


Kedves Olvasó!
Örömmel értesítjük, hogy

MEGJELENT
a tavalyi, 600 éves 
ünnepség DVD kiadása!

ÁRLISTA
Nyáregyháza 600 DVD 500 Ft
Gravírozott bor 2011 Ft
Címkés bor 1411 Ft
Póló (többféle méretben 
és színben) 1411 Ft

I Love Nyáregyháza 
bögre 600 Ft

Táska 600 Ft
Hûtômágnes 250 Ft
Kitûzô 250 Ft
Golyóstoll 250 Ft
Képeslap 150 Ft
1411-es okirat 
másolata 200 Ft

Konyhanyelv szótár 1500 Ft

KÖVESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2012. szep tem ber 25.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dr. Gru ber Csa ba le mon dá sát a pénz -
ügyi, te le pü lés fej lesz té si és ügy ren di
bi zott sá gi tag sá gá ról tu do má sul vet -
te, a Bi zott ság tag já nak Kom játhy Kál -
mánt meg vá lasz tot ta.

• Nyár egy há za köz ség Ön kor mány za tá -
nak 2012. I. fél évi gaz dál ko dá sá ról
szó ló be szá mo lót el fo gad ta, 2012.
évi költ ség ve té si ren de le tét a be kö -
vet ke zett vál to zá sok nak meg fe le lô en
mó do sí tot ta.

• a 2012. ok tó ber 6-án le bo nyo lí tás ra
ke rü lô Idô sek Vi lág nap ja ren dez vény -
re 90.000,- Ft-ot biz to sí tott.

• el fo gad ta a „Nyár egy há zi Fa lu na pok
2012” ren dez vény pénz ügyi el szá mo -
lá sát.

• 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 15/2009.
(XII.01.) ön kor mány za ti ren de le tet
mó do sí tot ta, így 2012. ok tó ber 1.
nap já tól a dí jak az aláb bi ak sze rint
ala kul nak:
35 li ter 129,50 Ft + ÁFA / ürí tés
60 li ter 222,00 Ft + ÁFA / ürí tés
80 li ter 296,00 Ft + ÁFA / ürí tés
120 li ter 444,00 Ft + ÁFA / ürí tés
240 li ter 888,00 Ft + ÁFA / ürí tés

• a Nyáry Pál út tól a Szen tim re te le pi
útig ve ze tô út, va la mint az Arany Já -
nos ut ca (Ki ni zsi út és Or go na ut ca
kö zöt ti sza kasz) fel újí tá sá ról dön tött,
va la mint ar ról, hogy a fe lú jí tott utak
vé del me ér de ké ben 3,5 ton nás gép -
jár mû vek be haj tá sát til tó táb lák ke rül -
nek ki he lye zés re.

• a Re for má tus Temp lom elôt ti jár da
fe lú jí tá sá hoz 71.400,- Ft ér ték ben
anya got biz to sí tott.

• dön tött a Kos suth La jos Nem ze tôr
Egye sü let tel kö ten dô együtt mû kö dé si
meg áll apo dás meg kö té sé rôl.

• elô ze te sen ki nyil vá ní tot ta azt a vé le -
mé nyét, hogy az ál la mi fenn tar tás ba
ke rü lô Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la és
A.M.I. köz ne ve lé si in téz mény az Ön kor -
mány zat ra há rí tott mû köd te té sét nem
ké pes vál lal ni a kö vet ke zô ta név ben.

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

Ün nep na pi hul la dék szál lí tás
Fel hív juk a La kos ság szí ves

fi gyel mét, hogy a meg hir de -
tett hul la dék szál lí tá si nap tár nak
meg fe le lô en 2012. no vem ber
1-e (csü tör tök) he lyett – az ün -
nep re va ló te kin tet tel – 2012.
no vem ber 3-án, szom ba ton
tör té nik a kom mu ná lis hul la dék
el szál lí tá sa.

SA U BER MA CHER MO. KFT.

Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got,
hogy az 51/1999. (XII.25.) BM ren de let 3-7. §-a ér tel mé ben elô írt kö te -
le zô ké mény sep rô-ipa ri köz szol gál ta tás kö ré be tar to zó fel ada to kat 
– a te le pü lé si ön kor mány zat köz igaz ga tá si ha tá ra in be lül –
2012. ok tó ber 1-tôl 2012. de cem ber 31-ig lát ják el a
Ma gyar Ké mény Kft. dol go zói.

A tár sas ág al kal ma zá sá ban ál ló dol go zók név re szó ló,
arc ké pes ki tû zôk kel ren del kez nek.

KÖZ MEG HALL GA TÁS! 
Ér te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy a

Kép vi se lô-tes tü let 2012. no vem ber 5-én
18.00 órá tól köz meg hall ga tást tart a
Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si Ház ban.

2012. no vem ber 6-án Fel sô nyá regy há zán,
no vem ber 7-én pe dig Szen tim re te le pen
lesz rész-fa lu gyû lés, szin tén 18.00 óra kor.

A köz meg hall ga tás ha tá ro zat ké pes tes tü le ti
ülés, ame lyen az ál lam pol gá rok, va la mint az
ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dô
tár sa dal mi és egyéb szer ve ze tek tag jai köz vet -
le nül a kép vi se lôk nek te he tik fel kér dé se i ket,
mond hat ják el ja vas la ta i kat.

Min den ér dek lô dôt tisz te let tel vá runk!

Nyáregyháza község Képviselô-testületének

FONTOSABB DÖNTÉSEI

http://www.facebook.com/nyaregyhaza
http://www.youtube.com/nyaregyhaza
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Kovács Andrásné
(sz. Kun Erzsébet) ............. augusztus 2.
Máté József .................... augusztus 10.
Humicsku Mihály ............. augusztus 21.
Pintér Sándor .................. augusztus 31.

75 évesek:
Bori Pálné
(sz. Váronyi Julianna) ....... augusztus 17.
Magyaródi Józsefné
(sz. Pálvölgyi Erzsébet) .... szeptember 6.
Gyarmati Bálintné
(sz. Sztanó Ilona) .......... szeptember 10.
Kun Istvánné
(sz. Fiel Mária Ilona) ..... szeptember 17.

80 évesek:
Kun Mihályné
(sz. Harangozo Mária) ... szeptember 19.
Bernula Istvánné
(sz. Záhonyi Terézia) ...... szeptember 23.
Szemenyei Ferenc ......... szeptember 26.

85 évesek:
Szabó Józsefné
(sz. Bernula Ilona) ............. augusztus 8.
Krizsán Józsefné
(sz. Várfalvi Erzsébet) ..... szeptember 12.

(2012.  AUGUSZTUS 1-tô l 2012.  SZEPTEMBER 30- ig)

93 éves:
Turcsik Istvánné
(sz. Kerekes Margit) ...... szeptember 10.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben! 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Oláh Zoltán és Varga Ivett 
Zsuzsanna..................... szeptember 15.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk! 

ÚJ SZÜ LÖT TEK: 

Feyôs Attila és Gyôri Rózsa fia 
Bence ........................... augusztus 7.

Bicskei Balázs és 
Jangyik Csilla Erzsébet fia

Benett ....................... augusztus 15.
Kókai József és Gados Veronika leánya

Dzsenifer ................... augusztus 22.
Bágyi Róbert és Domonyi Hajnalka fia

Ákos Jácint ................ augusztus 23.

Varga László és Tolmácsi Marianna fia
Dávid ......................... augusztus 27.

Farkas László és 
Tisztán Szilvia Melinda fia

Nimród ...................... szeptember 6.
Jékli Norbert és Epres Bettina fia

Patrik ...................... szeptember 11.
Bálint László és Kocsis Klaudia leánya

Klaudia .................... szeptember 13.

Krizsán Zsolt és Magyar Éva fia
Máté Milán .............. szeptember 22.

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 november 30-ig küld je el a ké pet
az uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

ELHUNYTAK: 

Adler Sándorné 
(sz. Zsíros Mária) .......................... (84)
Nádasdi Istvánné 
(sz. Sulan Terézia) .......................... (77)
Szabó Györgyné 
(sz. Hornyák Katalin) ..................... (83)
Juhász Vincéné 
(sz. Benkô Erzsébet) ..................... (71)
Lakatos József .............................. (65)
Aradvári József Gyula ..................... (62)
Hadas Sándorné 
(sz. Murár Mária) .......................... (79)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Önkormányzatának hivatalos lapja
Nyáregyháza Község

TÜ DÔ SZÛ RÉS
NYÁR EGY HÁ ZÁN
Ér te sít jük a la kos sá got, hogy 2012.
no vem ber 20. és no vem ber 28. kö -
zött is mét in gye nes tü dô szû rés lesz
köz sé günk ben, me lyen a sa ját ér de -
kük ben aján lott részt ven ni! 

A VIZS GÁ LAT IDÔ PONT JAI: 
No vem ber 20. Kedd 08.00 - 13.30 
No vem ber 21. Szer da 11.30 - 17.30 
No vem ber 22. Csü tör tök 08.00 - 13.30 
No vem ber 23. Pén tek 08.00 - 13.30
No vem ber 26. Hétfô 11.30 - 17.30
No vem ber 27. Kedd 08.00 - 13.30 
No vem ber 28. Szer da 11.30 - 17.30 

HE LYE: 
Idô sek Nap kö zi Ott ho na 
Nyár egy há za, Ady End re út 1/A. 

FON TOS TUD NI VA LÓK: 
– Kér jük, hogy a vizs gá la ton le he tô leg

mun ka idôn kí vül je len jen meg! 
– Aki egy éven be lül volt tü dô szû ré sen

(pl. más he lyen) kér jük, hogy an nak
iga zo lá sát (szem élye sen vagy csa -
lád tag jai ál tal) szí ves ked jék be mu -
tat ni! 

– Sze mé lyi iga zol ványt, TB kár tyát,
va la mint az elô zô év ben ka pott
iga zo lást hoz za ma gá val!

– A vizs gá lat al kal mas a tü dô be teg sé -
gek idô be ni fel is me ré sé re. Pa nasz
nél kül is le het be teg!

KIADJA: 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

MEGJELENIK: kéthavonta, 
1400 példányban 

FELELÔS SZERKESZTÔ: 
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZÔSZERKESZTÔ: 
Princz Mihály 

CÍMLAP: 
Kopjafa a temetôben

KAPCSOLAT: ujsag@nyaregyhaza.hu 

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

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

Bágyi Ákos Jácint

Bálint Klaudia

4. szá zad ban min den szen tek ün ne -
pét a pün kösd utá ni el sô va sár nap
ül ték meg, és az or to dox ke resz tény

egy ház ma is ek kor tart ja. A kez det ben az
összes ke resz tény vér ta nú ra, ké sôbb „min -
den tö ké le tes igaz ra” em lé ke zô ün nep a 8.
szá zad ban te vô dött át no vem ber 1-jé re, egy
kel ta ün nep idô pont já ra. Jám bor La jos frank
csá szár 835-ben IV. Ger gely pá pa en ged élyé -
vel már hi va ta lo san is el is mer te az új ün ne -
pet, így et tôl kezd ve a min den szen tek az
egész ka to li kus ke resz tény ség ün ne pe lett.

Min den szen tek Ma gyar or szá gon
2000-ben, öt ven év után lett is mét mun -
ka szü ne ti nap.

A no vem ber 2-ai ha lot tak nap ja jó val
ké sôb bi ere de tû: Szent Odi ló clu nyi apát
998-ban ve zet te be em lék na pul a Cluny
apát ság alá tar to zó min den ben cés ház ban.
Ha ma ro san a ben cés ren den kí vül is meg ül -
ték, és a 14. szá zad ele jé tôl a ka to li kus egy ház
egé sze át vet te.

A ha lot tak ról, el hunyt sze ret te ink rôl va ló
meg em lé ke zés, az ér tük va ló köz ben já rás a
pur ga tó ri um (tisz tí tó hely) ka to li kus hit té -
te lén ala pul. Azok nak, akik Is ten ke gyel mé -
ben huny tak el, de tör lesz ten dô bûn- és
bün te tés te her van még lel kü kön, Is ten szí ne
elôtt meg kell tisz tul ni uk. Lel ki leg nagy
vi gasz ta lás a hát ra ma ra dot tak nak, hogy

te het nek va la mit el köl tö zött sze ret te i kért
imá val, ve zek lés sel, szent mi sé vel. A ha lot -
tak na pi gyász mi sék az örök élet rôl és a
fel tá ma dás ról szól nak.

Ál ta lá nos szo kás sze rint az elôt te va -
ló nap dél után ján, a „ha lot tak es té jén”
rend be hoz zák a sí ro kat; vi rá gok kal,
ko szo rúk kal fel dí szí tik, és az es te kö ze -
led té vel, gyer tyák kal, mé cse sek kel ki -
vi lá gít ják, „hogy az örök vi lá gos ság
fé nyes ked jék” az el huny tak lel ké nek.
Ma gyar or szág egyes vi dé ke in ha ran -
goz tat tak a csa lád ha lot ta i ért, más hol
ételt aján dé koz tak a sze gé nyek nek. So -
kan úgy tar tot ták, hogy a ha lot tak ezen
az éj sza kán ki kel nek a sír ból, így a csa -
lá di la ko mán ne kik is te rí tet tek, és min -
den hely iség ben lám pát gyúj tot tak,
hogy el iga zod ja nak a ház ban. Egyes
fal vak ban ezen a na pon vá lasz tot ták
meg a bí rót, fo gad ták fel a cse lé de ket.

