


mû kö dé sé hez szük sé ges erô for rá sa i nak túl -
nyo mó ré szé tôl, ha nem a ma gyar nem zet
tag ja it sza kí tot ták el egy más tól, egyik nap -
ról a má sik ra. Ez már nem csak egy seb a
ma gyar nem zet tes tén, ami idô vel be forr,
ha nem vissza for dít ha tat lan és pó tol ha tat -
lan cson kí tás.

…
A nem ze ti össze tar to zás nap ja al kal má val
azok elôtt is fe jet haj tunk, akik se gí tet tek
meg ôriz ni és to váb bö rö kí te ni szer te a Kár -
pát-me den cé ben anya nyel vün ket, tán ca in -
kat, ze né in ket, ma gyar sá gun kat: le gyen
szó szim bó lu ma ink ról, in téz mé nye ink rôl,
vagy akár fal va ink ról, kul tu rá lis örök sé -
günk rôl. Tet ték/te szik min dezt úgy, és an -
nak el len ére, hogy tör vé nyek so ka sá gá val,
oly kor rend ôri fel lé pés sel igye kez nek ki ir -
ta ni az el sza kadt te rü le tek ma gyar sá gá ból

a nem ze ti büsz ke sé get, a ma gyar össze tar -
to zás tu da tot. Hon fi tár sa ink sok szor ré sze -
sül tek és ré sze sül nek ma is jog fosz tás ban,
sok szor szen ved tek és szen ved nek ma is
hát rá nyos meg kü lön böz te tést és me ga láz -
ta tást. Ezért ne künk, az anya or szág ban
élôk nek min dent el kell kö vet nünk azért,
hogy er köl csi elég té telt és vi gaszt nyújt -
sunk min da zok nak, akik bár az or szá gon
kí vül re ked tek, de ma gyar nak ér zik és vall -
ják ma gu kat.

…
Az em lék mû a nyár egy há zi ak nak ké szült,
és min den ma gyar em ber nek. Büsz ke ség gel
tölt el, hogy eb ben a for má ban, kö zös aka rat
ered mé nye képp jö he tett lét re, ha úgy tet szik
kö zös egye tér tés ben, és kö zös mun ká val, öt -
le tek kel, sok pon to sí tás sal, hogy a le he tô
leg jobb vé ge red ményt kap juk. Ezért az em -
lék mû höz jó né há nyan szem élyes kö tô dést
ér zünk. És ha majd egy kis gye rek az édes ap -
ját kér de zi, hogy: „Apa, mi ért van itt ez a
nagy ke reszt?” – és az apu ka el me sé li a tör -
té ne tet – ak kor nye ri majd el iga zán ér tel -
mét, je len tô sé gét a mai nap…”

Ezú ton is kö szön jük min da zok lel ki is -
me re tes mun ká ját, akik se gít sé ge nél -
kül az em lék mû nem va ló sul ha tott vol -
na meg. A talp azat alap ját a szenny víz-
be ru há zást vég zô Pen ta és WHB Kft.
biz to sí tot ta, a be to no zá si mun ká la to kat
Pász tor Jó zsef és csa pa ta vé gez ték. Az
ácso la tot, a fa ra gást és a fes tést Czi ra
Mi hály ács mes ter nagy oda adás sal és
szak mai pre ci zi tás sal ké szí tet te. A bá -

do gos mun kát Hrozik Csabánaknak
kö szön het jük, a grá nit lap el ké szí té sét
Ma jer György kô fa ra gó mes ter vál lal ta.
A szik la kert ki ala kí tá sát, vi rág gal va ló
dí szí té sét Eger sze gi Jó zsef és fe le sé ge,
Erika vé gez ték.

Mind annyi an el sô ké rés re vál lal ták a
mun kát, me lyet nagy sze re tet tel vé gez -
tek, leg jobb tu dá suk sze rint. Ezért nem
csak az em lék mû re le he tünk büsz kék,
ha nem azok ra az em be rek re is, akik
meg al kot ták azt. Re mé lem, hogy a te le -
pü lé sün kön át uta zók is meg áll nak
majd mel let te egy-egy pil la nat ra, és
meg te kin tik a Nyár egy há zi Tri a no ni
Em lék mû vet. 

Is ten óv ja a ma gyar sá got, 
ro ko na in kat és ba rá ta in kat 
ha tá ron in nen és túl!

