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2013. au gusz tus 13.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött a „Nap su gár” Óvo da köz pon ti
óvo dá já ban a ne gye dik cso port fenn -
tar tá sá ról, mely hez a sze mé lyi fel té te -
le ket biz to sít ja.

• mó do sí tot ta a szo ci ál is ét kez te tés
alap ját ké pe zô fel nôtt ét ke zés té rí té si
dí ját, mely 2013. au gusz tus 14. nap -
já tól 401,- Ft/ebéd.

• dön tött jár da é pí tés hez szük sé ges
anyag biz to sí tá sá ról.

• dön tött a Nagy köz sé gi cím hasz ná la -
tá ról.

• el fo gad ta a te le pü lés fej lesz té si kon -
cep ció, az in teg rált te le pü lés fej lesz té -
si stra té gia és te le pü lés ren de zé si
esz kö zök ké szí té sé vel, mó do sí tá sá -
val össze füg gô part ner sé gi egyez te té -
si sza bály za tát.

2013. szep tem ber 19.

A Kép vi se lô-tes tü let

• az ad mi niszt rá ci ós fel ada tok hely ben
va ló in té zé sé nek elô se gí té se ér de ké -
ben a kör ze ti meg bí zott ré szé re lap -
top be szer zé sét jó vá hagy ta.

• csat la ko zott a hát rá nyos szo ci ál is
hely ze tû fel sô ok ta tá si hall ga tók,
il le tô leg fel sô ok ta tá si ta nul má nyo -
kat kez dô fi a ta lok tá mo ga tá sá ra
lét re ho zott Bur sa Hun ga ri ca Fel sô -
ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj -
rend szer 2014. évi pá lyá za ti for du -
ló já hoz.

• az or vo si ren de lô ré szé re szá mí tó gép
be szer zé sé rôl dön tött.

• a „Nyár egy há za Fesz ti vál” si ke re ér -
de ké ben vég zett mun ká ju kért Ser -
fô zô Jó zsef né Te mes vá ri út 5. szám
alat ti la kost és Ma ros vá ri Lász ló né
Szô lô ut ca 14. szám alat ti la kost
kép vi se lô-tes tü le ti di csé ret ben ré -
sze sí tet te.

Nyáregyháza község Képviselô-testületének

FONTOSABB DÖNTÉSEI

Tü dô szû rés Nyár egy há zán
Fel hív juk a la kos ság fi gyel mét, hogy 2013. no vem ber 15. és no vem ber 25.
kö zött is mét tü dô szû rés lesz köz sé günk ben az Idô sek Nap kö zi Ott ho ná ban!

A VIZS GÁ LAT IDÔ PONT JAI:

No vem ber 15. Pén tek 08.00 - 13.30
No vem ber 18. Hét fô 11.30 - 17.30
No vem ber 19. Kedd 08.00 - 13.30
No vem ber 20. Szer da 11.30 - 17.30
No vem ber 21. Csü tör tök 08.00 - 13.30
No vem ber 22. Pén tek 08.00 - 13.30
No vem ber 25. Hét fô 11.30 - 17.30

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

FON TOS TUD NI VA LÓK:

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

– Kér jük, hogy a vizs gá la ton le he tô leg mun ka idôn kí vül je len jen meg!

– Aki egy éven be lül volt tü dô szû ré sen (pl. más he lyen) kér jük, hogy an nak
iga zo lá sát (szem élye sen vagy csa lád tag jai ál tal) szí ves ked jék be mu tat ni!

2013. szep tem ber 30.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta Nyár egy há za Ön kor mány za tá -
nak He lyi Esély egyen lô sé gi Prog ram ját.

2013. ok tó ber 14.

A Kép vi se lô-tes tü let

• tu do má sul vet te, ill. el fo gad ta a Nyáry
Pál Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû -
vé sze tok ta tá si In téz mény, va la mint a
„Nap su gár” Óvo da be szá mo ló ját a
2013/2014. tan év ill. ne ve lé si év in -
dí tá sá ról.

• dön tött szo ci ál is cé lú tû zi fa pá lyá zat
be nyúj tá sá ról.

• a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la In téz mé -
nyi Ta ná csá ba Kra vecz Lász ló né kép -
vi se lôt de le gál ta.

• a köz meg hall ga tás idô pont ját a Mû ve -
lô dé si Ház ban 2013. no vem ber 4.
nap ján, a rész-fa lu gyû lé se ket Fel sô -
nyá regy há zán no vem ber 5-én, Szen t-
im re te le pen no vem ber 6-án egy sé ge -
sen 18 órai kez det tel tart ja.

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

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Princz István János ............ augusztus 2.
Dániel Lászlóné
(sz. Fölkel Edit) ............. szeptember 20.
Osikovicz Rezsôné
(sz. Bánkuti Margit) ....... szeptember 20.
Dobrovolni Ilona ............ szeptember 23.

75 éves:
Túri Jánosné
(sz. Maksi Irén) ............... augusztus 27.

80 évesek:
Rûck Istvánné
(sz. Sztanó Rozália) .......... augusztus 12.
Miczkó Sándorné 
(sz. Serfôzô Etelka) ......... augusztus 18.
Macskó Jánosné
(sz. Molnár Margit) ........... augusztus 27.
Császár Sándorné
(sz. Bognár Mária) .......... szeptember 3.

85 éves:
Mészáros János ............ szeptember 21.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!

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

ELHUNYTAK:

Kiss Zoltánné
(sz. Kovács Mária Magdolna) .......... (83)
Varga Istvánné
(sz. Kovács Mária) ......................... (66)
Milkovics Pál Nándor ...................... (64)
Szlama László ............................... (77)
Hegedûs János ............................. (53)
Kovács Jánosné
(sz. Halgas Julianna) ..................... (67)
Saller György Márton ...................... (60)
Fekete Sándor ............................... (67)
Kovács Istvánné
(sz. Erôs Éva Mária) ...................... (69)
Czira Józsefné
(sz. Ország Mária) ......................... (60)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

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

(2013.  AUGUSZTUS 1-TÔL SZEPTEMBER 30- IG)

ÚJSZÜLÖTTEK:

Urszinyi Márk és 
Némedi Daniella leánya

Cintia Éva ........................ június 11.

Tóth Béla és 
Varga Annamária leánya

Alexandra .................... augusztus 6.
Bartusz Mihály és 
Csilló Adrienn leánya

Barbara Enikô ........... szeptember 5.
Péntek Csaba és 
Kövesdi Kata leánya

Luca ........................ szeptember 22.

Gratulálunk a szülôknek,
és köszöntjük a gyermekeket! 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Önkormányzatának hivatalos lapja
Nyáregyháza Község

KIADJA: 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

MEGJELENIK: kéthavonta, 
1400 példányban 

FELELÔS SZERKESZTÔ: 
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZÔSZERKESZTÔ: 
Princz Mihály 

CÍMLAP: 
ÉLETKÉP A NYÁREGYHÁZA

FESZTIVÁLRÓL

KAPCSOLAT: 
ujsag@nyaregyhaza.hu 

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

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

Tisz te let tel kér jük a la ko so kat, hogy hi -
va ta li ügye ik in té zé sé vel ügy fél fog adá -
si idô ben szí ves ked je nek fel ke res ni a
Pol gár mes te ri Hi va talt a ha té kony és
ered mé nyes mun ka vég zés ér de ké ben.

Pol gár mes te ri fo ga dó ó ra:

min den hét fôn 16-tól 17 órá ig

Ügyfélfogadási idôk a Polgármesteri Hivatalban

e le pü lé sün kön ha gyo mány, hogy
az Idô sek Vi lág nap ja al kal má ból
ren dez vényt szer ve zünk Nyár egy -

há za nyug dí ja sa i nak tisz te le té re, hogy kö -

szö ne tet mond junk min da zok nak, akik
hosszú éve ken át rak ták le azt az utat,
ame lyen ma mind annyi an já runk.

Idén a re mek han gu lat ról Tóth Éva
ope rett és nó ta é ne kes nô, va la mint Leb -
lanc Gyô zô ope ra é ne kes gon dos ko dott.
Mû so ruk ban olyan köz is mert ma gyar
nó ták, ope ret tek han goz tak el, mint a

KED VES NYUG DÍ JA SOK!
„Ön ma gát be csü li meg min den nem ze dék azál tal, hogy tu do má sul ve szi: a vi lág nem

ve le kez dô dött.” – ír ta Sü tô And rás. A mi vi lá gunk Önök kel: apá ink, nagy apá -
ink, nagy ma má ink éle té vel, mun kás sá gá val kez dô dött. Önök épí tet ték szá -
munk ra azt a je lent, amely ben a mi ge ne rá ci ónk egy újabb nem ze dék jö vô jét
ala poz hat ja meg. Min den na pi mun kánk hoz sok szor az elô dök pél dá i ból me rí -
tünk erôt, hi tet és bá tor sá got.

Önök már meg tet ték azt – so kan több szö rö sen is –, amit várt Önök tôl a csa -
lád, a fa lu kö zös sé ge, a nem zet. Most már a pi he nés éve it töl tik, éle tü ket hol
bol do gan, akt ívan, hol fá rad tab ban élik, gyen gü lô egész ség gel, de a gyer me -
ke ik, uno ká ik nyúj tot ta örö mök kel, bo rú val-de rû vel.

A mi fel ada tunk, hogy mi nél töb bet vissza ad junk ab ból, amit Önök tôl kap -
tunk, és to vább vi gyük azt a mun kát, me lyet Önök is a szü le ik tôl, nagy szü le ik -
tôl kap tak örö kül.

Kö szön jük a pél da mu ta tást, kö szön jük az em be ri ér té ke ket, me lye ket be lénk
cse peg tet nek. Szív bôl kí vá nom, hogy ra gyog ja be éle tü ket a bol dog ság, ve gye
Önö ket kö rül a csa lád és Nyár egy há za kö zös sé gé nek sze re te te, meg be csü lé se.
Na gyon jó egész sé get, tar tal mas, bol dog éle tet kí vá nok!

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

„Kár össze vesz ni ve lem”, a „Szép vá ros
Ko lozs vár”, a „Te ron gyos élet” vagy a
„Bu da pest, Te cso dás!” cí mû da lok. Az
örök zöl dek ref rén jét a kö zön ség nem -
egy szer együtt éne kel te az elô adó mû -
vé szek kel.

A mû sor vé gez té vel jó le sô be szél ge -
té sek kez dôd tek …

z ön kor mány zat ve ze té se ki emelt fel ada tá nak tart ja a köz -
biz ton ság és a köz le ke dés-biz ton ság ja ví tá sát. A ta va lyi
év ben meg nyert pá lyá zat nak kö szön he tô en egy rég óta

várt be ru há zás meg va ló sí tá sá nak örül he tünk, hi szen meg épült,
és a Nyár egy há za Fesz ti vál nyi tó e se mé nye ként át adás ra ke rült
a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la és Mû vé sze tok ta tá si In téz mény
elôtt lé te sí tett gya lo gát ke lô hely és au tó busz öböl.

Egy olyan lé te sít ménnyel gaz da god tunk, mely el sô sor ban a
gyer me kek, a köz le ke dôk biz ton sá gát szol gál ja, csa kúgy, mint
nem rég az óvo dák nál meg va ló sult inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek.