A nyár egy há zi te me tô ben is meg em -
lé kez nek a csa lá dok el hunyt hoz zá tar -
to zó ik ról, ro ko nok ról, is me rô sök rôl.
A sí rok rend be té te lé nél vi szont na gyon
fon tos oda fi gyel ni, hogy a sze me tet
csak a ki je lölt hely re sza bad rak ni, mert
az el do bált ko szo rúk, és egyéb hul la dé -
kok nem csak a sír kert ren de zett sé gét
bont ják meg, de a kö zös gyer tya gyúj tás
es té jén a sö tét ben köz le ke dôk ré szé re
még bal eset vesz élyes is le het. Fon tos
te hát a rend re vi gyáz ni.

Ide gen ben el hunyt, is me ret len föld -
ben nyug vók em lé ké nek a te me tô ke -
reszt vagy más kö zös sé gi te me tô jel kö -
rül gyúj ta nak gyer tyát. A gyer tya gyúj -
tás nál ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a
bal eset ve szély re, hogy ru há zat vagy a
szá raz nö vény zet ne kap has son láng ra.

Min den szen tek a ka to li kus egy ház ban az összes üd vö zült
lé lek em lék nap ja, a pro tes tan tiz mus az el huny tak ról em lé ke -
zik meg ilyen kor. Az ezt kö vetô ha lot tak nap ja fo ko za to san
vált egy há zi ün nepbôl az el huny tak ról va ló ál ta lá nos meg -
em lé ke zés sé. No vem ber 1-je min den szen tek ün ne pe, no vem -
ber 2. pe dig ha lot tak nap ja a ke resz tény vi lág ban.
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KÓ BOR EBEK BE JE LEN TÉ SE
Tá jé koz tat juk Tisz telt La ko sa in kat, hogy te le pü lé sün kön, a köz -
te rü le ten gaz dát la nul kó bor ló ebek el szál lí tá sá ról a Szo mo rú
Szív Ál lat men tô Szol gá lat gon dos ko dik.

La kos sá gi be je len té se ket a Pol gár mes te ri Hi va tal ügy fél szol-
gá la ti ide jé ben Mo no ri Jó zsef né ügy in té zô a (29) 690-184-es
te le fon szá mon fo gad ja.

A Szo mo rú Szív Kft. mun ka tár sai Gyöm rô rôl ér kez nek a be je -
len tést kö ve tô en, ezért kér jük, ve gyék fi gye lem be a be je len tés
és a hely szín re ér ke zés kö zött el telt idôt, va la mint gon dos kod -
ja nak az ál lat be fo gá sá ról.



Nyár egy há za Köz ség Ön kor mány za ta az Em be ri Erô -
for rá sok Mi nisz té ri u má val együtt mû köd ve a 2013. év re
ki ír ja a Bur sa Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj pá lyá za tot fel sô ok ta tá si hall ga tók szá má ra a

2012/2013. tan év má so dik és a 2013/2014. tan év el sô fé lé vé re vo nat ko -
zó an (A tí pu sú pá lyá za ti ki írás), va la mint a fel sô ok ta tá si ta nul má nyo -
kat kez de ni kí vá nó fi a ta lok szá má ra (B tí pu sú pá lyá za ti ki írás).

A Bur sa Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj rend szer
cél ja az esély te rem tés ér de ké ben a hát rá nyos hely ze tû, szo ci ál isan rá -
szo ru ló fi a ta lok fel sô fo kú ta nul má nya i nak tá mo ga tá sa. E cél el éré sé -
nek ér de ké ben a kor mány mind köz pon ti költ ség ve té si, mind pe dig
ön kor mány za ti for rá so kat is mo bi li zál. A Bur sa Hun ga ri ca több szin tû
tá mo ga tá si rend szer, amely nek pénz ügyi fe de ze te ként há rom for rás
szol gál: a te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal nyúj tott tá mo ga tás; a me -
gyei ön kor mány za tok ál tal nyúj tott tá mo ga tás és a fel sô ok ta tá si in téz -
mé nyi tá mo ga tás. A Bur sa Hun ga ri ca ösz tön díj in téz mé nyi ré szé nek
for rá sa a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek költ ség ve té sé ben meg je lölt el kü lö -
ní tett for rás, me lyet a fel sô ok ta tá si in téz mé nyek fo lyó sí ta nak.

Bur sa Hun ga ri ca „A” tí pu sú ösz tön díj pá lyá za ti fel té te lei (2 ta nul-
 má nyi fél év re pá lyáz ha tó):
• la kó hely a pá lyá za tot meg hir de ti te le pü lé si ön kor mány zat te rü le tén
• hát rá nyos szo ci ál is hely zet
• fel sô ok ta tá si hall ga tói jog vi szony iga zol ha tó meg lé te (a pá lyá za ti

ki írás ban rész le te zett fel té te lek nek meg fe le lô en)

Bur sa Hun ga ri ca „B” tí pu sú ösz tön díj pá lyá za ti fel té te lei (6 ta nul -
má nyi fél év re pá lyáz ha tó):
• la kó hely a pá lyá za tot meg hir de tô te le pü lé si ön kor mány zat te rü le tén
• hát rá nyos szo ci ál is hely zet
• ko ráb ban még nem nyert fel vé telt fel sô ok ta tá si in téz mény be

Fi gye lem! Vál to zás a pá lyá zás rend jé ben!
A pá lyá zat be adás hoz a Bur sa Hun ga ri ca Elekt ro ni kus Pá lyá zat ke ze -
lé si és Együtt mû kö dé si Rend sze ré ben (a to váb bi ak ban: EPER-Bur sa
rend szer) pá lyá zói re giszt rá ció szük sé ges, mely nek el éré se:
https://www.eper.hu/eper bur sa/paly/paly be lep.aspx. A re giszt rá -
ci ót kö ve tô en le het sé ges a pá lyá za ti ada tok fel töl té se a csat la ko zott
ön kor mány za tok pá lyá zói ré szé re. A szem élyes és pá lyá za ti ada tok
fel töl té sét kö ve tô en a pá lyá za ti ûr la pot ki nyom tat va és alá ír va a te le -
pü lé si ön kor mány zat nál kell be nyúj ta ni uk a pá lyá zók nak. A pá lyá zat
csak a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott csa to lan dó mel lék le tek kel
együtt ér vé nyes. A pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott va la mely mel -
lék let hi á nyá ban a pá lyá zat for mai hi bás nak mi nô sül. A be nyúj tott
pá lyá za tok be fo ga dá sát az ön kor mány zat nak az EPER-Bur sa rend -
szer ben iga zol nia szük sé ges. A nem be fo ga dott pá lyá za tok a bí rá lat -
ban nem vesz nek részt. (Bô vebb in for má ció: www.emet.gov.hu)

A pá lyá zat rög zí té sé nek és az ön kor mány za tok hoz tör té nô 
be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2012. no vem ber 23.

A pá lyá za ti ki írá sok a Pol gár mes te ri Hi va tal tit kár sá gán át ve he tôk,
il let ve a www.nya regy ha za.hu ol dal ról is le tölt he tôk.

A pá lyá za tot a la kó hely sze rint il le té kes te le pü lé si ön kor mány zat
pol gár mes te ri hi va ta lá nál kell be nyúj ta ni.

r te sít jük a Tisz telt La kos sá got, hogy
az OTP Bank meg kezd te a 2012. áp -
ri lis 30-ig le járt la kás ta ka rék-pénz tá -

ri szer zô dé sek meg ta ka rí tott össze ge i nek
ki u ta lá sát a Dán szent mik lós-Nyár egy há -
za Ví zi köz mû Tár su lat ré szé re. A fen ti
dá tu mot kö ve tô en, il let ve a jö vô ben le já -
ró szer zô dé sek meg ta ka rí tott össze gei a
le já ra tot kö ve tô en ke rül nek ki u ta lás ra.

A már le járt LTP szer zô dé sek ki u tal ha -
tó össze ge sok eset ben né hány ezer Ft-tal
meg ha lad ja a tény le ge sen ki u ta lás ra kért
in gat la non kén ti 212.000,- Ft-ot. Amennyi -
ben van 212.000,- Ft fel et ti összeg a szer -
zô dô szám lá ján, va la mint a szer zô dô fél

ren del ke zik az OTP Bank nál ve ze tett la -
kos sá gi fo lyó szám lá val, a bank au to ma-
 ti ku san ki u tal ja a kü lön bö ze tet a la kos
fo lyó szám lá já ra.

Az OTP Bank nál la kos sá gi fo lyó szám-
 lá val nem ren del ke zô ügy fe lek le járt
la kás ta ka rék pénz tá ri szer zô dés ese tén –
amennyi ben LTP szám lá ju kon 212.000,-
Ft fel et ti összeg gyûlt össze – a kü lön-
 bö ze tet az OTP Al ber tir sai Fi ók já ban
tud ják fel ven ni.

Az OTP a meg ta ka rí tott összeg ki u ta lá -
sát kö ve tô en az ügy fél ré szé re la kás ta ka -
rék szám la ki vo na tot küld, mely nek zá ró
egyen le ge nul la fo rint. Amennyi ben a
szám la ki vo nat ban a „Szám la meg szün te -
tés (Áll. Tám.)” és „Szám la meg szün te tés
(Be tét)” so rok össze ge meg ha lad ja a
212.000,- Ft/in gat lan össze get, ak kor az
ügy fél szám lá ján a ki u ta lás kor kü lön bö -
zet állt ren del ke zés re, mely nek pon tos
össze gé rôl az Al ber tir sai Fi ók aláb bi el ér -
he tô sé ge in le het ér dek lôd ni:

OTP Bank Al ber tir sai Fi ók
2730 Al ber tir sa, Va sút ut ca 4/a.
Tel.: 06 (53) 570-100

Nyit va tar tás:
Hét fô: 07.45-17.00
Kedd: 07.45-15.00
Szer da: 07.45-16.00
Csü tör tök: 07.45-15.00
Pén tek: 07.45-14.00

A kü lön bö ze tet az LTP szer zô dést kö tô
ügy fél ki zá ró lag szem élye sen, ér vé nyes
sze mé lyi iga zol vány és lak cím kár tya be -
mu ta tá sá val ve he ti fel. Kér jük a la ko so -
kat, hogy a la kás ta ka rék pénz tá ri szer zô -
dést min den kép pen le gye nek szí ve sek
ma guk kal vin ni.

Azok nak a szer zô dôk nek, akik nem
Pré mi um 0.5-ös LTP szer zô dést, ha nem
Mé di um, Len dü let+ vagy Per fekt szer zô -
dést kö töt tek, tu laj do ni lap má so la tot is
ma guk kal kell vin ni ük.

Amennyi ben a szer zô dô fél nem tud ja
fel mu tat ni az ere de ti LTP szer zô dést, nyi -
lat koz nia kell az Al ber tir sai Fi ók ban ar -
ról, hogy nem áll ren del ke zé sé re a szer zô -
dés (el vesz tet te, nem ta lál ja, stb.)

DÁN SZENT MIK LÓS-NYÁR EGY HÁ ZA

VÍ ZI KÖZ MÛ TÁR SU LAT

l ké szült a köz te me tô ben a ra va ta lo zó elô te ré nek fe lú jí tá sa – az egye -
net len be ton fe lü let re tér kô bur ko lat ke rült. Az épü let ol dal só fa lán

lé vô ab la kot aj tó ra cse rél tük, és ha ma ro san az ács mun ká la tok is be fe je -
zôd nek – az épít mény ol da lán tor nác ke rül ki a la kí tás ra. A fe lú jí tás össze -
sen 925 000 fo rint ba ke rült az Ön kor mány zat nak.

Ren ge teg olyan te en dô van még a te me tô te rü le tén (sa ját kon té ne rek
be szer zé se, eresz csa tor na ja ví tá sa/cse ré je, a nyí lá szá rók és a pa dok le fes -
té se), mely to váb bi in téz ke dé se ket igé nyel, ezek több sé gé re azon ban csak
a kö vet ke zô év ben tu dunk sort ke rí te ni.

BEVÉTELEK

Forrás Összeg

Költségvetésben biztosított összeg 1 260 000 Ft
Költségvetésben biztosított ÁFA 340 200 Ft
Cégek, vállalkozók, lakosok 
anyagi támogatása

1 527 000 Ft

Közterület foglalások 260 000 Ft
Emléktárgyak értékesítése 66 155 Ft

Összesen 3 453 355 Ft

KIADÁSOK

Megnevezés Összeg

Megbízási díj + járulékok 204 360 Ft
Telefondíj 87 492 Ft
Fellépôk díjai és utazási költségek 
(sztárfellépôk, csoportok 
utazási költsége, orgonakoncert,

1 420 060 Ft

Star Wars Klub, rúdtáncosok, stb.)
Áramhely kialakítás 21 661 Ft
Parlament látogatás buszköltsége 158 750 Ft
Útlezárás, katasztrófa védelem 
eljárási költségei

126 439 Ft

Médiák (Gemini TV, 
Dabas TV, SpotNet)

171 200 Ft

Élelmiszerek, italok 
a vendégfogadáshoz

210 904 Ft

Hangosítás 190 500 Ft
Mobil WC 60 960 Ft
Sörpad bérlés 47 625 Ft
Nyomdai tevékenység 75 203 Ft
Ugrálóvár 127 000 Ft
Civil szervezetek támogatása 55 000 Ft
Egyebek (kiállítási kellékek, 
dekoráció, karszalagok, 
karbantartási anyagok, 
buborékfújó gép és folyadék, 
kordonhoz anyagok, arcfestékek, 331 464 Ft
mûanyag evôeszközök 
és rozsdamentes fém tálak, 
sütemény, gázpalack,
írható DVD lemezek, stb.)

