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2013. áp ri lis 16.

A Kép vi se lô-tes tü let

• meg al kot ta a 2012. évi költ ség ve tés
vég re haj tá sá ról szó ló zár szám adá si
ön kor mány za ti ren de le tet.

• a köz pon ti jog sza bály ban be kö vet ke -
zett vál to zá sok nak meg fe le lô en új va -
gyon ren de le tet al ko tott.

• dön tött Nyár egy há za te le pü lés fej lesz -
té si esz kö ze i nek (te le pü lés fej lesz té si
kon cep ció, ren de zé si terv, épí té si sza -
bály zat, stb.) fe lül vizs gá la tá ról.

• dön tött ar ról, hogy meg áll apo dást köt
az il le té kes rend ôr ka pi tány ság gal an -
nak ér de ké ben, hogy sza bad na pos
rend ôrök tel jes ha tás kör rel jár ôr szol gá -
la tot tel je sít se nek Nyár egy há zán.

• par ko ló ki ala kí tá sá ról dön tött a Nap su -
gár Óvo da épü le te elôtt, a köz le ke dés
biz ton sá go sab bá és ké nyel me seb bé
té te le ér de ké ben.

• dön tött ön kor mány za ti ke ze lé sé ben lé -
vô föl du tak ja ví tá sá ról.

2013. áp ri lis 30.

A Kép vi se lô-tes tü let

• kö zös meg egye zés sel meg szün tet te
dr. Mar jai Vik tor kö zal kal ma zot ti jog vi -
szo nyát, va la mint

• ki fe jez te szán dé kát, hogy a pra xis jog
meg szer zé se ese tén meg kí ván ja bíz ni
dr. Far kas Lász ló há zi or vost az
130091185 ÁNTSZ kód szá mú pra xis
la kos sá gá nak há zi or vo si el lá tá sá val,
te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel.

2013. má jus 14.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2012. évi gyer mek vé del mi
te vé keny ség rôl szó ló be szá mo lót.

• tu do má sul vet te a Nap su gár Óvo da
Há zi rend jét és Szer ve ze ti Mû kö dé si
Sza bály za tát.

• dön tött a Gyógy szer tár épü le té nek az
üze mel te tô je ré szé re tör té nô ér té ke sí -
té sé rôl.

• a he lyi utak és az azok mel let ti há zak
vé del mé nek ér de ké ben dön tött súly -
kor lá to zás be ve ze té sé rôl egyes ön kor -
mány za ti ke ze lé sé be tar to zó utak te -
kin te té ben.

• dön tött Tri a no ni Em lék ke reszt lé te sí té -
sé rôl a Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si Ház
elôt ti té ren.

• dön tött a Hô sök te re nyár egy há zi zász -
ló val va ló fel lo bo gó zá sá ról.

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

MINDEN FÖLDUTAT ÉRINTETT AZ ÚTJAVÍTÁS

z áp ri li si kép vi se lô-tes tü le ti ülé sen egy -
han gú an ke rült el fog adás ra Mé szá -

ros Sán dor pol gár mes ter ja vas la ta, hogy
tör tén jen meg az összes olyan ön kor mány -
za ti út át me ne ti ja ví tá sa, ame lyek nek az
áll apo tát gré de re zés sel ja ví ta ni le het, hogy

Az ön kor mány za ti tu laj don ban lé vô utak nagy ré szé nek
egyéb ként is rossz áll apo tát az idei tél és a le hul lott nagy
mennyi sé gû csa pa dék szin te jár ha tat lan ná tet te.

az utak leg alább a mi ni má lis jár ha tó sá gi
fel té te lek nek meg fe lel je nek.
Ez a ja ví tá si mód al kal mas ar ra, hogy
ki ala kít suk az út meg fe le lô lej té sét,
„vissza húz zuk” az út kö ze pé re az út és az

árok kö zöt ti föl det, ami a leg több eset ben
meg aka dá lyoz ta a víz sza bad le fo lyá sát
az ár kok ba. Saj nos azon ban ez csak a
föl du tak ese té ben je lent meg ol dást, egy -
ko ri – má ra tönk re ment – asz fal tos utak
így nem ja vít ha tók (pl. szen tim re te le pi
út). A gré de re zést kö ve tô en meg tör tént a
fel szín út hen ger rel va ló tö mö rí té se is.
Az utak ilyen mó don va ló kar ban tar tá sa
kb. 2 hé tig tar tott, össze sen kb. 1 mil lió
fo rint ba ke rült, és – bár kö zel sem je lent
vég le ges meg ol dást – a dön tés és a meg -
va ló sí tás mu tat ja, hogy a kép vi se lô-tes -
tü let – a köz ség pénz ügyi le he tô sé ge i hez
mér ten – igyek szik min dent meg ten ni,
hogy könnyeb bé és biz ton sá go sab bá te -
gye a köz le ke dést.
Az utak áll apo tát a kép vi se lôk fi gye lem -
mel kí sé rik.

SZED RE SI NÉ SZLA MA TÍ MEA

A

NYIT VA TAR TÁS:
hét fô tôl-pén te kig 08.00-17.00 órá ig, 
szom ba ton: 08.00-12.00 órá ig.

CÍM: Nyár egy há za, 
Dó zsa Gy. út. 28. 
CO OP üz let sor.

TE LE FO NOS EL ÉR HE TÔ SÉ GE INK: 
Ta vassy Ti bor: 06-30/210-9247, Al bert Ot tó: 06-70/632-1779

ÁRU CIK KE INK: víz sze re lé si anya gok, 32-110-s át mé rô ig pvc. csö vek, ido mok, lo cso lás tech ni ka,
ker té sze ti fel sze re lé sek, per met sze rek, kis ál lat ele del, ak vá ri u mi ill. ta vi hal ele de lek, hor gász cik kek,
ci ca ele del, vil lany sze re lé si anya gok, ecse tek, hí gí tók, kô mû ves szer szá mok, me den cé hez vegy sze rek,
rö vid árú, ke rék pár al kat ré szek, gu mik, szö gek, csa va rok va sa la tok, egyéb fel sze re lé si cik kek, tar to zé kok. 

A hir de tés 

meg je le nésé tôl szá mít va, 

he ti egy al ka lom mal 

te le fo nos meg ren de lés 

alap ján, min den szom ba ton

12.00 óra után ház hoz 

szál lí tás!!!



le mi ben szer ze tes pa pi is ko lá ba járt,
on nan ke rült át a Bu da pes ti Pi a ris ta
Gim ná zi um ba, ott érett sé gi zett – 12

évig pa pok ne vel ték.
Ér de kes mó don, vé let le nül lett or vos.

Gim na zis ta ko rá ban, élet tan ta ná ra kel tet -
te fel ben ne az ér dek lô dést a bi o ló gia
iránt. „Ami kor ta nul tuk a ke rin gé si rend -

szert, a szí vü re ge ket, azt gon dol tam: ezt

lát ni ké ne. Tu laj don kép pen en gem min dig

az élet ér de kelt.”

A Pes ti Or vos tu do má nyi Egye tem re ke -
rült – a II. vi lág há bo rú pont me di kus ko rá -
ban ér te. Az egye te me ket ki te le pí tet ték
Né met or szág ba. A Bu da pes ti Ön kén tes

Men tô Egye sü let – aho vá már ak kor be járt
men tôz ni – fô igaz ga tó ja se gí tett ne ki ab -
ban, hogy ne kell jen ki men nie Né met or -
szág ba. „Vi lág ra szó ló és éle tet meg ha tá ro -

zó él mé nye ket sze rez tem, mert az egész

Bu da pes ti ost ro mot vé gig men tôz tem, és

meg úsz tam egy kar co lás nél kül.”

Me zô tú ron, majd Nagy kô rö sön szü lész-
nô gyó gyász ként foly tat ta hi va tá sát. Ké sôbb
Ceg léd re ke rült, mint kör ze ti or vos. Ri e -
sánsz ki End re dok tor nyug díj ba vo nu lá sa
után 1961-ben ke rült Nyár egy há zá ra. A ter -
mé szet, az er dô és a va dá szat sze re te tét
apai ágon örö köl te. A gyer me ke és uno ká ja
a min de ne, ôk te szik tel jes sé az éle tét.

1999-ben meg kap ta a Nyár egy há za
Dísz pol gá ra cí met, 2010-ben az Or szá gos
Ala pel lá tá si In té zet pe dig Cím ze tes fô or vo -
si el is me rés sel díj az ta.

Jú ni us 30-án ad ta át he lyét utód já nak.
Jó egész sé get kí vá nunk ne ki és min dig ha -
za vár juk!

köz ség ve ze té se rég óta ar ra tö re -
ke dett, hogy mi nél in kább ja vít sa
az egész ség ügyi szol gál ta tá sok

szín von alát. Nyu god tan mond hat juk, hogy
a vá lasz tá sok óta el telt idô szak – eb bôl a
szem pont ból – si ker tör té net, hi szen a
meg ho zott dön té sek nyo mán vég be ment
vál to zá sok mind egyi ke mi nô sé gi ja vu lást
ered mé nye zett az adott te rü le ten.

2011 áp ri li sá tól új fog or vo sa, 2012 jú ni -
us 1-tôl új vé dô nô je, 2013. jú li us el se jé tôl
pe dig új há zi or vo sa van köz sé günk nek.
Mind há rom na gyon fon tos vál to zás. A fog or -
vo si és vé dô nôi fel ada tel lá tást ko ráb ban
he lyet te sí tés sel ol dot tuk meg, ezért az el lá -
tás ha té kony sá ga – vég sô so ron mi nô sé ge
is – el ma radt at tól a szint tôl, amely el vár ha -
tó egy ek ko ra te le pü lé sen. A vé dô nôi szol -

gá lat vo nat ko zá sá ban je len tôs elô re lé pés az
is, hogy si ke rült fi nan szí ro zást sze rez ni egy
plusz kör zet lét re ho zá sá hoz. A leg ne he zebb
fel adat az volt, hogy a nyár egy há zi há zi or-
vo si pra xis ban 52 évet el töl tött Vik tor bá csi
he lyé re mél tó utó dot ta lál junk. A kép vi se lô-
tes tü let min den eset ben ala pos mér le ge lés
után hoz ta meg dön té se it, me lyek ben min -
dig fô szem pont volt, hogy hosszú tá vú, tar -
tós meg ol dá sok szü les se nek.

Öröm mel ta pasz tal juk, hogy No é mi (fog -

or vos) és Lo ret ta (vé dô nô) is meg ta lál ták a
he lyü ket ná lunk, és bí zom ben ne, hogy Far -
kas Lász ló dok tor úr is na gyon so ká ig köz sé -
günk meg be csült há zi or vo sa lesz. Mind hár -
muk szá má ra von zó le he tô sé get és egy ben
ki hí vást is je len tett te le pü lé sünk, ahol úgy
épít het ték fel pra xi su kat, és úgy va ló sít hat -
ják meg el kép ze lé se i ket, hogy az vé ge red -
mény ben min dannyi unk hasz ná ra vá lik.

A fent le írt vál toz ta tá sok – ki e gé szül ve a
ko ráb ban is jól mû kö dô gyer mek or vo si és
gyógy szer tá ri el lá tás sal –, va la mint az
egész ség ügyi fel ada to kat vég zô sze mé lyek
az ön kor mány zat tal együtt mû köd ve ga ran -
tál ják a meg fe le lô szín vo na lú és fej lô dô ké -
pes el lá tást te le pü lé sün kön.

Jú li us el se jé tôl új há zi or vo sa van te le pü lé sünk nek. Ez zel meg va ló sult ki tû zött cé lunk, hogy egy
fi a tal, am bi ci ó zus or vos-gár da vé gez ze Nyár egy há zán az egész ség ügyi ala pel lá tá si fel ada to kat.

Sok év ti ze den át gyó gyí tot ta Nyár egy há za la kó it dr. Mar jai Vik tor
há zi or vos vagy, ahogy a fa lu la ko sai ma guk kö zött – a leg na gyobb
sze re tet tel és tisz te let tel – hív ják „a mi do ki bá csink”. Több ge ne rá ció
nôtt fel mel let te, és a mai na pig szin te min den kit is mer. Éle tét a be te gek
gyó gyí tá sá ra tet te fel, min den ál dott nap ki járt Pest rôl Nyár egy há zá ra.
Nyolc van nyolc éve sen is irigy lés re mél tó ener gi á val ren del ke zik.

MÉSZÁROS SÁNDOR I POLGÁRMESTER
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Fiatal orvosok vigyázzák egészségünket

A

E

EGÉSZSÉGÜGY

„Én itt vagyok itthon, nem Pesten.”

Dr. Far kas Lász ló nak hív nak. Édes apám ál -
lat or vos, édes anyám pe da gó gus. 31 éves va -
gyok, gyer mek ko ro mat a Bor sod me gyei Ru -
da bá nyán töl töt tem. A bu da pes ti Sem mel we is
Egye te men dok to rál tam, és ugyan itt sze rez -
tem meg a csa lád or vo si szak vizs gá mat is.

Gya kor la ti éve i met a Kút völ gyi Kór ház Kar -
di o ló gia Osz tá lyán, a Szt. Im re Kór ház Di a-
 be to ló gia Osz tá lyán, a Pé terfy Sán dor ut cai
Kór ház Se bé sze ti Osz tá lyán, va la mint Mo no -
ri er dôn, dr. Pác zi An tal mel lett töl töt tem. Így
is mer ked tem meg az it te ni em be rek kel és ez -
zel a vi dék kel, me lyet na gyon meg ked vel tem.
Nagy öröm mel és re mé nyek kel jöt tem ide

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy áprilisi
számunk „Közérdekû Információk” rovata néhány
esetben pontatlan adatokkal jelent meg. A helyes
rendelési idôpontokat az alábbiakban olvashatják:

Dr. Teveli Zsombor háziorvos
Ady Endre út 1. sz. alatti orvosi rendelô:

Hétfô:........................... 15.30 – 17.30
Kedd, Csütörtök: ....... 08.00 – 10.00
Péntek:......................... 12.30 – 14.00

Lajáné Kuris Loretta védônô
Nyáry Pál út 39. sz. alatti védônôi rendelô (II. körzet):

Szerda:......................... 12.00 – 13.00 (várandós)
Csütörtök: ................... 08.00 – 09.00 (csecsemô)

Felsônyáregyháza, Lázár út 20. sz. alatti rendelô:
Csütörtök: ................... 13.30 – 14.00

• Mi ért dön töt tél úgy, hogy meg vá sá ro lod az épü le tet?
Az épü let ben 1978 óta (édes anyám itt ka pott ve ze tô gyógy sze -
ré szi be osz tást) él tem a csa lá dom mal, sok gyer mek ko ri em lé -
kem fû zô dik hoz zá. Gyer mek ként sze ret tem ott lak ni. Az in gat -
lan a Pest Me gyei Gyógy szer tá ri Köz pont tu laj do na volt, amit a
pri va ti zá ció ide jén a ’90-es évek kö ze pén az Ön kor mány zat díj -
men te sen ka pott meg. Vé le mé nyem sze rint ez egy igen rossz
dön tés volt, mi vel az in gat lan nak et tôl azt idô tôl kezd ve nem volt
iga zi tu laj do no sa, és az idô vas fo ga több he lyen meg mu tat ko -
zik. Az Ön kor mány zat 1996 óta a gyógy szer tá rat mû köd te tô
gaz da sá gi tár sas ág nak bér be ad ta az in gat lant, ami re ko mo -
lyabb rá for dí tást az óta nem tett. Mi vel a csa lá dom cé ge nem tu -
laj do no sa, ha nem csak bér lô je volt az in gat lan azon ré szé nek,
ami ben mû köd tet te a gyógy szer tá rat (a másik részét pedig bér-
lakásként használtuk), in kább csak ki sebb át ala kí tá so kat, fes té -
se ket, ál lag me gó vá si mun ká la to kat vé gez tünk el az épü le ten.
Ez zel el len tét ben és sze ret ném mo der neb bé ten ni a gyógy szer -
tár kör nye ze tét, mely hez alap ve tô do log nak tar tom, hogy tu laj -
do no sa le gyek az in gat lan nak.

