Edit) .................. (79)
Papdi István ................................. (57)
Takács Gyuláné 
(sz. Kanalas Erzsébet)................... (58)
Molnár Zoltán ............................. (38)
Tóth Lajos ................................... (91)
Varga László ................................ (68)
Baár Pál ...................................... (77)
Hadnagy Adalbert ......................... (81)
Kocsis Józsefné 
(sz. Nemes Gizella)....................... (81)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni mindazoknak, 

akik szeretett gyermekünk 
MOLNÁR ZOLTÁN temetésén 
részt vettek és részvétükkel 
enyhítették fájdalmunkat.

Molnár János és családja

ho gyan azt min den le het sé ges for -
má ban (hir de tô táb la, he lyi új ság,
in ter net) je lez tük, 2012. janu ár

1-tôl az ön kor mány za ti adó ha tó ság nak
le he tô sé ge van ar ra, hogy a he lyi
(kom mu ná lis és ipa rû zé si) adók, va la -
mint a gép jár mû adó vo nat ko zá sá ban

tar to zás sal ren del ke zô adó zók ne vét,
cí mét és a tar to zás össze gét köz zé te gye.
A lis ta az ön kor mány zat hon lap ján és a
Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tô táb lá ján
meg te kint he tô.

Az adós lis ta min den ne gyed év utol só
nap já ra vo nat ko zó adat tar ta lom mal a

ne gyed évet kö ve tô hó nap 15. nap ján
ke rül fris sí tés re. Így az adó ha tó ság a
fris sí tett lis tán (jú li us ban) már nem
sze re pel te ti azt a hát ra lé kost, aki
adó tar to zá sát jú ni us 30-ig be fi zet te
és azt az adó ha tó ság nak iga zol ja, vagy
be fi ze té se az adó szám lá ra meg ér ke zett.

ÁTUTALÁSSAL A KÖVETKEZÔ SZÁMLASZÁMOKRA TELJESÍTHETÔEK A BEFIZETÉSEK:
Adónem Adószámla neve Számlaszám
Kommunális adó Magánszemélyek kommunális adója 65100101-11218531
Gépjármûadó Gépjármû beszedési számla 65100101-11005315
Iparûzési adó Iparûzési adó 65100101-11218490
Késedelmi pótlék Pótlék számla 65100101-11218524
Bírság Bírság számla 65100101-11218517
Egyéb bevételek Egyéb bevételek 65100101-10100280
Talajterhelési díj Talajterhelési díj 65100101-11290944

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel nevét és lakcímét!

Fel hív juk azon ál lam pol gá rok fi gyel mét, akik nek adó -
szám lá in hát ra lé kot tar tunk nyil ván, hogy leg ké sôbb
2012. jú ni us 30. nap já ig ren dez zék tar to zá su kat a hát ra -
lék köz zé té te lé nek el ke rü lé se ér de ké ben!

Az adós lis ta nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak pénz ügyi ered -
mé nyét a kö vet ke zô szám ban kö zöl jük.

NYÁR EGY HÁ ZA KÖZ SÉG ÖN KOR MÁNY ZA TA
ÖN KOR MÁNY ZA TI ADÓ HA TÓ SÁ GA

KÖZLEMÉNY
SEGÍTSÉG BAJBA JUTOTT 

HITELESEKNEK ÉS
ELADÓSODOTT CSALÁDOKNAK

Ha belekerült az adósságcsapdába,
ha nem tudja fizetni hiteleit,
ha közüzemi tartozásai miatt már 
végrehajtási eljárás indult Ön ellen,
ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes 
tanácsadásunkat az új 

kormányzati intézkedésekrôl, 
az Eszközkezelôrôl és az adósság 

mérséklési lehetôségekrôl!

Banki elszámolások szakirányú 
ellenôrzése

Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület

Telefon: 06 (70) 253 2910
E-mail: valsagkezeles2008@gmail.com

Web: www.bankikarosultak.hu

2012. má jus 22-i zi va tar után hely szí ni szem lét tar tot tunk te le pü -
lé sün kön. Ek kor ki de rült, hogy a Lá zár úton több pon ton fel gyû -
lik a víz. Az Ön kor mány zat 2003-ban ki ás ta az ár ko kat vé gig az

út men tén, de azok kar ban tar tás hi á nyá ban vagy fel töl tés mi att meg -
szûn tek, il let ve túl zot tan el ha nya gol tak let tek.

A szik kasz tó árok ren del te téssze rû hasz ná la tát ab ban az eset ben tud ja
el lát ni, ha az út test rôl és az in gat la nok elôl a csa pa dék vi zet el tud ja ve zet -
ni; a mé re te leg alább 1 mé ter szé les és 60 cm mély; az in gat la nok elôtt
(ki vé ve a be já rók és gép ko csi be haj tók) fo lya ma to san vé gig ve ze tett.

Nyár egy há za Köz ség Ön kor mány za tá nak 10/2006. (VII.11.) szá mú
ren de le té nek 4.§. (1) be kez dé se sze rint a köz te rü le ten lé vô ár kok, nyi tott
csa tor nák, fo lyó kák, áte re szek tisz tán tar tá sa, a csa pa dék víz aka dály ta -
lan el fo lyá sá nak biz to sí tá sa – az in gat lan elôt ti sza kasz ra ter je dô en – az
in gat lan tény le ges hasz ná ló já nak, ill. tu laj do no sá nak kö te les sé ge.

A fent le ír tak ra te kin tet tel a szem lét kö ve tô en vég zés ben szó lí tot tuk
fel a la ko so kat, hogy tart sák kar ban in gat la nuk elôtt az ár ko kat. Ezú ton
sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni a Lá zár út akt ív la kó i nak, mert ta pasz -
ta la ta ink sze rint a fel szó lí tás kéz hez vé te le után azon nal el kezd ték szé le -
sí te ni, mé lyí te ni és tisz tí ta ni ár ka i kat.

Kér jük te le pü lé sünk töb bi pol gá rát is, hogy az in gat la nuk elôt ti jár dát
és az ár ko kat tart sák tisz tán. Ez vo nat ko zik a jár dá ra – vagy a jár da
he lyé re – be ló gó ágak ra is.

GASZ LER GAB RI EL LA I ÉPÍ TÉS HA TÓ SÁ GI FÔ TA NÁ CSOS
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A csapadékvíz elvezetésével sok
problémát elôzhetünk meg

A LÁZÁR UTCÁBAN
MÁR ELKEZDTÉK

NYILVÁNOS AZ ADÓSOK LISTÁJA

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A



Nyár egy há za is csat la ko zott az egyik
leg di na mi ku sab ban fej lô dô 
idô já rás-kö ve tô és elô re jel zô por tál, 
az ido kep.hu rend sze ré hez.

Pol gár mes te ri Hi va tal épü le tén el he lye zett mé rô -
esz kö zök hi te les ada to kat szol gál tat nak töb bek

kö zött a hô mér sék let, pá ra tar ta -
lom, csa pa dék és szél erô vo nat ko -
zá sá ban. Ezál tal pon to sab bá vá lik
a tér sé gi idô já rás-elô re jel zés, és
vissza ke res he tô, do ku men tált ada -
tok mu tat ják köz sé günk idô já rá sát.

A www.nya regy ha za.hu ol da lon
az ak tu á lis, a www.ido kep.hu/au to -
ma ta/nya regy ha za ol da lon pe dig az
el múlt 24 óra idô já rá si ada ta it lát -
hat ják a lá to ga tók.

n kor mány za tunk a ta va lyi év -
ben több na pos ren dez vénnyel
ün ne pel te a köz ség fen nál lá sá -

nak 600. év for du ló ját. A vissza jel zé sek
alap ján el mond ha tó, hogy si ke rült egy
olyan szín vo na las, tar tal mas és ér de kes
ün nep sé get meg va ló sí ta nunk, ami
min den szem pont ból egye dü lál ló nak
te kint he tô te le pü lé sünk éle té ben. Az
ün nep ség rôl a nyár egy há zi ak szí vet
me len ge tô ér zés sel, az ide lá to ga tók pe -
dig ked ves em lé kek kel tá voz tak – a
köz ség mél tó mó don ün ne pelt.

Bár szû kö sebb költ ség ve té si ke re tek
kö zött, de az idei év ben is sze ret nénk
lét re hoz ni egy ha son ló ren dez vényt
szep tem ber 7-8-9-én. Kell len nie az év -
ben né hány nap nak, ami kor össze gyûl -
het a fa lu kö zös sé ge, ami kor együtt
szó ra koz ha tunk, ami kor büsz kén vár -
hat juk a hoz zánk el lá to ga tó fel lé pô ket
és ven dé ge ket, ami kor meg mu tat hat -
juk Nyár egy há za ér té ke it, kin cse it.

ki ar ra jár, lát hat ja, hogy friss fes tést ka pott a „fel sô si”
ren de lô. Az épü let re – ami egyéb ként an nak ide jén a

fel sô nyá regy há zi ak se gít sé gé vel és mun ká já val épült – rá -
fért már a fe lú jí tás. A kör nyé ken la kók össze fog tak, és is -
mét fe la ján lot ták mun ká ju kat, hogy a ren de lô meg szé pül -
hes sen. A láb aza tok és hom lok za tok fes té sén kí vül meg va -
ló sult a be já rat fel et ti te tô cse ré je, az ab lak pár ká nyok és a
ja vít ha tat lan eresz csa tor nák cse ré je, a gyen ge ára mú ve ze -
té kek pe dig ká bel csa tor ná ba ke rül tek.

A tár sa dal mi mun ká ban Pász tor And rea szer ve zé sé vel
részt vet tek: He ge dûs Ta más, Kis Ta más, Kis Ber ta lan,
ifj. Kis Ber ta lan, Pla vecz Ist ván, Roz man Já nos.

A fel újí tás hoz szük sé ges anya go kat az ön kor mány zat biz -
to sí tot ta, a ki adás össze sen 68.000,- Ft volt. Ezú ton is
kö szön jük azok mun ká ját, akik a fe lú jí tás ban se géd kez tek!

Az idei év ben – a mo no ri Mun ka ügyi
Köz pont tal tör tént meg áll apo dás
alap ján – fo lya ma to san 20 fô köz mun -
kást fog lal koz tat ön kor mány za tunk.
Az egy sé ge sen na pi 6 órát dol go zó al -
kal ma zot tak bé rét és já ru lé ka it tel jes
egé szé ben az ál lam fi nan szí roz za a
köz pon ti költ ség ve tés bôl a Mun ka ügyi
Köz pon ton ke resz tül.

fog lal koz ta tot tak köz fel ada tot, el sô sor ban köz tisz ta sá gi és
park gon do zá si fel ada to kat lát nak el (köz te rü le ti ta ka rí tás,

busz me gál lók, utak, jár dák, par kok ta ka rí tá sa, nö vény vé del mi,
ker té sze ti mun kák, fû ka szá lás), de fel ada tuk pl. a köz te me tô fel -
ügye le te, kül de mé nyek kéz be sí té se, ill. té li idô szak ban az in téz -
mé nyek elôt ti te rü let rôl a hó el ta ka rí tá sa is.