Összesen 3 288 618 Ft

ÚTFELÚJÍTÁSOK NYÁREGYHÁZÁN
elentôs problémát okoz útjaink rossz állapota, sok helyütt szinte járhatat-
lanok a földutak. A Képviselô-testület korábban felmérette az összes bel-

területi út állapotát, hogy tervezett útjavításokat, felújításokat végezhessen.
Augusztusban megvalósult az Illatos út felújítása ún. mart aszfaltos, emulziós
technológiával, mely az ott lakók nagy megelégedését szolgálta.
A Képviselô-testület szeptemberben további – hasonló technológiával és áron
megvalósítható – útfelújításokról döntött. Szerencsére az idôjárás is alkalmas volt
az építésre, így még idén elkészülhetett az 1285 m hosszú „temetôi út” a Nyáry
Pál út és Szentimretelep között, valamint az Arany János utca Kinizsi út és Orgona
u. közötti szakasza (330 m). A döntésnél szempont volt, hogy az út érintett-e a II.
ütemes csatorna-beruházásban, hogy hányan használják rendszeresen, ill. hogy a
temetôi út – felújítás után – alkalmas lehet arra, hogy a kerékpárosok ezt
használják majd a településrészeket összekötô fôútvonal helyett.
Az utak megépítése 7,7 millió forintba került az Önkormányzatnak.
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i u tán nyil vá nos sá vált, hogy
idén is meg ren de zés re ke -
rül nek a fa lu na pok, eszé be

ju tott egy ba rá tom nak, Mi ló nak, és fel -
esé gé nek Ági nak, hogy mi len ne, ha
Nyár egy há zán is össze jön ne né hány
mo to ros és fel vo nu lást is tar ta na? Jó öt -
let nek tar tot tuk Csák Im re ba rá tom mal
és az öt let gaz dák kal, majd be szél tünk-
be szél tünk ró la. Ad dig si ke rült be szél -
get ni, amíg el ké szült a fa lu na pok prog -
ram fü ze te, mely rôl si ke re sen le ma rad -
tunk. Na, se baj – gon dol tuk – majd be -
szé lünk a fô szer ve zô vel (Györ gyi ke) és
fel vá zol juk az el kép ze lé se in ket (hely,
idô pon tok, út vo nal terv, stb.). Leg na -
gyobb meg le pe té sünk re ma xi má li san
po zi tív fo gad ta tá sa volt az öt le tünk nek
a Hi va tal ré szé rôl, és min den ben tá mo -
gat ták az el kép ze lé se in ket. 

Ezek után már „csak” szer vez ni és
me lóz ni kel lett. Fel tet tük az in ter net re
az idô pon tot és a prog ra mo kat, és vár -
tuk a fo gad ta tást. Vol tak vissza jel zé sek,
de ag gód tunk a lét szám mi att. Ami kor
ki de rült és so kak szá má ra kéz zel fog ha -
tó vá vált az ese mény meg va ló sí tá sa,

pél dát lan össze fo gást ta pasz tal tunk a
nyár egy há zi ak ré szé rôl! Min den ki se gí -
te ni akart és se gí tett is! Fel aján lá sok
töm ke le ge ér ke zett hoz zánk, ami lel ke -
sí tett ben nün ket. 

El kö vet ke zett a várt nap, és jöt tek-jöt -
tek a mo to ro sok, több mint 100-an.
Öröm mel vet tük tu do má sul, hogy a
ve te rán mo tor szép ség ver seny re 19
mo tort ne vez tek be. A KONY HAI

SZE MÉLY ZET NEK (igen, így nagy be -
tûk kel) kö szön he tô en na gyon fi nom
bab gu lyás sal, le csó val és lán gos sal tud -
tuk meg ven dé gel ni ide ér ke zô mo to ros
tár sa in kat. 

Pró bál tuk szí nes prog ra mok kal mú -
lat ni az idôt, (mo to ros las sú sá gi ver -
seny, mo tor blokk do bó ver seny) a
fel vo nu lá sig. A fel vo nu lás elôtt Ke le men
Nor bert Tisz te le tes Úr me gál dot ta a

mo to ro kat, amit ezú ton is sze ret nék
meg kö szön ni Ne ki! El in dul tunk a
meg be szélt út vo na lon. Sok-sok mo tor
Nyár egy há zán! Fel eme lô volt lát ni az
em be rek ér dek lô dé sét. Vissza ér ve a
hely szín re, új ra friss lán gos sal vár ták
a mo to ro so kat, akik szá má ra egész
nap ren del ke zés re áll tak a kony há ban
dol go zók (ma xi má lis kö szö net Ne kik).
A mo tor szép ség ver senyt Mi ló ba rá tunk
Cse pel je nyer te meg, Ki rály Jó zsef MZ
Trophy De Lu xe-a és Gyar ma ti An na
MZ Trophy-ja elôtt. Át ad tuk a dí ja kat,
amit a Pol gár mes te ri Hi va tal fe la ján lá -
sá nak kö szön he tô en vá sá rol tunk meg.
Kö szö net Faj ka La jos nak a han go sí tá -
sért, min den se gí tô nek a sok mun ká ért
és kü lön kö szö net Csák Im re ba rá tom -
nak a ren ge teg se gít sé gért! 

A nagy ér dek lô dés re va ló te kin tet tel:
JÖ VÔ RE, VE LE TEK, UGYAN ITT!

CSER NAI IST VÁN

Al bert Gergô, Al bert Ot tó, Al gi da Fa gyi zó, An tal And rás,
Ar ra bo na TÉSZ, Bar tos An dor, Bé kés La jos né, Ber nu la
Mi hály né, Bfb Plus Kft., Ca ri la Ter mék gyár tó és Ke res kedô Kft.,
Crazy Girls tánc cso port, Csák Im re, Cser nai Ist ván, Cser nai
Zsa nett, Csi ló Ist ván né, DA KÖV Kft., Dirty Dan cer tánc cso port,
Dó ri Jó zsef, Dr. Ba ta Szö vet ke zet, Dr. Gru ber Csa ba,
Dr. Ho mo ki Ka ta lin, Dr. Pén zes No é mi, Dr. Szûcs La jos,
Eger sze gi Ker té szet, Eg re si Pé ter, Ep res Trans Kft.,
Eri ka-Ká vé zó, Fá bi án Fe lí cia, Fa-Ko vi Kft., Far kas Lász ló,
Fe ke te Ve ro ni ka, Föld vársz ki Já nos, Fü ri Ani ta, Ga me dan ce
tánc cso port, Ge cser Já nos né, Gom bóc da Fa gyi zó, Gru ber
Csa ba, Ha gyo mányôrzô és Sze re tet Cso port, He ve si Aran ka,
Hev hor Bt., Hi das-Tûzép Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt.,
Il di kó vi rág bolt, Ilo na vi rág bolt, Ja ku bik Ág nes, Kal már Ta más,
Kecs kés Pé ter, Ke le men Nor bert, Ke me nár Má ria, Kis bo ró ka
Bá be gyüt tes, Ko csis Sán dor, Kol lár Gergô, Kos suth La jos
Nem zetôr Egye sü let, Ko vács Zsu zsan na, Kra vecz Lász ló né,
Kri zsán Mi hály, Li zics ka Oli vér, Ma la ta Im re (100Ft-os bolt),
Ma ros vá ri Lász ló né, Má so dik IN NO-KOM Kft., Ma szel Ce cí lia,
Ma szel Lász ló, Ma szel Ta más, Mé hész Lász ló, Mé szá ros Lil la,
Me zei Ber na dett, Mi lo szer ni Lász ló né, Mo hel lá né Pá rizs

z elô ze tes ne ve zé sek alap ján már
tud ni le he tett, hogy szép szá mú
részt ve vô vel tud juk majd le bo -

nyo lí ta ni a tor nát. Reg gel, a ne ve zé sek
le adá sa so rán ki csit ag gód tunk, mert a
há rom pá lyás le bo nyo lí tá si rend mi att a
há rom mal oszt ha tó szá mú ne ve zés az
op ti má lis, és csak jöt tek-jöt tek a csa pa -
tok. Vé gül 15 csa pat ne ve zett. Öröm mel
vet tük tu do má sul, hogy La ci ba rá tunk
em lé ke na gyon sok hely rôl vonz ide csa -
pa to kat. Vol tak itt Bu da pest rôl, Mo nor ról,
Pi lis rôl és vé gül, de nem utol só sor ban,
sok csa pat Nyár egy há zá ról! Kis ka pu köz -
já ték és a pol gár mes te ri meg ha tó meg -
nyi tó után, ra gyo gó idô ben, La ci uno ká já -
nak kezd ôrú gá sá val el kez dôd het tek a
meccsek. 

Amíg foly tak a küz del mek, a kony ha sá -
tor ban el kezd ték ké szí te ni az ebéd re
szánt bab gu lyást. Há la a ki ta lált le bo nyo -
lí tá si rend nek, a cso port küz del mek vé gé -
re min den ki nek le he tô sé ge volt ebé del ni.
A fi nom ebéd után (kö szö net a sza kács -
nak és a se gí tôk nek!) a cso por tok el sô

Krisz ti na, Mo no ri Mil li Pék ség, Mo nor táp Kft., Mor vai Vil mos,
Ná ná si Fe renc né, Nyár egy há zi Nó ta és Nép dal kör, Nyár egy há zi
Pék ség, Nyár egy há zi Ze ne ba rá tok Kö re, Nyáry Pál Lö vészk lub,
Nyáry Pál MGTSZ, Nyáry Pál Nyug dí jas Klub, Nyúl Gab ri el la,
Or szág Mi hály, PA CO ’78 Bt., Pál fi Ist ván, Pa max Kft., Pánc zél né
Ko vács Ilo na, Pász tor Jó zsef, Pász tor Ká roly né, Pát ria Ta ka rék,
Po gá csás Ti bor, Nyár egy há zi Fa lu védô és Ön kén tes Tûzol tó
Köz hasz nú Egye sü let, Pri belszky Kis bolt, Princz né Hoj nos
Krisz ti na, Pu rosz Te o dor, Rab Lász ló, Rácz Lász ló, Re ich Lász ló,
Re ich né Tal lá rom Györ gyi, Re vák Ist ván, Re vák né Sefôzô
Mó ni ka, Ró nai Er zsé bet, Roz man Jó zsef, Sei Shin Ryu Stift
Do jo Kem po Ka ra te csa pat, Serfôzô Jó zsef né, Sin ka Kft.,
Soly mo si Zol tán, Soly mo si Zol tán né, Sport Ven déglô, Sza bó
Im ré né, Szé csi Anett, Szed re si né Szla ma Tí mea, Sze me ré di
Il lés, Szemôk Ist ván né, Szi tó Sán dor és csa lád ja, Ta vassy-
Ta kács Ág nes, Tisz tán La jos, Tóth And rás, Tóth Ár pád, TS Gast -
ro Kft., Tun ner Ta más, Ve cse rek And rea, Ve cse rek Ibo lya és
csa lád ja, Vér tes Net, Vo lensz ki Ist ván és a Fo ur tis si mo Ze ne kar,
va la mint a Pol gár mes te ri Hi va tal mun ka tár sai, a Nyáry Pál
Ál ta lá nos Is ko la és A.M.I. pe da gó gu sai és tech ni kai dol go zói,
a Nap su gár Óvo da pe da gó gu sai, és te le pü lé sünk köz mun ká sai.

két he lye zett jei ke reszt be ját szás sal dön -
töt ték el a há rom dön tô be ke rü lô csa pa -
tot. A dön tô be vé gül a Nagy ra vá gyók, a
Vad Ka nok és a Bi tang Jó csa pa ta ke rült.
Kör mér kô zé sek után a Nagy ra vá gyók

csa pa ta nyer te a tor nát. 
Idén el ôször a Pol gár mes te ri Hi va tal tá -

mo ga tá sá nak kö szön he tô en díj az tuk a
leg jobb ka pust: Mu rár Dá vi dot, a leg jobb
já té kost: Lan tos Ist vánt és a gól ki rályt:
Si mon Zsol tot is. A tor na jó han gu lat ban,
a csa lád je len lé té ben ért vé get. 

Itt sze ret nék kö szö ne tet mon da ni min -
den ki nek, akik se gí tet tek a han go sí tás ban,
a tor na szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban.
Kü lön ki emel ném a já ték ve ze tôk (Al bert
Dá vid, Al bert Ger gô, Czi ra Pis ti) mun ká ját,
akik a tû zô na pon vé gig bír ták a küz del mek
le ve zény lé sét és ad mi niszt rá lá sát.

A vé gén áll jon itt a tor na mot tó ja: 
„EM LÉ KED ÖRÖK, MUN KÁS SÁ GOD
MEG IS MÉ TEL HE TET LEN!”

CSER NAI IST VÁN

Mivel és hogyan is kezdjem? Sokak meglepetésére a
falunapokon, Nyáregyházán megjelentek a motorosok!
Hogy kerültek ide? Kalandos és elég melós történet. 

A falunapok keretein belül – vasárnap – immár második alkalommal került megrendezésre

Farkas Laci barátunk emlékére szervezett kispályás labdarúgó torna (reméljük, hagyomány lesz). 

A mo tor szép ség ver seny gyôztesei
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I. Nyáregyházi Veterán 
Motor Szépségverseny
és Motoros Találkozó

„FELEMELÔ VOLT LÁTNI AZ EMBEREK ÉRDEKLÔDÉSÉT.”