• Mi ért pont most?
Több al ka lom mal volt már szó a vé tel rôl, de az Ön kor mány zat
ré szé rôl nem volt meg ed dig a meg fe le lô haj lan dó ság. Vi szont
az idô elô re ha lad tá val az in gat lan ál la ga je len tô sen rom lott,
nem le he tett to vább vár ni a na gyobb ja ví tá si mun ká la tok kal.
Szá mos olyan prob lé ma van, amit nem le het to vább ha lasz ta ni,
ha nem mi e lôbb meg kell csi nál ni. Ezt a hely ze tet a je len le gi
kép vi se lôk is na gyon jól fel is mer ték, és a leg jobb meg ol dás nak
az adás vé telt ta lál ták.

• Mi lyen fel té te lei vol tak az adás-vé tel nek?
Iga zá ból nem vol tak fel té te lek, itt egy egy sze rû in gat lan adás-
vé tel tör tént. Az Ön kor mány zat fel ér té kel tet te az in gat lant, én
pe dig meg vá sá rol tam azon az ér té ken. Igaz, hogy töb ben is
ga ran ci át kér tek tô lem a gyógy szer tár mû köd te té sé re, de itt is

sze ret ném ki je len te ni, hogy a gyógy szer tár mû köd te té se so sem
volt az in gat lan hoz köt ve. Te hát a bér le mény bôl is bár mi kor
el vi het tem vol na a gyógy szer tá rat más ho vá. De nem tet tem...

• Mik a ter ve id az épü let tel?
Több lép csô ben sze ret ném meg ol da ni a fel újí tá sát. El sô kör ben
az ál lag me gó vás és a re zsi költ sé gek csök ken té se a cél. Má so -
dik kör ben egy kül sô-bel sô ar cu latf ris sí tés. És vé gül – ha szük -
sé ges sé vá lik – akár bô ví té sen is gon dol ko zom.

• Mi lyen újí tá so kat ter ve zel?
Az épü let te tô szer ke ze té vel SOS kell kez de ni va la mit. Több he -
lyen kri ti kus a hely zet, eze ket még a tél be áll ta elôtt ren dez ni
kell. Jö vô év ta va szá ra ter ve zem a nyí lá szá rók cse ré jét, majd
egy kül sô szí ne zést. Az eset le ges bel sô át ala kí tá so kat a vé gé re
hagy nám, mi vel je len leg az a leg meg fe le lôbb ál la po tú.

• Mi a ga ran cia ar ra, hogy ez után is gyógy szer tár ként
üze mel te ted?
Ga ran cia? Ez jó kér dés. Én úgy gon do lom, hogy a 2006 után
tör tént pa ti ka-li be ra li zá ció oly mér ték ben ká ro kat oko zott a
gyógy szer tá rak mû kö dé sé ben, hogy ha eze ket át vé szel tük, ak -
kor már olyan nagy gond nem le het. De mi vel a gyógy sze rek
több sé gé nek az ára köz pon ti lag sza bá lyo zott, így a ga ran ci át
nem fel tét len tô lem kell kér ni, ha nem a min den ko ri ve ze tés tôl.
To vább gon dol va ezt a kér dést: ne kem se ad sen ki ga ran ci át,
hogy ná lam vált sák ki a gyógy sze re i ket az em be rek. Én úgy gon -
do lom, ha egy ek ko ra kö zös ség meg tisz tel min ket, hogy gyógy -
sze re it ná lunk vá sá rol ja meg, ak kor ez ga ran cia a mi gaz da sá -
gos mû kö dé sünk höz is. Ma gam és mun ka tár sa im ne vé ben is
nyu god tan mond ha tom, hogy mind ar ra tö rek szünk, hogy mi nél
gaz da sá go sab ban mû köd tes sük a gyógy szer tá rat, mi vel az
összes pa ti kai dol go zó nyár egy há zi la kos, így szem élyes ügye -
ként ke ze li a gyógy szer tár fenn ma ra dá sát.

• Sok si kert kí vá nok a ter ve id hez, és kö szö nöm az in ter jút!
SZ.T.

A Dió fa sor út 11. szám alat ti ön kor mány za ti
tu laj don ban lé vô épü let – mely ben a Gyógy -
szer tár mû kö dik – a Kép vi se lô-tes tü let dön té se
alap ján ér té ke sí tés re ke rült. Új tu laj do no sa
az üze mel te tô je, Dr. Gru ber Csa ba lett. Ôt kér -
dez tem az épü let tel kap cso la tos ter ve i rôl.
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HELYESBÍTÉS

Új tulajdonosa van a Gyógyszertár épületének

INTERJÚ



yár egy há za Köz ség Ön kor mány za ta ér te sí ti a hoz zá -
tar to zó kat, hogy a te me tô és te met ke zés rend jé rôl szó ló

7/2005. (X.27) sz. ren de let ér tel mé ben a köz te me tô ben a
sír hely új ra vál tá sá nak le he tô sé gei a kö vet ke zôk:

A te me té si hely fel et ti ren del ke zé si jo got az gya ko rol ja,
aki a te me té si he lyet meg vál tot ta. 

A ren del ke zé si jog idô tar ta ma a meg vál tás nap já tól
szá mí tott 25 év, ur na fal ese tén 20 év. 

A te me té si hely fel et ti ren del ke zé si jog meg hosszab bít-
 ha tó, új ra vál tás kor el sôbb sé get él vez az el te met te tô, vagy
kö ze li hoz zá tar to zó ja. A meg hosszab bí tás idô tar ta ma a
ren de let ben rög zí tett idô tar tam (25 év).

Fel hív juk fi gyel mü ket, hogy a köz te me tô ben az
1988-ban, il let ve ko ráb ban lé te sí tett sír he lyek
meg vál tá sá nak jo ga 2013. év ben le jár.

A SÍR HELY ÚJ RA VÁL TÁ SI DÍ JAK AZ ALÁB BI AK:

Egyes sír hely ára: 10 000 Ft + ÁFA
Ket tes sír hely ára: 15 000 Ft + ÁFA
Ur na fal ára: 50 000 Ft + ÁFA

Kér jük Önö ket, hogy hoz zá tar to zó ik sír he lyei te kin te té ben a
szük sé ges lé pé se ket te gyék meg.

Ke res sék hi va ta lunk mun ka tár sa it az aláb bi el ér he tô sé ge ken:
NYÁR EGY HÁ ZI POL GÁR MES TE RI HI VA TAL

2723 Nyár egy há za, Nyáry Pál út 37.
Telefon: 06 (29) 690 182
E-ma il: pen zugy@nya regy ha za.hu
Ügy in té zôk: Kun né Ko vács Ju dit

Tóth né Mé szá ros Má ria

NYÁR EGY HÁ ZA KÖZ SÉG ÖN KOR MÁNY ZA TA

kö zös mun ka mind két fél szá má -
ra elô nyös, a Ma gyar Pos ta Zrt.
ezál tal nö vel he ti szol gál ta tá si kö -

rét és op ti ma li zál ni tud ja há ló za ti ki hasz -
nált sá gát, a TI GÁZ Cso port pe dig a pos tai
mun ka tár sak sze mé lyé ben is mert, a la -
kos ság bi zal mát él ve zô, je len tôs hely is -
me ret tel, és meg fe le lô lo gisz ti kai há ló zat -
tal ren del ke zô part ner re ta lált.

A le ol va sást vég zô pos tá sok a TI GÁZ ál -
tal ki a dott iga zol vánnyal is ren del kez ni
fog nak. A fo gyasz tók szem pont já ból csak
a gáz mé rôt le ol va só sze mé lye je lent vál -
to zást.

Az éves és szám lá zás alap já ul szol gá ló
le ol va sá sok üte me zé sén a TI GÁZ nem
vál toz tat, a ter ve zett idô pon tok pe dig a
gáz szám lán to vább ra is vál to zat la nul, elô -
ze te sen fel tün te tés re ke rül nek. A le ol va -
sás al kal má val a pos tai mun ka tár sak az
ed di gi mód szer hez ha son ló an, nem csak
a mé rô ál lást rög zí tik, ha nem do ku men -
tál ják a fo gyasz tói he lyet, di gi tá lis fény ké -
pet ké szí te nek a gáz mér ôrôl. Ezt – a fe lek

M
TI

 F
ot

ó:
 C

ze
gl

éd
i Z

so
lt

ér de ke it vé dô és a té nye ket egy ér tel mû -
en do ku men tá ló fény ké pes do ku men tá -
ci ós rend szert – szer ve zet ten a TI GÁZ ve -
zet te be el ôször az or szág ban, ami az óta
szé les kör ben el ter jedt a szol gál ta tók
gya kor la tá ban.

Egy ide jû leg a le ol va sás rend je is meg -
vál to zik:
• A TI GÁZ 2013. már ci us 1-jé tôl be ve ze -

ti az éves le ol va sá si cik lu sok kö zöt ti,
úgy ne ve zett „har ma dé ves le ol va sást”,
ami 4 ha vi gya ko ri ság gal tör té nô le ol va -
sást je lent és szin tén a Ma gyar Pos ta
Zrt. mun ka tár sai vég zik. Az ed di gi tör -
vény sze rin ti egy sze ri éves kö te le zô le -
ol va sást te hát évi 3 mé rô le ol va sá si
ese mény vált ja fel, az ered mé nye ket
pe dig az éves el szá mo lás ban ve szik
fi gye lem be. 

• „A gya ko ribb le ol va sás be ve ze té sé vel
kez det ben le he tô vé vá lik a tény le ges
fo gyasz tá sok pon to sabb nyo mon kö ve -
té se, majd a ké sôb bi ek ben a pon to -
sabb el szá mo lás. En nek fé nyé ben meg -

elôz he tô lesz, hogy az éves le ol va sá sok
ese té ben nagy össze gû szám la ké szül -
jön, mely hát ra lék ke let ke zé sét és
fel hal mo zó dá sát ered mé nyez he ti.” –
nyi lat koz ta Ho lye vácz Csa ba, a TI GÁZ
ügy fél kap cso la ti igaz ga tó ja. 

• A ha vi és szám lá zás alap já ul szol gá ló
le ol va sá so kon túl a Ma gyar Pos ta fog -
ja el vé gez ni a si ker te len mé rô le ol va -
sás sal érin tett gáz mé rôk el le nôr zô
le ol va sá sát is. 

• Azok nak a fo gyasz tók nak, akik a ha vi
dik tá lást vá laszt ják, az ed di gi gya kor lat -
nak meg fe le lô en, ha von ta kell el kül de -
ni ük a pon tos mé rô ál lá sát. A ha vi
szám la to vább ra is az el kül dött mé rô-
ál lás, vagy an nak hi á nyá ban becs lés
alap ján fog el ké szül ni. 

SZA BÓ NÉ JER NEI OR SO LYA

ÜGY FÉL SZOL GÁ LA TI MUN KA TÁRS

Együtt mû kö dé si meg áll apo dást kö tött a TI GÁZ Cso port

és a Ma gyar Pos ta Zrt., amely nek ér tel mé ben 2013. feb ru ár

1-jé tôl pos tai mun ka tár sak vég zik a gáz mé rôk le ol va sá sát

a TI GÁZ szol gál ta tá si te rü le tén.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Rab Béláné
(sz. Piróth Ilona) ..................... április 7.
Pásztor Ferencné
(sz. Várszegi Gabriella) .......... május 15.
Vajda Béla ........................... május 22.

75 évesek:
Cseh Mihályné
(sz. Princz Rozália) ................ május 10.
Kövesligeti József .................. május 14.

80 évesek:
Czira Istvánné
(sz. Kovács Erzsébet) ............. április 13.
Máté Jánosné
(sz. Takács Erzsébet) ............. május 14.

85 éves:
Király Antalné
(sz. Gyurcsa Mária) ............... május 16.

ELHUNYTAK:

Lovcsányi János ............................ (60)
Szekeres Illésné
(sz. Holecz Julianna) ...................... (71)
Nagy Miklós István ........................ (76)
Fazekas Eszter .............................. (70)
Wolf Mihály ................................... (68)
Virág Vanessza Írisz ......................... (2)
Zsirosné Birinyi Éva ........................ (61)
Tóbiásné Horváth Csilla .................. (57)
Kocsis Sándor ............................... (73)

Osztozunk a hozzátartozók 
gyászában!

Ha nem szeretné, hogy az Ön vagy család-
tagja neve megjelenjen az anyakönyvi
hírek között, kérjük jelezze elérhetôségeink
valamelyikén!

Kö szö ne tün ket sze ret nék ki fe jez ni
min da zok nak, akik sze re tett fér jem
Wolf Mi hály te me té sén részt vet tek.
Eny hí tet ték fáj dal mun kat!

Sze ret nénk meg kö szön ni az egész sé g-
ügy ben dol go zó Dr. Ho mo ki Ka ta lin
gyógy sze rész nô nek, Mar jai dok tor úr -
nak és Te ve li dok tor úr nak oda adó,
kész sé ges mun ká ju kat!

WOLF CSA LÁD

(2013.  ÁPRILIS 1-TÕL MÁJUS 31- IG)

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Imre István Péter 
és Veróczki Margit ............. május 24-én

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

ÚJSZÜLÖTTEK:

Andrási György és Vári Tímea fia
Márk ................................ április 24.

Helyesbítés!:
Czövek László és Goschi Éva fia

Dominik .......................... március 8.

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 2013. július 31-ig küld je el a ké pet az
uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.
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gyer me kek el tû né sé nek szám-
ta lan oka le het, kezd ve a rossz
bi zo nyít vány tól, a sze rel mi ka lan -

don ke resz tül, a ren de zet len csa lá di hely -
ze tig. Oly kor pusz tán kí ván csi ság ból is
út nak in dul nak. Az ese tek kö zös jel lem -
zô je, hogy meg sza kad a gyer mek és a
szü lô kö zöt ti bi zal mi vi szony.

• Sok szö kés meg elôz he tô len ne, ha a
csa lád ban a kom mu ni ká ció hely re áll -
na, a prob lé má kat meg be szél nék, és
a gyer mek bi za lom mal for dul hat na a
szü lô höz, aki meg hall gat ná és ki u tat
mu tat na a gyer mek ré szé re a konf lik -
tu sok ból.

• A bi zo nyít vá nyosz tás kö ze led té vel saj -
nos meg emel ke dik az el tû né sek szá -
ma, mely ese tek ben a gyer mek 24
órán be lül több nyi re elô ke rül, de ez a
24 óra egy szü lô szá má ra egy örök ké -
va ló ság nak tû nik.