A köz mun ka prog ra mok ban csak olyan mun ka vál la lók ve het -
nek részt, akik ál lás ke re sô ként nyil ván tar tot tak, és az egy fô re
esô net tó jö ve del mük nem ha lad ja meg a min den ko ri nyug díj-
mi ni mum 90%-át (25.650,- Ft/hó). Ezért azok nak, akik nek saj -
ná la tos mó don nincs mun ka he lyük, ja va sol juk, hogy fel tét le nül
re giszt rál tas sák ma gu kat a Mun ka ügyi Köz pont ban, mert így
nem csak jo go sult tá vál hat nak a fog lal koz ta tást he lyet te sí tô
tá mo ga tás ra (je len leg 22.800,- Ft/hó), ha nem be ke rül het nek
a szer ve zett köz mun kap -
rog ra mok ba.

Azok, akik fog lal koz ta -
tást he lyet te sí tô tá mo ga -
tás ban ré sze sül nek, és
nem vál lal ják a fe la ján -
lott köz mun kát, el es nek
a to váb bi tá mo ga tás tól.

Egy kö zös ség nek ér té ket te rem te ni
csak úgy ér de mes, ha kö zös mun ká val
ér jük azt el. Ha az együtt gon dol ko dás,
az össze fo gás idén is meg va ló sul, ha
min den ki tesz va la mit a si ke rért, ak kor
is mét büsz kék le he tünk majd ar ra,
hogy nyár egy há zi ak va gyunk.

Öröm mel tölt el, hogy már most több
fe la ján lást kap tunk a meg va ló sí tás hoz.

z utób bi évek ben egy re na gyobb mé -
re te ket öl tött a va dak (el sô sor ban az

ôzek) okoz ta kár a köz te me tô ben. Az ál la -
tok az ôszi/té li idô szak ban rend sze re sen
„be jár tak” a te me tô te rü le té re – sok szor a
ke rí tést át ugor va –, és ott a sí ro kon el he -
lye zett vi rá go kat, ko szo rú kat le le gel ték, a
te me tô te rü le tén ká ro kat okoz tak. En nek
az ál la pot nak a meg aka dá lyo zá sá ra ke -
rült új, ol dal só ke rí tés a köz te me tô ha tá -
rá ra. A kon té ner a ke rí té sen kí vül ke rült
el he lye zés re, a tá ro ló az új kis ka pun ke -
resz tül kö ze lít he tô meg.

A meg va ló sí tás az ön kor mány zat nak
343.000,- Ft-ba ke rült. Az épí tés ide je
alatt – vél he tô en az éj sza kai órák ban –
is me ret le nek el tu laj do ní tot ták a fô be já -
rat mel let ti ke rí tés egy sza ka szát, így
azt is pó tol nunk kel lett.

A ká rok to váb bi meg aka dá lyo zá sá ra
meg ke res tük a he lyi va dász tár sa sá got,
az OMVK Fô vá ro si és Pest me gyei Te rü -
le ti Szer ve ze tét, va la mint a Pest Me gyei
Va dász ka ma rát, hogy amennyi ben a ke -
rí tés el ké szül te után is fenn áll a ká ro ko -

zás, a va dak ki lö vé sé vel vagy el ri asz tá -
sá val se gít sék a te me tô és kör nye ze te
vad ál lo má nyá nak gyé rí té sét.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Ké rem, hogy amennyi ben tá mo ga tó
se gít sé gé vel, öt le té vel, mun ká já val
sze ret ne hoz zá já rul ni a si ke res le bo -
nyo lí tás hoz, ke res se a ren dez vény
szer ve zô jét, Re ich Györ gyit az aláb bi
el ér he tô sé ge ken: 06 (30) 322-8682,
re ich gyor gyi@fre e ma il.hu.

Pénz ügyi fel aján lá sát a  
65100101-10100266-os 

szám la szám ra vár juk.
A köz le mény hez ké rem ír ja be: 

„Fa lu na pi tá mo ga tás”

Ezú ton is kö szön jük azok nak, akik a
ta va lyi év ben se gít sé gük kel, öt le tük kel,
mun ká juk kal, fe la ján lá suk kal, sza bad -
ide jük fel ál do zá sá val hoz zá já rul tak az
ün nep ség meg va ló sí tá sá hoz!

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

2011. áp ri lis 1-tôl egy min den ízé ben meg újult fo gá sza ti
szol gál ta tás sal ta lál koz hat tak a nyár egy há zi la ko sok.
Az Uni ós jog sza bá lyok nak meg fe le lô en, elô re egyez te tett
idô pont alap ján dol go zunk.

z idô pont ké rés és az elô re tör té nô be je lent ke zés az in du lás kor
so kak nak ne héz sé get, prob lé mát oko zott – né hány la kos nak
még je len leg is. Ter mé sze te sen a sür gôs ség gel je lent ke zô

pá ci en se ket kü lön fo gad juk a ren de lé si na pok el sô órá já ban.
Az aláb bi ak ban ki fej tem, hogy mi ért van szük ség a be je lent ke zés re,
ill. hogy mit je lent a sür gôs sé gi el lá tás.

A fo gá szat ban a be te gel lá tás a leg több eset ben idô i gé nyes be a vat ko -
zás nak szá mít. Min den pá ci ens re 20-30 per cet kell biz to sí ta nunk, a jól
mû kö dô nem zet kö zi nor ma tí va alap ján. Na gyobb fo gá sza ti mun ka ese -
tén enn él sok kal hosszabb idô re van szük ség. Csak így le het a szak ma
sza bá lyai sze rin ti mi nô sé gi mun kát vé gez ni, va la mint a na gyon szi go rú
ste ri li tá si sza bá lyok be tar tá sá hoz szin tén el en ged he tet le nül fon tos a két
be teg el lá tá sa utá ni meg fe le lô idô ki vá rá sa. Mind két do log a pá ci en sek
vé del mét tart ja szem elôtt.

A sür gôs sé gi be te gel lá tás egy má sik kér dés, mely rôl be szél nünk kell.
Eb ben az eset ben a leg fôbb szem pont a fáj da lom csil la pí tás, va la mint a
sú lyo sabb szö vôd mé nyek el ke rü lé se. Eset tôl füg gô en a sür gôs sé gi be -
a vat ko zás vál to zó le het. El sô kör ben: gyógy szer ren de lés, a fog ki tisz tí -
tá sa és ide ig le nes tö més sel va ló el lá tá sa, fo gel tá vo lí tás, eset leg gyö -
kér csa tor na meg nyi tá sa (ex tir pá lás) tör té nik, sem mi kép pen sem egy
vég le ges esz té ti kai tö més ké szí té se. Má so dik kör ben a pá ci ens vissza -
ren de lé se tör té nik (aki nél ez in do kolt) egy új idô pont ra, ami kor is foly -
tat juk a meg kez dett ke ze lést.

Re mé lem egy ki csit min den ki szá má ra át lát ha tób bá vált a rend szer,
amely alap ján dol go zunk, és to vább ra is bi za lom mal for dul nak hoz zánk.

2012. jú ni us 1-tôl be fe je zô dött a he lyet te sí tés, és új ra én vá rom a
pá ci en se ket.

DR. PÉN ZES FÁ BER NO É MI I FOG OR VOS
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Nyáregyházi Falunapok szeptemberben

Az összefogás szép példája
Felsônyáregyházán

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN
AZ IDÔKÉPPEL

A közmunka-programról

A fogászati ellátás
mûködése
Nyáregyházán

ÚJ „RUHÁT” KAPOTT 
AZ ORVOSI RENDELÔ

Ö

A

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ELKÉSZÜLT A KÖZTEMETÔ KERÍTÉSE
A

A

A

A Polgármesteri Hivatalban 
megvásárolható

SZEMÉTGYÛJTÔ EDÉNYEK ÁRAI:

Méret Nettó ár Bruttó ár
35 l 3600 Ft + ÁFA 4570 Ft
60 l 3840 Ft + ÁFA 4880 Ft
80 l 3425 Ft + ÁFA 4350 Ft

120 l 3425 Ft + ÁFA 4350 Ft

Ese ten ként elô for dul hat, hogy a rend sze re sí -
tett edény ki csi nek bi zo nyul, az át la gos nál
több a sze mét mennyi ség. Eb ben az eset ben
le he tô ség van a ku ka mel lé a Hi va tal ban
meg vá sá rolt zsá kot ki he lyez ni. En nek költ -
sé ge 280 Ft + ÁFA (355 Ft).



tár sa dal mi fe le lôs ség alap ján mû -
kö dô, eti ka ori en tált, szo ci ál is ar -
cát nem csak sza vak ban, ha nem

tet tek ben is be mu ta tó hi tel in té zet re szük -
ség van a pi a con. Fel mé ré sek sze rint a
tár sa dal mi hasz nos ság sze re pel a pénz in -
té ze tek kel szem be ni el vá rá sok kö zött.

A ha zai le he tô sé gek rôl, egy eti kus ban -
ki mo dell be ve ze té sé rôl, és az el ér he tô
új sze rû ban ki ter mé kek rôl szer ve zett ren -
dez vényt a Ta ná csa dók a Fenn tart ha tó
Fej lô dé sért cso port. Az egye sü let ál tal
szer ve zett szak mai fó ru mon Éli ás Csa ba
al el nök je len tet te be, hogy a PÁT RIA Ta -
ka rék szö vet ke zet – mely Ma gyar or szág
leg na gyobb fi ók há ló zat tal ren del ke zô ta -
ka rék szö vet ke ze te – be ve ze ti Öko Ta ka rék
ter mék cso mag ja it.

Az Öko Ta ka rék ne vet vi se lô mo dell jel -
ké pe – Ma gyar or szág egyik fo ko zot tan vé -

dett nö vény fa ja – a pók ban gó lett, mely
nö vény Pest-me gye ke le ti ré szén el he -
lyez ke dô Tá pió-vi dé kén, a me re dek lösz -
dom bok, si va ta got idé zô ho mok buc kái
kö zött él.

Az Öko Ta ka rék össze fog la ló ne vet vi se -
lô üz le ti mo dell lé nye ges ele me, hogy a
hi tel in té ze tünk stra té gi á já ban pre fe rált
te rü le tek pro jekt je it ked ve zô hi tel fel vé te li
le he tô ség gel tá mo gat ja. Ta ka rék szö vet -
ke ze tünk le mond jö ve del me egy ré szé rôl
an nak ér de ké ben, hogy mû kö dé si te rü le -
te, a Kö zép-Ma gyar or szá gi ré gió kö zös sé -
gi éle te fej lôd hes sen. 