A Nyáregyházi Falunapok sikeres lebonyolítását segítették:

II. FARKAS LÁSZLÓ EMLÉKTORNA
KÖZÉLET KÖZÉLET

A

M
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szer ve zôk nek új ra azon kel lett tör ni ük a fe jü ket, hogy mi -
lyen prog ra mok kal ké szül je nek, ame lyek a leg ki seb bek tôl
a le gi dô seb be kig kel le mes szó ra ko zást nyúj ta nak min -

den ki nek. A cél az volt, hogy idén is ha son ló an sok szí nû prog ram -
so ro zat vár ja az ér dek lô dô ket, mint ami lyen az elô zô évi volt.

A há rom nap alatt vál to za tos prog ra mok ré sze sei le het tünk,
hu mor ral, ze né vel, gyer mek mû so rok kal és sok más ér de kes -
ség gel együtt. Részt ve vô ket kér dez tem ar ról, ho gyan érez ték
ma gu kat a há rom na pos ren dez vé nyen:

TÓTH ALE XAND RA:

„Na gyon tet szett az idei fa lu na pi ren dez -

vény. Össze ha son lít va a ta va lyi val, sze rin tem

job ban si ke rült, mert nem kö vet ték egy mást

olyan sû rûn a prog ra mok. Min den kor osz tály,

ki csik tôl kezd ve a le gi dô seb be kig meg ta lál ta

a ma gá nak va ló elô adást. A ren dez vény nem

csak a ko rom be li e ket, ha nem az egész köz -

sé get jó kedv re de rí tet te, vi dám sá got ho zott a

fa lu ba er re a pár nap ra. Emel lett, sok em bert

meg moz ga tott. Szá mom ra a szom ba ti nap

volt a leg iz gal ma sabb. Nagy lel ke se dés sel vár tam a kon cer te -

ket, ahol ta lál koz hat tam az elô adók kal. Iga zán szín vo na las mû -

sort si ke rült elô ad ni uk. Kö szö net jár min da zok nak, akik részt

vet tek a ren dez vény meg szer ve zé sé ben és meg va ló sí tá sá ban.

Na gyon vár juk már a 2013-as fa lu na pot!”

FO UR TIS SI MO ZE NE KAR:

„Ez a há rom nap is mét

meg mu tat ta, hogy csak

össze fo gás sal, ki tar tó mun -

ká val le het össze hoz ni egy

olyan szín vo na las ren dez -

vényt, ami Nyár egy há zán

volt. Kö szö net ér te a ren de -

zôk nek. A prog ra mok min -

den em ber ér dek lô dé sét ki -

elé gí tet ték, az óvo dá sok tól a

nyug dí ja so kig be zá ró an. Na -

gyon gör dü lé ke nyen ment

min den, nem csúsz tak a prog ra mok. Nagy tö me get von zott a

dél utá ni és es ti hí re sebb fel lé pôk pro duk ci ó ja. Itt ra gad nám

meg az al kal mat, hogy Én is meg kö szön jem, hogy be mu tat hat -

tam a ze ne ka ro mat a nyár egy há zi kö zön ség nek. A Fo ur tis si mo

ze ne kar 2011 nya rán ala kult, az óta jön nek a fel ké ré sek kü lön -

bö zô ese mé nyek re: bá lok ra, es kü vôk re és per sze fa lu na pok ra

is. Fô ként mu la tós, örök zöld slá ge re ket ját szunk. Fo lya ma to san

bô vü lô re per to á runk nak kö szön he tô en, mi is megp ró bá lunk

min den ki szá má ra a leg ked ve seb bet el ját sza ni. Na gyon jó volt

ze nél ni a nyár egy há zi em be rek nek. Re mél jük, so kak nak tet -

szett és leg kö ze lebb is fo gad hat juk meg hí vá su kat. Kö szö nöm

Ma gam és a FO UR TIS SI MO ze ne kar ne vé ben is!”

Egy do log ban so kan egye tér te nek: ki csik tôl egé szen az idô se -
kig min den ki ta lált ked vé re va lót a há rom nap alatt. Az es ti kon -
cer te ken a fel lé pôk na gyon köz vet le nek vol tak hoz zánk, a kö zön -
sé get is si ke rült be von ni uk az elô adás ba.

Össze fo gás és ki tar tó mun ka nél kül nem
si ke rült vol na ilyen sok szí nû prog ram so ro za -
tot meg va ló sí ta ni. Sze ren csé re, a kö zség ben
so kan fe la ján lot ták se gít sé gü ket, hogy a
fa lu na pi ren dez vény meg va ló sul has son. Re -
mé lem, – az idei év hez ha son ló an – a jö vô
évi fa lu nap is vál to za tos prog ra mok kal fog ja
vár ni az ér dek lô dô ket.

Köz sé günk ta valy négy na pos ren dez vény -

so ro zat ke re té ben ün ne pel het te fen nál lá -

sá nak 600. év for du ló ját. A szü le tés nap al kal-

má ból fa lu na pi tor ta is ké szült, ame lyen

– jel ké pe sen – 60 db gyer tyát fúj hat tak el

a tor tát kö rül ál ló kis gye re kek. Jól érez te

ma gát Nyár egy há za ap ra ja-nagy ja, így

már iz ga tot tan vár tuk az idei fa lu na pot is.
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Idén is jól szórakoztunk a Falunapon…

A

KÖZÉLET

ÍRTA: 
VE CSE REK AND REA



zûcs La jos, or szág gyû lé si kép vi se lônk szí ves köz ben já rá sá nak
kö szön he tô en szín vo na las, igé nyes szer ve zé sû ide gen ve ze tés
mel lett cso dál hat ták vé gig gyer me ke ink az im po záns ter me ket,

he lyi sé ge ket.
Ön kor mány za tunk nak, va la mint nagy sze rû tá mo ga tó ink nak kö -

szön he tô en tel je sen in gye nes volt va la mennyi részt ve vô szá má ra ez
a ki rán du lás.

KÖ SZÖN JÜK SZÉ PEN!

A par la men ti lá to ga tást
kö ve tô en ar ra kér tem az
osz tály ta ní tó kat, osz tály fô -
nö kö ket, hogy íras sa nak
fo gal ma zást él mé nye ik rôl
a di á kok kal. Na gyon sok
re mek, iga zán nagy sze rû
mun ka szü le tett, me lye ket
va ló ban jó ér zés sel ol vas -
gat tam vé gig, hi szen szin te
árad tak a so rok ból a ked ves gyer me ki él mé nyek. Szí vem bôl meg je -
len tet ném va la mennyit új sá gunk ha sáb ja in, azon ban ez saj nos le -
he tet len. Ki vá lasz tot tam négy fo gal ma zást, me lye ket most szí ve sen
osz tok meg a ked ves Ol va sók kal.

Nagy örö möm re, a leg ki seb bek is me gö rö kí tet ték – nagy sze rû ta -
ní tó ik nak kö szön he tô en – él mé nye i ket, hi szen ôk még fo gal maz ni
nem tud nak, de raj zol ni an nál in kább, így hát ve lük raj zol tat tak a ta -
ní tó né nik. Eze ket is vé giggyö nyör köd tem, majd – a kény szer mi att –
ezek bôl is vá lasz tot tam né há nyat, me lye ket most nagy öröm mel
nyúj tok át Önök nek!

A fo gal ma zá sok és a raj zok ön ma gu kért be szél nek! Büsz kék le he -
tünk gyer me ke ink re és ta ní tó ik ra!

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

Ki rán du lás sal, él ménnyel kez dô dött a tan év is ko -
lánk di ák jai szá má ra. A Nyár egy há zi Fa lu na pok
ren dez vény so ro zat ke re té ben ugyan is szep tem -
ber 7-én, pén te ken, in téz mé nyünk va la mennyi
ta nu ló ja el utaz ha tott a ha zai tör vény ho zás
pá rat la nul szép épü le té be, a Par la ment be. 
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KIRÁNDULÁS A PARLAMENTBE

S

OKTATÁS-NEVELÉS OKTATÁS-NEVELÉS

Ocztos Virág – 3.b

Csókási Barbara Zoé – 6.a

Kelemen Roland – 4.a Meszjár Mónika Elizabet – 1.b

Jóri Szabolcs – 1.b

Eisenhoffer Laura – 4.a

Kiss Daniella – 3.b

Kis Krisztofer – 1.b



Kisfiú szaval: Nemes Nagy

Mágnes: Hóesésben

Egy kislány az anyák napi 
mûsorban: Szeretettel köszöntünk

kedves Édesanyátok!

Két kisfiú beszélget a Télapó
ünnepség után:
K: Szerintem ez hamis Télapó volt.

T: Szerintem nem volt hamis, 

csak biztos megborotválkozott 

és azért kellett a szakállát a 

sapkájához varrni.

Kislány nagy átéléssel énekel:
Ôszi éjjel ízlik a galagonya ruhája.

A kisfiú meséli az óvó néninek:
A farsangon apa traktor lesz, 
anya pedig utánfutó.

FELH ÍVÁS  •  FELH ÍVÁS  •  FELH ÍVÁS  •  FELH ÍVÁS

agy örö münk re szol gál, hogy
ered mé nyes mun kánk ról tá jé koz -
tat hat juk a köz ség la kó it. A Ta -

nul má nyi ki rán du lás he te di ke sek nek
cí mû fel hí vás ke re té ben az alap fo kú ok -
ta tás 7. osz tá lyos ta nu lói (az ál ta lá nos
is ko lák, va la mint a 6 és 8 osz tá lyos
gim ná zi u mok meg fe le lô év fo lya ma in
ta nu ló di á kok) kül ho ni uta zá sai vol tak
tá mo gat ha tók.

Is ko lánk már má so díz ben kért tá mo ga -
tást, eb ben az év ben az elô zô tan év
si ker te len pá lyá za ti ta pasz ta la tai alap ján
mó do sí tott anya got nyúj tot tuk be. A ko -

moly elô ké szí tô mun kát Nagy né Czi ra

Il di kó ta nár nô kezd te meg, az ál ta la
ké szí tett ter ve ket ki e gé szít ve si ke rült
meg te rem te ni di ák ja ink szá má ra a le he -

tô sé get kül ho ni ma gyar test vé re ink meg -
lá to ga tá sá ra. Azért is na gyon fon tos le he -
tô ség ez, mert sok ta nu lónk még azt sem
tud ja, me lyik or szág ré sze Er dély.

Ta nul má nyi ki rán du lá sunk ter ve zett
idô pont ja 2013. 05. 24-28. Eb ben az öt
nap ban meg is mer ke dünk Nagy vá rad, Ko -

lozs vár ne ve ze tes sé ge i vel, pa raj di szál lá -

sunk ról ki in dul va el fo gunk jut ni Csík koz -

más ra, Bál vá nyos vár ra, Csík som lyó ra, de
meg néz zük a Szent An na-ta vat, a Bé kás-

szo rost és a Gyil kos-ta vat is. El lá to ga tunk
Szé ke lyud var hely re, Far kas la ká ra és a

szo vá tai Med ve-tó hoz, de a ha za út so rán
út ba ejt jük Ma ros vá sár he lyet, il let ve Kö -

rös fôt is.
Utun kon if jú ide gen ve ze tô ink lesz nek

Csík koz más ról, a „dr. Bo ga Ala jos Is ko -

lá ért Egye sü let” ré szé rôl, akik vé gig ve -
lünk tar ta nak utunk so rán, és min den ütt
hoz zá já rul nak tu dá suk kal és sa ját vé le -
mé nyük kel az adott té má hoz.

Ter mé sze te sen egy ilyen ta nul má nyu tat
ala pos elô ké szí tés elôz meg, eb ben nagy
se gít sé günk re lesz Ben kô Zol tán ta nár úr,
aki er dé lyi szár ma zá sú kol lé ga ként nagy
se gít sé get tud nyúj ta ni mind a rá han go -
ló dás ban, mind utunk so rán, mind a
meg szer zett is me re tek fel dol go zá sá ban.

758 725 Ft pá lyá za ti tá mo ga tás áll
ren del ke zé sünk re, de ez ki zá ró lag he te -
dik év fo lya mos di ák ja ink uta zá si és szál -
lás költ sé ge i nek fe de zé sé re for dít ha tó.
Nagy ter vünk, hogy a részt ve vôk kö rét ki -
szé le sít ve Er dély szép sé ge it meg is mer ni
vá gyó di á kok kal tölt sünk meg egy tel jes,
57 fôs au tó buszt.

Eh hez vár juk azo kat a fel aján lá so kat,
ame lyek se gít sé gé vel ter ve ink meg va ló -
sít ha tó ak.

Akit to váb bi rész le tek ér de kel nek a ta -
nul má nyi ki rán du lás ról, ke res se fel is ko -
lánk web lap ját: is ko la.nya regy ha za.hu

VIL LAND JÓ ZSEF

köz pon ti óvo dá ban, ha gyo má nya -
ink hoz hí ven az óvo dai bal la gás
után a gyer me ke ket át kí sér tük az

is ko lai tan év nyi tó ra, ahol a le en dô el sô
osz tá lyo sok kis mû sor ral mu tat koz tak be
új kö zös sé gük nek.

In téz mé nyünk óvo dá i ban szep tem ber
3-án kez dô dött a 2012/2013-as ne ve -
lé si év.