MASZEL LÁSZLÓ I ALPOLGÁRMESTER

gy ala kult, hogy az em lék mû
fel ál lí tá sá ra eb ben az év ben,
94 év vel a tri a no ni bé ke dik tá -

tum, és 10 év vel a csú fos ket tôs ál lam -
pol gár sá gi nép sza va zás után ke rült sor.
Alap ja egy szik la kert tel ki a la kí tott hár -
mas ha lom, mely nek kö ze pén egy 2,5
mé ter ma gas, 20x20 cm ke reszt met -
sze tû tölgy fá ból ké szült ket tôs ke reszt
és egy grá nit táb la, két ol da lán pe dig a
nem ze ti szí nû, ill. az Ár pád-sá vos lo bo -
gó ke rült el he lye zés re.

Lét re ho zá sá val és te le pü lé sünk köz -
pon ti he lyén tör té nô fel ál lí tá sá val az is
cé lunk volt, hogy ne csak éven te egy -
szer, a jú ni us 4-i meg em lé ke zé sek al -
kal má val, ha nem min den nap em lé kez -

tes sen min ket a ha tá ron tú li ma gya rok
iránt ér zett fe le lôs sé günk re, és tölt se be
ma gyar sá gunk ban, nem zet tu da tunk -
ban és a Kár pát-me den cei ma gyar ság
össze tar to zá sá ban fon tos, meg erô sí tô
funk ci ó ját.

Az em lék mû le lep le zé sét kö ve tô en
Töm pe Lász ló, a mo no ri Jó zsef At ti la
Gim ná zi um tör té ne lem-föld rajz sza kos
ta ná ra tar tott elô adást egy rend ha gyó
tör té ne le mó ra ke re té ben.

Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter ün ne -
pi be szé dé ben el mond ta:

„… A mai na pon a gyá szos ese mé nyek kö -
zött is a leggyá szo sabb ra, Tri a non ra em lé -
ke zünk, ahol a gyôz te sek ön zé se, nem ze tünk
el len ér zett rossz in du la ta nem is mert hat á-
ro kat. Nem csak az or szá got fosz tot ták meg
te rü le té nek 2/3-ától, va la mint a gaz da ság

Június végén került leleplezésre és átadásra a Kovács István Mûvelôdési Ház
melletti területen községünk Trianoni Emlékmûve. A képviselô-testület tagjaiban
már a tavalyi évben megfogalmazódott egy kettôs kereszt felállításának gondolata,
hiszen úgy érezzük, történelmi felelôsségünk, hogy szimbolikusan is kifejezzük azt,
amit az anyaország határain kívül élô nemzettársaink iránt érzünk.

A gravírozott emléktáblára az egykori vármegyék is felkerültek

Sokan meghallgatták Tömpe László 
tanár úr elõadását

Mészáros Sándor polgármester, Tömpe László tanár úr és Maszel
László alpolgármester az emlékmû koszorúzását követôen

Mészáros Sándor polgármester
beszéde a megemlékezésen
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TRIANONI EMLÉKMÛ
A FALUKÖZPONTBAN

„Megbûnhôdte már e nép a múltat, s jövendôt.”

Ú

KÖZÉLET KÖZÉLET

PAUDITS ZOLTÁN: 

Magyar bánat, Trianon
Levágták ujjaid, lábadat, kezedet,
Csonkává tették szép magyar földedet.
Elvették a határt, elzárták a néped,
És nem hagytak mást, csak az ôs emléket.

Szakadt Bánát, Bácska, Erdély és Hargita,
Milliók száján ég ma is az ima.
Könnyben áll a magyar szívnek dobbanása,
Ellene a világ, csak Isten a társa.

Lobbanj fel égi tûz, olvaszd el a láncunk,
ûzd ki lelkünkbôl mérhetetlen gyászunk!
Mária, Szent Anyánk, nyújtsd felénk kezedet,
Tedd újra eggyé hû magyar nemzeted!

Díszõrség a leleplezett Trianoni Emlékmû elõtt
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Tóth Jánosné 
(sz. Félix Zsuzsanna)............... június 20.
Máté János ........................... június 27.
Nánási Ferenc .......................... július 1.
Varga István ........................... július 11.