A gya lo gát ke lô hely fon tos sá gát az is jól mu tat ja, hogy la kos -
sá gi kez de mé nye zés és gyûj tés után kez dett el még a ko ráb bi
kép vi se lô-tes tü let ko moly ab ban fog lal koz ni a kér dés sel. Ak kor
pá lyá zat, ill. for rás hi á nyá ban nem va ló sul ha tott meg a fej lesz -
tés, most vi szont el mond hat juk, hogy – bár so kat kel lett rá
vár ni – pá lyá za ti pénz bôl, a Bel ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val
nem csak a zeb ra, ha nem a bu szö böl is el ké szült.

Ez a fej lesz tés ezért el sô sor ban nem a kép vi se lô-tes tü let,
nem az ön kor mány zat ve ze té sé nek mun ká ját di csé ri, ha nem azt
a kö zös tel je sít ményt, az össze fo gás ere jét, ami nél kül ezek a
lé te sít mé nyek nem ké szül het tek vol na el.

Hasz nál juk mind ket tôt egész ség gel és bal eset men te sen.
Kér jük az au tó so kat, hogy fi gyel je nek a meg vál to zott for gal mi
rend re, és le gye nek elô zé ke nyek, hi szen gyer me ke ink biz ton sá -
ga min den nél fon to sabb!

Az át adá son részt vett dr. Szûcs La jos és Po gá csás Ti bor
or szág gyû lé si kép vi se lô is.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Sokan vettek részt az Idôsek Világnapja alkalmából rendezett mûsoron
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Kellemes délután a Mûvelôdési Házban

BIZTONSÁGOSABB KÖZLEKEDÉS A FALUKÖZPONTBAN
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Évek óta várt fejlesztés valósult meg



FÔZÔVERSENY

LEVESEK
I. Hagyományôrzô Szeretetcsoport –

Csülkös babgulyás
II. Maszel & Sztahó – Hal-lé
III. Pilisi Szeles – Tárkonyos-csülkös

bableves, matutkával

PÖRKÖLTEK
I. A Nagy Család – Marhapörkölt

„Nagycsaládos-módra”
Manna Büfé – Chilis bab

II. Fü(R)ge Kaktusz – Chili Con 
Carne

III. Savanya – Mexikói chilis bab 
és gyümölcssaláta

SÜLTEK
I. Kis Zöldség – Rablóhús 

Zöldség-módra

TÁLALÁS, DÍSZÍTÉS
I. Fü(R)ge Kaktusz
II. Hagyományôrzô Szeretetcsoport

Manna Büfé
Maszel & Sztahó

III. A Nagy Család
Pilisi Szeles

ÉDESSÉGEK
I. Cziráné Baár Katalin – Dió bomba
II. Álló Mónika – Somlói galuska
III. Pergel Józsefné – Ukrán
Különdíj: Egerszegi Sándor – Zöld dió

befôtt

DIÓ ITALOK
I. Egerszegi Sándor – 4 éves zöld 

dió ital
II. Baár Jánosné és Bernadett –

Gyomorjavító dió-likôr
III. Czira Mihály – Dió pálinka

LÖVÉSZVERSENY

FÉRFI
I. Bányai Péter
II. Szemôk István
III. Tóth János

NÔI
I. Varga Sándorné
II. Németi Lászlóné

KLUBTAGOK VERSENYE
I. Miklós Gábor
II. Tompa Pál
III. Gornicsár Ruszlán

A Veterán Motor Szépségverseny és a
Farkas László Emléktorna eredményeirôl
decemberi lapunkban számolunk be.
Mindenkinek köszönjük a részvételt!

A SZERVEZÔK

Akác Csabáné • Antal András • Bagoly László • Dr. Bata Szövetkezet • BFB Plus Kft. • Blokk
Media • Carila Termékgyártó és Kereskedô Kft. • Cothec Energetikai Üzemeltetô Kft. • Crazy
Girls tánccsoport • Czira Istvánné • Csák Imre • Csernai István • Csernai Zsanett • Dackus
Magdolna • DAKÖV Kft. • Diamond Dance tánccsoport • Egerszegi Kertészet • Egresi Péter •
Epres Trans Kft. • Erika-Kávézó • Fábián Felícia • Fábián Tibor és családja • Fa-Kovi Kft. •
Fekete Veronika • Földvárszki János • Füri Anita • Gamedance tánccsoport • Gemini Televízió •
GMCS Patika • Hagyományôrzô Szeretetcsoport • Hevhor Bt. • Hidas-Tûzép Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. • Horváth Rozália • Huszák Erzsébet • Jakubik Ágnes • Kalap-Ács Bau Kft. •
Kalmár Tamás • Kelemen Norbert • Ifj. Kemenár László • Kemenár László • Ker-Tész
Szövetkezet • Kossuth Lajos Nemzetôr Egyesület • Kovács Antal • Kovács János • Krizsán
Mihály • Lizicska István • Malata Imre • Marosvári Ágnes • Marosvári László • Marosvári

Lászlóné • Második INNO-KOM Kft. • Maszel László • Maszel Tamás • Méhész László • Mese Presszó • Mészáros István • Mészáros
Lilla • Mészáros Sándor • Miczkó Tamás • Mogyorósi Kitti • Mon-And Kft. • Monori Anita • MVM Paksi Atomerômû • Nánási
Ferencné • Nyáregyházi Faluvédô és Önkéntes Tûzoltó Közhasznú Egyesület • Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör • Nyáry Pál
Lövészklub • Nyáry Pál MGTSZ • Nyáry Pál Nyugdíjas Klub • Oriflame • Ország Mihály • Pálfi István • Pamax Kft. • Party Drinks
Coctailbar • Pásztor Károlyné • Pátria Takarékszövetkezet • Pogácsás Tibor • Pribelszki Károlyné • Purosz Teodor • Qualiroll Kft. • R T
2005 Bt. • Rácz László • Rácz Lászlóné • Rádió Dabas • Régió Lapok • Reich László • Reichné Tallárom Györgyi • Revák István •
Revákné Serfôzô Mónika • Robár Lászlóné • Rónaszékiné Zugligeti Éva • Rozman József • Selmeczi Lajos Péter • Serfôzô
Józsefné • Sinka Kft. • Sipos József • Solymosi Zoltán • Sorastin Kft. • Sport Vendéglô • Steijszkálné Hegedûs Márta • Szabó
Imréné • Szamár Italdiszkont • Szarvas Betérô • Szemerédi Illés • Szilágyi László – Iránytaxi • Szitó Annamária • Szitó Sándor •
Szoboszlai Annamária • Dr. Szûcs Lajos • Tavassy-Takács Kft. • Tóth András • TS Gastro Kft. • Tunner Tamás • UPC Magyarország
Kft. • Vecserek Andrea • Vecserek Ibolya • Verbói Tamás • Vrabecz István • Zubor Eszter • a Napsugár Óvoda és a Nyáry Pál
Általános Iskola pedagógusai és technikai dolgozói valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársai és településünk közmunkásai
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A Nyáregyháza Fesztivál sikeres
lebonyolításában közremûködtek

A Nyáregyháza Fesztiválon 
meghirdetett versenyek helyezettjei:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ANTALKÁLYHA
Cserépkályha, kandalló, vízteres kályha,

kemence építése, átrakása, tisztítása
Antik kályhák restaurálása

ANTAL LÁSZLÓ • Tel.: 06-20-297-5887

e-mail: antalkalyha@antalkalyha.hu
www.antalkalyha.hu

te me tô be a ta va lyi év ben
ki he lye zett ker ti szer szá -

mok nak na gyon so kan örül tek
Önök kö zül. Sok jó le sô di csé -
re tet kap tam. Saj nos a ge reb -
lyék ál la po ta kri ti kán alu li szint-
re süllyedt. A nyolc da rab ból 7
el tört, egy pe dig el tûnt. Nem ér tem a tör tén te ket, hogy ge -
reb lyé zés köz ben ezek a szer szá mok, hogy tud nak el tör ni,
hi szen a te me tô ho mo kos te rü le ten fek szik.
Ka pá kat is he lyez tem ki, ami vel a sí ro kat kör be le het ne ka -
pál ni ge reb lyé zés elôtt. A tönk re tett ker ti szer szá mo kat
meg ja ví tot tam és pó tol tam. Ké rem Önö ket, hogy vi gyáz za -
nak rá juk, hisz’ má sok is sze ret nék hasz nál ni! 
Le hetôség sze rint ar ra a tar tó ra he lyez zék vissza, ahon nan
el vet ték, hogy ne for dul has son elô az, hogy az egyik tar tó -
nál van az összes szer szám. Le het, hogy ne héz vissza gya -
lo gol ni és vissza ten ni a he lyé re – mert eset leg a má sik ka -
pun men nek ki –, de gon dol ja nak ar ra, hogy aki a má sik
tar tó ban lé vôt sze ret né hasz nál ni, an nak mi lyen ne héz a
szer szá mo kért el gya lo gol ni. 
Bí zom ben ne, hogy a sza va im nem csu pán pusz tá ba ki ál -
tott sza vak lesz nek!

TISZ TE LET TEL: MA SZEL LÁSZ LÓ I AL POL GÁR MES TER

2014 ta va szán eu ró pai uni ós for rás ból újul hat
meg a ré gi köz ség há za, amely 2010 óta az „Ez red -
vég Mú ze um és Ba ba gyûj te mény”-nek ad ott hont.
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Tisztelt Lakosok!

TAVASSZAL KERÜL SOR A RÉGI 
KÖZSÉGHÁZA FELÚJÍTÁSÁRA

Jö vô ta vasszal a fe lú jí tás ré sze ként sor ke rül a hom lok zat és
láb azat va ko lat ja ví tá sá ra és fes té sé re, a rossz ál la pot ban lé vô
nyí lá szá rók és re dô nyök cse ré jé re. Meg újul a te tô szer ke zet is –
a ter vek ben te tô lé ce zés és új cse re pek fel ra ká sa sze re pel.

Az ön kor mány zat a Mú ze um ud va ri ter mét nem csak ki ál lí tá -
sok nak, ha nem más je les ese mé nyek nek – pl.: há zas ság kö tés
– is fenn tart ja. En nek meg kö ze lít he tô sé gét tesszük ké nyel me -
seb bé, ele gán sab bá egy sé tány ki a la kí tá sá val, a Köz ség há za és
a Mú ze um kö zöt ti park fe lú jí tá sá val.

MÉSZÁROS SÁNDOR I POLGÁRMESTER

e cem be ri szá munk ban ad tunk hírt ar ról, hogy az Eu ró pai

Me zô gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból fa lu me gú jí tás ra
és fej lesz tés re tá mo ga tás ve he tô igény be olyan he lyi vagy

or szá gos vé de lem alatt nem ál ló épü let fel újí tá sá ra, amely a te -
le pü lés éle té ben, meg je le né sé ben je len tôs sze rep pel bír.

2012. no vem be ré ben pá lyá za tot ad tunk be a te le pü lés köz -
pont já ban fek vô, an nak ar cu la tát je len tô sen meg ha tá ro zó, egy -
ko ri köz ség há za épü le té nek fel újí tá sá ra. A Me zô gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal 2013. szep tem ber 3-ai tá mo ga tói
dön té se alap ján pá lyá za tun kat 9.798.520 fo rint össze gû
tá mo ga tás ra ér de mes nek ítél te. A pá lyá zat össz ér té ke
12.144.120 fo rint. Az ön kor mány zat a fe lú jí tás öne re jét je len -
tô össze get – az ÁFA össze gét, az az 2.645.600 fo rin tot – költ -
ség ve té sé ben biz to sít ja.