Nagy örö münk re a Kép vi se lô-tes tü let
nyá ri dön té se ér tel mé ben, a köz pon ti
óvo dá ban plusz egy cso port be in dí tá sá ra
és nor mál lét szá mú cso por tok ki ala kí tá -
sá ra ke rült sor.

Így in téz mé nyünk cso port jai a kö vet ke -
zô kép pen ala kul tak:

Nap su gár Óvo da 
Nyár egy há za cso port jai:

1. Nap su gár 24 fô
2. Ka ti ca 23 fô
3. Csi be 24 fô
4. Mák vi rág 20 fô jár, 24 fô fel vé ve

Nap su gár Óvo da 
Tag in téz mé nye cso port jai:

1. Pil lan gó 20 fô, 21 fô fel vé ve
2. Sü ni 21 fô, 22 fô fel vé ve

A 4. cso port be in dí tá sá val sze mé lyi fel -
té te le ink is bô vül tek. Dol go zói lét szá -
munk két óvo da pe da gó gus sal, és egy
daj ká val emel ke dett.

Szep tem ber hó nap ban új ra vi dám gyer -
mek zsi vaj jal tel tek meg óvo dá ink.

Meg tar tot tuk tan év nyi tó ér te kez le tün -
ket, min den cso port ban a szü lôi ér te kez -
le te ket. Óvo da pe da gó gu sa ink el ké szí tet -
ték ad mi niszt rá ci ó i kat, és a hó nap kö ze -
pé tôl meg kez dô dött az ok ta tó-ne ve lô
mun ka, el kez dôd tek a fog lal ko zá sok.
Meg kezd tük a gyer me kek egyé ni fej lett -
sé gé nek fel mé ré se it és fej lesz té se it.

Kü lön bö zô szol gál ta tá sok kal, prog ra -
mok kal tesszük még vál to za to sab bá az
óvo dai éle tet.

• Hi tok ta tás min den fe le ke zet ré szé re:
Ked den ként: Re for má tus 

(köz pon ti óvo da),
Szer dán ként: Ka to li kus 

(köz pon ti óvo da)
Csü tör tö kön ként: Evan gé li kus 

(köz pon ti óvo da)
Ka to li kus (ta gó vo da)

• Ne ve lé si idôn kí vül, szü lôk ké ré sé re,
az ô fi nan szí ro zá suk kal an gol 

nyel vok ta tás fo lyik to vább ra is 
mind két óvo dánk ban.

A fa lu nap szep tem ber 7-ei (pén te ki)
nap ján óvo dá ink kis mû sor ral ked ves ked -
tek a né zôk nek, a szom ba ti na pon pe dig
a köz pon ti óvo da óvo da pe da gó gu sai in -
gye nes arc fes tés sel vár ták a gyer me ke -
ket, szü lô ket, ven dé ge ket.

In téz mé nyünk kel kap cso la tos in for má -
ci ó ink, do ku men tu ma ink, és az itt fo lyó
ok ta tó-ne ve lô mun kát me gö rö kí tô fény -
ké pe ink hon la pun kon min den ki szá má ra
el ér he tô ek! Weboldalunk elérhetôsége:
ovoda.nyaregyhaza.hu

Az is ko lai ôszi szü net ok tó ber 27-tôl no vem ber 4-ig tart.
A szü net elôt ti utol só ta ní tá si nap: ok tó ber 26. (pén tek),
27-e (szom bat) mun ka nap, de is ko lánk ban már szü net lesz!
A szü net utá ni el sô ta ní tá si nap: no vem ber 5. (hét fô)

A 2012/2013. óvo dai ne ve lé si év ben
is ar ra tö rek szünk, hogy a köz ség óvo dás
gyer me ke it mi nél sok ol da lúb ban, sze re -
tet tel jes lég kör ben ne vel jük!

LI PÓT PÁL JÓ ZSEF NÉ I ÓVO DA VE ZE TÔ

Iskolánk sikeresen pályázott a BGA-12-HA-01 sz. „Tanulmányi

kirándulás hetedikeseknek” címû felhívásra, amelyet 

a Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. hirdetett meg Románia,

Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia és Horvátország 

magyarlakta területeire történô iskolai utazásokra.

„Az a feladatunk, hogy 

a gyermek környezetében

olyan hatást fejtsünk ki,

hogy egészen a gondolatok-

ba és érzületekbe menôen 

a jót, az igazat, a szépet 

és a bölcset utánozó lénnyé

lehessen.” Rudolf Steiner
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Tanulmányi kirándulás Erdélybe Elkezdôdött az új tanév 
a Napsugár óvodában

A

OKTATÁS-NEVELÉS ÓVODAI ÉLET

N
GYEREKSZÁJ



Kos suth La jos Nem ze tôr
Egye sü let pár tok tól füg get len
po li ti ka men tes szer ve zet, me -

lyet 2010. jú ni us 30-án je gyez te be köz -
hasz nú szer ve zet ként a Bács-Kis kun
Me gyei Bí ró ság. Tag ja ik nem ze tôr
egyen ru hát és az is ko lai vég zett sé gük
alap ján a szer ve zet ben be töl tött be osz -
tá suk nak meg fe le lô nem ze tôr rend fo -
ko za tot vi sel nek.

Fel ada ta ik kö zé tar to zik Ma gyar or -
szág te rü le tén a köz rend, a köz biz ton -
ság vé del mé nek elô se gí té se, va la mint
ön kén tes tû zol tás, men tés, ka taszt ró fa
el há rí tás, bûn meg elô zés ben va ló akt ív
rész vé tel, ha za sze re tet re ne ve lés, to -
váb bá a fi a ta lok hon vé del mi elô ké szí -
té se, il le tô leg eb ben va ló rész vé tel,
a hon vé del mi is me re tek fej lesz té se
és fenn tar tá sa, a ma gyar ka to nai ha -
gyo má nyok ápo lá sa, ka to na vi selt
hon fi tár sa ink ka to nai is me re te i nek fej -
lesz té se, va la mint a ha de rô re form
tár sa dal mi tá mo ga tá sa, a szer zô dé ses

A Nem ze tôr ség ere de ti leg 1848-ban
a bu dai pol gá rok szán dék le ve le
alap ján, mint pol gá ri ön szer ve zô dô
szer ve zet jött lét re. Eb bôl nôt te ki
ma gát az 1848-49-es for ra da lom és
sza bad ság harc leg fôbb fegy ve res
tes tü le té vé. A tör té nel mi vissza te -
kin tés so rán a Nem ze tôr ség kö vet -
ke zô fel tû né se az 1956-os for ra da -
lom ide jén volt. 1993-ban a TIB
(Tör té nel mi Igaz ság té tel Bi zott sá ga)
egyik szek ci ó ja ként éledt új ra.

Nyár egy há za is csat la ko zott a
HAJT-A Csa pat Egye sü let hez

Az egy ko ri Strá zsa-Fel sô Tá pió Vi dék fej lesz té si Nonp ro fit Kft. ál tal
le fe dett LE ADER te le pü lé sek szá má ra is mét meg nyílt a jog sza bá lyi
út ah hoz, hogy új ak ci ó cso por tot hoz za nak lét re. A te rü let mind a 12
te le pü lé sé nek (tíz köz ség és két vá ros kül te rü le te) el öl já rói úgy dön -

töt tek, hogy csat la koz nak a bô ví tést kez de mé nye zô HAJT-A Csa pat Egye sü let -
hez, így egy lét szá má ban és te rü le té ben is meg nö ve ke dett ak ci ó cso port jön lét re.

Az Irá nyí tó Ha tó ság jó vá ha gyá sá val 2012. au gusz tus 6-tól hi va ta lo san is
csat la koz nak a kö vet ke zô te le pü lé sek: Bé nye, Gom ba, Ká va, Men de, Mo nor
kül te rü le te, Mo no ri er dô, Nyár egy há za, Pé te ri, Pi lis kül te rü le te, Süly sáp,
Tá pi ó sze csô, Úri.

A bô vü lés sel le he tô ség nyílt ar ra, hogy a 2007-2013-as költ ség ve té si idô szak -
ban mind a ré gi, mind a csat la ko zott új te le pü lé sek ön kor mány za tai, vál lal ko -
zói és ci vil szer ve ze tei hoz zá jut has sa nak a meg ma radt pá lyá za ti for rá sok hoz.

és tar ta lé kos ál lo mány to bor zá sá nak
se gí té se, az ár- és bel víz vé de lem ben
va ló akt ív rész vé tel.

Cél juk a po li ti ka men tes ség meg tar tá -
sá val az Egye sí tett Nem ze tôr ség me g-
a la kí tá sa, hogy mi nél na gyobb egy ség -
ben, a leg ha té ko nyab ban tud ják el lát ni,
meg va ló sí ta ni vál lalt fel ada ta i kat.

A Kos suth La jos Nem ze tôr Egye sü let
– Mor vai Vil mos ve ze té sé vel – nagy
sze re pet vál lalt az idei fa lu na pok za -
var ta lan le bo nyo lí tá sá ban. Az Egye sü -
let je len lé vô tag jai ren dez vé nyün kön
ki emel ke dô mun kát vé gez tek. Biz to sí -
tot ták az út le zá rá so kat, a ren dez vény
hely szí nét, a fel lé pô mû vé sze ket, éj sza -
ka ôriz ték a tech ni kai esz kö zö ket, sát -
ra kat és vi gyáz tak a köz biz ton ság ra.
Je len lé tük hoz zá já rult ah hoz, hogy az
ön kor mány za tunk ál tal szer ve zett ren -
dez vény prob lé ma men te sen, az elô re
le fek te tett alap el vek nek meg fe le lô en, a
ven dé gek tes ti és anya gi biz ton sá gát
szem elôtt tart va va ló sul jon meg. Az
Egye sü let tag ja i nak oda adó, össze han -
golt mun ká ja a ren dez vény re ér ke zô
fel lé pôk nek is biz ton sá got nyúj tott, a
ma gas szín vo na lú ren dez vény biz to sí -
tást a nyár egy há zi la ko sok, és a hoz -
zánk el lá to ga tó ven dé gek kö zül is
so kan ki emel ték.

kez de ti si ke re ket – a kor mány
meg dön té sét, va la mint az új kor -

mány nak a gyö ke res po li ti kai irány vál -
tás ra tett ígé re tét – ha ma ro san tra gi kus
ese mé nyek kö vet ték. A szov je tek ugyan -
is a meg egye zé sek el len ére tám adást
in dí tot tak Ma gyar or szág el len, mely a
ha tal mas túl erô vel szem ben né hány nap
alatt el bu kott.

NEM BU DA PES TEN 
KEZ DÔD TEK A TÜN TE TÉ SEK

Bár a fô vá ros rend sze rint köz pon ti
sze re pet tölt be, ha or szá gos meg moz -
du lá sok ról van szó, az 1956-os ese -
mé nyek nem Bu da pes ten kez dôd tek.
Ok tó ber 23-án el sô ként Deb re cen ben
szer ve zô dött tö meg a di á kok ból, akik a
párt szék ház hoz vo nul tak, és át ad ták
kö ve te lé se i ket az il le té kes ve ze tôk nek.
Ez után Gör be Já nos szí nész el sza val ta
Pe tô fi Sán dor „A nép ne vé ben” cí mû
ver sét a tö meg nek.

Nem kel lett azon ban so kat vár ni, hogy
a tün te té si hul lám a fô vá rost is el ér je.
Bu da pes ten né hány óra alatt tí zez res,
dél után ra pe dig már szá zez res tö meg
gyûlt össze, mely nem is mert hat áro kat.
Es te fél 10-kor már a Dó zsa György úti
Sztá lin-szob rot is le dön töt ték, me lyet
te her au tó val a Bla ha Luj za tér re, a
Nem ze ti Szín ház elé vit tek, és ott da ra -
bok ra szed ték.

SEN KI SEM SE GÍ TETT

A no vem ber el sô nap ja i ban ala kult új
kor mány tár gya lá so kat kez dett a szov je -
tek kel töb bek kö zött ar ra vo nat ko zó an,
hogy von ják ki csa pa ta i kat az or szág ból.
A szov jet po li ti kai ve ze tés azon ban csak
kez det ben tûnt együtt mû kö dô nek: 1956.
no vem ber 4-én szer ve zett tám adást in dí -
tot tak Bu da pest és más ma gyar nagy vá -
ro sok el len. Két hét re volt te hát szük sé -
gük ah hoz, hogy át gon dol ják a ki a la kult
hely ze tet, és csa pa to kat szed je nek össze
a for ra da lom le ve ré sé re – ahogy az ese -
mé nyek bi zo nyít ják, eszük ágá ban sem
volt meg egyez ni.

A nyu ga ti nagy ha tal mak kö zül egyet -
le negy sem állt Ma gyar or szág mel lé,
Ei sen ho wer ame ri kai el nök nyílt rá di ó be -
széd ben mond ta el, hogy az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok nem se gí ti ka to na i lag a
fel ke lést, így gya kor la ti lag sza bad ke zet
adott a Szov jet uni ó nak a for ra da lom le -
ve ré sé re. Nagy-Bri tan nia a Szu e zi-vál ság -
gal küz dött, így nem tu dott Ma gyar or szág
füg get le ne dé si tö rek vé sei mel lé áll ni.
A for ra da lom részt ve vô it rá adá sul a ma -
gyar ve ze tôk is ma guk ra hagy ták. Ká dár
Já nos az ung vá ri rá di ó ból be szélt az or -
szág né pé hez. Rá di ó be szé dé ben meg -

ígér te, hogy tár gya lá so kat kez de mé nyez
majd az ide gen csa pa tok ki vo ná sá ról –
er re azon ban 1991 nya rá ig nem ke rült
sor. Nagy Im re a Sza bad Kos suth Rá di ó -
ból in té zett be szé det a ma gya rok hoz,
mely ben nem buz dí tott el le nál lás ra, de
nem is til tot ta a vé de ke zést.