• Fel hív juk a szü lôk fi gyel mét, hogy saj -
nos az el csel len gô gyer me kek egy ré -
sze bûn cse lek mény ál do za tá vá, vagy
akár el kö ve tô jé vé vál hat, ezért kér jük,
hogy for dít sa nak nagy gon dot a meg -
elô zés re, amennyi ben az el tû nés még -
is meg tör té nik, ha la dék ta la nul ér te sít -
sék a Rend ôr sé get, hogy a ke re sést
mi ha ma rabb meg kezd hes sük.

• El tû nés ese tén gon dol ják vé gig, hol,
mer re járt utol já ra a gye rek, mer re sze -
re ti az ide jét töl te ni, kik azok a ba rá tok,
ro ko nok, akik tud hat nak hol lé té rôl.
A szü lôk rend sze re sen „tér ké pez zék
fel” a gyer mek ba rá ti kö rét, le he tô leg
le gye nek tisz tá ban a ba rá tok szü le i nek
ki lé té vel, el ér he tô sé gé vel.

• A leg jel lem zôbb, hogy a szü lôk a mun -
ká juk mi att a nyá ri szü net ben nem tud -
nak a gyer mek fel ügye le té rôl gon dos -
kod ni. Eb ben az eset ben azt ja va sol juk,
hogy fog ja nak össze ba rá ti csa lád dal,

szom szé dok kal, egyez tes -
sék, hogy ki, mi kor tud a
gyer me kek re fel ügyel ni, hol
van olyan na gyobb, meg bíz -
ha tó fi a tal, aki re gyer me kü -
ket rá bíz hat ják.

• Ke res se nek olyan hasz nos, el -
len ôriz he tô prog ra mo kat (tá bo -
ro kat), mellyel a sza bad idô el töl té se
el len ôriz he tô vé vál hat.

• Ok tas sák ki a gyer me ket, hogy ide gent
a la kás ba ne en ged je nek be, ha kér de -
zik tô lük, ne mond ják el, hogy nincs
ve lük fel nôtt ko rú, ne en ged jék, hogy
ide gen ha za kí sér je ôket.

• Le he tô leg köz te rü le ten ne egye dül köz -
le ked je nek.

• A mo bil te le font, ér té ke ket ne hord ják
jól lát ha tó mó don, na gyobb össze get
ne tart sa nak ma guk nál.

• Amennyi ben kel le met len nek vagy to la -
ko dó nak ér zik egy fel nôtt kö ze le dé sét,
azon nal kér je nek se gít sé get. Ne bíz za -
nak fel té tel nél kül az olyan fel nôtt ben
sem, akit már „lá tás ból” is mer nek.

• A te le fon, ha fel töl tôs, le gyen annyi ra
fel tölt ve, hogy a szü lô ket el ér jék.

• Ta nít suk meg a gyer mek nek a rend ôr -
ség, a men tôk, tû zol tók se gély hí vó szá -
ma it, biz tas suk ôket, hogy ha baj ban
van nak, hív ják bi za lom mal.

• Ta nít suk a gyer me ke ket a biz ton sá gos
köz le ke dés re!

• Amennyi ben hi va tá sos gyer mek fel -
ügye lôt al kal ma zunk, kér jünk re fe ren-
ci á kat és azo kat el len ôriz zük is le!

• Le he tô ség sze rint fi gyel jük, hogy a
gyer mek az in ter net se gít sé gé vel kö -
zös sé gi fó ru mo kon, chat-szo bák ban ki -
vel tart kap cso la tot, kik azok, aki ve le a
kap cso la tot fel sze ret nék ven ni, mi rôl
zaj lik a kom mu ni ká ció, hi szen egy re
több ször az in ter net se gít sé gé vel fér -
kôz nek a gye re kek bi zal má ba, majd

csal ják el ôket. A leg jobb, ha a
szá mí tó gép a la kás nap pa li já -
ban, vagy a szü lôk szo bá já ban
van el he lyez ve, ahol a gyer mek
kont rol lál ha tó.

A Rend ôr ség ki emel ten ke ze li a
kis ko rú ak el tû né sét, va la mint a

gyer me kek sé rel mé re el kö ve tett bûn cse -
lek mé nye ket.
A gyer me ke ink vé del me nem csu pán
a rend ôr ség fel ada ta, ha nem kö zös
ér de künk!

Kel le mes nya rat és jó pi he nést kí ván a
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság!

SZMO DICS RÓ BERT R. ALEZ RE DES

KA PI TÁNY SÁG VE ZE TÔ

A REND ÔR SÉG 
HA TÁSKÖ RÉ BE 

tar to zó cse lek mény
ész le lé se ese tén ké rem 

Önö ket, hív ja nak 
a 20/489-6738-as 
te le fon szá mon, vagy

a Pi li si Rend ôr ôrs jár ôre it 
a na pi 24 órá ban hív ha tó

20/771-0411-es 
hí vó szá mon,

a Pi li si Rend ôr ôr söt 
– hi va ta li mun ka i dô ben – 

a 29/498-128-as, vagy
a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság

Ügye le tét a 112-es 

vagy a 29/410-367-es 
te le fon szá mo kon.
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KÖZBIZTONSÁG

Tisz telt szü lôk, nagy szü lôk, ne ve lôk! Má jus 25-én a

gyer me kek vi lág nap ján ren dez ték meg az Ezer Lám pás

Éj sza ká ja ne vû ren dez vényt, mellyel a szer ve zôk

sze ret nék fel hív ni min den ki fi gyel mét az el tûnt, el csel -

len gett gyer me kek re. A Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság

ez al ka lom ból – csat la koz va a ren dez vény hez – az

aláb bi ak ra hív ja fel a csa lá dok, ne ve lôk fi gyel mét.

A monori rendôrkapitányság
felhívása

he lyi kö zu tak és mû tár gya ik az
ön kor mány zat va gyo nát ké pe -
zik, ezért ál la guk me gó vá sa,

mû sza ki ál la po tuk fenn tar tá sa, kar ban -
tar tá sa, a he lyi kö zu ta kon a köz le ke dés
biz ton sá gá nak biz to sí tá sa a he lyi ön -
kor mány zat, az az a Kép vi se lô-tes tü let
fel ada ta.

A rész le ge sen me gú jí tott kö zu tak ál -
la gá nak vé del me ér de ké ben in do kolt,
hogy súly kor lá to zást ve zes sünk be az
érin tett út sza ka szo kon. Ezért a kép vi se -
lô-tes tü let ren de le tet al ko tott a he lyi
kö zú tak ra tör té nô be haj tás kor lá to zá sá -
ról, a be haj tás hoz szük sé ges kö zút ke ze -
lôi hoz zá já ru lás ki adá sá ról.

A ren de let kor lá to zott for gal mú öve -
ze te ket je löl ki, ame lye ken 3,5 ill. 5,0
ton ná nál ne he zebb jár mû vek kel nem
sza bad át haj ta ni.
• 3,5 TON NA SÚLY KOR LÁ TO ZÁS -

SAL ÉRIN TETT UT CÁK:
Arany Já nos ut ca asz fal to zott sza ka -
sza, Il la tos út, te me tô fe lé ve ze tô út;

• 5,0 TON NA SÚLY KOR LÁ TO ZÁS -
SAL ÉRIN TETT UT CÁK:
Kos suth La jos ut ca, Köl csey Fe renc
út asz fal to zott sza ka sza, Nyáry Pál
út ön kor mány za ti tu laj do nú ré sze;
Cél for ga lom ese tén a ne he zebb jár -

mû vek re kö zút ke ze lôi hoz zá já ru lást
kell kér ni a ren de let mel lék le te sze rin ti
for ma nyom tat vá nyon a Pol gár mes te ri
Hi va tal ban, és túl súly dí jat kell fi zet ni
az aláb bi ak sze rint.

A jel zô táb lá val el ren delt össz tö meg-
kor lá to zást meg ha la dó me gen ge dett
leg na gyobb össz tö me gû jár mû vek után
jár mû ven ként fi ze ten dô túl súly díj a jel -
zô táb lán meg ha tá ro zott össz tö meg ha -
tár fel et ti meg kez dett ton nán ként:

a) 200 Ft/nap, vagy
b) 1 500 Ft/hét, vagy
c) 4 000 Ft/hó nap, vagy
d) 40 000 Ft/év

Men tes a díj fi ze té si kö te le zett ség alól
azon jár mû tu laj do no sa vagy üzem ben -
tar tó ja, aki Nyár egy há za köz ség köz -
igaz ga tá si te rü le tén be je len tett te lep -
hellyel ren del ke zik, és
• te vé keny sé ge után ipa rû zé si adót

Nyár egy há za köz ség Ön kor mány za -
tá nak fi zet, és ipa rû zé si adó adó hát -
ra lé ka nincs, és

• te her gép jár mû ve után gép jár mû adót
Nyár egy há za köz ség Ön kor mány za -
tá nak fi zet, és gép jár mû adó adó hát -
ra lé ka nincs.

A ren de let a köz fel ada to kat és men -
tést vég zô jár mû vek re nem vo nat ko zik.
A meg je lölt utak ki táb lá zá sa ha ma ro -
san meg tör té nik.

GASZ LER GAB RI EL LA
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ezen a te rü le ten. Ezért a kép vi se lô-tes tü let
úgy dön tött, hogy – pá lyá za ti le he tô ség hí -
ján – ön erô bôl va ló sít ja meg a kb. 3 mil lió
fo rint ba ke rü lô be ru há zást, mely nek nyo -
mán egy 18 fé rô he lyes, 250 m2 te rü le tû
par ko ló ke rült ki a la kí tás ra, és meg tör tént
a hoz zá ve ze tô út ja ví tá sa is.

Az át adó ün nep sé gen Mé szá ros Sán -
dor pol gár mes ter el mond ta: „Ren dez -

nünk kel lett az ön kor mány zat pénz ügyi

hely ze tét ah hoz, hogy ko mo lyan gon dol -

koz has sunk ilyen épít ke zé sek meg va ló sí -

tá sán. Hogy ilyen szín vo na lon, pá lyá za ti

for rást is fel hasz nál va tud tuk ezt meg ten -

ni, ar ra min den nyár egy há zi la kos büsz ke

le het. Az ön kor mány zat ve ze té se sze ret -

né mi e lôbb meg ol da ni az al só nyá regy-

há zi óvo da te ra sza i nak fe dé sét, ill. a

fel sô nyá regy há zi tag in téz mény hát só te -

ra szá nak be épí té sét is – gyer me köl tö zô

ki a la kí tá sa cél já ból.”

SZED RE SI NÉ SZLA MA TÍ MEA

Június elején adták át a felsônyáregyházi Jókai úti járdát, és a Napsugár Óvoda
elôtt épített parkolót. Mindkét létesítményre büszkék lehetünk.

Régóta várt fejlesztések valósultak meg

á jus ban in dul tak el, és még eb -
ben a hó nap ban be is fe je zôd tek
a jár da é pí té si mun ká la tok fel sô -

nyá regy há zán, ahol a köz biz ton ság nö-
ve lé sé re tá mo ga tást nyert pá lyá za tot
va ló sí tot ta meg az ön kor mány zat. A kö zel
6 mil lió fo rint ból épült, csak nem 300
mé ter hosszú tér kö ve zett jár da sza kasz a
ter vek nek meg fe le lô en, jó mi nô ség ben
ké szült el, így hosszú tá vú, tar tós meg ol -
dást je lent a jár dát hasz ná ló la ko sok nak.
A pá lyá zat tar tal maz ta a ter ve zé si, en -
ged élye zé si és ki vi te le zé si költ sé ge ket is,
el bí rá lá sa so rán fon tos szem pont volt,
hogy a gya log jár da meg va ló su lá sá val je -
len tô sen nö vek szik az óvo dá ba já ró gyer -
me kek, kis ma mák, szü lôk biz ton sá ga.

Szin tén az óvo dá hoz kap cso ló dó be ru -
há zás az al só nyá regy há zi óvo da elôt ti par -
ko ló meg épí té se. Ezt a fej lesz tést is rég óta
vár ták már mind a szü lôk, mind pe dig az
óvo dai dol go zók, hi szen egy-egy na gyobb
esô zés után ál dat lan áll apo tok ural kod tak

M



ren dez vé nyen a részt ve vôk el szál lá so lá sa sát rak ban
tör té nik. A na pi prog ra mok lá to ga tá sa in gye nes és
elô ze tes re giszt rá ci ó hoz kö tött, de a hely szí nen is le -

het re giszt rál ni, név vel és lak cím mel. Re giszt rál ni Cser nai
Ist ván nál és Al bert Ot tó nál le het, mind elô ze te sen (tel.:
06-20-399-7225, 06-70-632-1779) és a hely szí nen is. Er re a
ren dez vény biz ton sá gos le bo nyo lí tá sa mi att van szük ség.
Vár ha tó an az or szág min den ré szé rôl ér kez nek részt ve vôk
és ven dé gek. A ren dez vény tel jes kö rû biz to sí tá sát a Szebb
Jö vô ért Ma gyar Ön vé de lem biz to sít ja!

A REN DEZ VÉ NYEN A KÖ VET KE ZÔ PROG RA MOK
KE RÜL NEK MEG REN DE ZÉS RE:

Jur ta épí tés és be mu ta tó, Gyer me kek ko csiz ta tá sa, Gyer mek -
mo to roz ta tás, Ka ri kás be mu ta tó, Csi kós be mu ta tó, Ha gyo -
mány ôr zô íjász be mu ta tó és ver seny, Lo vas be mu ta tó és
gyer mek lo va gol ta tás, kis pá lyás lab da rú gó mér kô zé sek, Fô zô
ver seny, Ha gyo mány ôr zô te vé keny sé gek és öl tö ze tek be mu -

ta tó ja, a Nyár egy há zi Ön kén tes Tû zol tók be mu ta tó ja,
Szom bat es te kon cert, stb.
A ren dez vény ki fe je zet ten po li ti ka men tes és csak meg hí -
vott szer ve ze tek (Nem ze ti Ér zel mû Mo to ro sok, Gár da mo -
to ro sok, Ha gyo mány ôr zô szer ve ze tek) vesz nek részt raj ta.

A sport pá lya és az öl tö zô rend jét szem élye sen fel ügyel jük!

AL BERT OT TÓ ÉS CSER NAI IST VÁN

ár szó ar ról, hogy mi ért is ke rült
meg szer ve zés re a ren dez vény. A te -
le pü lé sen egy re több em ber rel be -

szél get ve fo gal ma zó dott meg ben nünk,
hogy ten nünk kell va la mit, fel kell ráz ni a
kö zöny bôl a la kos sá got. Ami kor azt hal -
lot tuk az em be rek tôl, hogy fél nek, nem
mer nek el men ni a bolt ba, nem tud ják
meg vé de ni ma gu kat és ér té ke i ket, va la -
mint kér tek ben nün ket, hogy te gyünk va -
la mit, ak kor úgy dön töt tünk, hogy te -
szünk egy lé pést és meg mu tat juk az
össze fo gás ere jét.