A Mú ze um elôtt el ha lad va min den ki nek fel tûn het, hogy az
épü let rend kí vül rossz ál la pot ban van: a hom lok zat ról a va ko lat
táb lák ban hul lik, az eresz desz ká zat szét kor hadt, a te tô cse rép
ré gi, tö re de zett, az alat ta lé vô lé ce zés is el kor hadt már. A nyí lá s-
zá rók az ut cai hom lok za ton vi szony lag jó ál la pot ban van nak,
azon ban a re dô nyök cse ré re szo rul nak.

D



e dák em lé ké nek meg ôr zé sét, szí -
nész nôi pá lyá já nak és Nyár egy -
há zán töl tött 9 évé nek be mu ta tá -

sát, va la mint ko ra han gu la tá nak me g-
i dé zé sét tûz ték ki cé lul a szer ve zôk.
A ki ál lí tás ha tal mas kép anyag gal (töb -
bek kö zött fo tók, ké pes la pok, pla ká tok,
szín há zi ma ga zi nok), szem élyes tár -
gyak kal és Fe dák Sá ri ed dig fel lelt
összes írá sá val vár ta a lá to ga tó kat.

Fe dák Sá ri szín mû vész nô 1879-ben
szü le tett Be reg szá szon. Szü lei min dent
meg tet tek, hogy el fe lej tes sék ve le szí -
né szi am bí ci ó it, ám hi á ba. Fe dák ugyan-
 is min dent el ért, amit a fe jé be vett.
1899-ben el vé gez te Rá ko si Szi di szí ni-
 is ko lá ját, s már eb ben az év ben sze re pet
ka pott a Ma gyar Szín ház Gé sák cí mû
da rab já ban. Ez után több nagy ne vû
szín ház is al kal maz ta, töb bek közt a
Nép szín ház, a Ki rály Szín ház, és a Víg -
szín ház; to váb bá kül föl di sze rep lé sei
ré vén el ju tott Bécs be, Ber lin be, Pá rizs -
ba, Lon don ba, sôt, még az Egye sült
Ál la mok ba is.

Az ope ret tek vi lá gá ban el hagy ta elô -
dei fi nom ko dó stí lu sát, és a szín pa don
egy ad dig nem ta pasz talt, kü lön le ges
lég kört ho zott lét re. Min dig a kö zép -
pont ban akart len ni. Ha ma ro san or szá -
gos és nem zet kö zi szin te ken is ün ne -
pelt ope rett-pri ma don ná vá vált; an nak

el len ére, hogy hang ja nem iga zán volt
jó nak ne vez he tô. Ám ezt a hi á nyos sá -
gát könnye dén pó tol ni tud ta tánc tu -
dá sá val és le hen ger lô ki su gár zá sá val.
A kö zön ség ben még fér fi sze re pe ket
játsz va is ma ra dan dó nyo mo kat ha -
gyott – óri á si si kert ara tott Bob her ceg -
ként és Já nos vi téz ként is.

1907-ben azon ban be kö vet ke zett az
el sô tö rés ma gyar or szá gi kar ri er jé ben.
Az zal vá dol ták ugyan is, hogy a ki kö -
ve telt ma gas gá zsi ja ker get te ön gyil -
kos ság ba Vi dor Pál szín ház igaz ga tót.
A köz han gu lat el le ne for dult, így há -
rom év re kül föld re me ne kült.

Ha za té ré se után nem sok kal kez dô dött
ro mán cuk Mol nár Fe renc cel. Köl csö nö -
sen szük sé gük volt egy más ra: Mol nár
sze re pe ket írt Fe dák nak, aki cse ré be el fo -

gad tat ta ôt olyan kö rök ben, amely ben
Mol nár nem lett vol na sza lon ké pes. Há -
zas sá guk csu pán négy évig tar tott. Fe dák
me mo ár já ban em lí tést tesz ar ról, hogy
ter hes lett Mol nár Fe renc tôl, a fér fi azon -
ban nem en ged te, hogy meg szül je gyer -
me kü ket. A szí nész nô ezt so ha sem tud ta
meg bo csá ta ni ne ki.

Fe dák a ’40-es éve kig volt az or szág
egyik leg nép sze rûbb szí nész nô je, ám
in nen tôl kezd ve a tör té ne lem meg ne he -
zí tet te sor sát. 1944-ben egy né met ná ci
rá dió mun ka tár sa ként a há bo rú foly ta -
tá sa mel lett állt ki, ezért a II. vi lág há bo -
rú után a Nép bí ró ság Fe dá kot „ná ci ra -
jon gó nak” bé lye gez te, és nép el len es
bûn tett mi att el ítél ték. Nyolc hó na pot
töl tött bör tön ben, emel lett há rom év re
el til tot ták fog lal ko zá sá nak bu da pes ti
gya kor lá sá tól és po li ti kai jo ga it öt év re
fel füg gesz tet ték.

Sza ba du lá sa után Fe dák Nyár egy há -
zán vett tel ket, és hû sé ges ko mor ná já -
val, Ke rék Mar git tal ide is köl tö zött. Le -
ve le zé se i bôl az de rült ki, hogy it te ni
ott ho ná ra egy faj ta bé ke szi get ként te -
kin tett, ugyan is Nyár egy há za a ter mé -
szet kö zel sé ge mi att a Be reg szá szon
töl tött gyer mek ko ra em lé ke it hív ta elô
ben ne. Sze ret te a he lyi em be re ket, akik
öröm mel fo gad ták be kö zös sé gük be az
ün ne pelt szí nész nôt.

1954-ben fel ke res ték Fe dák Sá rit egy
fô sze rep el ját szá sá nak le he tô sé gé vel.
A le csú szott szí nész nô nek ek ko ra gya -
kor la ti lag sem mi je se ma radt; a pá lya -
társ ak tól rend sze re sen ér ke zô cso ma -
gok ból élt. Épp ezért iz ga tott lett a
vissza té rés gon do la tá tól, ám egy be teg -
ség mi att e tö rek vé se már nem vál ha -
tott va ló ra. 1955-ben, 75 éves ko rá ban
el hunyt. Ha lál hí ré rôl csu pán egy pár
so ros hír je lent meg.

A ki emel ke dô elô adó mû vé szi te het -
ség gel ren del ke zô, tem pe ra men tu mos
szí nész nô rôl azon ban több kor tár sa is
em lí tést tett. Ady End re még ver set is
írt hoz zá:

„Ez a le ány tö ké le tes ség,
Ez a le ány a szeb bik élet,
Ez a le ány szo mo rú víg ság,
Ez a le ány csak ide té vedt.
Kö rül te sír, su hog va, száll va,
He i né nek s Of fen bach nak ár nya.
Mennyit fog még sír ni, bûn hôd ni,
Mert szebb és kü lönb, mint a töb bi.”

Az egyik leg ta lá lóbb, Fe dák ról szó ló
meg nyi lat ko zás szin tén Ady tól szár -
ma zik: „Fe dák Sá ri nem az a lány, aki rôl
hi deg me leg ség gel vagy me leg hi deg ség gel
le het szól ni és ír ni. Ô el sô Fe dák Sá ri. Egy
és szu ve rén. (…) csak föl sza ladt a szín pad -
ra. Mint a gyöt rel mes, erôs, szûz vi har,
vé gig sö pört ott min dent.”

FÁ BI ÁN FE LÍ CIA

Szeptember 6-án, a Nyáregyháza Fesztivál elsô napirendi
pontjaként került sor a Fedák Sári kiállítás megnyitójára. 
A rendezvényen elôször Heilauf Zsuzsanna, a Pestszentlôrinci
Helytörténeti Gyûjtemény igazgatója szólalt fel, majd 
Bódi Enikô magángyûjtô elôadásában ismertette Fedák Sári
életének történetét és munkásságát, végül pedig Papp
Györgyi elôadómûvész Fedák dalokat énekelve elevenítette
fel a közönség elôtt az akkori kor egyik legismertebb
színésznôjének alakját. A megnyitóra érkezôket a Fedákról
elnevezett tortával és lepénnyel vendégelték meg.
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Fedák Sári kiállítás volt Nyáregyházán
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FE DÁK-TOR TA
HOZ ZÁ VA LÓK: 5 to jás, 15 dkg gesz te -
nye, 10 dkg por cu kor, va ní li a rúd, 3 dkg
vaj, 8 dkg re szelt cso ko lá dé, 5 dkg pis kó -
ta mor zsa, 2 dkg liszt, 0.5 li ter hab tej szín,
20 dkg fôtt, át tört gesz te nye (gesz te nye -
massza) + egy ke vés a dí szí tés hez,
1 cso mag va ní li ás cu kor

EL KÉ SZÍ TÉS: Össze ke ver jük a gesz te -
nyét a to já sok sár gá já val, a por cu kor ral,
a va ní li á val és a vaj jal. Hoz zá ad juk a to já -
sok fe hér jé bôl ké szült ke mény ha bot, a
cso ko lá dét, a pis kó ta mor zsát és a lisz tet.
Ki va ja zott-lisz te zett (vagy sü tô pa pír ral bé -
lelt) tor ta for má ban, köz epe sen hô mér -
sék le ten, las san süt jük. Ki hû lés után két
egy for ma lap pá vág juk. A va ní li ás cu kor -
ral el ke vert tej szín bôl ke mény ha bot ve -
rünk, a tej szí nes krém mel meg tölt jük a
tor tát, és kí vül rôl is ez zel von juk be, egy
ke ve set meg hagy va. A ma ra dék gesz te -
nye masszá ból ké szült gesz te nye pü ré vel
meg hint jük a tor ta te te jét, majd min tá zó
nyo mó zsák se gít sé gé vel, a ma ra dék tej -
szín hab bal dí szít jük. Le hût jük, fo gyasz tá -
sig hû vös he lyen tart juk.

FE DÁK-LE PÉNY 
(ere de ti re cept)

HOZ ZÁ VA LÓK: 30 dkg cu kor, 30 dkg vaj,
6 db to jás sár gá ja, 30 dkg liszt, fél rúd
va ní lia, 10 dkg man du la

EL KÉ SZÍ TÉS: A va jat a cu kor ral ha bos ra
ke ver jük, a to já sok sár gá já val to vább ke -
ver jük, hoz zá ad juk a va ní li át és ka na lan -
ként a lisz tet. Ki kent és lisz te zett tep si be
tesszük, há mo zott ap ró ra vá gott man du -
lá val meg hint jük, és ala csony hô fo kon
meg süt jük. Koc kák ra vág va, va ní li ás por -
cu kor ral meg hint ve tá lal juk.



CSO POR TOK ELOSZ TÁ SA:

Köz pon ti óvo da:
• 2 ve gyes cso port (Ka ti ca, Csi be)

• 1 kis-kö zép sô rész ben osz tott cso port
(Mák vi rág)

• 1 kö zép sô-nagy rész ben osz tott cso -
port (Nap su gár)

Ta gó vo da:
• 2 ve gyes cso port (Sü ni és Pil lan gó)

CSO POR TOK RA VO NAT KO ZÓ ADA TOK:

Nap su gár Óvo da 
Nyár egy há za cso port jai:
1. Nap su gár – 22 fô
2. Ka ti ca – 22 fô
3. Csi be – 21 fô + 1 fô no vem ber ben

kez di az óvo dai ne ve lést
4. Mák vi rág – 23 fô jár + 1 fô feb ru ár ban

kez di az óvo dai ne ve lést

Össze sen: 88 fô, 2013. de cem be rig
vár ha tó an 89 fô.