Ked vez mé nyes hi tel ka ma tok kal tá mo -
gat ja azon la kos sá gi, vál lal ko zói és ci vil
szer ve ze te ket, akik tár sa dal mi vagy kör -
nye ze ti szem pont ból kü lö nö sen hasz -
nos cé lok ra igé nyel nek for rást. A ma xi -
mum 120 hó nap ra igé nyel he tô, akár

100 mil lió fo rint össze gû hi tel ka ma ta
JBAK-2% – JBAK+1% is le het az adós -
mi nô sí tés tôl füg gô en.

Tá mo ga tott te rü le tek le het nek az ener -
gia ha té kony sá gi be ru há zá sok, a meg-
úju ló ener gia for rá sok hasz no sí tá sa, a
kör nye zet kí mé lô me zô gaz da sá gok, bi o -
gaz da sá gok. Fon tos te rü let a ter mé szet -
vé del mi te rü le tek vé del me, ke ze lé se, ter -
mé szet kö ze li szenny víz tisz tí tás kö zös sé gi
ala pú meg szer ve zé se, va la mint a ci vil
szer ve ze tek tár sa dal mi lag hasz nos non-
pro fit és vál lal ko zá si te vé keny sé gei, kör -
nye zet tu da tos üz le ti kez de mé nye zé sek.

A 2012 jú ni u sá tól be ve ze tés re ke rü lô
Öko Ta ka rék ter mék cso mag kez de ti ele mei
a Pók ban gó szám la cso mag, a PÁT RIA
„Se gí te ni jó” be tét, il let ve a PÁT RIA „Gaz -
dál kodj fe le lô sen” hi te lek a la kos ság, a
vál lal ko zá sok, il let ve a ci vil szfé ra ré szé re.

TO VÁB BI IN FOR MÁ CIÓ: www.pat ri a ta ka rek.hu

A PÁT RIA Ta ka rék szö vet ke -

zet cé lul tûz te ki az olyan

pénz ügyi ter mé kek meg al -

ko tá sát, ame lyek nem csak

a pro fit nagy sá gát tart ják

szem elôtt, ha nem mér sé kelt

ha szon mel lett bi zo nyos elô -

re mu ta tó tár sa dal mi, kör -

nye ze ti cé lo kat tá mo gat nak

ked vez mé nyes hi te lek kel.
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A házszámokat jelzô táblákról

BEVEZETÉSRE KERÜLT 
AZ ÚJ ÜZLETI MODEL,
az ÖkoTakarék A PÁTRIA
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A te le pü lé sen prob lé mát okoz, hogy az in gat lan
házs zá mo kat jel zô táb lák né hol hi á nyoz nak, 
ezért ne héz az ön kor mány za ti és pos tai 
kül de mé nyek cím zet tek hez va ló el jut ta tá sa. 
A kéz be sí té si te vé keny sé gen túl a tû zol tó ság,
rend ôr ség, men tô szol gá lat tá jé ko zó dá sát is
ne he zí ti a ház szám táb lák hi á nya.

prob lé ma meg ol dá sa ér de ké ben az ön kor mány zat el -
le nôr zi az in gat la no kat, és egy ben ké ri az in gat lan tu laj -

do no so kat, hogy az épü let házs zá mát lát ha tó hely re te gyék
ki, hi ány zó ház szám ese té ben pó tol ják azt.

A ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint a te le pü lé si ön kor mány -
zat nak van fel ha tal ma zá sa, mód ja ar ra, hogy az ut ca név

táb lák el he lye zé se iránt in téz ked jen, va la mint a ház-
s zá mok ki he lye zé sé re, kar ban tar tá sá ra és pót lá sá ra
az in gat lan tu laj do no sát (hasz ná ló ját) fel szó lít sa. 

Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rôl szó ló 253/1997. (XII.20.) Kor mány ren delt
40.§ (6) be kez dé se elô ír ja, hogy „a te lek hely raj zi

szá mát, il le tô leg az épü let házs zá mát a köz te rü let rôl, il le tô leg a
ma gá nút ról jól lát ha tó mó don fel kell tün tet ni ”.

Fen ti ek re hi vat ko zás sal fel hí vom a Tisz telt La kos ság
fi gyel mét, hogy szí ves ked je nek in téz ked ni a hi ány zó ház -
szám táb lák pót lá sá ról!

A

– Ké rem, mond jon né hány szót ma -
gá ról, mu tat koz zon be a Nyár faL ev él
ol va só i nak!

La já né Ku ris Lo ret ta va gyok, 1978-
ban szü let tem Pa lóc föl dön, Ba las sa gyar -
ma ton. Gyer mek éve i met egy nóg rád-
me gyei kis fa lu ban, Var sány ban töl töt -
tem. Vi szony lag ha mar férj hez men tem,
pá rom Inárcs ról szár ma zik. Há rom
gyer me künk szü le tett, Lu ca, Jo han na és
Ist ván. Je len leg Da bas-Sá ri ban élünk.

– Mi ért ezt a hi va tást vá lasz tot ta?
So ká ig ke res tem, hogy mi is va ló já -

ban az én hi va tá som. A cé lom min dig is
az volt, hogy em be rek kel sze ret nék
fog lal koz ni. A kö zép is ko la el vég zé se
után olasz nyelvû ide gen ve zetô szak -
ké pe sí tést sze rez tem, de so sem dol goz -
tam ide gen ve zetôként, mi vel sor ban
jöt tek a gyer me kek, az ô ne ve lé sük kel
töl töt tem az idôm. Min dig na gyon jó
védônôim vol tak, s ta lán ez is hoz zá já -
rult ah hoz, hogy a fi am szü le té se után
fel me rült az öt let, védônô le szek.

– Hol vé gez te a ta nul má nya it?
2006-ban, 28 éve sen be ad tam a je lent -

ke zé sem a Sem mel we is Egye tem Egész -
ség tu do má nyi ka rá nak Egész ség ügyi
gon do zás és pre ven ció sza ká ra, aho vá
fel vé telt nyer tem, majd 2010 jú ni u sá ban
védônôi ké pe sí tést sze rez tem.

– Hol dol go zott ed dig?
A dip lo ma meg szer zé se után Da bas-

Sá ri ban kezd tem el dol goz ni, egy GyES-
en lévô kol lé ganôt he lyet te sí tet tem, il let -
ve pár hó na pig még he lyet te sí tem is. 

– Ha az em be re ket meg kér dez zük, ak -
kor biz to san tud ják, ki is az a védônô,
még is van nak bi zo nyos pon tok, ame -
lyek nem min den ki szá má ra nyil ván -
va ló ak. Rész le tez né egy ki csit a ked -
vün kért, mibôl is áll a védônôi mun ka?

A védônôi hi va tás hun ga ri kum nak
szá mít, nincs még egy szeg le te a vi lág -
nak, ahol a ma gyar or szá gi gya kor lat -
hoz ha son ló an gon doz nák a vá ran dó -
so kat, a gyer me ke ket és a csa lá do kat,
ép pen ezért egy kül föl di nek pél dá ul
na gyon ne héz el ma gya ráz ni, hogy mi
is az a védônô. A ma gyar em ber tud ja,
hogy ki a védônô, de sok szor ô sincs
pon to san tisz tá ban a mun kánk kal.

A vé dô nô te vé keny sé gi kö re na gyon
sok rétû. Az egész ség ügyi ala pel lá tás ban
dol go zunk, mint pre ven ci ós szak em be -
rek, fô fel ada ta ink az egész ség megôrzé -
se, az el vál to zá sok ko rai fel is me ré se, a
csa lá dok egész ség ben tar tá sa. A vé dô -
nôi gon do zás szín te rei: a vé dô nôi ta ná -
csa dó, a csa lá dok ott ho na, az is ko la,
óvo da, il let ve szü lé sze ti oszt állyal ren -

del kezô kór há zak ban is dol goz nak kol -
lé ganôk. Gon doz zuk a vá ran dó so kat, a
cse csemôket, az óvo dá so kat, az is ko lás
gyer me ke ket és nôvé del mi fel ada to kat
is el lá tunk. Óri á si do log, hogy a csa lá -
dok be en ged nek min ket ott ho na ik ba,
ahol a sa ját kör nye ze té ben kí sér het jük
fi gye lem mel egy gyer mek fejlôdé sét. Ez
na gyon fon tos, hi szen ta ná csa dás al kal -
má val, 5-10 perc ben nem igen ka punk
át fo gó ké pet a gyer mek fejlôdé sérôl.
A szü lô vel, a gyer mek or vos sal együtt-
mûköd ve az a cé lunk, hogy a gyer me -
kek egész ség ben nôje nek fel. Oda fi gye -
lünk, hogy a gyer me kek idô ben meg -
kap ják a kö te lezô védôol tá so kat, hogy
jöj je nek el stá tusz vizs gá lat ra. Az óvo dá -
ban, is ko lá ban az egész ség ne ve lés a fel -
ada tunk, tisz ta sá gi vizs gá la to kat vég -
zünk, va la mint az is ko lá ban min den
év ben szûr jük a pá ros év fo lya mo kat és
le bo nyo lít juk az ese dé kes védôol tá so kat
az is ko la or vos sal együttmûköd ve. Le het
hoz zánk for dul ni fo gam zás gát lá si ta ná -
csért, le hetôsé ge ink sze rint igyek szünk
csa lá di, pár kap cso la ti prob lé mák ban is
se gí te ni. Na pi kap cso lat ban va gyunk a
Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gítô Szol gá -
lat tal, ko mo lyabb prob lé ma ese tén jel -

zést te szünk fe lé jük és együtt igyek -
szünk or vo sol ni a ki a la kult krí zis hely ze -
te ket. 

– Mit gon dol, szük sé ges-e va la mi -
lyen kü lön le ges kész ség ah hoz, hogy
va la ki jó védônô le hes sen? Egy ál ta lán
mi lyen a jó védônô? Él Ön ben er re vo -
nat ko zó lag egy kép?

Ne héz kér dés. Alap vetôen azt gon -
do lom, hogy aki jó védônô sze ret ne
len ni és dol go zik is ér te, ak kor az is
lesz. Van, aki nek ez könnyeb ben megy,
má sok nak ki csit ne he zeb ben. Nem árt,
ha jó kom mu ni ká ci ós kész ség gel, em -
pá ti á val ren del ke zik egy védônô.

– Mi lyen örö mök és bá na tok, ne héz -
sé gek érik mun ká ja so rán? Ke rült-e
már meg hök kentô, vagy ép pen szív -
me len getô hely ze tek be?