El kezd tünk te le fo nál gat ni a meg fe le lô
he lyek re és po zi tív vissza jel zé se ket kap -
tunk. Itt kell le ír nom, hogy a la ko sok egy
ré sze ma xi má lis tá mo ga tá sá ról és se gít -
sé gé rôl biz to sí tott mind nyá jun kat. Ke res -
tünk egy áp ri lis vé gé re esô idô pon tot és

a meg hí vott szer ve ze tek kel egyez tet ve
27-ét je löl tük ki a le bo nyo lí tás ra. Ké sôbb
de rült ki, hogy ez az idô pont egy be esik a
ki je lölt lom ta la ní tás idô pont já val, mely
még ér de ke seb bé tet te a to váb bi szer ve -
zést. Be je len tet tük a rend ôr ség fe lé a
ren dez vényt és vár tuk a vissza jel zést. Ha -
ma ro san be hív tak ben nün ket a pi li si
rend ôr ôrs re, és a szo ká sos for má ban
egyez tet tek ve lünk a le bo nyo lí tás ról és
nem tá masz tot tak sem mi lyen ki fo gást a
ren dez vénnyel kap cso lat ban. El jô ve a
várt nap, a meg hir de tett idô pont ban
meg je len tek a meg hí vott szer ve ze tek,
név sze rint: Job bik Ma gya ror szá gért Moz -
ga lom, Ma gyar Nem ze ti Gár da, Szebb Jö -
vô ért Ma gyar Ön vé de lem, Nem ze ti Ér zel -
mû Mo to ro sok, Nem ze tôr ség he lyi ala ku -
la ta. A ren dez vé nyen Al bert Ot tó le ve ze tô

el nök sor ra szó lí tot ta a fel szó la ló kat
(Cser nai Ist ván, Záb ráczky Lász ló a Job -
bik Ma gya ror szá gért Moz ga lom saj tó re fe -
ren se, Lász ló At ti la a Szebb Jö vô ért Ma -
gyar Ön vé de lem el nö ke, Csák vá ri La jos a
SZJMÖ el nök he lyet te se), akik a be széd -
je ik ben, egye bek mel lett, ki hang sú lyoz -
ták, hogy a rend ôr ség jog ál ta li te he tet -

len sé ge mi att szük ség van a ci vi lek
össze fo gá sá ra és cse le ke de te i re. Saj nos
a ren dez vé nyen te le pü lé sünk la kos sá ga
kis lét szám ban kép vi sel tet te ma gát, ami
mu tat ja, hogy több ha son ló meg moz du -
lást kell tar ta nunk a fé le lem és a kö zöny
le küz dé sé re. Itt egy rö vid idé zet a be szé -
dem bôl: „Na gyon so kan kér dez ték tô lem,

hogy sze rin tem ez zel a meg moz du lás sal

meg ol dó dik a prob lé ma? Azon nal biz to -

san nem, de el in dul egy fo lya mat. Eb ben

a fo lya mat ban ad dig szer ve zünk ha son ló

meg moz du lá so kat, amíg kell! Sze ret nénk

a be csü le tes pol gá rok fe lé azt su gall ni,

hogy van meg ol dás. A meg ol dás az

össze fo gás, az ön szer ve zô dés, má sok ra

oda fi gye lés, má so kon ön zet len se gít ség.

Tu da to sí ta ni sze ret nénk az em be rek ben,

hogy ne fél je nek, ne for dít sák el a fe jü -

ket, ha lát nak va la mit, szól ja nak, és mi

meg ta lál juk azt a meg ol dást, amit tör vé -

nyes ke re te ken be lül, vagy an nak ha tá -

rán ten ni le het, mert a bû nö zôk pon to -

san a fé le lem bôl, a kö zöny bôl és a nem -

tö rô döm ség bôl él nek!”

A be szé dek után el in dul tunk a I-II. Vi -
lág há bo rús em lék mû höz, me lyet a Ma -
gyar Nem ze ti Gár da meg ko szo rú zott, in -
nen el sé tál tunk a Nyáry Pál Em lék park -
ba, ahol a Nem ze tôr ség meg ko szo rúz ta
Nyáry Pál sír ját. Ez után Fel sô-Nyár egy há -
zán is tar tot tunk egy kis sé tát. A kel le mes
fi zi kai igény be vé te lek után a la ko sok egy
ré szé nek fe la ján lá sa i ból, a volt gáz cse re
te le pen, meg ven dé gel tük a részt ve vô ket
egy fi nom bab gu lyás ra (Kö szö net a sza -

kács nak és se gí tô i nek). Ke dé lyes be szél -
ge té sek kel, min den at ro ci tás nél kül ért
vé get a nap. Itt sze ret nék kö szö ne tet
mon da ni min den meg je lent nek és a
meg hí vott szer ve ze tek nek. Kü lön kö szö -
net azok nak, akik nem ke vés mun ká val
já rul tak hoz zá a ren dez vény rend bon tás
nél kü li le bo nyo lí tá sá hoz, va la mint a
részt ve vôk ven dég lá tá sá hoz. 

Szo ká som hoz hí ven a vé gé re a mot tóm:

AZ ÖSSZE FO GÁS 
A LEG NA GYOBB FEGY VER 
A BÛ NÖ ZÉS 
VISSZA SZO RÍ TÁ SÁ BAN!

CSER NAI IST VÁN

A Szebb Jö vô ért Ma gyar Ön vé de lem Csa lá di
Na pok ren dez vényt szer vez a nyár egy há zi
sport pá lyán jú li us 12-tôl 14-ig.

Április 27-én településünk is csatlakozott egy civil kezdeményezési
folyamathoz, melynek neve: Nagy rendet a kistérségekben.

10 I   NYÁRFALEVÉL I   2013. JÚNIUS 2013. JÚNIUS I   NYÁRFALEVÉL I   11

CSALÁDI NAPOK LESZNEK NYÁREGYHÁZÁN

A

Figyelemfelkeltô felvonulás volt Nyáregyházán a közbiztonság javításáért

P

EZ + AZ EZ + AZ



A NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁS SZERINT, 2011

A NÉPESSÉG NEMZETISÉG SZERINT, 2011

A 15 ÉVES ÉS IDÔSEBB NÉPESSÉG CSALÁDI ÁLLAPOT SZERINT, 2011

A NÉPESSÉG VALLÁS, FELEKEZET SZERINT, 2011

A NÉPESSÉG SZÁMÁNAK ALAKULÁSA, NÉPSÛRÛSÉG

A NÉPESSÉG KORCSOPORT ÉS NEMEK SZERINT, 2011

A 7 ÉVES ÉS IDÔSEBB NÉPESSÉG A LEGMAGASABB BEFEJEZETT ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT, 2011

2011. évi
Állandó népesség Lakónépesség népsûrûség

1 km2-re
1980 1990 2001 2011 1980 1990 2001 2011
3 339 3 231 3 573 3 746 3 305 3 199 3 604 3 719 116,2

-14 15-39 40-59 60-69 70- Összesen Férfi Nô
555 1 316 1 132 398 318 3 719 1 800 1 919

Nôtlen, hajadon Házas Özvegy Elvált Összesen Közülük: élettársi 
kapcsolatban él

1 065 1 391 351 357 3 164 405

Foglal- Munka- Inaktív Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív keresô Eltartott Összesen
koztatott nélküli keresô Eltartott Összesen megoszlás, százalék
1 510 233 1 040 936 3 719 40,6 6,3 28,0 25,2 100,0

A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább egyike szerint

magyar bolgár cigány német román ukrán orosz egyéb
(romani, beás)

3 116 3 21 24 14 5 8 20

Ebbôl Más vallási Vallási Nem kívánt

Katolikus Római Görög Református Evangélikus közösséghez, közösséghez, Ateista válaszolni,
katolikus katolikus felekezethez felekezethez nincs

tartozik nem tartozik válasz
1 207 1 188 18 620 261 30 466 52 1 079

A 2011. évi népszámlálásról további adatok elérhetôek el Nyáregyháza vonatkozásában a Központi Statisztikai Hivatal honlapján.
Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/

Általános iskola Középfokú Érettségi Egyetem, Összesen
iskolai fôiskola stb.

érettségi oklevéllel
nélkül

elsô 1-7. 8.
évfolyamát

évfolyamsem végezte el
38 445 1 169 932 723 178 3 485

A Központi Statisztikai Hivatal 2013-ban

tette közzé a 2011. évi népszámlálás

területi adatait. Az alábbi táblázatok

Nyáregyháza vonatkozásában tartal-

mazzák az érdekesebb adatokat.
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

A 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 
NYÁREGYHÁZI ADATAI SZÁMOKBAN

z óvo da fa lai kö zött, a cso port szo bák
kü szö bét át lép ve egy tel je sen más
cso dá la tos vi lág tá rul a sze münk

elé. A sí rás ból per cek alatt mo soly gás
lesz, s az óri ás nak gon dolt prob lé mák rö -
vid, né hány mon dat ból ál ló öl ben ülôs
be szél ge tés sel el tör pül nek. S van nak
olyan dol gok is, ame lye ken mi fel nôt tek
jót mo soly gunk, a gyer mek szá má ra vi -
szont óri á si csa ló dás. Pl. az ét la pon lé vô
tej beg ríz, amely he lyett tú rós zsöm lét kül -
dött a kony ha ebéd re, s a cso port fe le
könnyes szem mel ül te vé gig az ebé det.

Eb ben a ta név ben több al ka lom mal volt
olyan is, ami kor a fel nôtt nek pá rá so dott
el a sze me elôtt a vi lág. Gon do lok ar ra,
ami kor a dél utá nos óvó né nin ket, Nó ra
né nit, majd né hány hó nap el tel té vel Ve -
rus óvó né nit bú csúz tat ták a gye re kek. H.
Ba lázs sza va i val él ve: „Ez be jött. Iga zán

jól si ke rült. Lát tad, hogy sírt!”

Meg ha tó pil la na tok kö zé so rol ha tó az a
nagy ese mény, ün nep (gye re kek, szü lôk,
óvo dai dol go zók ré szé re egya ránt) mi kor

az anyák nap já ra ké szül tünk. A gye re kek,
pe da gó gu sok, daj kák lá zas iz ga lom mal
ké szí tet ték, se géd kez tek az aján dé kok el -
ké szí té sé ben, ke res ték a ver se ket, da lo -
kat, ze né ket. Gya ko rol ták, ta nul ták, pró -
bál ták a mû sort, hogy az év ben leg alább
egy al ka lom mal ki fe jez hes sék azt a sze -
re te tet, há lát, mellyel meg kö szön he tik az
egész év ben nyúj tott oda fi gye lést, gon -
dos ko dást. 

Ezút tal sze ret ném meg kö szön ni a ki rán -
du lá son részt ve vô szü lôk nek a se gít sé -
get, me lyet a Nap su gár és a Csi be cso -
port kö zö sen szer ve zett a Fô vá ro si Nagy -
cir kusz ba. 

A tan év utol só kö zös nagy ese mé nye a
Gyer mek nap volt. A rossz idô já rás elô re -
jel zé se mi att ki csit ag gód va ké szü lôd -
tünk. Az óvo da dol go zói szá mos öt let tel
áll tak elô a le het sé ges es he tô sé gek re. Az
idô já rás meg hall gat ta éne kün ket, elûz te
a sû rû fel hô ket, s dél után ra me leg fényt

árasz tott ránk. A gye rek na pon volt lég vár,
ahol ked vük re ug rál hat tak a gye re kek.
Az arc fes tés nél va la mi más sá vál toz hat -
tak át. Kö zel rôl meg is mer ked het tek a
tû zol tók kal, va la mint ré sze sei le het tek a
tû zol tó a u tó va rá zsá nak. Dél után a Gé -
zen gú zok kal tán col hat tak, éne kel het tek.
A gyer mek nap olyan jól si ke rült, hogy a
ter ve zett ver se nye ket el kel lett ha lasz ta -
ni. A gye re kek más nap és har mad nap is
túl fû töt ten, de ki csit fá rad tan ér kez tek az
óvo dá ba, s bol do gan ver se nyez tek. 

Szü lôk! Fel nôt tek! A ro ha nó vi lág ban ne
fe lejt sük el mi lyen jó gye rek nek len ni,
s fel töl tôd ni a gye re kek szív bôl jö vô ka -
ca gá suk ból. Sze res sük ôket, ta nít suk
a szép re, jó ra, hi szen a jö vô a ke zük -
ben van.

Min den ki nek egész ség ben tel jes vi dám
nya rat és jó pi he nést kí vá nok!

SOLY MO SI ZOL TÁN NÉ | ÓVO DA PE DA GÓ GUS

Sok min den tör tént ve lünk az el múlt ta név ben.
Szám ta lan iz gal mas, ér de kes is me ret tel bô vült, 
gaz da go dott a gyer me kek tu dá sa, fej lett sé gi szint je.
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A küszöbön túl…
ÓVODAI ÉLET

A



on do lom, min den jó ér zé sû em bert meg döb ben tet tek
fen ti so ra im. Jo go san! Va ló ban le ír ha tat la nul fel há bo rí -
tó az, ami kor egy gyer mek, aki nek már – élet ko rá nál

fog va – tud nia kel le ne cse le ke de it sza bá lyoz ni, és a kö vet kez -
mé nye ket be lát ni, ilyen el ve te mült dol go kat visz vég hez! 
Lás suk, va jon mi lyen té nye zôk ját sza nak sze re pet ab ban, ha
egy gyer mek „em ber ré vá lá sa” ilyen rossz irány ban fej lô dik.

Min de nek elôtt sze ret ném le szö gez ni, hogy a gyer mek el sôd le -
ges szo ci a li zá ci ós kö ze ge a csa lád ja! Ez kö zért he tô en azt
je len ti, hogy a gyer me kek szá má ra min dig az anya és az apa
vi sel ke dé se, sze mé lyi sé ge a kö ve ten dô pél da! Tu dat alatt és
tu da to san is rá akar ha son lí ta ni, ôt akar ja utá noz ni, mert a
gyer mek ra gasz ko dá sa, sze re te te ál tal is ô a min ta!

Tes sék meg je gyez ni: sze szes ita los üveg gel az egyik kéz -
ben, a má sik ban meg ci ga ret tá val NEM LE HET EGÉSZ -
SÉ GES LEL KÜ LE TÛ, SZE MÉ LYI SÉ GÛ EM BERT NE VEL NI!

A leg job ban az szo kott fel há bo rí ta ni, ami kor kis ma má kat lá tok
kocs má ba men ni, vagy fúj ni a füs töt! Ez zel a vi sel ke dés sel
még azt az esélyt sem ad ják meg gyer me kük nek, hogy az
ideg rend sze re egész sé ge sen ki fej lôd jön!! Az tán ami kor meg -
szü le tik az a sze ren csét len csöpp ség, ak kor ro han gál nak a
gyer me kor vos hoz, meg a vé dô nô höz, mert az a nyo mo rult
éj jel-nap pal csak bôg és szen ved! Hát per sze, hi szen éret len
az ideg rend sze re; és ez egy éle ten át vé gig fog ja kí sér ni azt a
bol dog ta lan gyer me ket, aki az ég vi lá gon sem mi rôl sem te het!!
Az éret len ideg rend szer rel vi lág ra jött gyer mek ugyan is so ha
nem éri el azt a fej lett sé gi szin tet, amit azok a kor tár sai,
akik úgy jöt tek vi lág ra, hogy éde sany juk már a fo gan -
ta tás per cé tôl vi gyá zott egész sé ges fej lô dé sük re!