Nap su gár Óvo da Nyár egy há za 
Ta gó vo dá já nak cso port jai:
1. Pil lan gó – 19 fô
2. Sü ni – 21 fô

Össze sen: 40 fô

Össz lét szám: 128 fô, 2013. de cem -
be rig vár ha tó an 129 gyer mek

RÖ VI DEN A 2013 /2014-ES 
NE VE LÉ SI ÉV SZE MÉ LYI 
ÉS TÁR GYI FEL TÉ TE LE I RÔL

Nyá ron 1 óvo da pe da gó gus és 1 pe da gó -
gi ai asszisz tens ha tá ro zat lan ide jû pá lyá zat
ki írá sá ra ke rült sor. A Nem ze ti köz ne ve lé si
tör vény 2. mel lék le té ben rög zí tet te ket fi -
gye lem be vé ve, az év ele jén ter ve zett óvo -
dap szi cho ló gus, ta ka rí tó nô, rend szer gaz da
al kal ma zá sá ra nem ke rül he tett sor, mert a
mó do sí tás – 2013. évi CXXIX. tör vény
43. § (2), 2. mel lék le te, Ha tá lyos: 2013.
IX. 2-tôl – óvo dá ra vo nat ko zó an e mun ka -
kö rök be töl té sét nem tet te le he tô vé.

Pe da gó gi ai asszisz tens al kal ma zá sát
azon ban 3 cso por ton ként en ged élye zi és
fi nan szí roz za a kor mány. 2013.09.01-tôl
az in téz mény mind két óvo dá já ban meg -
szûnt a kony hai dol go zói stá tusz, e mun ka
el vég zé se a daj ka mun ka kö ré be ke rült.

Az óvo da dol go zó i nak lét szá ma 20 fô:
Köz pon ti Óvo da: 14 fô – 9 óvo da pe da -
gó gus (óvo da ve ze tô vel), 4 daj ka, 1 óvo -
da tit kár
Ta gó vo da: 6 fô – 3 óvo da pe da gó gus
(ta gó vo da ve ze tô vel), 1 pe da gó gi ai
asszisz tens, 2 daj ka

PE DA GÓ GI AI MUN KÁ VAL 
KAP CSO LA TOS TÁ JÉ KOZ TA TÁS:

• A 2013/2014. ne ve lé si év ben, in téz -
mé nyünk ben fo lyó szak mai mun ka
alap ja „Hét köz na pi va rázs la tok” cí mû
pe da gó gi ai prog ra munk.

• Köz pon ti óvo da mind a 4 cso port já ban
be ve zet tük az óvo da pe da gó gu sok vál -
tá sos rend sze rét. Ez azt je len ti, hogy
pe da gó gus tár sa im he ten te-két he ten te
dél elôtt, il let ve dél után vál tott mû szak -
ban fog lal koz nak a gye re kek kel.

• A hét éven kén ti kö te le zô to vább kép zés
ke re tén be lül egy óvo da pe da gó gus
„Ha gyo mány is me ret, nép tánc” szak irá -
nyú szak vizs gás, 2 éves to vább kép zést
kezd te el.

• Meg tar tot tuk tan év nyi tó ér te kez le tün -
ket, min den cso port ban a szü lôi ér te -
kez le te ket.

• Óvo da pe da gó gu sa ink el ké szí tet ték ad -
mi niszt rá ci ó i kat, és a hó nap kö ze pé tôl
meg kez dô dött az ok ta tó-ne ve lô mun -
ka, el kez dôd tek a fog lal ko zá sok. Meg -
kezd tük a gyer me kek egyé ni fej lett sé -
gé nek fel mé ré se it és fej lesz té se it.

• Kü lön bö zô szol gál ta tá sok kal, prog ra -
mok kal tesszük még vál to za to sab bá az
óvo dai éle tet. Gyer me kek nek szó ló mû -
so rok, elô adá sok. Szü lôk kel kö zös prog -
ra mok – ki rán du lás, nyílt na pok, kö zös
te vé keny ke dé sek, ren dez vé nyek, stb.

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

(köz pon ti óvo dá ban)

Szer dán ként: Evan gé li kus
(köz pon ti óvo dá ban)

Csü tör tö kön ként: Ka to li kus 
(ta gó vo dá ban)

Pén te ken: Ka to li kus 
(köz pon ti óvo dá ban)

• 4-5 éves ko rú gyer me kek egyé ni fej -
lett sé gét fel mér tük, s akik nél le ma ra -
dást ta pasz tal tunk, a szü lô vel át be szél -
ve, egye tért ve to vább küld tük a pe da -
gó gi ai szak szol gá lat vizs gá la ta i ra.

• In téz mé nyünk ben sa ját szak kép zett
óvo da pe da gó gu sok kal to vább ra is el -
lát juk a Be il lesz ke dé si Ta nu lá si Ma ga -
tar tá si Ne héz ség gel küz dô gyer me kek
fej lesz té sét, il let ve szük ség ese tén
gyógy pe da gó gi ai el lá tá sát (TA NAK).

• Lo go pé dia: ok tó ber 3. he té ben kez dô dik.

• Ne ve lé si idôn kí vül, szü lôk ké ré sé re, az
ô fi nan szí ro zá suk kal an gol nyel vok ta -
tás ra van le he tô ség. Je len leg a ta gó vo -
dá ban kér ték a szü lôk e szol gál ta tást.

• A köz pon ti óvo dá ban foly ta tó dik a ze ne-
ovi Zsó tér Gab ri el la irá nyí tá sá val.

• TÁ MOP 3.1.4 – Kom pe ten cia ala pú
óvo dai prog ram foly ta tá sa a Csi be és a
Sü ni cso port ban.

• Új óvo dai cso port nap ló, új do ku men tu -
mok al kal ma zá sa az óvo dai ne ve lés te -
rü le tén.

• Óvo dá ra vo nat ko zó pá lyá za tok fi gye -
lem mel kí sé ré se.

• A kö zel jö vô ben te het ség mû he lyek (pl.:
vi zu á lis, tánc) ki ala kí tá sá ra ke rül sor.

A fa lu nap ke re te in be lül, szep tem ber
6-án (pén te ken) 17.00-23.00 órá ig és
7-én (szom ba ton) 13.00-23.00 órá ig az
Ady End re úti köz pon ti óvo dá ban az in téz -
mény két óvo dá já ban dol go zó óvo da pe -
da gó gu sok, és a ne ve lô-ok ta tó mun kát
se gí tô dol go zók (pe da gó gi ai asszisz tens,
daj kák) fo gad ták azo kat a szü lô ket és
gye re ke ket, akik a prog ra mok alatt be jöt -
tek hoz zánk. Szom ba ton pe dig a köz pon -
ti óvo da óvo da pe da gó gu sai in gye nes arc -
fes tés sel vár ták a gyer me ke ket, szü lô ket,
ven dé ge ket.

Amennyi ben in téz mé nyünk kel kap cso -
la tos in for má ci ó kat, do ku men tu mo kat,
és az itt fo lyó ok ta tó-ne ve lô mun kát me g-
ö rö kí tô fény ké pe ket meg sze ret nék te-
kin te ni, hon la pun kon min den ki szá má ra
el ér he tô ek!

Óvo dai ne ve lé sünk cél ja to vább ra is
az, hogy köz sé günk óvo dás gyer me -
ke i nek min dent meg ad junk ah hoz,
hogy ki e gyen sú lyo zott lég kör ben ne -
vel ked je nek!

LI PÓT PÁL JÓ ZSEF NÉ
ÓVO DA VE ZE TÔ, GYÓGY PE DA GÓ GUS

hon lap: ovo da.nya regy ha za.hu
e-ma il: ovo da@nya regy ha za.hu

yár egy há za Nagy köz ség Ön kor mány za ta az Em be ri Erô for rá sok Mi nisz té -
ri u má val idén is együtt mû kö dik, és ki ír ja a Bur sa Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá -

si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá za tot fel sô ok ta tá si hall ga tók szá má ra a
2013/2014. tan év má so dik és a 2014/2015. tan év el sô fé lé vé re vo nat ko zó an
(A tí pu sú pá lyá za ti ki írás), va la mint a fel sô ok ta tá si ta nul má nyo kat kez de ni
kí vá nó fi a ta lok szá má ra (B tí pu sú pá lyá za ti ki írás).

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

Bur sa Hun ga ri ca „A” tí pu sú ösz tön díj pá lyá za ti fel té te lei 
(2 ta nul má nyi fél év re pá lyáz ha tó):

• la kó hely a pá lyá za tot meg hir de tô te le pü lé si ön kor mány zat te rü le tén
• hát rá nyos szo ci ál is hely zet
• fel sô ok ta tá si hall ga tói jog vi szony iga zol ha tó meg lé te (a pá lyá za ti ki írás ban

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

Bur sa Hun ga ri ca „B” tí pu sú ösz tön díj pá lyá za ti fel té te lei 
(6 ta nul má nyi fél év re pá lyáz ha tó):

• la kó hely a pá lyá za tot meg hir de tô te le pü lé si ön kor mány zat te rü le tén
• hát rá nyos szo ci ál is hely zet
• ko ráb ban még nem nyert fel vé telt fel sô ok ta tá si in téz mény be

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

A pá lyá zat rög zí té sé nek és az ön kor mány za tok hoz tör té nô be nyúj tá sá nak
ha tár ide je: 2013. no vem ber 15.

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

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

FELSÔOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Intézményünk óvodáiban szeptember 2-án, 6 csoport

beindításával kezdôdött a 2013/2014-es nevelési év. 

Az új gyermekek beszoktatása, a régi óvodások vissza-

térése zökkenômentesen zajlott mindkét óvodában.

Nagy örömünkre a Képviselô-testület nyári döntése

alapján az elôzô évhez hasonlóan normál létszámú 

csoportok (20-24 fôs) kialakítására került sor, minden

jelentkezô gyermeket (2,5-5 évesig) felvettünk!

Nevelôtestületünk mottója:

„A gyermek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami

világi, ártatlan lelkében van valami égi, egész kedves valója

olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörûség.”

Gárdonyi Géza
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Kedves Olvasóink!

ÓVODAI ÉLET OKTATÁS-NEVELÉS
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…Itt van az ôsz – bár van nak még kel le -
mes, szin te nyá ri a san me len ge tô nap pa -
lok –, a kö rü löt tünk élô élô lé nyek nek ez
már biz to san a tél kö ze led tét jel zi. Az ál la -
tok nagy ré sze fej lô dé sé nek so rán olyan
mód szert fej lesz tett ki – ún. vé de ke zô
me cha niz must –, mely biz to sít ja élet ben
ma ra dá sát és ez zel túl élé sét. Hül lô ink, két -
él tû ink bar lan gok ban, ha sa dé kok ban, föld
alat ti üre gek ben, szin te hi ber ne ti kus ál la -
pot ban töl tik a te let. A ki sem lô sök kö zül
töb ben éle lem kész le tet hal moz nak üre ge ik -
be, odu juk ba, hogy va la mit en ni tud ja nak,
ami kor a hó ta ka ró min dent be bo rít.