TÁL CÁN KÍ NÁLT 
TÖBB TÍ ZE ZER NYI ÁL DO ZAT

A be vo nu ló szov jet csa pa tok el sô ként a
lak ta nyá kat és egyéb ka to nai ob jek tu mo -
kat száll tak meg. Ez vi szony lag gyor san
és könnyen ment, a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ugyan is pa rancs ban til tot ta meg
az el le nál lást. A kül föl di egy sé gek gyô zel -
mé vel a Rá ko si-kor dik ta tú rá ja tért vissza
egy jó idô re, az eny hü lés re az 1963-as
ál ta lá nos am nesz ti á ig kel lett vár ni. A leg -
el sô pe rek ér de mi vé de lem nél kül foly tak
le, így akit bû nös nek ta lál tak, az leg alább
tíz év bör tönt ka pott.

Az össze csa pá sok so rán kö zel há ro m-
e zer ma gyar vesz tet te éle tét, a szov jet
ol da lon alig ezer. Csak nem hú szez ren
meg se be sül tek, míg a szov jet se be sül -
tek szá ma alig ha lad ta meg a más fél
ezer fôt.

To váb bi hú sze zer for ra dal márt bör tö nöz -
tek be, több szá zat pe dig ki vé gez tek, kö -
zöt tük Nagy Im re volt mi nisz te rel nö köt.
Az 1956-os ese mé nyek után meg kö ze-
lí tô leg ne gyed mil lió ma gyar hagy ta el az
or szá got, és te le pe dett le kül föl dön.

Az 1956-ban Ma gyar or szá gon és Bu da -
pes ten tör tént ese mé nye ket a ma gyar nép
nagy ré sze for ra da lom ként él te át. A for ra -
dal mat le ve rô in ter ven ci ós szov jet had se -
reg el len fegy ve re sen küz dô ha za fi a kat sza -
bad ság har co sok ként tisz tel ték. A szovjet
erôk tá mo ga tá sá val ha ta lom ra ke rü lô
Ká dár kor mány el len for ra da lom ként dek -
la rál ta az ese mé nye ket, s csak 1989-ben
hang zott el hi va ta lo san, hogy 1956-ban
Ma gyar or szá gon nép fel ke lés volt.

Az 1956-os for ra da lom a ma -

gyar tör té ne lem egyik leg -

meg ha tá ro zóbb ese mé nye

volt. A sztá li nis ta dik ta tú ra és

a szov jet meg szál lás el le ni

harc – mely di ák tün te tés ként

in dult – alig egy nap le for gá -

sa alatt vált fegy ve res fel -

ke lés sé, majd for ra da lom má.
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BEMUTATKOZIK a Kossuth Lajos
Nemzetôr Egyesület

Október 23-án az 
’56-os forradalomra 
emlékezik az ország

A

KÖZÉLET MÚLTIDÉZÔ

Nagy Imre beszédet intéz a néphez

Idén nyá ron a Nyár egy há zi
Ön kor mány zat együtt -

mû kö dé si meg áll apo dást
kö tött a Kos suth La jos
Nem ze tôr Egye sü let tel. 
A meg áll apo dás cél ja 

a szak mai együtt mû kö dés
alap ja i nak meg te rem té se
te le pü lé sünk la ko sa i nak
biz ton sá ga ér de ké ben, 

il let ve az ön kor mány zat 
és a tár sa dal mi szer ve zet

kö zöt ti kap cso lat 
to váb bi erô sí té se.

A



re for má ció cél ja, hogy az Egy -
ház meg tisz tul jon, meg tér jen
bû ne i bôl, vissza tér jen a Szent írás -

hoz, Is ten ki je len tett igé jé hez. A re for má -
to rok nem vol tak haj lan dó ak el fo gad ni
em be ri, püs pö ki, pá pai ta ní tá so kat, ha
azok a Szent írás ból nem vol tak iga zol -
ha tó ak. Már pe dig sok min den nem volt
iga zol ha tó. Az Egy ház le tért Is ten út já -
ról, em be rek tö me ge it kí noz ták ha lál ra
az ink vi zí ci ó ban, a bo szor ká nyül dö zés -
ben a ró mai pá pák uta sí tá sá ra. Erô -
szak kal té rí tet tek Krisz tus ne vé ben,
vissza él tek ha tal muk kal, gaz dag sá guk -
kal az Egy ház kép vi se lôi. Meg en ged ték
és tá mo gat ták, hogy pén zért le hes sen
üd vös sé get vá sá rol ni, hogy az el huny -
ta kat pén zen ki le hes sen vál ta ni a kár -
ho zat ból.

Az em be rek el tá vo lo dá sa az Egy ház -
tól már az 1200-évek ben kéz zel fog ha tó
volt, As si si Fe renc az, aki szer ze tes ként
a sze gé nyek hez szól, aki tisz ta sá got
kép vi sel, aki meg úju lá sért küzd. Iga zi
me gú ju lás ra volt szük ség, az Egy há zat
a Bib lia alap ja i ra kel lett vissza he lyez ni,
a Bib li át, ame lyet a re for má ció ide jén
ma guk a pa pok sem is mer tek, le for dít -
ják la tin ról, vég re az em be rek nyel vé re.

Ma gyar or szá gon 1590-ben, Vi zsoly ban
ké szül el az el sô tel jes ma gyar for dí tás.
Az Is ten tisz te le tek a Re for má tus Egy -
ház ban ma gya rul foly tak, a bib li át fel -
ol vas ták és ma gya ráz ták, pré di kál ták.
Tö me ge sen tér tek át az em be rek Eu ró -
pa szer te a Re for má tus és Evan gé li kus
hit re. Tisz ta, ért he tô, hi te les val lás gya -
kor lat ra, ahol már nem a pap van a kö -
zép pont ban és nem az Egy ház ta ní tá sa,
ha nem Is ten Igé je és a Gyü le ke zet.

Mi lyen árat kel lett fi zet ni a Ró mai
Ka to li kus Egy ház ból va ló ki sza ka dá -
sért? Me di ci Ka ta lin anya ki rály nô lá -
nyát, Mar gi tot hoz zá ad ja a re for má tus
val lá sú Bo ur bon Hen rik hez, a hu ge not -
ták (fran cia re for má tu sok) egyik ve zé -
ré hez. Az es kü vô re el hív ták Pá rizs ba a
re for má tus fô ne me se ket, akik val lás bé -
ké re szá mí ta nak az es kü vô ré vén. A la -

ko da lom négy na pig tar tott, a ne gye dik
na pot kö ve tô éj sza ka (1572.08.24.) Pá -
rizs ha rang jai meg kon dul tak, és a
kré tá val meg je lölt hu ge not ta há zak ba
ka to nák tör tek be, ott min den kit meg -
öl tek. Ma ga a vô le gény is úgy sza ba -
dult meg a ha lál tól, hogy szín leg át tért
ró mai ka to li kus nak. Pá rizs ban ké te zer
em bert öl tek meg, or szág szer te hú sz-
ez ret, ez volt a Ber ta lan-éji vér nász.
A ró mai pá pa, mi kor meg hal lot ta az
ese mé nye ket, örö mé ben Ró ma összes
ha rang ját meg hú zat ta, ün ne pi kör me -
ne tet és há la adó mi sét tar tott, majd em -
lék ér mét ve re tett ez zel a fe li rat tal:
,,Hu ge not ták rom lá sa”.

Ma gyar or szá gon Sze lep csé nyi ér sek és
Kol lo nics püs pök 400 re for má tus és evan -
gé li kus lel készt ítélt ha lál ra eret nek ség
vád já val, akik kö zül a meg fé lem lí tés
mi att so kan át tér tek ka to li kus hit re, so -
kan le mond tak lel ké szi ál lá suk ról, és
kül föld re tá voz tak, de 89 lel kész ki tar -
tott hi te mel lett. Gya log az Al po kon ke -
resz tül Tri esz tig haj tot ták a lel ké sze ket,
akik bôl 31 fô él te túl az utat. Gá lya rab -
nak ad ták el ôket, ahol több mint egy
évet töl töt tek el, mi re egész Eu ró pa
szer te gyûj tés in dult a lel ké szek ki sza -
ba dí tá sá ért. Ruy ter hol land ten ger nagy
ha di ha jó val ment a még élet ben lé vô 26
lel ké szért. Min dez 1676. feb ru ár 11-én
volt. A lel ké szek ha za té ré se 1681-ben
vált le het sé ges sé a Sop ro ni or szág gyû -
lé sen meg erô sí tett bé csi bé ke cik ke lye i -
nek kö szön he tô en. Gá lya rab ja ink em lé -
ke a Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um
és a Deb re ce ni Re for má tus Nagy temp -
lom kö zöt ti té ren van.

Mi kor van szük ség re for má ci ó ra?
Ak kor, ami kor az Egy ház el tér a Szent -
írás üze ne té tôl, szel le mi sé gé tôl, a ki -
je len tett Igé tôl. Mi kor bál vá nyi má dás
fo lyik, mi kor em be ri ta ní tá sok erô sebb -
nek bi zo nyul nak Is ten ta ní tá sá tól.
Szól jon a ta ní tás Má ri á ról, szen tek rôl,
püs pö kök rôl vagy pá pák ról. El sô for rá -
sunk min dig a Szent írás kell, le gyen,
at tól el nem tér he tünk. Mi nya kas kál -
vi nis ták eh hez ra gasz ko dunk, az Atyá -
hoz, a Fi ú hoz és Szent lé lek hez, sen ki és
sem mi ôket meg nem elôz he ti, he lyü ket
be nem tölt he ti, köz ben já ró vá sem
vál hat. Di csér tes sék a Jé zus Krisz tus!
Re for má to ri kö szön tés, di csér tes sék Ô
és sen ki más, hi szen Ô vál tott meg,
Ô szen ved te el bû ne in ket, az Ô vé re
árán élünk.

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

KE LE MEN NOR BERT I RE FOR MÁ TUS LEL KÉSZ

któ ber hó nap ját ôsi ha gyo mány sze rint Má ri á nak de di -
kál ja (ajánl ja) az egy ház. A lomb hul la tó hó nap, a fo gyat -
ko zó nap pa lok és a mé la bús ôszi idô áll ha ta tos ki tar tás -

ra hív ben nün ket, a ke resz tény em bert. En nek mes te ri ki fe je zô -
dé se a Ró zsa fü zér imád ko zá sa. Ben ne nem le het csa pon ga ni,
nem le het na pon ta for ra dal mat csi nál ni, olyan az, mint egy le -
hor gony zás, meg ma ra dás ab ban a szel lem ben, mely nek ré sze -
sé vé vál tunk a kegy temp lo munk, a mu sza ji Fáj dal mas Anya bú -
csú ján. Egy csi kó vé rû if jú szá má ra ta lán unal mas, akár egy
szent sé gi má dás, mert mind ket tô höz mély re kell evez ni. Eb ben
a lel ki mély ség ben, mely ben ré szünk le he tett a há rom na pos
imád ság ban, fel is mer het tük, hogy amíg az Is tent sze rel me sen
sze re tô lel kek imá ját vagy a vi lág – a ma gam – nyo mo rú sá gát
meg nem ta pasz ta lom, ad dig a Ró zsa fü zér tit ka alig ha tá rul föl
elôt tünk. Mi ok tó ber üze ne te csa lád ja ink szá má ra? A pá pa ír ta
2002-ben, hogy „az együtt imád ko zó csa lád együtt ma rad”.
A ró zsa fü zér új ra a csa lá dok ked ves imád sá ga le het. Az a csa -
lád, ame lyik kö zö sen imád koz za a ró zsa fü zért, új ra e le ve ní ti, sôt
meg je le ní ti a ná zá re ti ott hon lég kö rét:

Jé zust he lye zi a kö zép pont ba. Ok tó be ri el ha tá ro zás le het
min dannyi unk szá má ra, hogy csa lád ban vagy egyé ni leg, uta zás
köz ben vagy es tén ként na pon ta eli mád koz zunk egy ti ze det
eb bôl az imá ból. Ha így élünk, lesz je le nünk és gyer me ke ink nek
lesz jö vô je, ha zá ja és ott ho na. Ahol az Is ten la kást vesz, ahol
ott hon ra ta lál, az meg ma rad. Él jünk en nek tu da tá ban, hogy az
Is ten te le pü lé sünk kel és csa lád ja ink kal van, hi szen Éde sany ja a
mi köz vet len párt fo gónk. E párt fo gás meg érez he tô és meg ta -
pasz tal ha tó, ami kor ab ban az is te ni és Is ten anyai lég kör be he -
lyez zük ma gun kat, csa lád ja in kat és nem ze tün ket, ame lyért
együtt imád ko zunk.

Szán dé ka in kat és ké ré se in ket hoz zuk oda, Má ria elé,
a kegy kép elé he lyez ked ve imád ko zunk im már má so dik
al ka lom mal, ok tó ber 21-én, es te 20 órá tól, 20 per cen
ke resz tül Ma gyar or szág és csa lád ja ink fel tá ma dá sá ért.
A Mu sza ji Kegy temp lom ból min den ne gye dik hé ten, es te
20 órá tól élô rá dió köz ve tí tés van. Ha te het jük, mi nél töb -
ben ve gyünk részt e ké rô és egy ben há la adó imád ság ban.