Igyek szem in kább az örö mök re kon -
cent rál ni és azo kat el rak tá roz ni, a jó ra
em lé kez ni. Az min dig nagy öröm, ami -
kor elsô al ka lom mal me gyek ki egy új -
szü lött höz. A szü le tés, egy új élet kez -
de te cso dá la tos do log. Öröm az is, ami -
kor egy cse csemô mo so lyunk ra mo -
sollyal vá la szol, ezek az ap ró örö mök
se gí te nek túl lép ni a ne héz sé ge ken.

Is ko la védônôi mun kám so rán elôfor -
dult, hogy bi zo nyos kér dé sek kel pró bál -
tak za var ba hoz ni a di á kok, de igye kez -
tem egy kis hu mor ral, s né mi élet ta pasz -
ta lat tal túl jut ni eze ken a hely ze te ken.

– Mi lyen ter vei van nak a jövôre vo -
nat ko zó an Nyár egy há zán?

Nem szok tam hosszú táv ra ter vez ni,
mert azt val lom, hogy a je len ben kell
helyt áll nunk, leg jobb tu dá sunk sze rint
ten ni a dol gun kat, a töb bi pe dig majd
ala kul. Er re tö rek szem, s majd meg lát juk,
hogy tu dunk-e kö zö sen dol goz ni a nyár -
egy há zi ak kal. Ak kor le het a leg in kább
ered mé nye sen dol goz ni, ha én is jól fo -
gom itt ma gam érez ni és a gon do zot tak
is el fo gad nak. Re mé lem, hogy így lesz. 

– Sza bad ide jé ben mit sze ret csi nál -
ni? Van va la mi lyen hob bi ja?

Na gyon sze re tem a ze nét, nem csak
hall gat ni, de mûvel ni is. Amatôr szin -
ten éne ke lek és gi tá ro zok két egy há zi
kó rus ban is.

– Mit sze ret ne még tu dat ni az ol va -
sók kal?

Sze ret ném, ha a ta ná csa dá sok gör dü -
lé ke nyen men né nek, hogy sen ki nek se
kell jen hossza san vár nia, ezért ké rem a
szülôket, idôpont egyez te tés cél já ból
hív ja nak a kö vet kezô te le fon szá mon:
06 (30) 512-2065.

Kö szö nöm a be szél ge tést és ered mé -
nyes mun kát kí vá nok Ön nek!

AZ IN TER JÚT KÉ SZÍ TET TE:
SZED RE SI NÉ SZLA MA TÍ MEA

A gyer mek éle tét az anya 
vá ran dós sá gá tól, a gyer mek
fel nö ve ke dé sé ig vé gig kí sé ri 

a vé dô nô. Sok anyá nak 
nagy se gít ség a je len lé te. 

Jú ni us 1-tôl köz sé günk ben
La já né Ku ris Lo ret ta 

lát ja el ezt a fel ada tot. 
Is mer ked jünk meg ve le.
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Új védônô Nyáregyházán!
EGÉSZSÉGÜGY



2011/12-es szor gal mi idô sza kot
302 ta nu lói lét szám mal kezd tük.
A tan év so rán – más te le pü lés re

köl tö zés, va la mint fe gyel mi ha tá lyú dön -
tés mi att – öt di ák tá vo zott in téz mé -
nyünk bôl. Nagy örö möm re szol gál, hogy
en nek el len ére nem csök kent, sôt nö ve -
ke dett lét szá munk, mi vel a szom szé dos
te le pü lés is ko lá já ból a tan év so rán tíz
gyer mek irat ko zott át hoz zánk, így a tan -
év zá ró lét szá munk 307 ta nu ló volt.

Mint az Önök elôtt is is me re tes, igaz ga -
tói meg bí za tá som 2011 szep tem be ré ben

kez dô dött, és e tan év be fe jez té vel vé get
ér. Egyet len tan év na gyon ke vés ah hoz,
hogy ér de mi vál toz ta tá sok ról, si ke rek rôl
szól jon tan év-ér té ke lô írá som. Az idô rö -
vid sé ge el len ére azért re a li zál tunk ered -
mé nye ket, ame lye ket most cím sza vak -
ban össze fog la lok, és né hány gon do lat tal
ér té ke lek.

• A nap kö zi struk tu rá lis áta la kí tá sa,
ta nu ló szo ba be ve ze té se a fel sô ta -
go za ton. Ez zel az in téz ke dés sel meg -
szün tet tük vég re azt a nap kö zi ben ural -
ko dó ál dat lan ál la po tot, amely a ve gyes
cso port-össze té tel bôl adó dott. Ide á lis
fel té te le ket te rem tet tünk ta nu ló ink és
nap köz is ne ve lô ink szá má ra az zal, hogy
min den al só ta go za tos év fo lyam nak kü -
lön nap köz is ta ní tó né ni je lett.
A fel sô ta go za ton sza kos tan árok fog -
lal koz tak – szin tén év fo lya mok ra bont -
va – di ák ja ink kal a ta nu ló szo bai el lá-
tó rend szer ben. A ta pasz ta la tok azt
iga zol ták, hogy a kez de mé nye zés nek
so kan örül tek a szü lôk, gye re kek és a
pe da gó gu sok kö ré ben is.

• Tisz tá ban va gyok azon ban az zal, hogy
tö ké le te sí te nünk kell még a rend szert
an nak ér de ké ben, hogy az a ta nu lói
ered mé nyek ben, és ezál tal a szü lôi elé -
ge dett ség ben is meg nyil vá nul jon. Ab ban
az eset ben, ha meg ka pom az el kö vet ke -
zô öt év re az in téz mény ve ze tôi meg bí -
zást, min dent el fo gok kö vet ni azért,
hogy ez meg va ló sul jon!

• Fe gyel mi bi zott ság fel ál lí tá sa, amely
a re ni tens ta nu lók meg fé ke zé sé nek
cél ját szol gál ta.
Az is ko lai fe gyel me zé si ne héz sé gek
prob lé má ja nem csak a mi is ko lánk
gond ja. Meggyô zô dé sem, hogy va la -
mennyi kö zok ta tá si in téz mény küzd ez -
zel a ne héz ség gel. Tö re ked nünk kell
olyan prob lé ma ke ze lés re, amely hosz-
szú tá von ígér meg ol dást az is ko lá nak,
és se gít sé get nyújt a di ák nak, szü lô nek
és ta nár nak egya ránt.
Nagy ered mény nek tar tom, hogy in téz -
mé nyünk ben vég re va ló di gyer mek vé -
del mi mun ka fo lyik, amely ma gá ban
hor doz za a konst ruk tív meg ol dás le he -
tô sé gét. Ez azért na gyon fon tos, mert
az ag resszív, lát szó lag ke zel he tet len
ma ga tar tá sok hát te ré ben sok szor na -
gyon sú lyos, na gyon mély prob lé mák
hú zód nak meg, me lye ket sem a gyer -
mek, sem a szü lô nem tud ér dem ben
egye dül ke zel ni. Se gí te nünk kell ôket!
Ugyan ak kor be kell ve zet nünk egy
olyan rend szert is, amely a ta ní ta ni vá -
gyó pe da gó gu sok és a ta nul ni aka ró
gye re kek ér de ke it vé di!
Amennyi ben el nye rem az öté ves ki -
ne ve zést, úgy ígér he tem, hogy a
2012/13-as tan év tôl kez dô dô en be in -

dul is ko lánk ban az Ari zo na prog ram,
amely pon to san ezt a célt fog ja szol gál -
ni! A prog ram iránt ér dek lô dôk ol vas -
sák el igaz ga tói pá lyá za tom er rôl szó ló
fe je ze tét! A pá lyá zat is ko lánk hon lap -
ján el ér he tô.

• Is ko la tej-prog ram be in dí tá sa, amely
a nél kü lö zô gyer me kek meg se gí té sét,
va la mint az egész sé ges táp lál ko zás
szem lé let mód ki ala kí tá sát szol gál ja.
Ôszin tén örül tem a le he tô ség nek, hogy
az is ko la gyü mölcs-prog ram mel lett
elin dít hat tuk az is ko la tej-prog ra mot is.
Így most már el mond hat juk, hogy min -
den nap kap nak va la mi lyen in gye nes
cse me gét di ák ja ink. Két na pon te jet,
két na pon jog hur tot, vagy Tú ró Ru dit,
egy na pon pe dig friss al mát, vagy szûrt
al ma le vet (jó eset ben mind ket tôt).

• Bo zsik-prog ram elin dí tá sa, amely az
ígé re tes fut ball-te het sé gek fej lô dé sét
szol gál ja.
Is ko lánk ban sok olyan jó moz gá sú, a
fo ci ért ra jon gó fiú van, akik ben va ló ban
ott rej lik a le he tô ség ar ra, hogy ér tô ke -
zek iga zi, pro fi fut bal lis tá vá fa rag ják.
Rá adá sul eze ket a gye re ke ket a ta nu -
lás ra is ered mé nye seb ben le het mo ti -
vál ni ak kor, ha a fo ci ban meg ta lál ják
ön ma gu kat és a re mélt jö vô jü ket, te -
het sé gü ket. Ez a prog ram va ló ban re -
mek le he tô sé ge ket kí nál a di á kok és az
is ko la szá má ra is.
Örü lök, hogy az el sô év ered mé nyei már -
is vissza iga zol ták fi a ink és edzô jük (test -
ne ve lô tan áruk, Stift Ká roly) te het sé gét:
a re gi o ná lis baj nok sá gok té li for du ló ján a
di csô má so dik he lye zést, míg a ta va szi
for du ló ban a még di csôbb el sô he lye zést
ér ték el! Büsz kék va gyunk rá juk!

• Is ko lai „Ki mit tud?” szer ve zé se, mely
te ret ad te het sé ge ink fel ku ta tá sá ban,
be mu ta tá sá ban.
Ki vá ló gyer mek vé del mi fe le lô sünk,
Kom ló si né Sza bó Kin ga kez de mé nye zé -
sé re meg szer vez tük az el sô, úgy ne ve zett
„há zi” Ki mit tud? ver se nyün ket, amely

nagy si kert ara tott. Sok ta nu lónk mu tat -
ta be di ák tár sai szá má ra a ben ne rej lô
te het sé get. Az elôt tünk ál ló tan évek ben
tö re ked nünk kell ar ra, hogy „há zi” for du -
ló ink a re gi o ná lis, mo no ri szék he lyû „Ki
mit tud?” elôtt ke rül je nek meg ren de zés -
re, így az el sô há rom he lye zett – va la -
mennyi ka te gó i á ban – le he tô sé get nyer
a ré gi ós ver seny ben va ló rész vé tel re.