So kan tud ják, hogy ok tó ber 4-e az ál la -
tok vi lág nap ja. Ezt a na pot leg in kább az
ál lat vé dô szer ve ze tek szok ták pro pa gál ni.
Ok tó ber el sô hét vé gé jé re esik vi szont az
„Eu ró pai Ma dár meg fi gye lô Na pok” el ne -
ve zé sû ren dez vény, mely a ma da rak ván -
dor lá sá nak meg fi gye lé se szem pont já ból
na gyon fon tos, a tel jes kon ti nenst fe lö le lô
tár sa dal mi és szak mai prog ram. Az ôsz a
ma da rak (és a ma da rá szok) szem pont já -
ból az egyik leg fon to sabb idô szak. Azok a
ma da rak, me lyek té len nem ta lál nak köl -
tô he lye i ken élel met, csak úgy tud nak ez
el len vé de kez ni, hogy el ván do rol nak más
te rü le tek re és ott tar tóz kod nak ta va szig.
Van nak olyan fa jok, me lyek észak ról ván -
do rol nak dél fe lé (Skan di náv te rü le tek rôl
Eu ró pá ba) és van nak, ame lyek a fél vi lá -
got is ké pe sek át szel ni a jó te le lô he lyek
re mé nyé ben. Ilyen kor ren ge teg ve szély -
nek van nak ki té ve. Sok ra ga do zó ugyan is
úgy vár ja a ma da rak ván dor lá sát, mint
Ka na dá ban a med vék a la za cok ívá sát.

Saj nos má ra az em ber lett a ma da rak
leg fôbb el len sé ge. Az idei év ben több hír -
adás is fog lal ko zott Mé nes sel, a ha zánk -
ban kelt és jel adó val el lá tott ma gyar gó -
lyá val. Egyip tom ban 24 órá ra „le tar tóz -

tat ták”, mert a jel adó ja mi att kém nek
vél ték az ot ta ni ha tó sá gok. Ké sôbb az
egyip to mi ter mé szet vé de lem em be rei
egy vé dett he lyen el en ged ték a ma da rat.
Pár óra múl va a sza ba don en ge dé si he -
lyé tôl nem messze egy benn szü lött csa -
lád le va dász ta Mé nest és meg et te.

A kö vet ke zô hó na pok ban ha zánk te rü -
le té re is na gyon sok ér de kes faj fog meg -
ér kez ni – sok ér de kes és öröm te li per cet
sze rez ve ez zel ha zai ma da rá sza ink nak –,
hogy rö vid szü net után foly tas sák ván do r-
út ju kat. Ne fe led kez zünk meg azon ban az
itt hon ma radt fa jok ról sem. Ha fé sze ko dú
lóg a ker tünk fá in, most ki le het ta ka rí ta -
ni, hogy ta vasszal tisz ta kö rül mé nyek vár -
ják az új la kó kat. Aki nek na gyobb te rü le -
tei, szán tói van nak és sze ret ne meg-
sza ba dul ni a me zei poc kok tól, 2,5-3 m
ma gas osz lo pok ál lí tá sá val se gít he ti ra ga -
do zó ink ál dá sos te vé keny sé gét, mellyel
még a pénz tár cá já nak is spó rol. Ha ko rán
ér kez ne a hi deg idô, a ha va zás, meg -
kezd het jük az ete tôk ki he lye zé sét.

Kí vá nok Önök nek szép na pos idôt ôsz re

és jó ma da rá szást!

BÁ GYI RÓ BERT MIK LÓS

Az ôsz be kö szön te nem je len ti a ker ti mun -
kák vé gét, mi vel most jött el az ide je an nak,
hogy elô ké szít sük ker tün ket a té li idô szak -
ra. Lás suk, mi lyen mun ká kat kell el vé gez -
nünk még a fa gyok meg ér ke zé se elôtt.

etsszük meg a fá kat! Gyü mölcs fá in kat nem -
csak ta vasszal, ôs szel is meg kell met sze ni.

Ilyen kor sza ba dul junk meg a be teg vagy csu pasz
ág ak tól, a túl sû rû lomb ko ro nát is meg rit kít hat juk, a
víz haj tá so kat el tá vo lít hat juk. Ha be teg le ve let ta lá -
lunk, ak kor ne csak a le ve let, ha nem az ágat is tá vo -
lít suk el, a met szés he lyét pe dig ken jük be fa gél lel!

Ve gyük elô az ásót is! Kezd jünk hoz zá a me g-
ü re se dett ágyá sok fe lá sá sá hoz! Tö re ked jünk ar ra,
hogy mi nél mé lyeb ben ás suk fel a ta lajt, ez elô se -
gí ti, hogy a té li csa pa dé kot job ban fel tud ja szív ni.
For gas sunk a ta laj ba trá gyát, így biz to sít hat juk a kö vet ke -
zô évi bô vebb ter mést vagy a gyö nyö rû en vi rág zó ker tet.

Ha ta vasszal ko rán sze ret nénk ret ket, me té lô hagy mát,
sa lá tát, zöld bor sót vagy spe nó tot, ak kor ezek nek a mag -
ja it már most el vet het jük.

A gyep sem ma rad hat ki a gon do zás ból! A nyár meg vi -
se li a gye pet, táp anyag hi ány ban szen ved, ta la ja meg tö -
mô dött, a gyo mok és mo hák el sza po rod tak ben ne, ezért
fon tos a fel la zí tá sa. Ha ez zel vé gez tünk, ak kor kez dôd het
a trá gyá zás. A rá hul ló fa le ve le ket is nagy gond dal tá vo lít -
suk el, mert ezek el ve szik a fényt, így szá raz, bar na fol tok
ala kul hat nak ki raj ta ta va szig és el kez dôd het a mo há so -

dás is. A fû nyí rót utol já ra no vem ber ben ve -
gyük elô, de vi gyáz zunk ar ra, hogy ilyen kor
se nyír juk a fü vün ket 5 cm-nél rö vi debb re,
mi vel így job ban tud ja hasz no sí ta ni a nap -
fényt és a mo ha és a gyo mok tám adá sá nak is
job ban el len tud áll ni.

Ha már most sze ret nénk vi rág zó kert ben
gyö nyör köd ni, ak kor itt az ide je a ti pi kus
ôszi vi rá gok ül te té sé nek. Vá lasszunk a szín -
pom pás ár vács kák, kri zan té mok kö zött!

A nyá ri hagy má kat ás suk ki és te gyük
ôket jól szel lô zô ko sár ba vagy lá dá ba és he lyez zük fagy -
men tes hely re! Ró zsá in kat vág juk vissza és ta kar juk be a
tö vét fal ev él lel.

Víz te le nít sük a ker ti csa po kat és ön tö zô esz kö zö ket, ne -
hogy el fagy ja nak! Ne fe led kez zünk meg a ker ti tó ról sem!
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Mennek, jönnek... útra keltek!

r re a szép, kü lön le ges ese mény re
már hó na pok kal, he tek kel elôt te
lé lek ben és tet tek ben ké szül nünk

kell, me lyet mi, bér mál ko zók And rás
atya se gít sé gé vel, ta ní tá sa i nak szí ve sen
meg is te szünk.

Egy va sár na pi is ten tisz te let al kal má -
val az atya fel hív ta a bér mál ko zók fi -
gyel mét – min den ki te gyen va la mit,
ami vel ad ni tud, va la mi mást, mint
amit egyéb ként is, már eset leg meg szo -
kás ból is tesz. Ter mé sze te sen je len jünk
meg az is ten tisz te le te ken, ve gyünk
részt az imád ko zá so kon, dí szít sük temp-
 lo mun kat vi rág gal, de va la mi mást, mit
az Úr nak tu dunk fel aján la ni. Egy más
irán ti jós ág, fi gye lem, eset leg se gít ség.
Igen, ez el mond va és le ír va ter mé sze -
tes nek tû nik, de saj nos nem az. Sok kal
töb bet kel le ne egy más sal tö rôd nünk,
fi gyel nünk más ba já ra, gond já ra, eset le -
ges meg él he té si prob lé má i ra. Mi is le -
het ne, amit mi, le en dô bér mál ko zók
ad ni tu dunk? Gon do la tok hosszú so ra
kö vet ke zett.

Ta pasz ta la ta ink azt mu tat ják, hogy
Nyár egy há za la ko sai a jó cél ér de ké ben
igen össze tar tó ak, se gí tô ké szek. Eb ben
biz to sak va gyunk, ezt már több al ka -
lom mal meg ta pasz tal hat tuk. Pél dá ul
Fa lu nap, öku me ni kus is ten tisz te let utá -
ni ada ko zás, hús vé ti kör me net, evan gé -
li kus lel kész asszony bú csúz ta tó ja, tûz -
ese tet szen ve dett csa lád tá mo ga tá sa,
ká ro lyi te le pi kegy temp lom ban a bú -
csúi ün ne pek, stb. Szép cse le ke de tek.
De a kér dés fenn áll: mit tud nánk mi
ten ni, jót, kü lön le ge set, em lé ke ze te set
e szép ün nep al kal má ból.

Egy hir te len jött gon do lat me rült fel
ben nünk. Fa lu na pun kon sok könnyû -
ze nei kon cer ten ve het tünk részt, mely
igen szó ra koz ta tó volt, mond hat ni min -
den kor osz tály szá má ra. Mi is na gyon
jól érez tük ma gun kat, de jó len ne va la -
mi más, al ka lom hoz il lôbb meg moz -
du lás. És ek kor jött a jó té kony sá gi, ko -
moly ze nei kon cert, hang ver seny meg -
szer ve zé sé nek gon dol ta. Igen, ez kell
már Nyár egy há zá ra.

Egy kis lel ki fel emel ke dés. Szép kör -
nye zet ben, ked ves em be rek tár sas ágá -

e héz el kez de ni, pe dig nem kez dô dött olyan ré gen ez a tör té net. Ami nem a
sze gény le gény rôl szól, és még csak nem is a bá tor ki rály fi ról. Szól egy fa lu -

ról, amely nek össze sza lad tak a la kói, mert hal lot ták, hogy nagy a baj. Ôk en nek
a tör té net nek a bá tor hô sei. Ki csik és na gyok, fi a ta lok és öre gek, akik össze fog -
va együtt ad ták át csa lá dunk nak a leg na gyobb aján dé kot: a re ményt.

A 2013. au gusz tus 2-ai la kás tûz óta ren ge teg se gít sé get, fe la ján lást és nem
utol só sor ban bíz ta tó, jó szót ka pott csa lá dunk. So kak nak szem élye sen is meg kö -
szön het tük, de van nak olya nok, akik nek nem tud tuk meg a ne vét. Ezú ton sze ret -
nénk hoz zá juk is el jut tat ni kö szö ne tün ket.

Önök nek, Nek tek kö szön het jük, hogy ez a tör té net egy szer ta lán szép vé get
ér… Kö szön jük!

FE KE TE CSA LÁD

ban, egy kel le mes szom bat dél után
együtt nyár egy há zi ak, új len gye li ek,
mo no ri ak a jó cél ér de ké ben.

A jó té kony ság nak nem csak anya gi
von za ta van. Leg alább annyi ra fon tos
az össze fo gás, az aka rat, a se gít ség. Se -
gít ség re ren ge teg em ber nek, csa lád nak,
fô leg gyer mek nek szük sé ge van. Saj nos
bár mennyi re sze ret nénk is, de min den -
ki nek se gí te ni nem le het, sem egész sé gi
ál la po tá ban, sem anya gi prob lé mái
meg ol dá sá ban, sem egyéb ba ja i ban, de
leg alább va la mi ke ve set, ami ben tud -
nánk, pró bál junk meg kö zö sen, együtt,
össze fog va kí sér le tet ten ni en nek ér de -
ké ben.