Hi he tet len nek tû nik, de igaz: már a mé hen be lü li fej lô dés so -
rán el dôl, hogy gyer me künk könnyen ne vel he tô, a nor má lis
em be ri szó ból ér tô, avagy na gyon ne he zen ke zel he tô, lát szó -
lag tel je sen ér tet len gyer me ket fo gunk-e vi lág ra hoz ni!

A si ke res, ered mé nyes gyer mek ne ve lés alap ja te hát a sze re -
tet tel jes, le he tô leg stressz men tes, egész sé ges táp lál ko zá sú,
min den drog tól (al ko hol, ci ga ret ta, nar ko ti ku mok) men tes ter -
hes sé gi idô szak!

Ter mé sze te sen a ki csi vi lág ra jöt te után is gon dos kod nunk kell
az ô nyu godt, egész sé ges fej lô dé sé rôl, gya ra po dá sá ról!

Bár ez is hi he tet len nek tû nik, még is igaz: a gyer me kek ne ve -
lé se már az el sô nap tól el kez dô dik! 
So kan azt gon dol ják, hogy a gyer me ket ad dig, amíg nem ér ti
a kör nye ze té ben élôk sza vát, ad dig nem is kell ne vel ni, hi szen
úgy sem fog ja fel, hogy mit ma gya rá zunk ne ki...! Ez té ve dés!

A pszi cho ló gia úgy de fi ni ál ja az új szü lött- és cse cse mô kort,
hogy az ôs bi za lom, vagy ôs bi zal mat lan ság ki a la ku lá sá nak idô -
sza ka. Mit is je lent ez? Azt, hogy az a cse cse mô, aki min den
– szá má ra kel le met len hely zet ben – meg kap ja a sze re tô, si mo -
ga tó gon dos ko dást, tö rô dést, ab ban ki a la kul a fent már em lí -
tett ôs bi za lom, hi szen ér zé ke li, hogy van va la ki, aki meg hall ja,
ész le li az ô pa na szát és se gít ne ki an nak eny hí té sé ben.

Ter mé sze te sen az ôs bi zal mat lan ság en nek pon to san az el -
len ke zô je; ab ban a csöpp ség ben, aki ad dig kö nyö rög, ad dig
szen ved, amíg már szin te be le ké kül, nos ab ban nyil ván va ló -
an az ôs bi zal mat lan ság ér zé se fog meg rög zül ni, és egy éle -
ten át el kí sé ri majd! Lel ke mé lyén so ha nem ér zi majd azt a

biz ton sá got adó nyu gal mat, bi zal mat, ami ab ban a csöpp -
ség ben ala kul ki, akit sze re tet tel, tö rô dés sel gon doz nak cse -
cse mô kor ban.
Azt gon do lom, le ír nom is fel es le ges: az ôs bi zal mat lan ság ra
kon di ci o nált gyer mek egész éle tén át na gyon ne he zen ke zel -
he tô lesz!

Kis gyer mek kor: a csa lá di min ta le ké pe zé sé nek és azok rög zü -
lé sé nek idô sza ka. Mi e lôtt ezt ki csit bô veb ben is ki fej te ném,
te szek egy kis ki té rôt.
Hosszú éve ken át tar tó pszi cho ló gi ai és ne ve lés tu do má nyi ta -
nul má nya im so rán azok az órák vol tak szá mom ra a leg em lé -
ke ze te seb bek, ami kor egy-egy pszi cho ló gi ai ku ta tást mu tat tak
be ne künk. A ne ve lés tu do mánnyal, va la mint a pszi cho ló gi á val
fog lal ko zó ku ta tó kat ugyan is már hosszú-hosszú év ti ze dek óta
fog lal koz tat ja az a kér dés, hogy sze mé lyi sé günk ki a la ku lá sá -
ban va jon a ve lünk szü le tett, úgy ne ve zett ge ne ti kai adott sá gok
a meg ha tá ro zób bak, vagy a kör nye zet, il let ve a ne ve lés!?

Szá mom ra az egyik le gér de ke sebb ku ta tás ar ról szólt, hogy
egy pe té jû ik re ket – akik rôl le mond tak szü le ik – ne ve lô szü lôk -
nél he lyez tek el, és vé gig kí sér ték fel nôt té vá lá suk fo lya ma tát.
Az egyik ilyen eset nél be mu tat ták, hogy az édes szü lôk – sôt a
nagy szü lôk is – lum pen éle tet él tek, töb bet vol tak bör tön ben,
mint sza ba don. Meg szü le tett egy pe té jû fiú gyer me ke ik bôl – a
meg szü le té sük után azon nal – az egyi ket egy igen vissza fo got -
tan, szo lid sze rény ség ben, tisz tes ség ben élô, mé lyen val lá sos
csa lád nál he lyez ték el, míg a má sik fi úcs ka az ame ri kai vá ros
egyik legp ro fibb, leg hír hed tebb „zse bes” csa lád já hoz ke rült.
A gyer me kek föld raj zi tá vol ság ban is messze ke rül tek egy más tól,
és egé szen fel nôtt ko ru kig nem tud tak a má sik lé te zé sé rôl.
A kí sér let vé gén be bi zo nyo so dott: az egyik fi úcs ká ból mé lyen
hí vô, igen tisz tes sé ges, kon zer va tív ér té kek sze rint élô pol gár
lett, míg a má sik még ne ve lô ap ján is túl tett a zseb tol vaj lás
te het sé gé ben!
Ta nul ság: a ge ne ti kai adott sá gok nál sok kal meg ha tá-
ro zóbb a ne ve lé si kör nye zet!

Ter mé sze te sen a kí sér le tek nem vég zôd tek min dig ilyen egy -
ér tel mû en. Ez a ma gya rá za ta an nak, hogy rend kí vül tisz tes -
sé ges csa lád ban is fel buk kan nak szin te ör dö gi haj la mok kal
bí ró gyer me kek, és en nek for dí tott já ra is van nak pél dák.
A ne ve lés tu do mány ezért – igen böl csen – ar ra a kö vet kez te -
tés re ju tott, hogy 50-50 %-ban fe le lôs a ge ne ti kai meg ha -
tá ro zott ság, va la mint a kör nye zet és a ne ve lés azért, hogy
mi lyen em be rek ké vá lunk! 

A ne ve lés te hát bi zo nyí tot tan meg ha tá roz za azt, hogy tisz tes -
sé ges, avagy gát lás ta lan em ber ként él jük-e le éle tün ket!

Mi kor ra a gyer mek el éri az is ko lás kort, ak kor ra sze mély isé -
gé nek alap pil lé rei már ki a la kul tak, hi szen a vi sel ke dés – a
fen tebb le írt pszi cho ló gi ai ku ta tás is bi zo nyí tot ta – egy ta nu-
lá si fo lya mat ál tal ala kul ki. Eh hez a ta nu lá si fo lya mat hoz
pe dig a min tát a csa lád szol gál tat ja!

Az is ko lá nak sem ide je, sem le he tô sé ge nincs ar ra, hogy
a csa lád ál tal ki ne velt vad haj tá so kat le nyes se a gyer -
mek rôl!

Ide je azért nincs, mert a meg ta ní tan dó tan anyag-mennyi ség
igen nagy, szük ség van te hát a ta nó rák min den per cé re ah hoz,
hogy a gyer me kek meg fe lel je nek a kor egy re nö vek vô ki hí vá -
sa i nak azál tal, hogy meg fe le lô en kép zet tek le gye nek.
Le he tô sé ge pe dig azért nincs, mert ha té kony ne ve lé si esz köz
csak a szü lô ke zé ben van! Ez a ne ve lé si esz köz pe dig
higgyék el, el sôd le ge sen nem a ve rés és a bün te tés, ha nem
a sze re tet, tö rô dés és a pél da mu ta tás!! Ter mé sze te sen az
is ko lá ban is ez a kö te les sé günk ne künk, pe da gó gu sok nak;
de – mint azt már több ször is le ír tam – a gyer mek szá má ra az
el sôd le ges min ta, pél da kép a szü lô és a csa lád ta gok!

Az ér té kek – pél dá ul egy in gye nes, cso dá la tos er dé lyi ki rán du -
lás – meg be csü lé sét, va la mint a má sik em ber tu laj do ná nak
tisz te let ben tar tá sát nem az óvó nô nek az óvo dai fog lal ko zá sok
so rán, nem a pe da gó gus nak a ta nó rán, vagy a pap nak a
hit ta nó rán kell meg ta ní ta nia! A tisz tes ség re a csa lád nak kell
„rá ta ní ta nia” a gyer me ket el sô sor ban pél da mu ta tás sal!! De
mint ír tam: az egyik kéz ben az al ko ho los üveg gel, a má sik ban
pe dig ci ga ret tá val NEM LE HET GYER ME KET NE VEL NI!

Vé gül, de nem utol só sor ban sze ret ném meg ra gad ni az al kal -
mat ah hoz, hogy kö szö ne te met és el is me ré se met fe jez zem ki
azok nak a szü lôk nek, akik tisz tes ség ben és sze re tet ben, gon -
dos ko dás ban ne ve lik gyer me ke i ket, mert azért sze ren csé re a
ve lünk uta zó di á kok na gyobb ré sze ilyen volt! Ôszin tén bí zom
ab ban, hogy a kö zö sen meg élt szé gyen tel jes tör té né sek da cá -
ra re me kül érez ték ma gu kat, és cso dá la tos él mé nyek kel gaz -
da god va, va la mint az er dé lyi ma gya rok kal va ló össze tar to zás
ér zé sé vel tér tek ha za csa lád ja ik hoz!

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

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

Egy nyertes pályázatnak és sok nagyszerû embernek (támogatónak) köszön-

hetôen ötnapos erdélyi kiránduláson jártunk a hetedik évfolyamos diákokkal.

Csodálatos, felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Gondolom, érthetetlen a tisztelt Olvasó számára, hogy egy gyermeknevelésrôl

szóló cikket miért is kezdek erdélyi kirándulásról szóló bevezetéssel!? Sajnos,

szomorú oka van ennek; a csodálatos, valóban felejthetetlen élményeket ugyanis

beárnyékolták olyan események, történések, melyek miatt leírhatatlanul

szégyelltük magunkat a kiránduláson részt vevô kollégáimmal! Voltak a velünk

utazó gyermekek között ugyanis olyanok, akik a szálláson minôsíthetetlenül viselkedtek,

rongáltak, sôt olyanok is akadtak, akik arra vetemedtek, hogy az utcán árusító idôs, erdélyi

magyar asszony kis portékáját meglopták, megkárosították...!
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MEGSZÍVLELENDÔ GONDOLATOK 
A GYERMEKNEVELÉSRÔL

ta va lyi év ben az al só nyá regy há zi
óvo da kö rü li te rü let re tör té nô be -

ju tást ke rí tés és nagy ka puk épí té sé vel
kor lá toz tuk an nak ér de ké ben, hogy ez -
zel is véd jük az ez zel a te rü let tel ha tá -
ros in gat lan tu laj do no sok ér té ke it, a

hát só ker tek ben lé vô ve te mé nyest, ill. a
kam rák ban, tá ro lók ban lé vô gé pe ket,
esz kö zö ket.

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy
amennyi ben szük sé ges a te rü let re tör -
té nô be ju tás (me zô gaz da sá gi, vagy
egyéb cél ból), az óvo da mel let ti, ill. a
Má tyás ki rály út ról nyí ló szol gal mi út
vé gén lé vô ka puk kul csai a Pol gár mes -
te ri Hi va tal tit kár sá gán ügy fél fog adá si
idô ben fel ve he tôk.

NYÁR EGY HÁ ZI POL GÁR MES TE RI HI VA TAL

TÁ JÉ KOZ TA TÓ

G

A

OKTATÁS-NEVELÉS OKTATÁS-NEVELÉS



ár juk mind azon szü lôk je lent ke zé -
sét, akik gyer me kük szá má ra a
jö vô ben igény be kí ván ják ven ni a

böl csô de szol gál ta tá sa it! 

Az in téz mény szak mai en ged élye zé si
el já rá sa je len leg még fo lya mat ban van,
ezért az aláb bi in for má ci ók tá jé koz ta tó
jel le gû ek:

• Az in téz mény ter ve zett in du lá sa:
2013. jú ni us 15.

• El sô nyit va tar tá si nap: 2013. jú ni us
17. hét fô 

• Nyit va tar tá si idô: A böl csô de mun ka -
na po kon 6-18 óra kö zött mû kö dik.

• El lá tott gyer me kek élet ko ra: 20 he -
tes tôl-3 éves ko rig.

• Fel ve he tô gyer me kek szá ma: élet -
kor tól és gon do zá si szük ség let tôl füg -
gô en 48 fô

• A böl csô dé ért fi ze ten dô dí jak: a na -
pi négy sze ri ét ke zés ára plusz ha vi
15.000 Ft gon do zá si díj. 
A fi ze tés sel kap cso la tos fon tos in for -
má ció, hogy a díj fi ze tés nek van fel sô
ha tá ra, ez a csa lád egy fô re ju tó net tó
ke re se té nek 25%-át nem ha lad hat ja
meg! Ez eset ben jö ve de lem iga zo lást
szük sé ges be nyúj ta ni.
Emel lett min da zok, akik gyer mek vé del -
mi ked vez mény ben ré sze sül nek, 3 vagy

több gyer me ket ne vel nek, il let ve gyer -
me kük tar tó san be teg vagy fo gya té kos,
men te sül nek a díj fi ze tés alól. 

Fel hív juk a ked ves szü lôk fi gyel mét,
hogy a gyer me kek fel vé te lé nél a je lent ke -
zés sor rend je is szem pont le het, ezért
vár juk mi e lôb bi je lent ke zé sü ket! Le he tô -
ség van to váb bá akár ké sôb bi kez dé si
idô pont meg je lö lé sé re is.

A je lent ke zé si la pok be sze rez he tôk
az aláb bi he lye ken:
• Pi li si Evan gé li kus Gyü le ke zet pa ró ki á já -

nak iro dá já ban (Pi lis, Kos suth L. u. 34.)
• Pi lis Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban
• Pi li si Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat Idô -

sek klub já ban (Pi lis, Kos suth L. u. 57/b)
• Óvo dai In téz mény ta gó vo dá i ban
• vé dô nôk nél, gyer me kor vo sok nál

A je lent ke zé si la po kat a Pi li si Evan gé li -
kus Gyü le ke zet pa ró ki á ján kér jük le ad ni,
vagy a kö vet ke zô pos ta cím re el jut tat ni:
Pi li si Evan gé li kus Gyü le ke zet 2721 Pi lis,
Kos suth L. u. 34.

Sze re tet tel vár juk je lent ke zé sü ket!

PI LI SI EVAN GÉ LI KUS SZE RE TET SZOL GÁ LAT

A Pi lis Vá ros Ön kor mány za -

tá nak be ru há zá sá ból épült,

a Pi li si Evan gé li kus Sze re tet -

szol gá lat ál tal mû köd te tett

2721 Pi lis, Gó lya hír ut ca 6.

szám alat ti Böl csô dei In téz -

mény elô fel vé telt hir det.
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FELHÍVÁS

V

FELHÍVÁSOK – HIRDETÉSEK

ne kel ték ré gen a bú csú zó 8. osz -
tá lyo sok. Ma más a dal, csak az
ér zés nem vál to zott. Öröm és bá -

nat egy ben. Öröm, hogy el kez dô dött a
fel nôtt kor. Bá nat el vál ni osz tály társ ak -
tól, paj tá sok tól, tan árok tól, az is ko lá tól.