• Biz ton sá gi meg fi gye lô ka me ra rend -
szer ki a la kí tá sa, amely ta nu ló ink tes ti
ép sé gé nek, va la mint ér ték tár gya ik vé -
del mé nek ér de két szol gál ja.
Nagy örö möm re szol gál, hogy so ha nem
ta pasz talt szü lôi tá mo ga tott sá got ka -
pott a ka me rák el he lye zé se, hasz ná la ta.
A több, mint 90 %-os szü lôi tá mo ga tás
– azt gon do lom – ön ma gá ért be szél.
Tá jé koz ta tom a ked ves Szü lô ket ar ról,
hogy a rend szer már is bi zo nyí tot ta lét -
jo go sult sá gát, mi vel se gít sé gé vel egy
rejt élyes tás ka-el tû nés el kö ve tô jét tud -
tuk fe le lős ség re von ni.

• Tan év vé gi szint-fel mé ré sek, ame -
lyek a tan év so rán meg szer zett tu dást
kont rol lál ják. Se gít sé gé vel di ag nosz ti -
zál hat juk, hogy di ák ja ink tan tár gyi tu -
dá sa mi lyen szín vo na lú az or szá gos át -
lag hoz ké pest.
A szint mé rô ket eb ben a ta név ben a
má so dik, har ma dik és ne gye dik év fo -
lya mon írat tuk meg ma te ma ti ká ból,
nyelv tan ból és ol va sás-szö ve gér tés bôl,
a fel sô ta go za ton pe dig az ötö dik és
a ha to dik év fo lya mon „vizs gáz tat tuk” a
gye re ke ket ma te ma ti ka tan tárgy ból.

Az ered mé nyek rôl egyel ôre még nem
tu dok be szá mol ni, de ígé re tet te szek
ar ra, hogy a Nyár faL ev él kö vet ke zô szá -
má ban ezt meg te szem!

Az elô zô ek ben fel so rol tak mind egyi -
ke az el múlt egy év ered mé nye. Ter mé -
sze te sen nem dôl he tünk hát ra ké nyel -
me sen, hi szen ren ge teg még a dol gunk
an nak ér de ké ben, hogy is ko lánk va ló ban
jó hír név nek ör vend hes sen! So kat kell ten -
nünk a szín vo nal eme lé se ér de ké ben
azért, hogy egy re több egész sé ge sen fej lô -
dô, oko so dó di á kunk le gyen, mert ak kor a
szü lôi elé ge dett ség lesz a leg jobb rek lám -
hor do zó, ami a ta nu lói lét szám-nö ve ke dé -
sek ben fog iga zán meg mu tat koz ni.

Ôszin tén bí zom ab ban, hogy le he tô sé -
get ka pok a mun ka foly ta tá sá ra!

Vé gül, de nem utol só sor ban sze ret -
ném szív bôl meg kö szön ni az egész éves
tá mo ga tást, se gí tô mun kát, me lyet is ko -
lánk ka pott a tan év so rán a Szü lôk tôl!

Kö szö nöm to váb bá a bi zal mat, mellyel
azok a Szü lôk tün tet tek ki en gem, akik
hit tek ben nem és hoz zám for dul tak se gít -
sé gért, tá ma szért! Bí zom ben ne, hogy
nem csa lód tak és to vább ra is ki tün tet -
nek, meg tisz tel nek bi zal muk kal!

A kol lé gák nak, va la mint a di á kok nak kí vá -
nok iga zán pi hen te tô, szó ra koz ta tó, vi dám
nya rat, hogy az tán szep tem ber ben újult
erô vel kezd hes sük is mé tel ten a mun kát!

Kö szö nöm meg tisz te lô fi gyel mü ket!

BA GOLY LÁSZ LÓ NÉ I IS KO LA IGAZ GA TÓ

Mire e sorok megjelennek, akkorra már

elbúcsúztattuk a 2011/12-es tanévet 

és mindannyian, az iskola dolgozói, valamint

diákjai, jól megérdemelt nyári szüneti

pihenésüket tölthetik. A mögöttünk hagyott

tanévben is bôvelkedtünk eseményekben,

történésekben: volt nevetés, sírás, öröm 

és bánat, büszkeség és kudarc, minden olyan,

ami egy család életéhez hozzátartozik... és ez így van jól!

Hiszen mi is egy nagy család vagyunk itt az iskolában, 

és egymást segítve, támogatva, biztatva jutunk át 

a bajokon, szenvedéseken, és együtt büszkélkedve, örülve

éljük meg a sikereket, eredményeket!

Itt ragadom meg az alkalmat és szívbôl megköszönöm

Mindenkinek azt az áldozatos munkát, melyet az elmúlt

tanév során nyújtottak!
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AZ ELMÚLT EGY ÉV EREDMÉNYEI
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Tisztelt Szülôk és Olvasók, Kedves Gyerekek!

A

OKTATÁS-NEVELÉS OKTATÁS-NEVELÉS



Mi ku lás és a Ka rá csony, szü lôk rész vé -
te lé vel zaj lott, kel le mes han gu lat ban, s
nem ma rad ha tott el a mé zes sü ti ké szí -

tés sem. „Mi ku lás bá csi” so ká ig ve lünk ma radt,
ja nu á rig bé ké sen ül dö gélt az óvo da ud va rán.

Far sang ra ezút tal nem hív tunk szü lô ket. Volt,
aki me gér tet te, de olyan is, aki nem. Ez az ün -
nep nem a szü lôk ál tal össze hor dott sü te mény
áru sí tá sá ról, a be vé tel rôl, a gye re kek cél ta lan
ro han gá lá sá ról, ha nem az ön fe ledt és fesz te len
mu la to zás ról, vi ga lom ról szólt. Más kor is így
fog juk meg ren dez ni.

Tar tot tunk nyílt na po kat, szá munk ra ez is ün -
nep, hi szen ilyen kor a szü lôk kel kö zö sen tu dunk
te vé keny ked ni, aján dé kot ké szí te ni, ját sza ni és
ez ál tal be te kin tést nyer het nek az óvo da min -
den nap ja i ba.

Má jus el sô va sár nap ján mind két cso port ban
fel kö szön töt tük az anyu ká kat és nagy ma má kat. 

A gye rek nap elôtt iz gul tunk, hi szen elô zô nap
egyik fel hô szak adás a má si kat kö vet te. Sze ren -
csé re az ég ke gyes volt hoz zánk, így kel le me sen
telt el ez a nap is. Er re a nap ra ké szült el min -
den gyer mek ré szé re a sa ját je lé vel ki hí me zett
zsák, mely ben tart hat ják a ben ti ru há ju kat. El -
ké szí té sé ben kö szö ne tet mon dunk Ma szel Sán -
dor né An ci né ni nek, Ma gó csi Ág nes anyu ká nak,
Ta kács Já nos né és Ró nai Er zsé bet daj kák nak. 

Kö szö ne tem fe je zem ki a szü lôk -
nek a bi za lo mért és az együtt mû -
kö dé sért. Kü lön kö szö nöm kol lé -
gá im nak, hogy öt le te ik kel és lel ki -
is me re tes mun ká juk kal le he tô vé
tet ték, hogy ezek az ün ne pek éle -
tünk je les nap jai le gye nek.

KO VÁCS NÉ

MA SZEL AN NA

TA GÓ VO DA-VE ZE TÔ

Készültünk a karácsonyra

A Mikulás nálunk pihente ki 
fáradalmait.
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Ünnepek a felsônyáregyházi óvodában

A

ÓVODAI ÉLET

Farsangi multaságunk

Halloweenre készültünk

Nyílt napokon a szülõk is
tevékenykedtek

Elkészültek a ruhás zsákok

Anyukánknak
ajándékot
készítettünk

Gyermeknapon
arcfestõk is 
jártak nálunk

Most nem régen fogadtuk be az új gyerekeket, s már az évzáróra készülünk. Elszállt ez

az év is. Voltak benne jó dolgok, és kevésbé jók. Csendben éltük mindennapjainkat,

gondjainkkal, problémáinkkal magunkra maradtunk. Nagyon vártuk ünnepeinket,

melyekbôl hely hiányában csak ízelítôt tudok mutatni.

Mézeskalácsot sütöttünk
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK



Rá kóc zi Szö vet ség 1989-ben tör -
tént me ga la kí tá sa óta sok ré tû
te vé keny ség gel igyek szik tá mo -

gat ni a szom szé dos or szá gok ban élô
ma gyar kö zös sé ge ket meg ma ra dá su -
kért foly ta tott küz del mük ben. Mint -
hogy e kö zös sé gek jö vô je el sô sor ban
at tól függ, vál lal ják-e a fel nö vek vô
nem ze dé kek szü le ik ma gyar iden ti tá -
sát, prog ram ja ink kal, kez de mé nye zé se -
ink kel el sô sor ban az if jú sá got kí ván juk
meg szó lí ta ni. Ál ta lá nos is ko lás gyer -
me kek ré szé re Esz ter gom ban és Ba ján,
kö zép is ko lá sok ré szé re Sá to ral ja új he -
lyen és Gyô rött, fô is ko lá sok ré szé re
Szen tend rén ren de zünk rend sze res
nyá ri tá bo ro kat, és éves prog ra munk
rend sze res ese mé nye a kö zép is ko lá sok
ré szé re meg ren de zett Cul tu ra Nost ra
tör té nel mi ve tél ke dô Pan non hal mán,
va la mint az 1956-os for ra da lom és sza -
bad ság harc em lé ké re Bu da pes ten meg -
ren de zett Glo ria Vic tis tör té nel mi ve tél -
ke dô, amely nagy sza bá sú ’56-os if jú sá -
gi em lék ün nep sé günk höz kap cso ló dik.
Min den év ben már ci us 15-én kö zel
2000 ma gyar or szá gi kö zép is ko lás szá -
má ra az uta zá si költ sé gek tel jes, vagy
rész le ges fel váll alá sá val le he tô sé get
biz to sí tunk ar ra, hogy a szom szé dos

or szá gok ban az ot ta ni ma gyar kö zép is -
ko lá sok kal együtt ün ne pel jék meg nem-
 ze ti ün ne pün ket. Éves prog ra munk hoz
tar to zik to váb bá a kö zép is ko lás szer ve -
ze te ink ré szé re meg hir de tett „Fel vi dé ki
sé ták” cí mû prog ram so ro zat és a tör té -
ne lem ta ná rok ta lál ko zó ja Gyön gyö sön.

Mun kánk ban ki emel ke dô sze re pet
ját szik a ma gyar is ko lá ba tör té nô be i -
rat ko zás tá mo ga tá sa, hi szen a ma gyar
iden ti tás to vább adá sá nak leg fon to sabb
kér dé se az, hogy a szü lôk vál lal ják-e
gyer me ke ik ma gyar is ko lá ba tör té nô
be íra tá sát. Ez a kér dés kü lö nö sen a Fel -
vi dé ken ér zô dött ki, ahol a szlo vák
kor mány kü lön bö zô ma gyar el len es in -
téz ke dé sei és kez de mé nye zé sei – így
pél dá ul a nyelv tör vény és az ál lam pol -
gár sá gi tör vény – kö vet kez té ben a ma -
gyar csa lá dok je len tôs há nya dá ban a
ma gya rul be szé lô gyer me ke ket nem
ma gyar is ko lá ba írat ják.