75 éves:
Sándor Ferencné
(sz. Murár Julianna) ................ július 16.

80 évesek:
Kövesligeti Istvánné
(sz. Vitányi Éva)........................ június 4.
Tiszttartó József ........................ július 9. 

85 éves:
Keszler Anna ......................... június 29.

90 évesek:
Bánszki Józsefné
(sz. Noviczki Zsuzsanna).......... június 11.
V. Nagy Pál .............................. július 1.

91 éves:
Ples Mihályné
(sz. Ádám Jolán)...................... július 12.

Is ten él tes se Önö ket erô ben, 
egész ség ben!

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Kátai József és 
Bánfi Eszter Zsanett leánya

Lilien .................................. június 1.
Cseh Sándor és 
Tóthpál Annamária leánya

Lejla Rozália .................... június 28.
Szigetvári János és 
Tatai Brigitta leánya

Brigitta ............................. június 30.
Sipos Zoltán és Tóth Mónika fia

Zalán .................................. július 9.

(2014. JÚNIUS 1-TÔL 2014. JÚLIUS 31-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

IGAZ GA TÁ SI SZÜ NET 
A POL GÁR MES TE RI

HI VA TAL BAN
Ér te sít jük Tisz telt Ügy fe le in ket, hogy
Nyár egy há za Nagy köz ség Ön kor mány -
za tá nak Kép vi se lô-tes tü le te a Nyár egy -
há zi Pol gár mes te ri Hi va tal mun ka-
rend jé ben a 2014. au gusz tus 18-19.,
21-22., 25-29. na pok ra igaz ga tá si
szü ne tet ren delt el, a hi va tal épü le tét
érin tô fe lú jí tás mi att.

Ezen idô szak ban a ha laszt ha tat lan in -
téz ke dést igény lô ügyek ben (ha lá lo -
zás, bal eset ve szély) a 690-182-es te le -
fon szá mon le het üze ne tet hagy ni. Ezt
na pon ta el len ôriz zük és en nek alap ján a
szük sé ges in téz ke dé se ket meg tesszük.

Az igaz ga tá si szü net utá ni el sô 
mun kanap, a szo ká sos mun ka rend ben:

2014. szep tem ber 1. hét fôn 
9.00 órá tól.

Kö szön jük meg ér té sü ket és tü rel mü ket!
ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

Sipos Zoltán és Tóth Mónika leánya
Zoé .................................... július 10.

Lakatos Ferenc és Ficzere Ágnes fia
Félix ................................... július 29.

Gra tu lá lunk a szü lôk nek, 
és kö szönt jük a gyer me ke ket! 

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 2014. szeptember 30-ig küld je el a ké -
pet az uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

EL HUNY TAK:

Albert József János ........................ (75)
Oláh Andrásné (sz. Koncz Ilona) ...... (56)
Czira Istvánné
(sz. Kovács Erzsébet Mária) ............ (81)
Tóth Istvánné
(sz. Pintér Edit Judit) ...................... (46)
Szerenka Vilmosné
(sz. Bôti Katalin) ........................... (83)
Szántó Sándor .............................. (56)
Váraljai Istvánné
(sz. Plavecz Julianna) ..................... (93)
Bazsó József Károly ....................... (64)
Bernula István ............................... (88)
Goschi Miklós ............................... (58)
Sáska Erzsébet .............................. (72)

Osz to zunk a hoz zá tar to zók gyá szá ban!

Ha nem sze ret né, hogy az Ön vagy csa lád tag ja
ne ve meg je len jen az anya köny vi hí rek kö zött,
kér jük je lez ze el ér he tô sé ge ink va la me lyi kén!

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik szeretett férjem, Albert József
temetésén részt vettek és részvétükkel eny-
hítették fájdalmunkat.

Albertné Erzsike és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szerettünk, Bernula István temetésén részt
vettek. Fájdalmunkban osztoztak, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

Sipos-Tóth Zoé és Sipos-Tóth Zalán
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Nyár egy há za Nagy köz ség Kép vi se lô-tes tü le te az ön kor mány za ti tu laj -
do nú épí té si tel ke ket – négy éven be lül tör té nô be épí té si kö te le zett ség
mel lett – ked vez mé nyes, 1.000.000,- fo rint + ÁFA vé te lá ron ér té ke sí ti.