Imád koz zunk és kér jük az Is ten, hogy mu tas sa meg az utat,

hogy me lyik út szol gál ja az Ô di csô sé gét és a mi ja vun kat.

A má so dik va ti ká ni zsi nat 50. év for du ló ja al kal má ból, a Ró mai

Ka to li kus Plé bá nia kon fe ren cia so ro za tot hir det min den ér dek -

lô dô szá má ra. A kon fe ren cia meg hí vott ven dé gei kö zött lesz nek

egye te mi pro fesszo rok, or vo sok és ma gas ál la mi be osz tá si

el kö te le zett ke resz tény po li ti ku sok. A kon fe ren cia nap ja és

idô pont ja, min den hó nap el sô csü tör tök es té jén, 18 órá tól

A pá lya mû ve ket sa ját kéz zel, mi nél öt le te seb ben, mi nél több
ter mé sze tes alap anyag (fa, ku ko ri ca csu hé, dió, mé zes ka lács,
stb.) fel hasz ná lá sá val kell el ké szí te ni. A bet le hem anya ga és
mé re te nincs meg ha tá roz va (a dió nyi tól az élet nagy sá gú ig
bár mek ko ra le het.) A pá lyá zók le het nek gye re kek és/vagy
csa lá dok, akik kö zö sen ké szí tik el az al ko tá so kat.

A pá lya mû vek le adá si ha tár ide je: 2012. de cem ber 1.
He lye: Ró mai Ka to li kus Plé bá nia 
(2723 Nyár egy há za, Dó zsa György út 1.)

Az élet nagy sá gú vagy na gyobb mé re tû al ko tá so kat a plé bá nia
kert jé ben kér jük ki ál lí ta ni. A mû vek hez le het ma gya rá za tot,
le írást írás ban mel lé kel ni.
A mû vek zsû ri zé sét egy fe ren ces test vér és két bu da pes ti
ka to li kus is ko lá ban ta ní tó pe da gó gus fog ja vé gez ni.

DÍ JAK: I. he lye zett: 30.000,- Ft
II. he lye zett: 20.000,- Ft
III. he lye zett: 10.000,- Ft
IV. he lye zett: 5.000,- Ft
V. he lye zett: 5.000,- Ft

A pénz ju tal mon fe lül min den dí ja zott egy kö zös ebé den ve het
részt Dr. Be er Mik lós Vá ci Püs pök Atyá val a Vá ci Püs pö ki
Pa lo tá ban.
A dí ja kat egy pro mi nens köz éle ti sze mély fog ja át ad ni a he lye -
zet tek nek. (A pá lya mû vek le adá sa kor re giszt rál juk a pá lyá zó -
kat. A he lye zet te ket írás ban ér te sít jük a dí jak át adá sá nak
pon tos ide jé rôl és he lyé rôl.)

To váb bi in for má ció: 06-30-944-3939

A mun ká hoz Is ten ál dá sát és sok si kert kí vá nok!
ANTAL ANDRÁS I RÓM. KAT. LELKIPÁSZTOR

BETLEHEM KÉSZÍTÔ
ÖKUMENIKUS PÁLYÁZAT

ke rül meg ren de zés re. Ok tó ber 11-én es te, ün ne pi zso lozs ma

li tur gi á val, 18 órá tól meg nyit juk a hit évét, me lyet mot tó ja

„HI TET VIN NI A VI LÁG BA”. Az el sô elô adás, me lyet dr. Völ gyei

Le ven te egye te mi pro fesszor, do cens tart, 2012 no vem ber
1-jén, csü tör tök es te 18 órá tól lesz.

Min den kit sze re tet tel vá runk az elô adá sok ra és azt
kö ve tô kö tet len be szél ge tés re, aga pé ra.

TEST VÉ RI SZE RETET TEL: AN TAL AND RÁS I KA TO LI KUS LEL KI PÁSZ TOR

A Reformáció 1517. október 31-én indul Wittenbergbôl,
Luther Márton katolikus pap kezdeményezésére, majd
Kálvin János csatlakozik a megújulási mozgalomhoz. II. Já nos Pál pá pa egy sú lyos be teg asszony ágyá nál kér dez te ôt, mi

bánt ja: „Sí rok, mert ér zem, nem sok van már hát ra. És fé lek, mert
egész éle tem ben ke res tem, de má ig nem ta lál tam meg a menny -
or szág kul csát.” A pá pa a zse bé be nyúlt, és ró zsa fü zé rét az asszony
ke zé be ad ta: „Íme, itt a menny or szág kul csa.”

1572. 08. 24. Bertalan-éji vérnász
Dubois d’Amiens festménye
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
Október a Reformáció hónapja

Rózsafüzér: a „mennyország kulcsa”

Október a Szent Szûz,
égi Édesanyánk hónapja!

A
O

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

A muszaji kegytemplom szentélye



yár egy há za „Ben ja min-ja”, a leg -
ki sebb egy há za az evan gé li kus
egy ház. Tag jai kö zül so kan el szár -

maz tak, el ma rad tak. A meg lé vô kö zös ség
ke mé nyen küzd a fenn ma ra dá sá ért. Erô -
fe szí té se in ket lát va vol tak és van nak
se gí tô meg nyil vá nu lá sok, me lye ket ez-
ú ton is há lá san kö szö nünk.

Egy há zunk tu laj do ná ban van az óte me tô,
amely va la mi kor az evan gé li ku sok, re for -
má tu sok köz te met ke zé si he lye volt. Ott
nyug sza nak ük- és déd szü le ink, nagy szü -
le ink, bá tyá ink, né né ink, ro ko na ink.
A sí rok nagy ré szé nek hoz zá tar to zói is el -
köl töz tek már er rôl a vi lág ról.

A te me tô ál dott hely, sok ál dás hang zott
el an nak ide jén a han tok fel ett, tit kot rejt,
a múlt ról me sél. Azért kell ôriz nünk, mert
ha nem lesz múl tunk, jö vônk sem lesz.
Az evan gé li kus gyü le ke zet nagy har cot
foly tat a te me tô rend ben tar tá sá ért.
Erôn ket vi szont meg ha lad ja az a dud va,
ma gonc és bo zó tá ra dat, amely szin tén a
múlt ho za dé ka. Pénzt, em be ri erôt, erôs

per met szert be vet ve sem si ke rült ki ir ta ni
az ôsi nö vény ze tet.
Az evan gé li kus te me tô Nyár egy há za tes té -
nek egy ré sze, ezért se gít sé gért for dul tunk
az Ön kor mány zat hoz, se gít se vég le ge sen
ki ir ta ni ezt az el bur ján zott nö vény ze tet.

Tud juk, hogy ez nagy ké rés és nagy fel -
adat, de mi re mény ke dünk ab ban, hogy
Nyár egy há za ve ze té sé nek van ere je eh -
hez a mi erôt len sé günk kel szem ben.

Kö szö ne tet mon dunk az ed di gi se gít sé -
gért Pol gár mes ter Úr nak, szer ve ze tek ve -
ze tô i nek, Ma szel Lász ló nak, Kri zsán Mi -
hály nak. Kü lön kö szön jük Bog dán Só -
lyom mun ká ját, aki szin te me gál lás nél -
kül dol go zott a fû ka szá val a ta va lyi év ben
és az idei mun ká la tok nál is. Ez je len le gi
„ké pünk” a te met ôrôl, de ál ma ink ban ott
van egy gon do zott, fû vel bo rí tott te me tô
a fa lu kö ze pén, ahol me lan ko li kus han -
gu la tunk ban el mél ked he tünk, em lé kez -
he tünk sé tá ink köz ben.

VESZ TEG IST VÁN NÉ

Nyáregyházi 
temetôben
Nyáregyházi temetôben
Vándortársam, ha belépsz,
Ne gondold: „kik ott porladnak”
Náluknál te többet érsz!

Értékünket nem emberek
Isten adja meg nekünk
Aszerint, hogy Szent Fiában
Hiszünk-e, vagy nem hiszünk.

Azok, akik itt porladnak
Istenarcú emberek,
Ha olvasod történetük
Elmondják a sírjelek.

Születéstôl minden ember
Sírja felé vándorol.
Sírok fölött zsong az élet,
Lent mélységes csend honol.

Nyáregyházi temetôben
Nincs sok látnivaló
Ám fölötte is elhangzik
Egykor a harsonaszó
Feltámadás harsonája
S mind ítéletre megyünk,
Ne jussunk a kárhozatba
Urunk irgalmazz nekünk!

PECZNYIK PÁL I EVANGÉLIKUS KÖLTÔ

2004.

yü le ke ze tünk ve ze tô sé ge és Pres bi té ri u ma ne vé -
ben tisz te let tel kö szön jük a sok se gít sé get és
ado mányt, me lyet a ré gi te me tô (Or go na u. –

Kos suth La jos u.) rend be té te lé hez kap tunk. Kö szön jük
a Nyár egy há zi Ön kor mány zat se gít sé gét. Ok tó ber fo lya -
mán még sze ret nénk egy pén tek-szom ba ti „ta ka rí tá si”
na pot szer vez ni, kér jük, néz zék a hir de tô táb lá kat. 
Ké rünk min den kit, aki nek hoz zá tar to zó ik nyug sza nak eb ben a
te me tô ben, hogy ôk is kap cso lód ja nak be a mun ká la tok ba,
együtt könnyebb!
Fel es le ges, ám de hasz nál ha tó ru hák, ci pôk gyûj té sét szer vez -
zük ok tó ber, no vem ber fo lya mán. Rá szo ru ló csa lá dok nak, kis -

gyer me kes csa lá dok nak sze ret nénk ez zel meg könnyí te ni
a té li idô sza kot.
Dr. Fa biny Ta más, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü -

let Püs pö ke szol gál gyü le ke ze tünk ben Ád vent 1. va sár -

nap ján De cem ber 2-án. Min den kit sze re tet tel hí vunk

és vá runk er re az együtt lét re is.

Ha va la ki ko ra, vagy egész sé gi ál la po ta mi att nem tud el jut ni az
evan gé li kus is ten tisz te le tek re, le he tô ség van a há zi úr va cso ra -
vé tel re, hív ja nak a 20/8243-086-os te le fon szá mon.

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

G

N

EGYHÁZI ÉLET

ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK!

asz ner Mar git, te le pü lé sünk dísz -
pol gá ra, tisz te let be li ta gunk a 600
éves év for du lón so kat tett azért,

hogy fest mé nye i vel me gör ven dez tes se
az ide lá to ga tó el öl já ró kat.

Saj nos már ci us ban itt ha gyott ben -
nün ket, így el ha tá roz tuk, em lé ké re
fest mé nye i bôl ki ál lí tást ren de zünk. Az
el ha tá ro zást tett kö vet te, a klu bunk ban
ren dez tük el a ké pe ket. Bár „sza ka va -
tott” em ber nem se gí tet te mun kán kat,
úgy gon dol juk, jól si ke rült a ki ál lí tás.

Meg hí vást kap tunk a Mo no ri Víg adó
eme le ti ga lé ri á já ba, il let ve a fa lu nap
után köz sé günk be ér ke zô 38 fôs Jász be -
ré nyi Pe da gó gus Ter mé szet já rók is el is -
me rés sel szól tak a ki ál lí tás ról.

A meg nyi tón – 2012. szep tem ber 7-én –
Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter úr mél -
tat ta Kasz ner Mar gi tot és meg kö szön te

zeptember 21-én verôfényes napra virradtunk, aminek
azért is örültünk, mert a megelôzô idôszakban esett
az esô.

A Nyáry Pál Nyugdíjas Klub tagjai közül 34-en keltünk
útra, hogy megismerjük Kecskemétet.

A Katona József Színház csodálatos épületével kezdtük a
városnézô túrát, majd a közelmúltban átadott színpompás

növényekkel beültetett sétáló utcán végigmenve meg-
gyôzôdtünk róla, hogy a Cifra Palotának valóban zöld az
ablaka.

Megnéztük a város legrégibb, XIII. században épült
görög-katolikus templomát, amelynek a felújítását 2003-ban
kezdték el.

12 órakor a Városháza épülete elôtti padokon, a Kossuth
szobornál hallgattuk meg a csodálatos harangjátékot, melyre
joggal büszkék a Kecskemétiek.

A szellem után a testet is táplálni kellett, amit a Szôlôfürt
étteremben tettünk meg. Rendkívül ízletes ebédet szolgáltak
fel az étterem udvarias pincérei.

A finom ebéd után a felújított Kecskeméti Fürdô termálvizét
élveztük.

19 órára értünk haza, a szép napot vidám nótaszóval zár-
tuk, amihez Zsapka László autóbuszvezetô adta a jó zenét.
Köszönjük!

KRA VECZ LÁSZ LÓ NÉ I EL NÖK

mun kán kat. Ezt kö ve tô en részt vet tünk
az „Ilye nek vol tunk” és az „Ül lôi Me cé ná -
sok” ki ál lí tás meg nyi tó ján.

Szep tem ber 8-án íz le tes szé kely ká -
posz tát fô zött Bo gar (Rácz Lász ló né).
Ezt bi zo nyí tot ta, hogy a nagy üst ki -
ü rült. Büsz kék vol tunk, hogy a mi kö -
zös sé günk volt a leg né pe sebb, meg telt

a négy sá tor tag ja ink kal, sôt egy auszt -
rál csa lá dot is ven dé gül lát tunk.
(Fra nyó Ma ri ka né ni ke reszt gye re ke).