Az idei bal la gá son nagy meg tisz tel te -
tés ér te a 2010-ben el hunyt Ma szel Pál
ta nárt. Posz tu musz Ko vács Ist ván dí jat
ka pott, me lyet 2002-ben Or szág Mi hály
kép vi se lô úr ala pí tott. Az óta min den
tan év vé gén egy ta nár – ki vá ló pe da gó -
gu si mun ká já ért –, és két nyol ca dik osz -

tá lyos ta nu ló – az ál ta lá nos is ko lá ban
vég zett pél da mu ta tó ta nul má nyi ered -
mé nyé ért, ma ga tar tá sá ért, kö zös sé gi
mun ká já ért – kap ja.

A díj ala pí tó ja, át adó ja mél tat ta
Ma szel Pál ta nár mun kás sá gát. Tisz te -
let tel, meg be csü lés sel em lé ke zett rá.
Nem csak ta ní tá si órá i ra, de a ve le át élt
ki rán du lá sok ra, tá bo ro zá sok ra is.

Szép és meg ha tó, hogy évek múl tán
is sze re tet tel em le ge tik. Biz to san örült
vol na a mun ká ja el is me ré sé nek já ró
„dí je sô ért” (Dísz pol gá ri cím 2012,

Ko vács Ist ván díj 2013). Nem tu dom,
mi ért kell örök re el men ni bár ki nek ah -
hoz, hogy ér té kel jék, ész re ve gyék és irán-
ta ér zett meg be csü lé sü ket ki fe jez zék.

Van egy dal – az éde sa nyák ról szól,
de sze rin tem min den em ber re igaz:

„Nem a sír já ra kell né ki száz vi rág!”
Most csak csa lád ja örül he tett, de így

is szép, em be ri cse le ke det volt.

Kö szön jük!

MA SZEL PÁL ÖZ VE GYE ÉS CSA LÁD JA

agy nép sze rû ség nek ör vend a min den
hó nap 10-e kö rü li vá sár. Na gyon büsz -

kék va gyunk ar ra, hogy nem csak he lyi la -
ko sok, de a kör nye zô fal vak ból, vá ro sok ból
is jön nek hoz zánk lá to ga tók, vá sár lók!

Nem gyô zöm elég szer mon da ni, hogy:
mi ért köl te nénk más hol a pénzt, mi kor itt
is ma rad hat Nyár egy há zán?!

Aki eset leg még nem volt, és nem tud -
ja mi lyen, az fel tét le nül jöj jön el a kö vet -
kez ôre!! Nem kö te le zô vá sá rol ni, a be-
l épés díj ta lan. Pró bá lunk min den ho vá
pla ká to kat, szó ró la po kat ten ni, ezért biz -
tos va gyok ben ne, hogy Ön is ta lál koz ni
fog leg alább eggyel!

Hely szín: Nyár egy há za, a Temp lom
ut ca és a Dó zsa György út sar kán lé vô
Ré gi Ka to li kus temp lom épü le te.

A kö vet ke zô idô pont: jú li us 13-a.

Min den kit sze re tet tel vá runk, és aján -
dék könyv vel ju tal ma zunk!

MI KÉ NÉ KOL LÁR MÓ NI KA
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KÖSZÖNÔLEVÉL

É

KIRAKODÓ VÁSÁR NYÁREGYHÁZÁN!

N

EZ + AZ

„Ballag már a vén diák, tovább, tovább…”



1. A tév hit tel el len tét ben a kul lan csok nem ro va rok. A kul lan cso kat a la i ku -
sok több sé ge ro var nak tart ja, ezért is ter jedt el a köz be széd ben, hogy pot ro -
huk van. Ez nem igaz, mi vel a kul lan csok az ízelt lá bú ak tör zsé be tar toz nak,
azon be lül a csáp rá gó sok al tör zsé ben a pók sza bá sú ak osz tá lyá ba. Eb bôl kö -
vet ke zô en nincs is pot ro huk, ha nem csak fej ré szük és tes tük.

2. El ter jedt „ki sze dé si mód”, hogy a kul lancs fe jét az óra mu ta tó já rá sá val meg -
egye zô irány ba kell csa var ni, ne hogy be sza kad jon. A va ló ság ez zel szem ben
az, hogy nem kell csa var gat ni, és egy ál ta lán nem olyan nagy baj, ha be sza kad
a fe je, így leg alább nem tud kó ro ko zót fecs ken dez ni a tes tünk be.

3. Szin tén sok he lyen hall hat juk, hogy a kul lan csok a fá ról pottyan nak ránk,
ezért kell kü lö nö sen az er dôk ben fi gyel nünk. A kul lan csok azon ban leg -
több ször a fû bôl tá mad nak, és Hal ler-szerv ne vû ta po ga tó ik kal ke re sik
meg ál do za tu kat. Ez hô- és moz gá sér zé ke lô re cep to ro kat tar tal maz, va la -
mint kü lön bö zô ve gyü le te ket ké pes fel is mer ni.

4. Tév hit, hogy kul lan csok hoz csak egy szer hasz ná la tos esz kö zök kel sza bad
nyúl ni. Az el tá vo lí tás nál az egyik leg fon to sabb szem pont a gyor sa ság. Ezért
azt ajánl ják, ha már az er dô ben, ki rán du lás köz ben ész re vesszük, hogy kul -
lancs ka pasz ko dott be lénk, akár pusz ta kéz zel is ki szed het jük. A ste ril esz kö -
zök mí to sza alap ta lan fé lel met szül, ami nek ha tá sá ra csak ké sôbb me gyünk
or vos hoz kul lan csunk kal. Pe dig ez idô alatt a kó ro ko zó na gyobb es éllyel jut
be az em ber be, mint ha azon nal ki szed nénk az ál la tot.

5. Vé gül: a sza kér tôk sze rint ar ra sincs tu do má nyos bi zo nyí ték, hogy a kul -
lan csok tám adá sa meg elôz he tô len ne vi ta min sze dés sel.

FOR RÁS: IN TER NET

a gyar or szá gon 1906 óta má jus
10-én tart ják óvo dá sok, is ko lá -
sok. De mit is tar ta nak?

Ere de ti leg egy Pá rizs ban kö tött egyez -
mény alap ján min den má jus ban egy na -
pot kö te les az is ko la ar ra for dí ta ni, hogy
ta nu ló i val meg is mer tes se a hasz nos
szár nya so kat. Ez volt a múlt. Ma he lyi, lo -
ká lis, és or szá gos szin tû ren dez vé nye ket,
is ko lai ver se nye ket ren dez nek ezen a na -
pon, ami a ter mé szet vé de lem rôl szól.

És a hét köz na pok? A fá kat szin te ész re
sem vesszük csak ak kor, ha vi har ban a
drá ga au tónk ra zu han, vagy ha ker tünk -
ben va la mely épü let út já ban van, és ki
akar juk vág ni. Pe dig vol tak, és há la Is ten -
nek ma is van nak em be rek, akik éle tük
fo lya mán meg elég sze nek az zal, ha csak
pár fát ül tet nek, hi szen tud ják – a fák
élet ko rá ból adó dó an – ez zel is nyo mot
hagy nak ma guk után az utó kor szá má ra.
És hát a ma da rak! Én ma gam kö zel tíz
éve la kom Nyár egy há zán, és fo lya ma to -
san fi gye lem szû kebb la kó kör nye ze tem -
ben a ma dár vi lág ala ku lá sát. Saj nos má -

ra már nem csak a vá ro sok ban ke vés az
éne kes ma dár, sôt egy re in kább vá ro si a -
sod nak, ur ba ni zá lód nak a ma da rak is. De
mi még így is örül he tünk, hogy gyer me -
ke ink nek mu tat ha tunk fecs két, fe ke te ri -
gót, me zei ve re bet, bú bos ban kát, szaj -
kót, ci ne gé ket. Sok szép és ér de kes ma -
da rat lát tam te le pü lé sün kön az el múlt
pár év ben. Ha azt sze ret nénk, hogy ez
hosszú tá von meg ma rad jon ne künk,
gyer me ke ink nek és un ká ink nak, ak kor ne
csak egy szer egy év ben gon dol junk a
ma da ra ink ra, ha nem egész év ben. Jön
a nyár, ilyen kor ugya no lyan fon tos len ne
a ma da rak ita tá sa, für de tô le he tô sé gek
ki a la kí tá sa, mint a té li ete tés. CSAK
RAJ TUNK MÚ LIK!!!

Kí vá nok Önök nek szép nya rat és JÓ
MA DA RÁ SZÁST!

U.i.: Az nap, mi kor eze ket a so ro kat a
szá mí tó gép be be pö työg tem, a Köl csey
Fe renc úton lé vô er dô szé lén hol ló hang -
já ra let tem fi gyel mes, és lát tam el re pül ni
az er dô fe lé. Örül nék ne ki, ha ezek az im -
po záns ma da rak meg te le ped né nek Ná -
lunk. Le het, hogy Nyár egy há za tud tun kon
kí vül vá lik ma dár ba rát te le pü lés sé.

BÁ GYI RÓ BERT MIK LÓS

A kullancsokról, a megelôzésrôl, illetve eltávolításuk
módjáról számos szóbeszéd és tévhit terjed, így nem árt
tisztázni, mi is az igazság.

1902 óta ün nep nap ez a ter mé szet vé dô és ter mé szet ked ve lô

em ber szá má ra még ak kor is, ha an nak ide jén kö te le zô

jel le gû is ko lai prog ram nak szán ták.
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Madarak és Fák Napja!

M

AKTUÁLIS

Egyszerû cserépalátét is megfelel
(madárfürdetõ)

Gyurgyalag – az év madara
Magyarországon

Kedvencem az erdei pinty

z élet cso dá la tos tit kai kö zé tar to -
zik a szü le tés és az új já szü le tés
je len sé ge. Min den em ber az

ál tal éri el az „iga zi ter me tét”, hogy ré -
sze sül a hár mas szü le tés ben. El ôször
meg szü le tünk éde sa nyánk ölé ben. Az
ô gyen géd ke ze ve zet a nö ve ke dés út -
ján, a jö vô élet re mé nye fe lé. Má so dik
szü le tés nek ne vez het jük a sze re lem
kö te lé ké ben tör té nô ta lál ko zást az zal
az em ber rel, aki a hit ves tár sunk lesz,
ez az egye sü lés új éle tet fa kaszt. Gyer -
me kek szü let nek. A har ma dik szü le tés
az a hí vô, sze re tô moz du la ta, amellyel
Is te né hez for dul az em ber, és vissza -
von ha tat la nul el kö te le zô dik Te rem tô -
jé nek. „A Vi gasz ta ló pe dig, a Szent lé lek,
kit az Atya az én ne vem ben küld, az
majd meg ta nít ti te ket min den re, és esze-
 tek be jut tat min dent, amit mon dot tam
nek tek.” (Jn 14,26)
Nem vé let len, ha nap ja ink ban, a vég -
pusz tu lást idé zô fe szült sé gek köz epet -
te meg fo gal ma zó dik ben nünk a kér -
dés: va jon mit rej te get az em be ri faj
szá má ra a jö vô? A ré gi gö rö gök a
delp hi jós hoz za rán do kol tak, Ró má ban
a ha rus pe xek vál lal koz tak a jö ven dô -
mon dás sze re pé re. Még nap ja ink ban is
jó üz let nek szá mít.
Mi ke resz té nyek nem szo ru lunk ilyen
ké tes ér té kû esz kö zök re. Jé zu sunk
nyíl tan meg mond ta, mit hoz szá munk -
ra a jö vô. El ôször is ko moly ül döz te tés,
a hit meg fo gyat ko zá sát és az Is ten és a
sze re tet el len ére tör té nô dön tést.
Ugyan ak kor meg ígér te, ve lünk ma rad
a vi lág vé gé ig. El kül di a Szent lel ket,
hogy vi lá gos sá got gyújt son a min den -
na pi bi zony ta lan ság, a fé lel me ink éj -
sza ká já ban. Mi ért tar tunk itt, ahol tar -
tunk? Nem egy sze rû a vá lasz, azon ban
több te rü le ten ke res het jük rá a vá laszt.

A mai zûr za va ros vi lág ban az em ber -
hez, az Is ten hez és a vi lá gi dol ga ink -
ban, pénz, va gyon, jó lét ben ke re sen dô
a vá lasz.
A hi tünk nem tisz ta, az Is ten és em be ri
kap cso la ta ink ra rá ra ko dott a vi lág
szel le me. Hány szor és hány szor hal -
lom: „De én hi szek az Is ten ben, és hogy
Is ten az egy Is ten”. Ez lát szó lag jó, de
ho gyan éled ezt meg? – Mi ugyan is
ho gyan mond hat juk, hogy „az Úr az
egyet len Úr” és raj ta kí vül nin csen más,
ha úgy élünk, mint ha ô nem len ne
egyet len Is ten, mint ha ren del ke zé -
sünk re áll na egy má sik is ten ség… ez a
bál vá nyi má dás ve szé lye! A bál vá ny-
i má dá sé, amit a vi lág szel le me hoz
ne künk. Jé zus pe dig na gyon vi lá go san
ne met mond e vi lág szel le mé nek. Az
utol só va cso rán ké ri is az Aty ját, hogy
sza ba dít son meg ben nün ket a vi lág
szel le mé tôl, mely bál vá nyi má dás ba
so dor ben nün ket.

Az Is ten irán ti hû ség azt ké ri tô lünk,
hogy ûz zük el a bál vá nyo kat, me lyek a
sze mé lyi sé günk ben, élet mó dunk ban
rej le nek. Hi szen ép pen ezek a bál vá -
nyok okoz zák, hogy nem va gyunk hû -
sé ge sek a sze re tet ben. Ami kor Ja kab
apos tol mond ja: „Aki e vi lág ba rát ja, az
az Is ten el len sé ge”, hoz zá te szi: „há zas -
ság tö rô”. Szem re há nyást tesz ne künk,
ez zel a jel zô vel: „Ti, há zas ság tö rôk!”.
Mi ért? Mert aki e vi lág ba rát ja, az bál -
vá nyi má dó, nem hû sé ges Is ten sze re te -
té hez. Az Is ten or szá gá ban ben nün ket
elô re vi vô út a hû ség út ja, az egy más ra
fi gye lés, az Is ten ben ka pasz ko dás út ja.
Így ta lán van re mé nyünk Szo do ma
sor sát el ke rül ni, mert egy ré gi tör té net
sze rint a bib li ai Szo do ma pusz tu lá sá -
hoz kez dünk ha son lí ta ni. Jól ment a so -

Nagy szeretettel köszönöm a Mindenható Istennek ezt a két évet, hogy mint lelkipásztor
együtt dolgozhattam Márta asszonnyal, aki lelkesedésével és odaadásával lelkészként 
szolgálta a nyáregyházi evangélikus közösséget.