A kon cert be vé te lé bôl rá szo ru ló
gyer me ke ket sze ret nénk tá mo gat ni. Az
ado mány mennyi sé gé tôl füg gô en be teg
gye re kek gyógy ke ze lé sé re, és azok a
gye re kek ren dez né nek iga zi, bô sé ges,
meg hitt Ka rá csonyt, akik iga zá ból azt
sem tud ják sok eset ben, hogy mi lyen
egy fel dí szí tett ka rá csony fa, mi az ün -
ne pi ebéd, vagy ka rá cso nyi aján dék.
Saj nos sok az ilyen gye rek. Nem biz tos,
hogy ez a szü lôk ha nyag sá gá ból, nem
oda fi gye lé sé bôl adó dik. Saj nos en nek
más okai is le het nek. Sze ret nénk egy
bol dog, fe led he tet len, gyö nyö rû Ka rá -
csonyt ezek nek a gye re kek nek. Kon cer -
tün ket e cél ér de ké ben szer vez tük, ren -

dez tük meg 2013. ok tó ber 26-án a ka to -
li kus temp lom ban.

Kap ni jó – de ad ni még jobb. Mi, bér -
mál ko zók ezt a fe la ján lást tesszük az Úr
asz ta lá ra, szív vel, lé lek kel. Mi ka punk
mo soly gós gyer me kar co kat és egy gyö -
nyö rû ze nei él mény ben le hetett ré szünk.
A dol gok szép sé ge a sze re tet ben rej lik.

Ha csak egyet len olyan em ber von -
zás kö ré be ke rülsz, aki sze re te tet su gá -
roz, cso dá la tos él mény ben lesz ré szed.
Ha csak egyet len perc re is bel épsz a
sze re tet min den tôl meg vé dô csar no ká -
ba és ar ra gon dolsz, hogy te is sze re te -
tet ho zol ma gad dal, ne ked ma gad nak
is cso dá la tos él mény ben lesz ré szed.

A BÉR MÁL KO ZÓK CSA PA TA
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Lélekben készülve a bérmálás szentségére!

E

N

EGYHÁZI ÉLET

2013. november 9-én nagy vallási ünnepre készülünk.
Bérmálás lesz. A bérmálás szentsége, amelyben a keresztelt
megkapja a Szentlélek ajándékait, erôt és küldetést kap,
hogy az Úr tanúja legyen az Egyházban és a világban.

Kedves Ismerôs 
és Ismeretlen Barátaink!



z Egy há zi bá lok szer ve zé sé ben te -
le pü lé sün kön, út tö rôk vol tunk.
Az el sô bál hat éve volt, ma -

guk az egy ház ta gok is ké tel ked ve fo -
gad ták, hogy meg le het ezt szer vez ni
úgy, hogy ne kap junk bán tást ér te. Szi -
lár dan hit tem, hogy a bál nem val lá sel -
le nes, bajt, szem ér met len sé get nem je -
lent, csak az ál szen tek szá má ra.

Ma ga Jé zus Krisz tus is részt vett a Ká -
nai la ko dal mon, sôt, mi vel el fo gyott az
in ni va ló, a víz bôl bort ké szí tett. Va cso -
rát, ott hon is szok tunk ké szí te ni a ba rá -
ta ink nak, italt is szol gá lunk fel, még ze -
nét is hall gat ha tunk, még tánc ra is per -
dül he tünk. Nem üt kö zik a ke resz tyén
hit sza bá lya i ba. A lé nyeg min dig az,
hogy tud juk-e a hat áro kat. Azo kat a ha-
t áro kat, ame lye ket a hit, a jó er kölcs szab
meg szá munk ra. Tud juk-e az al ko hol
ha tá ra it, azt, hogy az ho gyan hat ránk.
Mi kor va gyunk jó ked vû ek és mi kor vá -
lunk it tas sá. A jó ked vû em be re ket sze re -
tem, az it tas em bert már nem, hi szen
meg vál to zik, el ve szí ti tar tá sát, kont roll -

ját. A Gyü le ke ze ti bá lok ki vá ló le he tô sé -
gek ar ra, hogy az egy ház ta gok és ba rá -
ta ik be szél ges se nek, is mer ked je nek, szó -
ra koz za nak, jól érez zék ma gu kat.

A kis te le pü lé se ken nem sok le he tô ség
nyí lik ar ra, hogy kul tu rál tan, na gyobb
kö zös ség ben szó ra koz has sa nak em be -
rek. Tu dom, hogy so kan he tek kel, hó na -
pok kal a bál elôtt már ké szü lôd nek, vár -
ják az al kal mat. A jól szer ve zett bál mö -
gött sok-sok szor gal mas és ön fel ál do zó
em ber nek kell áll nia, mi vel, 150-200 em -
ber le ül te té se, étel lel va ló ki szol gá lá sa,
nem kis fel adat. Má sok is be le vág tak bál
szer ve zé sé be, de lát va a sok mun kát, fel -
ada tot, fel is hagy tak ve le. A bál mö gött
jól mû kö dô kö zös ség nek kell áll nia,
olyan em be rek nek, akik tud nak és sze -
ret nek együtt len ni, akik el kö te le zet tek
Is ten ügye mel lett. A bál, egy faj ta rek -
lám a kö zös sé günk rôl, egy bi zo nyít -
vány, amit ki ál lí tunk ma gunk ról. A bi -
zo nyít vány, azt kell, hogy hir des se,
hogy nyi tot tak va gyunk, jól szer ve zet -
tek, élô, mai kö zös sé get al ko tunk.

A bál öt le tét mi kor fel ve tet te egy
pres bi te rünk a kez de tek kez de tén, ak -
kor vissza la poz tam a múlt ba és meg ta -
lál tam, hogy Nyáry Jó zsef fô gond nok
ve ze té sé vel, a re for má tus gyü le ke zet
bált szer ve zett 1893-ban, hogy az épü lô
temp lo mot tá mo gas sák a be vé tel lel.
Volt va cso ra, ze ne és mu lat ság, nem
sok ban kü lön bö zött a mai kor bál já tól.
Jé zus Krisz tus nem azt ta ní tot ta, hogy
vo nul junk ki a vi lág ból, köl töz zünk
bar lang ba, zár kóz zunk el a vi lág elôl és
az em be rek elôl, ha nem azt ta ní tot ta,
hogy men jünk el és te gyünk ta nít -
vánnyá min den né pe ket.

Ta nít vánnyá ten ni em be re ket, nem
csak a temp lom ban le het, de le het a be -
szél ge tés ál tal, az egy más meg is me ré se
ál tal is. Az em be rek nek lát nia kell,
hogy nem csak temp lo mos ar cunk van,
ha nem van hét köz na pi is, azt is lát ni uk
kell, hogy a hét köz na pok ban ho gyan
él jük meg a ke resz tyén sé gün ket csa lá -
dunk kal, gyer me ke ink kel. A bá lok fon -
tos részt ve vôi a gyer me kek, akik ott
van nak a csa lá dok kal.

Sze re tet tel vár juk 
egy ház tag ja in kat, ba rá ta i kat 

2013. 11. 16-án 
a Re for má tus Bál ba.

So li Deo Glo ria

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

„Az Is ten itt állt a há tam mö gött s én

meg ke rül tem ér te a vi lá got ...” ír ja Jó zsef
At ti la. Cso dá la tos idé zet, de iga zi tar tal -
ma ak kor tû nik elô, ami kor nem csak
ol vas suk, ha nem a köl tô vel együtt át is
él jük en nek ele ven va ló sá gát.

Az el múlt hé ten na gyon el ke se red tem.
Annyi ra össze csap tak a fe jem fö lött a
hul lá mok, hogy nem tud tam ma gam ban
tar ta ni ke se rû sé ge met, és rá zú dí tot tam
kör nye ze tem re, mun ka tár sa im ra. Hi á ba
az ilyen kor aján la tos jól is mert ak ci ó terv,
az most nem ment. Ko ráb ban is vol tak
már ha son ló pró bák és ne héz sé gek az
éle tünk ben, de ak kor va la hogy job ban
tud tam vár ni a cso dá ra – most nem si ke -
rült. Szen ve dés volt a reg ge li éb re dés, és
sok szor öröm te le nek vol tak a nap pa lok
is. Mi köz ben pró bál tam ki u tat ke res ni,
egy re ki lá tás ta la nabb lett a hely zet, én
pe dig egy re job ban el ke se red tem. Aki
volt már ha son ló hely zet ben, tud ja: ilyen -
kor sok min den le ját szó dik az em ber fe -
jé ben. Én is el gon dol kod tam több fé le le -
he tô sé gen. Mi lyen utat vá lasszak? Mer re
men jek to vább? Jó az ed di gi irány, vagy
vál toz tat ni kell(ene)? Eg zisz ten ci á lis, er -
köl csi és hit be li kér dé sek tu sa kod tak
ben nem egy más sal.

Úgy érez tem ma gam, mint Mó zes.
A pusz tá ban bo lyong Is ten né pé vel, mi -
köz ben azok lá zad nak el le ne és Is ten
el len, Is ten pe dig el akar for dul ni a nép -
tôl bû nei mi att.

Úgy érez tem ma gam, mint Je re mi ás,
aki nek íté le tet kell hir det ni Je ru zsá lem
el len, mi köz ben az el len ség már kör be -
zár ta a vá rost, de a nép még most sem
hall gat rá. El uta sít ják, és azt gon dol ják:
ve lük ilyen ször nyû ség nem tör tén het
meg. Mi lesz ve lem?

Úgy érez tem ma gam, mint Jób, aki
meg van gyô zôd ve iga zá ról, Is ten még -
sem se gí ti meg, nem eny hí ti fáj dal mát,
és szen ve dé sét a ba rá tai sem ér tik meg.

Úgy érez tem ma gam, mint ami kor szé -
pen ren det pró bá lok ten ni ma gam kö rül,
és ak kor va la ki be ront, és min dent le -
rom bol – az, aki tôl egy ál ta lán nem ezt
vár tam. Aki tôl – ép pen el len ke zô leg – a
se gít sé get, a meg ér tést vár tam vol na.
Eszem be ju tot tak Jé zus ke resz ten ki mon -
dott sza vai, ame lyek ugyan így te le van -
nak fáj da lom mal és csa ló dás sal: „Én

Is te nem, én Is te nem, mi ért hagy tál el

en gem?” (Márk 15,34)
Ott, ak kor Jé zus kér dé sé re nem ér ke -

zett vá lasz, de ne kem igen. Cso dá la tos
volt meg él ni, hogy Is ten nem csak Mó zes -
nek, Je re mi ás nak vagy Jób nak fe lelt, ami -
kor kér dez ték Ôt! Nem csak a Bib li á ban
vá la szol az em ber kér dé sé re, ha nem ma
is – Mo no ron is, és Nyár egy há zán is. Vá -
la szol, ha van nak (konk rét) kér dé se ink, és
ké szek va gyunk ar ra, hogy meg hall gas suk
Ôt. Ha nem a ma gunk (elô re ki gon dolt,
„meg írt”) vá la szát akar juk tô le vissza hal la -
ni, ha nem va ló ban az Ô vá la szá ra va gyunk
kí ván csi ak. Fon tos, hogy le gyen idônk ar -
ra, hogy meg hall gas suk Ôt. (Én reg ge len -
ként kö zel egy órát igyek szem ar ra szán ni,
hogy Ve le le gyek. Nem hi va tal ból, ha nem
sa ját, szem élyes kap cso la tun kért. Hogy
el mond has sam, ami a szí ve men van, és
le gyen idôm meg hall gat ni.)