Szep tem ber 9-én, a zá ró na pon is je len
vol tunk. Öröm mel tet tük, él mény volt.

Re mél jük, jö vô re is itt le szünk tel jes
lét szám ban.

KRA VECZ LÁSZ LÓ NÉ I EL NÖK

A Nyáry Pál Nyug dí jas Klub
ve ze tô sé ge so kat 
gon dol ko dott azon, ho gyan
tud nánk hoz zá já rul ni 
a Fa lu nap si ke ré hez.
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Mit tettünk a Falunap sikeréért?

K

Megismertük a „HÍRÖS VÁROST”…

KÖZÉLET

A Kecskeméti színház elõtt

S

Kaszner Margit kiállítás
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RECEPTTÁR

A jövô évi 
Falunapon 
ismét lesz 
fôzôverseny, 
és keressük 
a legfino-
mabb diós 
édességet. 

Újdonságként 
meghirdetjük 
a legfinomabb 
diólikôr és 
diópálinka 
versenyét is. Várjuk szeretettel a jövô évi Falunap

gasztro versenyein!

A Fa lu na pi fô zô ver seny 
gyôz tes éte le: 

TÁR KO NYOS 
RA GU LE VES

Ké szí tet te: For gács né Czi ra Ma ri ann

HOZ ZÁ VA LÓK 4 SZE MÉLY RE:
2 szál sár ga ré pa • 1 szál fe hér ré pa • 2 fej
vö rös hagy ma • 1 dl olaj • 2 db csir ke mell •
10-15 dkg gom ba • kb. 3 evô ka nál de li kát •
pú pos te ás ka nál ôrölt fe ke te bors • 2 kis
fa ka nál liszt • 1 po hár tej föl • 1 cit rom •
3 evô ka nál szá rí tott tár kony • 2 fôtt to jás

EL KÉ SZÍ TÉS:
• Ap ró ra vá gunk 2 szál sár ga ré pát, 1 szál fe -

hér ré pát és a 2 fej vö rös hagy mát. Egy ke -
vés ola jon meg dinsz tel jük, s fe lönt jük 2 dl
víz zel. 

• Fel koc ká zunk két le bô rö zött csir ke mel let
és hoz zá ad juk a zöld ség hez. Ami kor már
majd nem kész, be le te szünk 10-15 dkg fel -
sze le telt gom bát. Meg szór juk bô sé ge sen
(leg alább 3 evô ka nál de li kát tal), 1 te ás ka -
nál bors sal, 3 evô ka nál szá rí tott tár konnyal
és egy ke vés víz zel fe lönt jük. (Sóz ni nem
kell) Ad dig ön tö ge tünk hoz zá min dig egy
ke vés vi zet, amíg min den pu ha nem lesz.

• Ha pu ha és el fôt te a vi zet is, meg szór juk
2 kis fa ka nál nyi liszt tel, össze ka var juk,
hoz zá a dunk 1 po hár tej fölt, fél cit rom le -
vét, és 2-2,5 l hi deg víz zel fel en ged jük,
majd le fed ve fel for ral juk. Tál alás kor a
tá nyér al já ra te szünk a meg ma radt fél cit -
rom ból egy ka ri kát, 3-4 ka ri ka fôtt to jást,
és er re mer jük rá a for ró le vest.

A Fa lu nap gyôz tes 
di ós édes sé ge: 

GUN DEL 
PA LA CSIN TA

Ké szí tet te: Ál ló Mó ni ka

HOZ ZÁ VA LÓK:
Pa la csin tá hoz (13-15 db): 30 dkg
liszt • 2 egész to jás • 5 dl tej • 3 dl
ás vány víz • só • va ní li ás cu kor • olaj
Töl te lék hez: 25 dkg da rált dió •
17,5 dkg cu kor • 1,75 dl víz •
ma zso la
Cso ki ön tet hez: 20 dkg cu kor •
10 dkg ka kaó • 10 dkg vaj •
1 l hi deg tej • rum

EL KÉ SZÍ TÉS: El ôször a cso ki ön tet el -
ké szí té sé vel kezd jük, mert ez több idôt
vesz igény be.

• A va jat fel ol vaszt juk, eh hez el ôször a
cuk rot, majd a ka ka ót ke ver jük. Mi-
u tán össze állt a massza, a hi deg te jet
las san, fo ko za to san hoz zá önt jük. Kö -
rül be lül 45 per cig for ral juk, amíg
be sû rû sö dik. 

• A kö vet ke zô lé pés a for rá zott di ó töl te -
lék. A cu kor ból és a víz bôl cu kor szi-
ru pot ké szí tünk, majd hoz zá ke ver jük
a le da rált di ót. Íz lés sze rint ma zso lát
te szünk be le. 

• Már csak a pa la csin ta tész tát kell be -
ke ver nünk, majd kis üt nünk. A ki sü tött
pa la csin tá kat a töl te lék kel meg tölt jük,
há rom szög ala kú ra hajt juk és por cu -
kor ral, il let ve a cso ki ön tet tel dí szít jük.

A FALUNAP GYÔZTES ÉTKEI

F I G Y E L E M !  M E G H I R D E T J Ü K !

E.P.: Ta más, ho gyan ke rül tek ide,
ilyen messzi re az Önök szol gál ta tá si
te rü le té tôl?
H.T.: A do log úgy kez dô dött, hogy ol vas -
tam egy szak mai fó ru mon egy „se gély ki -
ál tást”. Egy fó ru mo zó ír ta, hogy na gyon
sze ret né, ha a lak he lyé re jön ne egy – ô
fo gal ma zott így – „nor má lis, meg bíz ha tó”
szol gál ta tó, mert nem elé ge dett a je len -
le gi vel, aki mo no pol hely zet ben van Nyár -
egy há zán. Azt is ír ta, hogy már több szol -
gál ta tó val egyez te tett, de azok még a tár-
gy alá si fáz is ban „el tûn tek”, így fel vet tem
ve le a kap cso la tot.
Meg döb ben tett, mi kor meg tud tam, hogy
je len leg ki zá ró lag a UPC-nek van ADSL
szol gál ta tá sa és azt mi lyen ma gas áron
kí nál ja, ezért még job ban in for má lód tam
a kör nyé ken, így ki de rült: nem csak
Nyár egy há za van ilyen hely zet ben az
Önök tér sé gé ben. Ta lál ko zót kér tem a
pol gár mes ter úr tól, aki nek fe la ján lot tam
az együtt mû kö dé sün ket.

E.P.: Mi volt az Önök aján la ta?
H.T.: Ki épí tünk egy ve ze ték nél kü li rend -
szert, ami vel a köz ség 90%-át le fed jük,
ami hez igény be ven nénk a fa lu ma ga -

4/4 Mbps INTERNET
havi 4 000 forintért!
Korlátlan, mindig gyors internet

hûségnyilatkozat
és telefon elôfizetés nélkül!

TOVÁBBI AJÁNLATAINK:
8/6 Mbps: 6 000 Ft

12/8 Mbps: 8 000 Ft

MEGRENDELÉS, INFORMÁCIÓ:

06-29-200-101
Kiépítési díj 12 000 Ft, amit

6 hónap alatt jóváírunk Önnek!

sabb épít mé nye it – mint pl. víz to rony
vagy szi ré na tor nyok –, cse ré be pe dig
min den nyár egy há zi in téz mény ré szé re
in gye nes in ter ne tet biz to sí tunk. Ezen fe lül
a te le pü lés köz pont ban „Wi Fi Hot-Spot”
szol gál ta tás be in dí tá sát ter vez zük.

E.P.: Mit je lent pon to san ez a Hot-
Spot szol gál ta tás?
H.T.: A ki épí tést kö ve tô en lesz nek olyan
te rü le tek a fa lu ban, ahol egy bi zo nyos
ide ig in gye ne sen le het majd a ve ze ték
nél kü li há ló za tot hasz nál ni az ar ra al -
kal mas esz kö zök kel – pél dá ul lap top -
pal, vagy mo bil te le fon nal is le het majd
díj men te sen in ter ne tez ni egy órán ke -
resz tül.

E.P.: Mi lyen szol gál ta tást kí nál nak a
nyár egy há zi la ko sok nak?
H.T.: In ter net és te le fon szol gál ta tást nyúj -
tunk. A Pol gár mes te ri Hi va tal ban már a
mi rend sze rün ket hasz nál ják, és né hány
la kos sá gi ügy fe lünk is van. Itt vol tunk a
fa lu na pon is – in gye nes Wi Fi szol gál ta tást
biz to sí tot tunk a ren dez vény te rü le tén, egy
sá tor ban pe dig fo gad tuk az ér dek lô dô ket
is. Nem csak ma gán sze mé lyek nek, ha -
nem cé gek szá má ra is el ér he tô vé tesszük
cso mag ja in kat.

E.P.: Ho gyan mû kö dik az Önök rend -
sze re?
H.T.: Ahogy már em lí tet tem, mi alap ve tô -
en rá di ós át vi tel lel fog lal ko zunk. Az in ter -
ne tet a há zak hoz nem ha gyo má nyos „réz
dró ton”, ha nem egy 5 GHz-en mû kö dô
spe ci á lis be ren de zés sel jut tat juk el. Eh -
hez csak egy kis do boz kát kell fel sze rel ni,
pl. meg lé vô an ten na rúd ra, vagy akár ké -
mény old alá ra, ahon nan az adó to rony ra
rá lá tás van. Eb bôl a do boz ból egyet len
UTP ve ze ték jön le a la kás ba, nincs szük -
ség te le fon vo nal ra és mo dem re az in ter -
net-el érés hez. Te le fon szol gál ta tá sunk is
in ter net-ala pú.

E.P.: Mi ért ér de mes Önö ket vá lasz ta -
ni a mos ta ni szol gál ta tó he lyett? Mi -
ben job bak?
H.T.: A mi rend sze rünk tech ni ka i lag több -
re ké pes. Egy részt jó val na gyobb a fel töl -
té si se bes ség. A leg ki sebb cso ma gunk
se bes sé ge 4/4 Mbit/sec, így nem csak a
le-, ha nem a fel töl tés is gyors, ami nagy -
mé re tû fáj lok kül dé sé nél fon tos té nye zô.
Más részt, míg ADSL-en a szer ver vá lasz -
ide je 60-70ms, ad dig ez ná lunk 8-10ms.
Ezt úgy kell el kép zel ni, hogy mi kor egy
we bol dalt meg nyi tunk, ak kor na gyon sok
ké rés-vá lasz for ga lom tör té nik a bön gé -
szônk és a szer ver kö zött, és min den ké -
rés-vá lasz kö zött ennyi idô te lik el. Ha ki -
szá mol juk, ak kor a sok adat cso mag mi att
ez össze adó dik több má sod per cé, vagy
akár több tíz má sod per cé, amíg az ol dal
nem je le nik meg a kép er nyôn. Ná lunk
ez tíz szer gyor sabb. És úgy gon do lom, az
ára ink is ver seny ké pe sek.

E.P.: Mennyi be ke rül a leg ol csóbb
cso mag?
H.T.: Az elôbb em lí tett 4/4 me ga bi tes
cso mag ha vi 4.000 Ft áfá val. De kí ná -
lunk 8/6 és 12/8 Mbit-es in ter ne tet is
6 ill. 8 ezer fo rin tért, igény sze rint. A te -
le font pe dig 0 Ft elô fi ze té si díj mel lett az
egész or szág ba bár mely ve ze té kes szám -
ra 5 Ft/perc, mo bil irány ba pe dig 30
Ft/perc dí jért kí nál juk má sod perc ala pú
szám lá zás sal, hû ség idô nél kül.

E.P.: Ez tény leg ked ve zô, ho gyan le -
het meg ren del ni?
H.T.: A leg egy sze rûbb te le fo non, a (29)
200-101-es te le fon szá mon, ügy fél szol -
gá la tun kon.

E.P.: Kö szön jük az in for má ci ó kat. Bí -
zunk ben ne, hogy Önök elô se gí tik,
hogy egy re több la kos nak le gyen
meg bíz ha tó, gyors in ter net el éré se.
Sok si kert kí vá nunk a mun ká juk hoz!

A 29-es kör zet ben je len leg egye du ral ko dó cég ver seny -

tár sa le het a Vér tes Net, amely az ön kor mány zat tal

kö tött meg áll apo dást kö ve tô en kezd te el a rend szer

ki épí té sét te le pü lé sün kön. Hu ber Ta mást, a cég ügy -

ve ze tô jét Eg re si Pé ter kér dez te a rész le tek rôl.
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ÚJ INTERNET SZOLGÁLTATÓ NYÁREGYHÁZÁN

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓ

Gyorsabb le- és feltöltés – alacsonyabb áron!



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 feltüntetett árak a kedvezményt tartalmazzák! 
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájkoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

BEVEZETÔ ÁR:

3390 Ft
kedvezmény 

15%

799 Ft
kedvezmény 

15%

4990 Ft
kedvezmény 

15%

4990 Ft
kedvezmény 

15%
4990 Ft
kedvezmény 

15%

4990 Ft
kedvezmény 

15%

4990 Ft
kedvezmény 

15%

1279 Ft
kedvezmény 

30%

3090 Ft
kedvezmény 

25%

1499 Ft
kedvezmény 

25%
999 Ft
kedvezmény 

15%

1279 Ft
kedvezmény 

30%

499 Ft
kedvezmény 

25%

399 Ft
kedvezmény 

70%!

Az akció idôtartama: 2012.10.01–2012.11.30-ig

Mindenkit szeretettel várunk!