Ezek a prob lé mák in dí tot ták a Rá -
kóc zi Szö vet sé get ar ra, hogy a Fel vi dé -
ken „Be i rat ko zá si Ösz tön díj Prog ra -
mot” hir des sen meg, en nek ke re té ben a
ma gyar is ko lá ba be íra tott gyer me kek
egy sze ri alak lom mal 10 ezer fo rin tos
be i rat ko zá si ösz tön díj ban ré sze sül nek,
amely nek át adá sa is ko lai ün nep sé ge -
ken tör té nik. 2005-2010 kö zött min den
év ben mint egy ké te zer gyer mek kap ta
meg ezt az ösz tön dí jat. A prog ram
ezek ben az évek ben tel jes kö rû en csak
a gaz da sá gi és szo ci ál is szem pont ból
hát rá nyos nak te kin tett Kö zép- és Ke let-
Szlo vá ki á ban (az Ipoly ság tól ke let re
esô te rü le te ken), va la mint a nyu ga ti or -
szág rész pe rem vi dé ke in va ló sult meg.
A töb bi ré gi ó ban csu pán a nagy csa lá -
do sok, to váb bá azon csa lá dok ré szé re
tud tunk le he tô sé get biz to sí ta ni, ahol a
gyer me kek nek na pon ta más te le pü lé -

sek re kell utaz ni ah hoz, hogy ma gyar
is ko lá ba jár has sa nak. A prog ra mot
2011-ben ki ter jesz tet tük egész Szlo vá -
kia te rü le té re, en nek kö vet kez té ben az
ösz tön dí ja zot tak szá ma 3285-re nö ve -
ke dett. Ta valy 188 ma gyar or szá gi te le -
pü lés kap cso ló dott be tá mo ga tó ként
prog ra munk ba.

Bí zunk ben ne, hogy te vé keny sé gün -
ket – kü lö nö sen a ma gyar is ko la vá lasz -
tást szol gá ló prog ra mun kat – egy re
töb ben ta lál ják tá mo ga tás ra mél tó nak.
Úgy érez zük, hogy cse lek vô össze fo -
gás sal, a me netst ra té gi ai pri o ri tá sok ra
össz pon to sít va je len tôs mér ték ben se -
gít het jük a ha tá ron tú li ma gyar kö zös -
sé ge ket jö vô jük meg ala po zá sá ban.

DR. HALZL JÓ ZSEF

A RÁ KÓC ZI SZÖ VET SÉG EL NÖ KE

Tisz telt Pol gár tár sak!
A Rá kóc zi Szö vet ség a ha tá ron tú li ma -
gyar ság – el sô sor ban a fel vi dé ki ma gyar
kö zös ség – tá mo ga tá sá ra több mint
húsz év vel ez elôtt lét re jött ci vil szer ve -
zet, amely nek te vé keny sé ge fô ként a
ma gyar nyel vû ok ta tás nép sze rû sí té sé re
irá nyul, mi vel az anya nyel vi ok ta tás a
biz to sí té ka an nak, hogy a fel nö vek vô
nem ze dé kek to vább vi szik szü le ik iden ti -
tá sát. E cél ér de ké ben évek óta nagy -
sza bá sú be íra tá si prog ra mot szer vez,
amely nek so rán ün nep élyes ke re tek kö -
zött tí ze zer fo rint egy sze ri tá mo ga tást ad
át azok nak a csa lá dok nak, ahol vál lal ják
a szü lôk gyer me kük ma gyar tan nyel vû
is ko lá ba va ló íra tá sát.

Er re a gesz tus ra a Szlo vá ki á ban je len leg
ta pasz tal ha tó ma gyar el len es meg nyil vá -
nu lá sok tük ré ben még fo ko zot tab ban
szük ség van, ezért ar ra kér jük Önö ket,
szí ves ked je nek – akár jel ké pes ado -
mánnyal is – prog ra mun kat tá mo gat ni.
Öröm mel kö zöl jük, hogy kez de mé nye zé -
sünk tá mo ga tá sá ra már na gyon sok te -
le pü lé sen gyûj tést szer vez tek, és sok
eset ben az ön kor mány za tok is a tá mo -
ga tók so rá ba lép tek.

A tá mo ga tás az aláb bi 
szám la szá má ra utal ha tó át:

11705008-20488172 (OTP Bank)

Tá mo ga tá su kat 
elô re is há lá san kö szön jük!

A Rá kóc zi Szö vet ség azért jött lét re, hogy a ha tá ron túl
(el sô sor ban a Fel vi dé ken és Kár pá tal ján) élô ma gyar
ki sebb sé gek nem ze ti, kul tu rá lis, szel le mi, köz mû ve lô dé si
és ér dek kép vi se le ti te vé keny sé gét se gít se és ha té ko nyan
részt vál lal jon iden ti tás tu da tuk meg ôr zé sé ben. Az el múlt
esz ten dôk ben je len tôs te vé keny sé get foly tat tunk ezen cél
ér de ké ben, és az im már több mint 16000 fôs tag sá gunk is
be bi zo nyí tot ta, hogy Ma gyar or szá gon je len tôs ér dek lô dés
kí sé ri a ha tá ron túl élô nem zet tár sa ink sor sát.

BEMUTATKOZIK A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
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Érdekképviseleti tevékenység és az identitástudat megôrzése

A

KÖZÉLET

mennyei Atya te kin te té nek ket -
tôs su ga ra a Fel tá ma dás és a
Pün kösd! szét vá laszt ha tat la -

nok. Pün kösd a hús vé ti idô le zá rá sa és
ko ro ná ja. Ben ne foly ta tó dik a hús vét az
Egy ház tör té ne té ben. A pün kös di him -
nusz ban ezt éne kel jük: „Édes sé ges vi ga -
szunk, drá ga ven dég, szom ja zunk, édes lé -
lek úju lás!” Egy-egy ked ves ven dé günk -
re há zunk nál mi lyen gond dal, vá ra ko -
zás sal ké szü lünk. A há zi asszony a va -
cso rát el ké szí ti, ma gát ki ké szí ti, a ház -
igaz da a fog adás ra fi gyel. Még ré geb -
ben hal lot tam egy ver si két: „Akaszd ide
a ma gá nyo dat az el ôszo ba fo ga sunk ra, lépj a
szo bánk ba me le ged ni, és fe lejtsd el ma gad ra
ven ni, ha el mégy.” Az Atya Lel ke, a Jé -
zus Lel ke ez a „drá ga ven dég”, aki ér -
ke zik. Kez det ben ta pin ta tos ven dég, de
ha szív vel fo ga dom, las san ház igaz -
dám má vál to zik (sa ját ott ho nom ban is),
én le szek az ô ven dé ge, és a ver si ke
gon do la ta va ló ra vá lik – de for dí tot tan:
A Szent lé lek lá to ga tá sa után én fe lej tem
el ma gam ra ven ni va gá nyo mat, ked -
vet len sé ge met, vissza ven ni a bû ne i met.
Már egy olyan ven dé gem ese té ben is
így van ez, aki re nagy tisz te let tel te kin -

tek, és aki nek lá to ga tá sa a sze re tet lel -
kü le tét hoz za el, hát még ha Krisz tus
Lel ke lá to gat! („Za ke us, ma a te há zad ban
kell meg száll nom!”) Le het sé ges ez? Meg -
újít té ged a Szent lé lek, leg alább év rôl
év re? Az Apos to lok Cse le ke de te i ben
Pün kösd ün ne pe a kö zös ség ben há -
rom vál to zást ho zott: A fé lel met elû zi:
A fé le lem nek a leg mé lyebb gyö ke re
min dig ez: Ár ván ma ra dok! A Mes ter
ha lá lá val az apos to lok ra ez sza kadt rá.
Hi szen ôk min dent oda hagy tak ér te!
Nincs, aki meg véd je ôket. Jé zus: „Nem
hagy lak ár ván ben ne te ket!” „Jobb nek tek,
ha el me gyek. Mert ha nem me gyek el, a Vi -
gasz ta ló nem jön el hoz zá tok.” 1 Ján 4,18:
„A sze re tet ben nincs fé le lem... Aki fél, az
még nem tö ké le tes a sze re tet ben.” Nem is
cso da. Az Egy ház szü le tik meg. Le het
egy ál ta lán fé le lem ab ban, aki egy
Anya szent egy ház ban él? És va ló ban
ÉL? Egésszé tesz: „Si mo gasd a da ra bost,
föl me len gesd a fa gyost, út ra vidd, ki té ve -
lyeg.” Jé zus Lel ke „eszünk be jut tat ja”,
hogy ami a Szent há rom ság kö zös sé gé -
nek ké pé re lett meg al kot va: a csa lád, a
vi lág ban két em ber kö zöt ti kap cso lat,
ez Krisz tus sze re te té nek tü kör ké pe le -
het a vi lág ban. Úgy élek? Sze re te tet
gyújt: Nem csak a ben nem rej lô ter mé -
szet ad ta erô ket ren de zi, ha nem új lán -
got lob bant! Is ten te remt en gem egy-
egy em be ri ta lál ko zá som, cse lek vé sem
pil la na tá ban ha fi gye lek rá, és te rem tô
sze re te té hez ala kí tom ma gam. Pün -
kösd kor a Lé lek ar ra hív min ket, hogy
ku tas suk az idôk je le it és ér tel mez zük
ôket az Evan gé li um vi lá gá nál. Kö rü löt -
tem a vi lág ban min den ese mény (há bo -
rú, nyug dí ja zá som, uno kám szü le té -
se...) egy ben jel is, az Atya üze ne te szá -
mom ra. Ami kor meg kér dez ték Karl
Barth-ot (hí res sváj ci te o ló gus), ho gyan
ké szí ti va sár na pi be szé de it, azt fe lel te:
„Egyik ke zem be ve szem a Bib li át, má sik ba
az új sá got, és az utób bit Is ten Sza vá nak vi -
lá gá nál ol va som.” Va la mennyi ünk szá -
má ra meg hí vás ez az út.

Az Úr Lel ke ve zes sen Ben ne te ket!
Is ten ál dá sá val: 

AND RÁS ATYA

A mos ta ná ban szü le tett gye re kek szü lei 
a di ófák hoz köt he tik csöpp sé ge ik fej lô dé sét,

ké sôbb majd azt em le get ve ne kik, hogy „lát já tok, ak kor
szü let te tek, mi kor eze ket a fá kat ül tet ték!“
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Csíksomlyó felé 
haladó gyalogos 
zarándokok

á lát adunk Krisz tus Urunk nak,
hogy ha za se gí tett ben nün ket a

pün kös di bú csú ról, és to vább ra is
kér jük se gít sé gét az elôt tünk ál ló fel -
ada tok hoz: tan év zá ró Is ten tisz te let,
temp lom bú csú, nap köz is tá bor min -
den gye rek nek a temp lom kert ben,
ba la to ni hit ta nos-mi nist ráns tá bor.