Eb ben a csend ben kü lön le ges be szél -
ge té sek tör tén tek, és tör tén nek mind a
mai na pig. Új ra és új ra meg ele ve ned nek
a Szent írás sza vai, ame lyek most már
nem csak is me rô sek, ha nem va ló sá go -
sak. Nem csak óko ri iga zsá go kat fo gal -
maz nak meg, ha nem ma is irányt mu tat -
nak. Nem kul túr tör té ne ti, egy ház tör té ne -
ti – el mé le ti – iga zsá gok csu pán, ha nem
VA LÓ SÁ GOS üze ne tek a va ló sá gos em -
ber va ló sá gos kér dé se i re.

A XXI. szá zad em be ré nek nagy prob lé -
má ja, hogy egy re ku tat ja a vi lá got,
amely ben él. Min den fi gyel mét le kö ti,
hogy ész re ve gye, meg fejt se jel zé se it,

rez dü lé se it, de köz ben meg fe led ke zik a
Te rem tô rôl. Pe dig Ô is sze ret ne ve lünk
be szél ni. Sze ret né, ha nem csak el mé-
le ti kér dé se ink len né nek. Ha nem csak
pro vo kál nánk Ôt. Ha nem csak temp -
lo mok ban, és né hány ki emelt al ka lom
ke re tei kö zött ke res nénk meg „ud va ri as -
ság ból”, ha nem va ló ban szá mí ta nánk
vá la szá ra, se gít sé gé re. Ha va ló ban el fo -
gad nánk Ôt, mint Is tent.

Ne héz sza vak ezek, mert so kan van -
nak, akik azt gon dol ják: az ô éle tük,
Is ten-kap cso la tuk meg fe le lô. Én is így
gon dol tam, de így gon dol ták a zsi dók az
Ószö vet ség ben, és a fa ri ze u sok va la mint
az írás tu dók is Jé zus ko rá ban. Lát juk mi
lett a vé ge. A zsi dó ság negy ven évig bo -
lyon gott a pusz tá ban, majd 70 évig élt
szá mû ze tés ben, a fa ri ze u sok és az írás -
tu dók pe dig ma gu kat re kesz tet ték ki a
Jé zus sal va ló kö zös ség bôl. Mi sem gon -
dol hat juk azt, hogy el ke rül het jük hût len -
sé günk kö vet kez mé nye it, ha büsz ke sé -
günk ben, el bi za ko dott sá gunk ban, vagy
hi tet len sé günk ben ki zár juk Is tent az éle -
tünk bôl. Min den na pi éle tünk ne héz sé -
gei, csa lá di, gaz da sá gi, tár sa dal mi, er -
köl csi és po li ti kai prob lé má ink mind eb -
ben gyö ke rez nek. A fé le lem a jö vô tôl, a
ma gány tól és a ha lál tól; a gôg, ami mi -
att nem tud juk meg bo csá ta ni sé rel me in -
ket; a hût len ség a há zas tár sak kö zött; a
sok ha zug ság csa lád ban, po li ti ká ban,
pénz ügyek ben; a tisz te let len ség, amely
át jár ja a po li ti kát, a gaz da sá got, az igaz -
ság szol gál ta tást; az elé ge det len ség oka
az, hogy nincs bé kes sé günk Is ten nel.
Ô kí nál ja ne künk a meg ol dást, de mi úgy
gon dol juk: az ne künk ke vés. Ne künk
más kell… és amit ke re sünk, azt nem
ta lál juk. Vagy ha meg ta lál juk, nem elég -
szünk meg ve le, ha nem to vább ke re -
sünk, to vább ku ta tunk bol dog ta la nul és
meg elé ge dés nél kül.

Bí zom ben ne, hogy aho gyan Iz ra el né -
pé nek az Ószö vet ség ben le he tô sé ge volt
át él ni Is ten sza ba dí tá sát, és aho gyan sok
be teg, szen ve dô, ele sett és bû nös em ber
ta lált Jé zus nál bé kes sé get és gyó gyu lást,
úgy ne künk is meg ad ja azt a ke gyel met,
hogy ön ma gunk ban, csa lád ja ink ban,
gyü le ke ze te ink ben, kö zös sé ge ink ben, or -
szá gunk ban – és ki tud ja még mi lyen szé -
les kör ben – meg kap juk azt a bé kes sé -
get, amely csak Tô le jö het, és amely meg
tud ja vál toz tat ni az éle tün ket, be tud ja
töl te ni szí vün ket öröm mel, bol dog ság gal
és sze re tet tel.

Az Úr Jé zus bé kes sé ge le gyen ve le tek!

SEL MEC ZI LA JOS PÉ TER
EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

A Nyáregyházi Református Egyház nevében szeretettel
köszöntök minden kedves olvasót! Az ôsz beköszöntött,
az aratás, a szüret és a bálok ideje. Gyülekezetünk is
készül a hagyományos ôszi báljára.

Hadd kezd jem ok tó be ri gon do la ta i mat és üze ne te -

met Jé zus Krisz tus urunk nak ezek kel a sza va i val:

„Bé kes ség nék tek!” Ô ar ra biz tat ta ta nít vá nya it

– ami kor ki küld te ôket a fal vak ba és vá ro sok ba –,

hogy így kö szönt sék azok la kó it. Azt azon ban, hogy mi az a

bé kes ség, amit Ô ránk bí zott, ami nek „bir to ká ban va gyunk”,

azt csak na gyon rit kán le het ész re ven ni.
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ÁLDÁS BÉKESSÉG!
EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

A

TISZTELT OLVASÓK!
Kedves Nyáregyháziak!



za rán do kút ra And rás atya ve -
ze té sé vel 49-en in dul tunk el,
12-én haj na li 4 óra kor. A tá vol -

ság elég nagy volt, uta zá sunk elég
hosszú. A nagy hô ség meg vi selt min -
ket, és es te fél hét kor bi zony-bi zony
elég fá rad tan ér kez tünk meg Gyi mes -
bükk be. A fo gad ta tás min den kép ze le -
tün ket fe lül múl ta: kür tös ka láccsal,
pá lin ká val és mér he tet len sze re tet tel
fo gad tak ben nün ket. Pil la na tok alatt el -
fe lej tet tük uta zá sunk vi szon tag sá ga it.
Es te 7 óra kor szent mi sén vet tünk részt
a kon tu má ci ká pol ná ban.

A szent mi se után a nyár egy há zi za -
rán do kok ve ze té sé vel kez dô dött meg a
72 órás szent sé gi má dás. Ez után ke rült
sor a kö zös va cso rá ra, majd az el szál lá -
so lá sunk ra. A za rán do kok egyik ré sze
a Rá kóc zi Vár Pan zi ó ban ke rült el he -
lye zés re, míg má sok csa lá dok nál hajt -
hat ták pi hen ôre fe jü ket. Ked di na punk
kö zös reg ge li vel kez dô dött, utá na a
bát rab ba kat And rás atya elv it te a kör -
nyék he gye i nek be mu ta tá sá ra. Fel sé tál -
tak a nyá ri esz te ná ba, amely kö zel
há rom órá ig tar tott (igaz, az ot ta ni
pász tor sze rint ne ki ez a leg rosszabb
eset ben is fél órás út.) Jó ma gam – és
még egy pár hoz zám ha son ló ko rú – az
egy sze rûbb sze kér tú rát vá lasz tot ta és

el vi tet tük ma gun kat a meg pil ledt tár -
sas ág elé. A ve lünk lé vô gye re kek cso -
dá la to san vi sel ked tek és a fel nôt te ket
le kö röz ve bír ták a hegy me ne tet. Az es -
té nek szin tén na gyon szép be fe je zé se
volt a szent mi se és a szent sé gi má dás.

A szer dai na pot a már meg szo kott
kö zös reg ge li vel kezd tük, és el in dul -
tunk busz ki rán du lás ra Csík som lyó ra
és a Szent An na tó hoz. Meg cso dál tuk
Csík som lyó cso dá la tos temp lo mát. Majd

ké sôbb a Szent An na tó nál lé vô ká pol -
nát, me lyet jó ba rá tom, Bál int Gá bor – a
ka to li kus egy ház gond no ka – ki nyi tott
szá munk ra. Az es ti szent mi se után a
gyi mes bük ki hí vôk meg le pe té sé re Far -
kas Fan ni cso dá la tos hang já val el éne -
kel te a csán gó arany mi a tyán kot. Ma -
gam is el ôször hal lot tam, de az él mény
az egész nap nak meg ko ro ná zá sa volt.
Kö szö nöm, és kö szön jük ne ked Fan ni!

Csü tör tö ki na pon kez dô dött a bú csú,
mely olyan meg ha tá ro zó él mény volt
szá munk ra, mint a több szá ze zer em -
bert meg moz ga tó csík som lyói bú csú.
A ke resz tal ja me net a len ti temp lom ból
in dult, és több ki lo mé te ren ke resz tül
vo nul tak a nyár egy há zi za rán do kok és
a he lyi ek kö zö sen a kon tu má ci ká pol -
ná hoz. A hegy ol dal ban lé vô ká pol ná -
hoz már több száz em ber ér ke zett fel.
A mi sét be mu ta tó pa pok kö szön töt ték
a za rán do ko kat, köz tük An tal And rás
atya is. Na gyon meg ha tó volt ré szünk -
re, ami kor a ne vünk ben kö szön töt te
az itt ho ni a kat az ott ho ni ak kal együtt.
Az iga zi meg le pe tés ez után ért ben nün -
ket, ami kor a gyi mes bük ki 18 éves fi a -
ta lok a káp lán atya ve ze té sé vel ló há ton

és sze ké ren fel ér kez tek a me re dek
hegy ol dal ba. Cso dá la tos lát vány volt,
hogy a lo vat nem csak a csán gó fi úk, ha -
nem a csán gó lá nyok is mi lyen ma ga -
biz to san ül ték meg. Akik nek nem volt
lo vuk, azo kat sze ké ren hoz ták fel, gyö -
nyö rû csán gó nép vi se let ben – ter mé -
sze te sen a lo va sok is nép vi se let ben vol -
tak. Szent mi se elôtt fel jöt tek a szín pad -
ra a 18 éves fi a ta lok, aki ket a szent mi sét
ce leb rá ló lel ki pász to rok kö szön töt tek.
A cso dá la to san szép szent mi se után a
fi a ta lok iga zi csán gó nép tán cot mu tat -
tak be ne künk. Meg kell mon da nom,
hogy a szent mi se és a tánc be mu ta tó
alatt elég sok könnye it tö röl ge tô em bert
lát tam. Él mé nye im le írá sa köz ben
majd nem el fe lej tet tem, hogy még a
fi a ta lok meg ér ke zé se elôtt a gyi me si
cser ké szek is na gyon szép mû sor ral
ked ves ked tek ne künk. Most, utó lag
gon dol ko dom el azon, hogy egy hoz -
zánk ha son ló lé lek szá mú te le pü lé sen
több száz cser kész van, akik nek a lak -
he lyük gyö nyö rû táj, és még így is
ki men nek tá bo roz ni. Re mé lem egy szer
ná lunk is így lesz.