Isten áldja, védje és kísérje családjával együtt az új közösségben, ahová az Úr vezérli!
Ôszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel, az Úr szolgálatában kívánok továbbra is Istennek
odaadó életet, az Atya, a Fiú és a Szentlélekben!

Testvéri szeretettel: AND RÁS ATYA

ra, a la kói igen ma gas élet szín vo na lon
él tek. Ön zé sük fa lai kö zé, bál vá nya ik
kö zé zár kóz tak és jó lé tü ket nem akar -
ták meg osz ta ni. Ha ide ge nek jöt tek a
vá ro suk ba, ad tak ne ki ugyan ara nyat,
de ke nye ret nem ad tak. Így éhen halt a
ven dég és vissza ke rült az ara nyuk, és
ez zel a ma ga tar tás suk kal von ták ma -
guk ra a pusz tu lást. Va jon ré gi nek ne -
vez het jük ezt a tör té ne tet? Saj nos nem.
A mai ci vi li zá ci ónk ban is lel ki és tes ti
éh ség gel küz de nek az em be rek.

Egy ame ri kai pro tes táns lel ki pász tor -
ról ol vas tam, hogy né hány év vel ez -
elôtt fel mond ta lel kész sé gi ál lá sát és
or vo si pá lyá ra lé pett. Ba rát ja kér dé sé -
re, hogy mi ért tet te ezt, így vá la szol ta:
Azért let tem or vos, mert az em be rek
sok kal töb bet tö rôd nek a tes tük kel,
mint a lel kük kel. Né hány ével ké sôbb
fel ha gyott az or vo si pra xis sal is és ügy -
véd lett. Mi ért tet ted ezt? Azért vá lasz -
tot tam a jo gi pá lyát – fe lel te –, mert az
em be rek töb bet tö rôd nek a jo ga ik ér vé -
nye sí té sé vel, mint a tes tük-lel kük gon -
do zá sá val. Mi vel az em be rek könnyen
meg fe led kez nek sa ját ér de ke ik rôl,
Jé zus szük sé ges nek tart ja a Szent lé lek
mû kö dé sé nek ál lan dó sá gát. Az apos -
tol ko dás, az ige hir de tés kü lön fé le
mód ja i val el kell osz lat ni a tu dat lan -
ság, a kö zöny, a fé le lem, és meg kell
gyúj ta nunk a lel kek ben az üd vö zsé gért
lo bo gó lel ke se dés tü zét. Ma annyi an
fá ra doz nak a lé lek ki ol tá sán, de ne -
künk az a kö te les sé günk, hogy imád-
 sá gos éle tünk kel, a sze re tet gya kor lá -
sá val szol gál juk az éle tet meg újí tó
Szent lé lek te vé keny sé gét.

Nagy tisz te let tel és imád ság gal:
AND RÁS ATYA
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AZ IGAZI VIGASZTALÁS A VILÁGNAK

Búcsúzás Isten áldásával Rá és Családjára

„Aki nem születik újjá, az nem látja meg az Isten országát.” (Jn 3,3) 

EGYHÁZI ÉLET

A



ün kösd után va gyunk, a Szent lé -
lek ki töl te ke zé sé nek ün ne pe
után. A Szent lé lek az ôt kö ve tô it

ki pó tol ja, fel vér te zi, erôs sé te szi, bá tor -
sá got ad az em ber meg al ku vó szí vé be.
Ez zel a hát tér rel, töl tés sel, erô vel sze -
ret nénk a mun kán kat vé gez ni, szol gál -
ni az Is ten ügyét. A hit élet nek min dig
vol tak és min dig lesz nek el len sé gei,
akik sze ret nék aka dá lyoz ni, si ker te len -
né ten ni a hí vô em be rek erô fe szí té se it.
A go nosz nak ilyen mó don esz kö ze i vé
vál nak, tud tuk kal, akár tud tuk nél kül.
Sze môk Ma ri ann volt 17-éven ke resz -
tül, aki az al sós hit ta no so kat ta ní tot ta,
aki a ka rá cso nyi, idô sek na pi, anyák na -
pi mû so ro kat ké szí tet te, aki a nap köz is
tá bo runk szak mai ré szét irá nyí tot ta.
Saj nos azt kell mon da nunk, hogy Ma ri -
ann az utol só évét ta ní tot ta az ál ta lá nos
is ko lá ban, az utol só nap köz is tá bo run -
kat szer vez te, saj nos a je len le gi is ko la
ve ze té se el le he tet le ní tet te az itt ma ra -
dá sát. Fél mun ka i dô ben fog lal koz tat ta,
így kény te len volt más mun ka hely után
néz ni. A Gyü le ke ze tün ket na gyon ér zé -
ke nyen érin tet te az ügy, hi szen a leg -
fon to sabb mun ka tár sun kat ve szí tet tük
el, akit nem is tu dunk pó tol ni, ép pen

ak kor, mi kor a kö te le zô hit és er kölcs -
tan ok ta tás in dul ni fog. A gyer mek
Is ten tisz te le tet vé gez te Ma ri ann hosszú
éve ken ke resz tül, mu tat ta az utat Is ten
fe lé. A Gyü le ke zet bû ne, hogy nem
tud ta itt tar ta ni Ma ri annt, nem tud ta ér -
de ke it ér vé nye sí te ni a vi lág elôtt, pe dig
vol tunk Tes tü le ti ülé sen, el mond tuk ér -
ve in ket, vol tunk a Pol gár mes ter nél til -
ta koz tunk a szü lôk kel, amit em be ri leg
tud tunk, meg tet tük. Ke vés volt. Aki
nyo mon kö vet te az ese mé nye ket, az
lát ta, hogy mind az, ami tör té nik, az
nem szak ma is ág ról szól, nem az is ko la
ér de ke i rôl, nem a gye re kek ér de ke i rôl,
nem a szü lôk ér de ke i rôl, ha nem a hát -
tér ben hú zó dó egyéb ér de kek rôl szól.
Ma ri an nak kí ván juk, hogy ta lál ja meg
azt a he lyet, ahol tud ják ér té kel ni, be -
csül ni, tisz tel ni, az ô szol gá la tát, oda -
szá ná sát. Az itt töl tött idô ér té kes volt,
re mény ség sze rint sok-sok gyü möl cse
ma radt hát ra, ame lyek kö zül már so kat
lá tunk, de olyan is akad bô ven, amit
csak ké sôbb fo gunk tud ni fel fe dez ni,
ér té kel ni. Is ten áld ja meg, ôriz ze meg
Ma ri annt, szol gál tas son igaz sá got itt
kö zöt tünk, nyer jék el mél tó ju tal mu kat
azok, akik te vô le ges ré sze sei vol tak az

ô mél tat lan és igaz ság ta lan el tá vo lí tá sá -
nak, va la mint azok nak, akik su nyin
konf ron tá ció nél kül a hát tér ben meg -
hú zód tak, azok, akik csak tit ko san a ke -
zü ket emel ték fel sza va zat ra, vagy akik
né mák ma rad tak, mi kor a tisz tes sé ges
em ber nek szól nia kell. Bá tor ság kell a
sza va kat ki mon da ni, le ír ni, ôszin tén
be szél ni, egy olyan vi lág ban, ahol ti tok -
ban és su nyin fel je len tik az em bert,
mint en gem is eb ben az ügy ben az egy -
há zi fel sôbb ség nél. Az egy há zi fe let te -
sem vé le mé nye az volt, hogy ô is har -
col na a tör vé nyes ke re te ken be lül a
mun ka tár sá ért, a pres bi te ré ért. Az én
lel ki is me re tem csak így le het tisz ta.
Vol tak-e ha son ló ügyek te le pü lé sünk
éle té ben? „A köz sé gi kép vi se lô tes tü let ülé -
sé rôl ki szi vár got ta kat Maj kut An tal em lé -
ke zé se örö kí tet te meg. El mond ja, hogy dr.
Kra lo vánszky Lász ló az egyik ülé sen ja va -
sol ta Ko vács Ist ván igaz ga tó el bo csá tá sát,
aki már 30 éve ta ní tott a fa lu ban és a nép
bi zal mát, sze re te tét bír ta. A Re for má tus
Gyü le ke zet gond no ka volt. A kép vi se lô tes -
tü let Man no és Nyáry kép vi se lôk el len zé -
sé re (Man no re for má tus pres bi ter, Nyáry
re for má tus fô gond nok) a kér dést le vet te a
na pi rend rôl. Új ra egy meg szé dült em ber
sár ke fe lel kü le té vel ta lál ko zunk.” (Dr. Bá ba
Jó zsef köny vé bôl idé zet.) Kár, hogy
most nem ült ott egy Man no, vagy egy
Nyáry, hogy el le nez te vol na Sze môk
Ma ri ann el tá vo lí tá sát.

KE LE MEN NOR BERT LEL KÉSZ
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
A Nyáregyházi Református Egyház nevében
szeretettel köszöntök minden Kedves Olvasót!

EGYHÁZI ÉLET

P
Nyár egy há zi Ha gyo mány ôr zô
Sze re tet cso port 2013. má jus 4-én
kis tér sé gi nép ze nei és nép tánc

ta lál ko zót szer ve zett köz sé günk ben.
Ab ban a meg tisz tel te tés ben volt ré -

szünk, hogy Ön kor mány za tunk ve ze -
tô sé ge el fo gad ta meg hí vá sun kat, és
részt vett a ren dez vé nyen. Pol gár mes -
ter úr meg nyi tó be szé dé ben el mond ta:
le gyen ez a ta lál ko zó egy ha gyo mány
meg te rem té sé nek kez de te, min dig le -
gyen mo ti vá ci ónk, és küzd jünk a ki tû -
zött ne mes cé lok meg va ló sí tá sá ért.

A Ta lál ko zón öt ven dég te le pü lés
kép vi sel tet te ma gát. A nyár egy há zi fel -
lé pôk kel együtt tíz cso port adott elô
szín vo na las, szép mû sort. Hall hat tunk
ka ré ne kes ma gyar nó tá kat, ka to na- és
egyéb da lo kat, sza va la to kat, vi dám csa -
lá di tör té ne tet, és lát hat tunk egy na -
gyon hu mo ros szí ni e lô a dást is. A részt -
ve vô cso por tok öröm mel és lel ke se dés -
sel sze re pel tek, nagy tet szést arat va a
kö zön ség kö ré ben. Ki kell emel ni he lyi
szer ve ze te ink, a Nyár egy há zi Nó ta- és
Nép dal kör, va la mint a Nyár egy há zi
Nyug dí jas Klub ki ma gas ló an szép elô -
adá sát. A mû sort a ven dég lá tó Nyár -
egy há zi Ha gyo mány ôr zô Sze re tet cso -
port tán cos be mu ta tó ja zár ta.

A kö zös ebéd el fo gyasz tá sát kö ve tô -
en ké sô dél utá nig tar tott a vi dám bá li
mu la to zás és tán co lás, ami hez a ze nét a
Nyár egy há zi Dá ri dó ’82 ze ne kar szol -
gál tat ta.

Na gyon sok öröm te li, kö szö nô visz-
sza jel zést kap tunk, ami a szer ve zés si -
ke ré re en ged kö vet kez tet ni.

Ezú ton sze ret nénk meg kö szön ni
min den se gít sé get és tá mo ga tást, ami a
fel kész ülé sün ket le he tô vé tet te. Kö -

szön jük Ön kor mány za tunk nak, a hely -
színt biz to sí tó Nyáry Pál Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Ok ta tá si
In téz mény nek, a Ró mai Ka to li kus Egy -
ház nak, Sze re tet cso por tunk és ci vil
szer ve ze te ink tag ja i nak a tá mo ga tó se -
gít sé get. Kö szö ne tet mon dunk min d-
a zok nak, akik va la mi lyen úton-mó don
hoz zá já rul tak a kis tér sé gi nép ze nei és
nép tánc ta lál ko zó si ke ré hez.

AL BERT GI ZEL LA I SZER VE ZÔ

aj ná lat tal vet tem tu do má sul, hogy lel kész úr a ki fe je zett
ké ré sem el len ére is ra gasz ko dott az itt ol vas ha tó írá sa
meg je len te té sé hez. A cikk – azon túl, hogy pon tat lan ál lí -

tá so kat tar tal maz – negatív színben tünteti fel az is ko la ve ze tést,
a pol gár mes tert, és a kép vi se lô-tes tü le tet is.

A más képp gon dol ko dó kat az egy ház el len sé ge i nek ne ve zi, a
nyár egy há zi kép vi se lô-tes tü let tag ja i ra és mû kö dé sé re sér tô ki -
je len té se ket tesz, azt su gall ja, hogy nincs egyet len tisz tes sé ges
em ber sem a tes tü le ti ta gok kö zött.

Sen ki sem tö ké le tes. Nem hi szem, hogy van olyan szer ve zet
vagy kö zös ség, ame lyik nek a te vé keny sé gé ben ne le het ne hi bát
ta lál ni, ame lyik ben min den ki ma ku lát lan, fedd he tet len. Em be -
rek va gyunk – sok kal na gyobb to le ran ci á val kel le ne egy más
iránt vi sel tet nünk.

A hit élet, az egy ház el len sé gei va gyunk? A go nosz esz kö zei?
Nyil ván va ló an nem. Igyek szünk min den le het sé ges mó don se -
gí te ni a nyár egy há zi egy ház köz sé gek mun ká ját, és – a cikk ben
írt ál lí tás sal el len tét ben – a szü lôk ké ré se is tel je sült, hogy a 4.a
osz tályt vál to zat lan mó don vi hes se to vább a két osz tály fô nök.

Bár lel kész úr a cik ket a Nyár egy há zi Re for má tus Egy ház ne -
vé ben ír ta, ôszin tén bí zom ab ban, hogy an nak tar tal má val, stí -
lu sá val, mon da ni va ló já val nem min den egy ház kö zös sé gi tag ért
egyet. En nek a fa lu nak és kö zös sé gé nek – a re for má tus kö -
szön tés nek meg fe le lô en – ta lán leg in kább ál dás ra és bé kes ség -
re len ne szük sé ge, hogy együtt tud juk olyan ná ala kí ta ni te le pü -
lé sün ket, amely ben mind nyá jan ott hon érez zük ma gun kat.

Ezért nem azt kell ke res nünk, ami szét vá laszt, ha nem azt,
ami össze köt ben nün ket.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Nagy bol dog ság és öröm egy
olyan ese mény rôl be szá mol ni,
ami Nyár egy há zá hoz kö tô -
dô en a né pi kul tu rá lis ha gyo -
mány ér té ke it ápol ja, va la mint
erô sí ti az össze tar tást a kör -
nyék be li te le pü lé sek kel.
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Kistérségi Népzenei
és Néptánc találkozó
Nyáregyházán

KEDVES OLVASÓ!
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MI A DI GI TÁ LIS ÁTÁL LÁS, ÉS MI ÉRT JÓ EZ AZ ÉRIN TET TEK NEK?