A temp lom kert ben nap köz is tá bor
lesz a te le pü lé sen élô is ko lás gye -
re kek nek (el sô osz tá lyo sok tól, egé -
szen gim na zis tá kig)! Idô pont ja:
2012. jú li us 9-13-ig (H-P), reg gel
7.30-tól, dél után 17.30-ig. Rész vé-
 te li díj: na pi 1000 Ft. 

Je lent kez ni 2012. jú ni us 30-ig le het.
Tel: 06 (30) 944-3939 (SMS-ben,
vagy e-ma i len: an tal.and ras@va ci -
egy haz me gye.hu) Sze re tet tel vár -
juk a je lent ke zô ket!

Plé bá ni ánk Is ten tisz te le ti rend je:
K-Sz reg gel 7 óra kor
CS-P es te 18.30-kor
Va sár nap reg gel 7.30-kor és 
11.00-kor (Ká ro lyi te le pen: 8.30-kor)
Min den csü tör tö kön 15 órá tól 
csen des Szent sé gi má dás 
és es te 7 órá tól fel nôtt Bib li a ó ra.

Min den hó nap el sô pén te kén já rom a
te le pü lé sen élô ott hon tar tóz ko dó be -
te ge ket, akik Krisz tus Urunk kal sze -
ret né nek ta lál koz ni a Szent ál do zás -
ban. Aki nek van idôs hoz zá tar to zó ja,
aki igény li a lá to ga tást, tisz te let tel ké -
rem, hogy hív ja nak. Az Is ten ke gyel -
mé re szük sé günk van a ne héz hét -
köz na pok ban. Min den hó nap el sô
pén te kén 18 órá tól Jé zus Szí ve li tá ni -
án imád ko zunk a temp lom ban.

Pünkösd: Jöjj, lobogó Láng!

H



NAP KÖZ IS TÁ BOR: fô ként óvo dá -
sok és al só ta go za tos gyer me kek szá má-
ra 2012. 06. 25-29-ig. Te ma ti kus tá bor,
ke ret tör té net tel, ki rán du lá sok kal, kéz -
mû ves ség gel. Ki rán du lá si cél pon tok,
Pi li si Do li na, Csév ha rasz ti ôs bo ró kás,
Tô ze ges tó fe nék a Ke le men er dô ben.
Pót ha rasz ti rom temp lom. A gyer me ke -
ket 8.00-órá tól vár juk, 8.30-tól reg ge li,
dél ben ebéd, majd dél utá ni uzson na
17.00-óra kor, 18.00-órá tól tá bor zá rás.
Hét fô tôl-pén te kig, vár juk a me ga dott
hé ten a gyer me ke ket. 

KE RÉK PÁ ROS TÁ BOR A BA LA -
TON KÖ RÜL. Sze ret nénk hét nap alatt
kör be ke rék pá roz ni a Ba la tont, ami na -
pi 30-km je lent. A tá bor idô pont ja 2012.
06.30-07.06-ig. Ba la ton ke ne sé rôl in du -
lunk és oda is fo gunk vissza ér kez ni.

Két éve már ezen az út vo na lon vé gig
men tünk sok- sok él ménnyel. A na pi
te ke rés szét van oszt va, köz ben für -
dünk, pi he nünk, ját szunk. Kem pin gek -
ben sá to ro zunk, ki vé telt je lent vén Sal -
föld nél, mert ott a Pá los ko los tor rom -
nál aka runk egy éj sza kát el töl te ni. Sza -
ká csot vi szünk ma gunk kal, aki fôz
ránk, va la mint kí sé rô au tó fog ja vin ni a
sát ra in kat és a ru há kat, fel sze re lé se ket.
A brin gán csak in ni va lót, für dô ru hát,
esô kö penyt vi szünk ma gunk kal. A tá -
bort az ál ta lá nos is ko lás kor osz tály szá -
má ra szer vez zük, a jó kon dí ci ó ban lé vô
10.-éves kor osz tály tól fel fe lé. Ke rék pár
úton me gyünk az észa ki ol da lon, a dé li
ol da lon ke rék pár úton vagy köz vet len
a par ton. A gyer me kek szá má ra ka land
és ki hí vás a tá bor tel je sí té se. Vár ha tó
lét szám 20-25-fô.

KÖ RÖ SI VÍ ZI TÚ RÁT SZER VE -
ZÜNK 2012. 07. 14-21-ig. Kör össza kál -
tól in du lunk és Csong rá dig sze ret nénk
le evez ni, jó idô ese tén a Ti szán foly tat -
nánk a tú rát Sze ge dig. Ví zi tú rát 16-éve
szer ve zünk bal eset nél kül, aki ket szí ve -
sen vá runk a fel sô ta go za tos gyer me -
kek tôl a fi a tal fel nôt te kig. Gyü le ke ze -

tünk ren del ke zik sa ját fel sze re lés sel, ha -
jók kal, eve zôk kel, men tô mel lé nyek kel
és sok-sok ta pasz ta lat tal, ki pró bált kor -
má nyo sok kal min den ha jó ban. Négy -
szem élyes tú ra ke nuk kal me gyünk, a
ha jók ban van (mû anyag hor dók ban) a
ru hánk, a fel sze re lé se ink, en ni va lónk.
Nincs kí sé rô au tó, min den a ha jók ban
van. Iga zi no mád tá bor, ma gunk ra fô -
zünk, kem pin gek ben sá to ro zunk, hor -
gá szunk. Vár ha tó lét szám 25-30-fô. 

ER DÉ LYI IF JÚ SÁ GI TÁ BOR 2012.
08.20.-25-ig. Fi a tal fel nôt tek nek szer -
vez zük, akik szí ve sen tú ráz nak ve lünk
a Szé kely he gyek kö zött. Szál lá sunk
Szé kely var ság ban lesz a Kü kül lô part -
ján, ahon nan tú ráz ni, he gye ket mász ni
sze ret nénk.  Gyö nyö rû rönk há zak ban,
fa lu si kosz ton, csa lá di as ven dég lá tás sal
vár nak ben nün ket. Vár ha tó lét szám
15-18-fô. 

A tá bo rok ra je lent kez ni Ke le men
Nor bert Re for má tus Lel kész nél le het:
06 (70) 316-0326

Közeledünk a nyár felé, a gyerekek nagyon érzik 
ezt és várják. Várják a szabadságot, a kötetlenséget, 
a pihenést, a szórakozást. A szülôk felelôssége, 
hogy milyen irányba terelik gyermekeiket, milyen 
programot tartanak támogathatónak. Gyülekezetünk
abban kíván segíteni, hogy értékes, tartalmas, 
izgalmas programokat kínáljon a gyermekeknek.
Szeretnénk minden korosztályt figyelembe venni, 
ezért a következô programokat állítottuk össze.

A Nyáregyházi Református Egyház Isten áldását 
kéri minden olvasó életére és családjára.
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

EGYHÁZI ÉLET

Napközis tábor a körtefa árnyékában

Dunai vízitúránk 2011-ben

Bringa tábor a Tisza tó körül 2011

Ked ves Test vé rem! 
„Min den cso da há rom na pig tart!” Min -
den ki szá má ra is me rôs ez a szó lás, ami
va ló já ban az em ber ke se rû sé gét, pesszi -
miz mu sát is jel zi. Egy részt ar ról szól,
hogy nem sza bad vi lág meg vál tó öt le -
tek nek, nagy cso dák nak hitt dol gok nak
be dôl ni, mert úgyis csa ló dás lesz a vé ge.
Más részt ar ról szól, ha egy hír fel röp -
pen, az zal azon nal fog lal koz ni kez de nek
az em be rek és mi ez zel vi gasz tal juk ma -
gun kat, úgyis csak há rom na pig be szél -
nek ró la. Úgy sem fog nak már né hány

nap múl va em lé kez ni rá, mert min den
cso da csak há rom na pig tart, és ami ki -
zök ken tett ben nün ket a meg szo kott ke -
rék vá gás ból, az ami lyen hir te len jött,
olyan hir te len el is megy.

Min den cso da há rom na pig tart. De az,
hogy idén is pün kös döt ün ne pel tünk, azt
mu tat ja, hogy van olyan cso da, amely
nem csak há rom nap ra hoz ta láz ba a vi -
lá got! Van olyan erô, amely nem mú lik el
ak kor, ami kor em be ri kö zöny, ér dek te -
len ség vagy ép pen rossz in du lat gá tat
akar na szab ni, aka dályt akar na gör dí te ni
elé. Mert nem em be ri erô fe szí té sek árán
jött lét re, ha nem Is ten aján dé koz ta ne -
künk, a Szent lé lek ere jét és cso dá ját, aki
me ge le ve nít és új éle tet ad ne künk.

Pün kösd an nak a je le, hogy Is ten a
Szent lel ké vel nem csak egy pil la nat nyi
fel lán go lást ho zott, mert a Lé lek ki ár -
adá sá nak van foly ta tá sa, kö vet kez mé -
nye, ha tá sa. Még hoz zá az, hogy bá tor sá -
got ad az ad dig bi zony ta la nok nak, erôt
az erô te le nek nek, az ô szol gá la tuk ál tal
pe dig kö zös ség, gyü le ke zet szü le tik,
amely nem lan kad meg. Er re fi gyel mez -
tet min ket ma is Is ten igé je. Is ten ígé re te
igaz és va ló ság gá vá lik éle tünk ben.

Új szív ada tik ne künk új lé lek kel, Jé -
zus Krisz tus és a Szent lé lek ál tal, aho -
gyan a Já nos evan gé li um ban is ol vas -
suk: „Mert úgy sze ret te Is ten a vi lá got,
hogy egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz
ôben ne el ne vesszen, ha nem örök él te le -
gyen.” A hit, ame lyet el fo gad ha tunk
na pon ként Is ten tôl, meg hall hat juk igé -
jé bôl és meg újul ha tunk ben ne a Szent -
lé lek tü zé vel.

Így vál hat szá munk ra is él te tô erô vé
az ígé ret, hogy a Jé zus ról szó ló be széd
ál tal a Szent lé lek hi tet te remt és fel for -
ró sít ja der medt szí vün ket, ha kér jük és
en ged jük, hogy a Szent lé lek át jár jon, és
va ló ban élet tel tölt sön meg. Ad ja Is ten,
hogy úgy le gyen! Ámen

HOR VÁTH NÉ CSO SZÁNSZKY MÁR TA
EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

SZÉL RÓ ZSA EVAN GÉ LI KUS
IF JÚ SÁ GI TA LÁL KO ZÓ

Fo nyód li get, 2012. Jú li us 18-22. (18. év tôl)
www.szel ro zsa ta lal ko zo.hu

HIT TAN TÁ BOR
Bo gács, 2012. Jú li us 28-Au gusz tus 3.