A szü le tés nap ju kat ün nep lô fi a ta lok
ben nün ket is meg hív tak az es ti bál juk -
ra. A bál ban már ôk nem a nép vi se le -
tük ben vet tek részt, vi szont a ze né jük
és a tán cuk a mo dern tánc he lyett a ré -
gi ha gyo má nyos csán gó tán cok vol tak.
Nagy öröm mel fo gad ták Ju hász Mó nit,
aki csán gó nép vi se let be be öl töz ve je -

lent meg kö zöt tük a bál ban. Na gyon
nagy si kert ara tott és ügye sen rop ta
ve lük a tán cot. Ezért az öt le tért kü lön
kö szö net Mó ni ká nak! Pén te ki na pon
ki rán dul tunk a Bé kás-szo ros és a Gyil -
kos-tó irá nyá ba, ha za fe lé jö vet meg áll -
tunk Csík szent ta má son, ahol a Nyár -
egy há zi Sze re tet cso port ve ze tô jé nek
test vé re nagy sze re tet tel, és – szé kely
szo kás sze rint – pá lin ká val, sza lon ná -
val és zsí ros ke nyér rel ven dé gelt meg
ben nün ket. El ér ke zett a szom ba ti nap.
A reg ge li kö zös szent mi se után el jött a
bú csú zás ne héz pil la na ta, ami ön ma gá -
ért be szél, hisz’ a bú csúz ko dás több,

mint egy órán ke resz tül tar tott. Bu -
szunk elin du lá sa után a több ki lo mé ter
hosszú fa lu ban az em be rek kint áll tak a
ka pu ban, és in te ge tés sel bú csúz tat tak
el ben nün ket.

Ha za fe lé jö vet még meg áll tunk Ko -
ron don és Szo vá tán a Med ve tó nál. Va -
sár nap éj sza ka fél egy kor meg fá rad va,
de lel ki ek ben meg újul va ér kez tünk ha -
za. Utó la go san is csak azt tu dom mon -
da ni, hogy olyan mér he tet len sze re te tet
kap tunk a gyi me si csán gó em be rek tôl,
amit le ír ni nem le het, csak érez ni tud -
juk. Kö szön jük Nek tek!

MA SZEL LÁSZ LÓ
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Zarándokút Gyimesbükkbe
EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

András atya augusztus 12-étôl zarándokutat szervezett
Gyimesbükkre, a kontumáci Nagyboldogasszony
kápolna búcsújára. Ez a zarándokút viszonzás volt,
mert tavaly szeptemberben gyimesbükki testvéreink 
is részt vettek a Károlyi Mihály telepi Fájdalmas
Szûzanya Kegytemplom búcsúján.

A



röm mel tá jé koz ta tom Önö ket, hogy a te le pü lé sen nem ré -
gi ben me ga la kult a Ma gyar Vö rös ke reszt új alap szer ve ze -
te. A mai ro ha mo san vál to zó éle tünk ben kü lö nö sen fon to -

sak az em be ri kap cso la tok, az egy más ra tör té nô oda fi gye lés és
ter mé sze te sen a ne he zebb kö rül mé nyek kö zött élôk se gí té se is.
A me ga la kult új alap szer ve zet mint egy 25 tag ja ve ze tô nek Re ich -
né Tal lá rom Györ gyit, ve ze tô sé gi ta gok nak Ma ros vá ri Lász ló nét,
Stejsz kál né He ge dûs Már tát és Nagy né Czi ra Il di kót vá lasz tot ta.
A Ma gyar Vö rös ke reszt Nyár egy há zi Alap szer ve ze te me ga la ku lá -
sát kö ve tô en azon nal meg kezd te mun ká ját, en nek kö szön he tô en
több mint 60 fel nôtt, és 200 gyer mek ré sze sült élel mi szer ado -
mány ban. Az ön kor mány zat tal tör té nô si ke res együtt mû kö dés le -
he tô sé get biz to sít ar ra, hogy to váb bi élel mi szer se gé lyek jut has sa -
nak a te le pü lé sen élô szo ci ál isan rá szo ru lók ré szé re, ha a Ma gyar
Élel mi szer bank Egye sü let tel si ke rül meg áll apo dást köt ni.

A fen ti e ken túl mi ért is fon tos az együtt mû kö dés?
Ön is se gít het! Ho gyan?

A Ma gyar Vö rös ke reszt nem csak élel mi szer ado má nyo kat ad,
ha nem ön kén tes vé ra dá so kat is szer vez.

Tud ta Ön, hogy
• egyet len vér adás sal há rom be te gen se gít het;
• a vér adás egy ben szû rô vizs gá lat is (kö te le zô tesz tek a HIV,

He pa ti tisz-B, He pa titsz-C, szi fi lisz ki mu ta tás és a vér cso port
meg ha tá ro zás);

• a nôk éven te négy szer, a fér fi ak éven te öt ször ad hat nak vért
(két vér adás kö zött mi ni mum 56 nap nak kell el tel nie);

A kö vet ke zô vér adás idô pont já ról fo lya ma to san tá jé koz tat juk
a Tisz telt La kos sá got. Ezen túl le he tô ség van tá mo ga tó je gyek
vá sár lá sá val se gí te ni a fen ti mun kát.

Amennyi ben Ön is szí ve sen részt ven ne a Ma gyar 
Vö rös ke reszt ön kén tes mun ká já ban, csat la koz zon 
mi ha ma rabb! Ezú ton kí vá nok min den Ked ves 
Nyár egy há zi La kos nak jó egész sé get!

HID VÉ GI BA LÁZS

Ma gyar Vö rös ke reszt
te rü le ti ve ze tô

da bas@vo ros ke reszt.hu

Tisztelt Nyáregyházi Lakosok!
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Új alapszervezet alakult Nyáregyházán

PÉLDAÉRTÉKÛ EGYÜTTMÛKÖDÉS

KARÁCSONYI CIPÔS DOBOZ AKCIÓ

Ö

CIVIL SZERVEZETEK

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

• tervezési alaptérkép készítés, 
alapkitûzés, magassági felmérés

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

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

Tisztelt Nyáregyházi Lakosok!
Az idei évben újraindítjuk a „karácsonyi cipôs doboz” akciót, 
melyet gyermekektôl az idôsekig kibôvítenénk, s ehhez 
szeretnénk az önök segítségét kérni. Jó állapotban lévô 
játékokat, ruhákat, könyveket, és ha módjukban áll tartós 
élelmiszereket – ami befér egy cipôs dobozba – gyûjtenénk. 
A felajánlásokat hétfôtôl péntekig 8.00 és 13.00 óra között 
várjuk az iskolában. 
További felvilágosítás a 06-30-322-8682-es telefonszámon.

„Talán úgy kellene élnünk – hiszen ki tudja, meddig élhetünk? – 
hogy széppé tegyük a magunk, és lehetôleg a mások életét is mindaddig, 
amíg ez lehetséges.” (Lôrinc L. László)

KÖSZÖNETTEL: A VÖRÖSKERESZTES CSOPORT
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RECEPTTÁR

HABOS CSERESZNYÉS PITETORTA

a tésztához:
• 115 g vaj • 225 g liszt • csipet só 
• 40 g kristálycukor • 20 g darált mandula
• 1 gyengén felvert tojás
• fél tojáshéjnyi hideg víz
a ricottás réteghez:
• 250 g ricotta vagy túró
• 2-3 evôkanál mascarpone
• 40 g kristálycukor
• fél citrom reszelt héja
• 1 evôkanál csokicsepp (ét)
a citrusos 
cseresznyekrémhez:
• 250 g cseresznye 

(maggal mérve)
• fél narancs + fél citrom 

lehártyázott húsa és leve 
(együtt kb 50 g)

• 100 ml víz
• 20 g kristálycukor
• 2 db zselatinlap
a habcsókhoz:
• 3 tojás fehérje
• 150 g kristálycukor
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Sok lel kes részt ve vô vel, fi nom tor ták kal zá rult a Nagy kö rû Cse resz nye tor tá ja
2013 Re cept ver seny. A zsû ri nek nem volt könnyû dol ga a fi no mabb nál fi no -
mabb tor ták kö zül el dön te ni, me lyek a leg job bak. Ezút tal is be bi zo nyo so dott,
hogy az ama tôr cuk rá szok el kö te le zett sé ge és lel ke se dé se sok szor rend kí vül
ko moly tel je sít ményt ered mé nyez. 
A ver senyt Orosz Csil la, „Ha bos cse resz nyés pi te tor ta” re cept je nyer te, mely -
hez ezú ton is gra tu lá lunk ne ki!

Cit ru sos cse resz nye, cso kis ri cot tak rém, om lós 
man du lás pi te tész ta és a te te jén hab csók, hab csók 
és még több hab csók. Kell enn él több egy tor tá ban? 

EL KÉ SZÍ TÉS:

HOZZÁVALÓK:

san ada go lom hoz zá. Ad dig dol goz ta -
tom a ro bot gé pet, amíg a hab szép fé -
nyes, kré mes ál la gú vá nem vá lik.

Az elô sü tött ri cot tás tész tán el ke nem a
cse resz nye ré te get vé gül rá hal mo zom a
to jás fe hér je ha bot. Ka nál lal min den fé -
le ra kon cát lan hul lá mot ké szí tek és kis
fo ko za ton, kb. 100 fo kon in kább csak
„szá rí tom” a sü tô ben, amíg a hab rop -
pa nós sá és ki csit arany szí nû vé nem vá -
lik. (Leg alább más fél órát vesz igény -
be.) A tor ta for má ban hû töm ki, majd
hû tô ben pi hen te tem, csak ez után sze -
le te lem fel.

Köz ben ké szí tem a cse resz nye kré met:
Ki ma go zom a cse resz nyét. Eb bôl az
adag ból ne kem 200 g lett. Egy lá bos -
ba bo rí tom a ma go zott cse resz nyét,
a cit ru sok hú sát és le vét, hoz zá adom a
vi zet és a cuk rot. Kis lán gon, gya ko ri
ke ver ge tés mel lett ad dig fô zöm, míg a
na rancs és a cit rom da rab jai a cse resz -
nyé vel el nem fô nek és az egész kré -
mes, lek vár ál la gú vá nem vá lik. Ek kor
be le te szem a két lap zse la tint, el ke ve -
rem és fél re te szem.

A to já sok fe hér jét el kez dem fel ver ni,
mi köz ben a kris tály cuk rot fo lya ma to -

A tész tá hoz a to jás ki vé te lé vel az
összes hoz zá va lót mor zsás ál la gú ra
gyú rom, majd csak utá na dol go zom
be le a to jást plusz egy fél to jás héj nyi
hi deg vi zet. A tész tát kis gömb bé for -
má zom, el la pí tom és leg alább fél órá ra
hû tô be te szem. Lisz te zett fe lü le ten
kör ala kú ra nyúj tom, ki bé le lek ve le egy
18 cm-es kap csos tor ta for mát és még
fél órá ra vissza te szem hûl ni. 

A tú ró krém hez az el sô há rom hoz zá va -
lót kré mes re ke ve rem, majd a vé gén
hoz zá adom a cit rom hé jat és a cso kit
is. A pi te tész tá ban el si mí tom a ri cot -
tak ré met és 180 fok ra elô me le gí tett
sü tô ben kb. fél órát sü töm.