A te le ví zi ó zás vi lág szer te fo lya ma to san fej lô dik, mi nô sé ge egy re jobb lesz. Az ana lóg ról a
di gi tá lis föld fel szí ni mû sor szó rás ra va ló átál lás Ma gyar or szá gon is meg va ló sul még az idei
– 2013. – év ben. Ez azt je len ti, hogy az átál lás idô pont já tól ha zánk ban ki zá ró lag a di gi-
 tá li san su gár zott adá sok lesz nek majd el ér he tô ek, ami több elô fi ze té si díj
nél kül fog ha tó csa tor nát, jobb kép- és hang mi nô sé get és szá mos ki e gé szí tô
szol gál ta tást (pl. elekt ro ni kus mûsor új ság, gyer mek vé del mi zár, adás meg ál lí tá sa,
nyelv vá lasz tás) je lent a te le ví zi ó né zôk szá má ra.

KIK AZ ÉRIN TET TEK?

A di gi tá lis átál lás ban az ana lóg föld fel szí ni mó don te le ví zi ót né zô ház tar tá sok érin tet tek,
az az azok, akik je len leg ha gyo má nyos szo ba- vagy te tô an ten nát hasz nál nak és mind -
össze az M1, RTL Klub, TV2 és eset leg egy he lyi te le ví zió mû so ra it lát ják elô fi ze té si díj nél kül.
Aki ká be les vagy mû hol das szol gál ta tás elô fi ze tô je, eset leg IPTV-n ke resz tül te le ví zi ó zik,
an nak az átál lás so rán nincs te en dô je.

MI SZÜK SÉ GES AZ ÁT ÁL LÁS HOZ?

Az ana lóg föld fel szí ni mó don te le ví zi ót nézô ház tar tá sok ha gyo má nyos té vé ké szü lé ke it
al kal mas sá kell ten ni a di gi tá lis mû sor szó rás vé te lé re azért, hogy a né zôk az új di gi tá lis tech -
no ló gi á val, jobb mi nô ség ben te le ví zi óz has sa nak.
A di gi tá lis föld fel szí ni mûsor szó rás za var ta lan vé te lé hez Ma gyar or szá gon jó ál la po tú te tô-
vagy szo ba an ten na, ko a xi á lis le ve ze tô ká bel, va la mint ha gyo má nyos ana lóg ve vô egy ség gel
ren del ke zô té vé ké szü lék ese tén egy de kó der (je lá ta la kí tó) ké szü lék, úgy ne ve zett, set-top-box
szük sé ges.
Fon tos te hát, hogy nem szük sé ges új té vé ké szü lé ket vá sá rol ni, mi vel a set-top-box se gít -
sé gé vel a meg lé vô ré geb bi ké szü lék is al kal mas a di gi tá lis je lek vé te lé re. A leg mo der nebb
té vék nél pe dig kü lön set-top-box ra sincs szük ség, mert azok ba már be épí tet ték a meg fe le lô
di gi tá lis ve vô egy sé get.
Ha az in gye ne sen fog ha tó hét csa tor ná nál is töb bet sze ret ne lát ni, ak kor elô fi zet het va la me -
lyik ká bel te le ví zi ós, mû hol das, IPTV-s vagy di gi tá lis föld fel szí ni szol gál ta tó cso mag já ra.

MI KOR LESZ A DI GI TÁ LIS ÁTÁL LÁS?

A le kap cso lá si te rü le te ket az aláb bi tér ké pen le het meg te kin te ni:

1. ütem: 2013. jú li us 31. a tér ké pen vi lá gos kék kel je löl ve.

2. ütem: 2013. ok tó ber 31. a tér ké pen sö tét kék kel je löl ve.

Ezen idô pon to kig te hát al kal mas sá kell ten ni az érin tet tek ké szü lé ke it a di gi tá lis adás vé te lé re.

SZO CI ÁL ISAN RÁ SZO RUL TAK TÁ MO GA TÁ SA

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság (NMHH) egy sze ri, vissza nem té rí ten dô ál la -
mi tá mo ga tást nyújt a szo ci ál isan leg in kább rá szo rul tak nak a köz szol gá la ti mé di a szol gál -
ta tá sok (M1, M2, Du na TV, Du na World) di gi tá lis vé te lé nek biz to sí tá sa ér de ké ben. A tá mo -
ga tás a köz szol gá la ti mé di a szol gál ta tá sok di gi tá lis vé te lé nek biz to sí tá sá hoz szük sé ges
esz kö zök be szer zé sét (set-top-box, an ten na stb.) és azok be sze re lé sét je len ti.

TÁ MO GA TOT TAK KÖ RE

Tá mo ga tás ra ki zá ró lag az jo go sult, aki a tá mo ga tás igény lé sé nek nap ján:
• olyan ház tar tás ban la kik, amely ki zá ró lag ana lóg föld fel szí ni mû sor szó rá si vé tel lel

ren del ke zik, és az ál lan dó lak cí me is er re a ház tar tás ra vo nat ko zik, és
• rá szo rult, az az

a) rend sze res szo ci ál is se gélyt;
b) la kás fenn tar tá si tá mo ga tást;
c) ápo lá si dí jat kap;
d) idôs ko rú ak já ra dé ká ban;
e) sa ját jo gon ne ve lé si el lá tás ban;
f ) fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban;
g) va kok sze mé lyi já ra dé ká ban;
h) sa ját jo gon ka pott ha di gon do zot ti pén zel lá tás ban;
i) fog lal koz ta tást he lyet te sí tô tá mo ga tás ban ré sze sül; il let ve
j) 2013. év ben töl ti be a 70. élet évét (vagy enn él idô sebb), és szá má ra az ONYF ál tal

fo lyó sí tott nyu gel lá tás, nyug díj sze rû szo ci ál is el lá tás, egész ség biz to sí tá si el lá tás
egy üt tes össze ge nem ha lad ja meg a min den ko ri nyug díj mi ni mum két sze re sét, az az
57 000 fo rin tot.

Ál la mi tá mo ga tás ház tar tá son ként egy jo go sult fel hasz ná ló szá má ra ad ha tó.
Ház tar tá son ként több tá mo ga tá si igény ese té ben az idô ben ko ráb bit fo gad ja el az NMHH.
A vissza nem té rí ten dô ál la mi tá mo ga tás 2013. áp ri lis 30-tól igé nyel he tô.

TÁ MO GA TÁS IGÉNY LÉ SE

Amennyi ben a fel mé rô a rá szo ru ló fel hasz ná lót há rom szo ri fel ke re sés so rán sem éri el,
az NMHH pos tai úton kül di meg az igény be ve he tô tá mo ga tá si for mák ról és a tá mo ga tá si
jo go sult ság fel té te le i rôl szó ló tá jé koz ta tót, va la mint az igény lô la pot, me lyet a tá mo ga tás ra
jo go sult fel hasz ná ló a kéz hez vé tel tôl szá mí tott 15 na pon be lül küld het vissza az NMHH-nak.

A jo go sult az ál ta la ki töl tött igény lô la pot át ad hat ja a fel mé rô nek, vagy a szá má ra áta dott
vá lasz bo rí ték ban in gye ne sen vissza küld he ti az NMHH ré szé re.

Az a rá szo ru ló, aki 2012. no vem ber 1-e után vált jo go sult tá va la mely fen ti szo ci ál is, vagy
nyu gel lá tás ra, il let ve akit az NMHH fel mé rôi va la mely ok ból nem ke res tek fel, 2013. áp ri lis
30. nap já tól nyújt hat be igény lô la pot a tá mo ga tás igény lé se cél já ból a la kó he lyén jel zett
le kap cso lá si idô pon tot kö ve tô 30. na pig.

Az NMHH lét re hoz ta a rá szo ru ló fel hasz ná lók nyil ván tar tá sát, amely ben azok sze re pel nek,
akik a fent jel zett szo ci ál is, il let ve nyu gel lá tá sok va la me lyi ké ben ré sze sül nek. Ez alap ján a ha -
tó ság fel mé rôi két ütem ben, a le kap cso lá si idô pon tok hoz iga zod va (1. ütem ben 2013. jú ni -
us 15-ig, a 2. ütem ben 2013. au gusz tus 31-ig) fel ke re sik a rá szo rul ta kat, hogy tá jé koz ta tást
nyújt sa nak a di gi tá lis átál lás ról, az ál la mi tá mo ga tás ra va ló jo go sult ság fel té te le i rôl, az igény -
be ve he tô vá laszt ha tó tá mo ga tá si for mák ról, és se gít se nek az er re vo nat ko zó igény lô lap
ki töl té sé ben.

Az igény lô lap le tölt he tô a www.di gi ta li sa tal las.hu we bol dal ról, il let ve in gye ne sen vissza -
küld he tô vá lasz bo rí ték kal el lá tott igény lô lap kér he tô a 06-80/38-39-40-es zöld szá mon.

A ki töl tött igény lô lap alap ján be jegy zett tá mo ga tá si igé nyek ese tén a di gi tá lis vé tel biz to sí tá sá -
hoz szük sé ges esz kö zök be szer zé sé rôl és be sze re lé sé rôl az NMHH gon dos ko dik.
Az NMHH Ön nek is se gít az átál lás ban, hogy Ön is él vez hes se a di gi tá lis te le ví zi ó zás elô nye it!

Bô vebb in for má ci ó kért for dul jon hoz zánk bi za lom mal!
IN GYE NES ZÖLD SZÁM: 06-80/38-39-40
E-MA IL: di gi ta listv@nmhh.hu
LE VÉL CÍM: 4001 Deb re cen, Pf. 230
HON LAP: www.di gi ta li sa tal las.hu

A Hir det mény a mû sor ter jesz tés és a di gi tá lis átál lás sza bá lya i ról szó ló 2007. évi LXXIV. szá -
mú tör vény, a köz szol gá la ti mé di a szol gál ta tá sok di gi tá lis vé te lé nek biz to sí tá sa ér de ké ben ad -
ha tó ál la mi tá mo ga tás és az az zal össze füg gô adat szol gál ta tás, adat ke ze lés rend jé rôl szó ló
4/2013 (I. 18.) szá mú NMHH-ren de let, il let ve a köz szol gá la ti mé di a szol gál ta tó ana lóg mû sor -
szó rá sá nak le ál lí tá sá ról szó ló 5/2013. szá mú NMHH-ren de let alap ján ke rült össze ál lí tás ra.

RECEPTEKET BEKÜLDTE: PRINCZNÉ HOJNOS KRISZTINA
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RECEPTTÁR

ESZTERHÁZY TORTALASAGNE
HOZ ZÁ VA LÓK 16 SZELETHEZ:

a piskótához: 
• 5 tojásfehérje 
• 210 g kristálycukor 
• 120 g dió 
• 120 g mandula 
• 50 g liszt • 50 g vaj
a krémhez:
• 200 ml tej
• 40 g kristálycukor
• 20 g fôzhetô vaníliás 

pudingpor 
• 2 tojássárgája
• 250 g tejszínhab
• 5 cl konyak • 10 g zselatin • 100 ml víz
a díszítéshez:
• 100 g fondan: 80 g kristálycukor, kis víz, kevés citromlé
• 10 g étcsokoládé • 40 g pörkölt mandula 

HOZ ZÁ VA LÓK:
• 1 doboz lasagne 

tészta
• 60 dkg trappista 

sajt
a szószhoz:
• 3 fej vöröshagyma
• 1,5 kg darált 

sertéshús
• 2 l paradicsomlé
• fûszerezés ízlés 

szerint:
ételízesítô, só, 
bors, bazsalikom, 
oregánó, cukor, egy kevés kakukkfû, rozmaring

a besamel mártáshoz:
• 10 dkg vaj • liszt (amennyit felvesz)• kb. 1 l tej
• ôrölt szerecsendió • só • fehérbors

EL KÉ SZÍ TÉS:
• A pis kó tá hoz a to jás fe hér jé ket a cu kor ral ke mény hab bá ver jük,

majd be le ke ver jük a da rált di ót és a da rált man du lát, (man du la
hi á nyá ban ké szít he tô, csak di ó val, vagy fe les ben mák fel hasz-
ná lá sá val is),  majd a lisz tet és a leg vé gén az ol vasz tott va jat is.
A ki ke vert pis kó ta tész tát 5 egyen lô rész re oszt juk és ki va ja zott,
lisz te zett 22 cm át mé rô jû tor ta ka ri ká ban 180-200 fo kon kö rül -
be lül 3- 3 perc alatt egyen ként meg süt jük az öt vé kony la pot.
Ki hût jük.

• A krém hez a pu ding port el ke ver jük a cu kor ral, egy kis tej jel és a
2 to jás sár gá já val, majd a töb bi te jet fel for ral va rá önt jük. Az egé -
szet tû zön be sû rít jük, majd hagy juk lan gyos ra hûl ni. A zse la tint
hi deg víz ben fel old juk, majd gôz fel ett meg ol vaszt juk. A tej színt
hab nak fel ver jük. A ko nya kot a már ki hûlt, fô zött krém hez ad juk,
majd fo ko za to san be le ke ver jük, a le hû tött zse la tint, és a tej szín -
ha bot. A pis kó ta la po kat a krém mel ré te gez zük, old alát kör be -
ken jük és ki fa gyaszt juk.

• A dí szí tés hez el ké szít het jük a fent le írt fon dant, vagy be von hat -
juk mar ci pán nal, il let ve ha egy kis tej szín hab bal be ken jük is
tö ké le tes desszert.

EL KÉ SZÍ TÉS:
• A vö rös hagy mát ap ró ra vág juk, és ola jon üve ges re pi rít juk.

Hoz zá ad juk a da rált ser tés húst és azt is meg pi rít juk. Be le -
önt jük a pa ra di csom le vet, majd kö vet ke zik a fû sze re zés
íz lés sze rint (de az ore gá nó és a ba zsa li kom íze do mi -
nál jon).  

• Míg a szósz fô, el ké szít jük a be sa mel már tást. A va jat
fel ol vaszt juk, cso mó men te sen el ke ver jük ben ne a lisz tet,
hab ve rô vel és ap rán ként, fo lya ma tos ke ve rés mel lett
önt jük fel tej jel. Fû sze rez zük ôrölt sze re csen di ó val, só val,
fe hér bors sal. Ál la ga könnyen ken he tô le gyen. 

• Ma gas fa lú tep sit ké szí tünk elô, amit el ôször meg ke nünk
be sa mel már tás sal, majd rá te szünk egy ré teg tész tát és
új ra meg ken jük a már tás sal. Utá na a szósz ból te szünk rá,
majd re szelt sajt tal meg hint jük. Ez után új ra tész ta ré teg
kö vet ke zik, be sa mel már tás, szósz, sajt és így to vább,
amíg az össze te vôk el nem fogy nak. A leg fel sô tész ta ré teg
te te jét be sa mel már tás sal ken jük le, és vas ta gon meg szór -
juk re szelt sajt tal. 200 fo kos sü tô ben arany bar ná ra
süt jük. Ha el ké szült, a fel vá gá sá val kb. 1 órát kell vár ni.

A Nyáregyházi Fôzôklub 2013. május 4-én elkészített ételeinek receptjei

.



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!

4999 Ft
kedvezmény 

15%

399 Ft
kedvezmény 

70%
599 Ft
kedvezmény 

50%

599 Ft
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50%

1390 Ft
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30%

3350 Ft
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20%
4490 Ft
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20%

299 Ft
kedvezmény 

20%

899 Ft
kedvezmény 

20%

1090 Ft
kedvezmény 

20%

Az akció idôtartama: 2013.06.01–2013.07.31-ig

Mindenkit szeretettel várunk!

Pampers 
Giant 

pelenkák 
több 

méretben