Evan gé li kus Egy ház hon lap ja:
www.evan ge li kus.hu

ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK!
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Pünkösd után, DE nem Pünkösd nélkül!
EGYHÁZI ÉLET

VESSZÔ ÁGNES

Ó, te szeretet!
Olyan jó megtalálni
Téged a hétköznapok
Sötétnek tûnô rengetegében
Itt vagy mindenhol körülöttem
Oda vagyok érted egészen,
Mert ezernyi a hangod, az érintésed
Ó te szeretet, 
nem is bírnálak nélkülözni
Te vagy ami éltet.

Én sajnálom azokat,
Akik nélküled élnek
Ôk általában jó szóval
Senkit nem illetnek
Dühösek, hôzöngô rémek
De még feléjük is türelmet szánok
Hátha a szívük megtalálom
Ó szeretet mindenkinek 
kerüljön belôled,
Kívánom a képességet, 
mert a baj innen ered
Hogy szeretet nélkül 
éldegélnek emberek
És ne feledd, szeretet, 
én nagyon szeretlek!

Sze re tet tel hív juk és vár juk Ked ves Test vé re in ket 2012. Jú ni us
30-án Szom ba ton 17 óra kor a Re for má tus-Evan gé li kus 
Temp lom ba ÖKU ME NI KUS IS TEN TISZ TE LET RE és az azt 
kö ve tô aga pé ra az Evan gé li kus Gyü le ke ze ti Ház ba.
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TÛ, CÉRNA, SEBTAPASZ, MOSÓGOLYÓ
KÉS, OLLÓ, VIASZOS ÉS MÛANYAG TERÍTÔ

SOK APRÓCIKK: PL. GUMIRAGASZTÓ,

Zöldség, gyümölcs

AJÁNDÉK CIKKEK

ÉLELMISZER
Nyáregyháza Széchenyi köz 2. Vegyesboltban kapható:

NYITVA TARTÁS: Hétfôn: 6-14-ig  •  Keddtôl-péntekig: 6-18-ig
Szombaton: 6-13-ig  •  Vasárnap: 7.30-10.30-ig  • TELEFON: 06-29/490-049 
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NYITVA TARTÁS:
keddtôl-vasárnapig 12-22-ig.  

Hétfôn és a hónap utolsó vasárnapján zárva.

RECEPTTÁR

NYÁRI SÜTEMÉNY

Hoz zá va lók: 30 dkg fi nom liszt • 1 kis ka nál sü tô por •  
só • 20 dkg vaj • 2 to jás • 15 dkg cu kor • 60 dkg érett 
sár ga ba rack • 25 dkg ri bisz ke • 2 dl tej föl
a nyúj tás hoz: liszt • a tep si ki ke né sé hez: vaj

El ké szí té se: A lisz tet a sü tô por ral össze szi tál juk, majd csi pet nyi
só val, a koc kák ra da ra bolt, kéz me leg vaj jal, az egyik fel vert to jás -
sal és 10 de ka cu kor ral gyor san össze gyúr juk. A tész tát fol pack ba
te ker jük, és leg alább 1 órá ra a hût ôszek rény be tesszük. Köz ben a
gyü möl csö ket meg mos suk, a ba rac ko kat ki ma goz zuk, a ri bisz ke
sze me it a szá rak ról le húz zuk. Ez után a té szát liszt tel be hin tett
desz kán ak ko rá ra nyújt juk, hogy egy köz epes mé re tû tep sit ki bé -
lel hes sünk ve le. A ba rac ko kat üre gük kel fel fe lé a tész tá ra ra kos -
gat juk, a ri bisz ke sze me ket a ba rack ma gok he lyé re és a ba rac kok
kö zé szór juk. A má so dik to jást a tej föl lel és a ma ra dék cu kor ral si -
má ra ke ver jük, és a gyü möl csök re lo csol juk. A tep sit 200 °C-os
sü tô be tol juk (lég ke ve ré ses sü tô ben 180 °C), és a sü te ményt kb.
40 perc alatt meg süt jük. Csi nos sze le tek re vág va kí nál juk.

El ké szí té si idô: 1 óra + a tész ta pi hen te té se
Egy adag: 951 kj/227 kcal

A ká ni ku lai ebéd, va cso ra vagy a grill par ti zá -
ró fe je ze te csak is egy hab könnyû gyü möl csös
desszert le het. De mi lyen? Egy ki csit tej szí nes,
egy ki csit ha bos, az sem baj, ha több fé le gyü -
mölcs bôl ké szül vagy va la mi lyen hû vös nya -
lánk ság gal van ki e gé szít ve. Fon tos, hogy majd -
nem olyan gyor san el ké szül jön, ahogy el fogy.

KönnyûKönnyû 
és gyü möl csös

„Min den vá gyad nak ele get ten ni:
az em be ri élet leg na gyobb mû vé sze te.
Aki nek si ke rül az bol dog.”

Kasz ner Mar git bol dog em ber
volt, mert vá gya it min dig igye ke -
zett meg va ló sí ta ni. 1994 óta dé -
del get te egy mú ze um meg va ló sí -
tá sát Nyár egy há zán. Hosszú és
küz del mes évek ve zet tek 2010-ig,
ami kor vá gya meg va ló sult. Bol -
dog gá tet te és fá rad ha tat lan ná.
He ten te két szer, ami kor a mú ze -
um nyit va tar tá sá ra ér ke zett min -
dig há ti zsák kal jött, ami újabb
szer ze mé nye ket rej tett.

A 600 éves év for du ló elôtt le -
köl tö zött a klub ba, Nyár egy há zá -
ra és kö zel 30 ké pet fes tett, ami vel
az ide lá to ga tó hí res sé ge ket és a
te le pü lé sért mun kál ko dó em be re -
ket ju tal maz ták.

A Nyáry Pál Nyug dí jas Klub
fel ter jesz tet te a fent le ír tak alap ján
a „Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja” cím re.
Örö münk re a ku ra tó ri um meg -
ítél te a dí jat. Éle té nek utol só hó -
nap ja it be ra gyog ta az az ün nep -
ség so ro zat, ahogy Ôt kö szön töt -
ték Nyár egy há zán és Bu da pes ten
ki tün te té se al kal má ból.

Kö szön töt tük Ôt és kö szön jük
Mar git ká nak mind azt az anya gi
és szel le mi ér té ket, ami vel gaz da -
gí tot ta te le pü lé sün ket.

Vé gül egy szem élyes, amit tô le
kap tam:

„Légy te hát okos és jó ker té sze lel -
ked nek. Ör vendj a hó vi rág nak, az
ibo lyá nak és a bú za vi rág nak. Az er dô
csönd jé nek. Ha egye dül vagy: an nak,
hogy egye dül le hetsz. Ha nem vagy
egye dül: an nak, hogy nem kell egye -
dül légy. Vá gyódj ar ra, amit a hol nap
hoz, és ör vendj an nak, ami ma van.”

Kö szö nöm Mar git ka! 
Nyu godj bé ké ben!

KRA VECZ LÁSZ LÓ NÉ

a nu ár ban pót szil vesz tert tar tot tunk, kö szön töt tük a „Ma gyar Kul tú ra Lo vag ját”
Kasz ner Mar gi tot, va la mint ki töl töt tük az üdü lé si csekk ké rel me ket.

Feb ru ár ban elô adást hall gat tunk Dr. Haj dú he gyi Ág nes tôl, fánk ver senyt tar tot tunk,
ahol min den in du ló I. he lye zett lett!

Már ci us ban tag sá gunk részt vett a köz sé gi ün nep sé gen, majd a hús vé ti nép szo ká sok -
ról kez de mé nyez tünk in te rak tív be szél ge tést az is ko la di ák ja i val – saj nos egy gyer mek
sem je lent meg an nak el len ére, hogy a pe da gó gu sok be ír ták a tá jé koz ta tó fü zet be.

Áp ri lis ban a klub dél utánt Dán szent mik ló son tar tot tuk, aho vá az „Ara nye sô” Nyug dí jas
Klub tól kap tunk meg hí vást. Na gyon jó han gu la tú nap volt, fi nom ebéd del, jó ze né vel.

Ma já li sunk reg ge li zés sel kez dô dött. Iga zi „pa raszt reg ge li vel” kö szön töt tük a má just,
majd foly ta tó dott a „Bo gar” ke ze alól ki ke rü lô ízes bab gu lyás sal, amit még füs tölt
csü lök kel is gaz da gí tott. Fi nom sü ti ket is hoz tak tag ja ink.
Szín ház ban is vol tunk, va la mint a Láng Mû ve lô dé si ház ban egy fer ge te ges nó ta dé lu tá -
non vet tünk részt, ami es tig tar tott.

Jú ni us 2-án Mé szá ros Ti bort – a már sok or szág ban is mert Má rai ku ta tót – lát tuk
ven dé gül. Aki is me ri és sze re ti Má ra it, to váb bi in for má ci ó kat ka pott éle té bôl, aki nem,
an nak fel kel tet te az ér dek lô dé sét. Kö szö net Ti bor nak a rend kí vü li elô adá sért.

Jú ni us 9-én az evan gé li kus te me tô ben rend be tet tük az ál ta lunk vál lalt sí ro kat
(Dr. Ri e sánszky, Ko vács Bé la).

Jú ni us 23-án az el sô fé lév ben név nap ju kat ün nep lô ket kö szönt jük.
Az el sô fé lév ben há rom szor vol tunk szín ház ban, bér le tünk van a Fô vá ro si Ope rett -
szín ház ba.

Lát ha tó, hogy nem unat ko zunk! Több ren dez vény re is len ne igény, de min den nek a
költ ség ve tés szab ha tárt.

KRA VECZ LÁSZ LÓ NÉ

A Nyáry Pál Nyug dí jas
Klub és a te le pü lés 
la kói ne vé ben mély
rész vét tel bú csú zunk
Kasz ner Mar git 
fes tô mû vész tôl.

Szépkorú tagjaink is
igyekeznek tartalmassá
tenni napjaikat. Nem csak
azzal, hogy családjaik
körében tevékenykednek,
hanem azzal is, hogy 
egy közösség tagjaként
aktívan élnek.

Márciusban részt vettünk a községi ünnepségen
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Búcsúzunk… Mozgalmas 
elsô félév 
a Nyáry Pál 
Nyugdíjas 
klubban
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DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

Telefon: 06-29/490-003 Facebook-on és IWIW-en is 
jelen vagyunk!

Akciós áraink a fenti idôtartam alatt a készlet erejéig érvényesek. A kockázatokról és mellékhatásokról
olvassa el a betegtájkoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!
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