A nyár egy há zai la ko sok ré szé re – négy éven be lül tör té nô be épí té si kö te -
le zett ség mel lett – a ked vez mé nyes vé te lár brut tó 1.000.000,- Ft.

Tud ni kell, hogy amennyi ben a ve vôk be -
épí té si kö te le zett sé gü ket nem tel je sí tik,
úgy kö te le sek meg fi zet ni a ked vez mény
nél kü li ár – 2.000.000,- Ft + ÁFA – és a
ked vez mé nyes vé te lár kü lön bö ze tét.

A ren del ke zés re ál ló tel kek rôl, azok el -
he lyez ke dé sé rôl, adott sá ga i ról a Pol gár -
mes te ri Hi va tal ban Gasz ler Gab ri el lá tól
kér he tô fel vi lá go sí tás hét fôi na po kon a
(29) 690-180 -as te le fon szá mon.

Tá jé koz tat juk Tisz telt La -
ko sa in kat, hogy te le pü-
 lé sün kön, a köz te rü le-
 ten gaz dát la nul kó bor ló
ebek el szál lí tá sá ról a
Szo mo rú Szív Ál lat men tô
Szol gá lat gon dos ko dik.

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

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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÓBOR EBEK 
BEJELENTÉSE

Tájékoztató Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselô-testületének
2014. június, július hónapban tartott ülésein hozott fontosabb, lakosságot érintô döntéseirôl

Nyáregyháza község Képviselô-testületének

FONTOSABB DÖNTÉSEI

2014. jú ni us 24.

A Kép vi se lô-tes tü let

• meg hall gat ta és el fo gad ta a he lyi ren-
d ôr ôrs és a pol gár ôr ség te vé keny sé gé -
re, a tisz ti fô or vos Nyár egy há za ak tu á lis
nép egész ség ügyi hely ze té re, az ál lat or -
vos Nyár egy há za ál lat egész ség ügyi
hely ze té re és a fa lu gaz dász te vé keny -
sé gé re vo nat ko zó be szá mo ló ját.

2014. jú li us 10.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött „Nyár egy há za Köz ség Pol gár -
mes te ri Hi va ta la és Egész ség há za épü -
le té nek ener gia ha té kony sá got és ener -
gia ta ka ré kos sá got fo ko zó kor sze rû sí té -
se KE OP-5.5.0/A/12-2013-0301 azo -
no sí tó szá mú pro jekt épí té si be ru há -
zás ki vi te le zé se” tár gyú köz be szer zé si
el já rás bí rá la tá ról, mely nek ered mé -
nye ként a be ér ke zett pá lyá za tok kö zül
a leg ala cso nyabb össze gû el len szol -
gál ta tást tar tal ma zó aján la tot be nyúj tó
Kyne tic Energy Kft. (2118 Dány, Rá -
kóc zi u. 5.) aján la tát fo gad ta el.

• dön tött a „Nyár egy há za Köz ség Ön kor -
mány za ta fenn tar tá sá ban lé vô kö zok ta -
tá si in téz mé nyek köz ét kez te té si fel -
ada ta i nak a szor gal mi idô szak ban tör -
té nô el lá tá sa, va la mint fel nôtt-ét kez te -
tés egész év ben mun ka na po kon tör té -
nô biz to sí tá sa” tár gyú köz be szer zé si
el já rás bí rá la tá ról, mely nek ered mé -
nye ként a be ér ke zett pá lyá za tok kö zül
az összes sé gé ben le ge lô nyö sebb aján -
la tot be nyúj tó TS Gast ro Cent ral Kft.
(2730 Al ber tir sa, Pes ti út 65.) aján la -
tát fo gad ta el.

2014. jú li us 31.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a „Nap su gár” Óvo da Nyár egy há za (köz -
pon ti óvo da) in téz mény nyit va tar tá si
ide jét 6.00-17.30 idô tar tam ban ha tá -
roz ta meg.

• mó do sí tot ta az ét ke zé si té rí té si dí jak -
ról szó ló ren de le tét, mi sze rint a 4-6
éves kor cso port na pi ét ke zé sé nek
(tí zó rai, ebéd, uzson na) dí ja 325,- Ft, a
7-10 éves kor cso port na pi ét ke zé sé -
nek dí ja 375,- Ft, a 11-14 éves kor cso -

port na pi ét ke zé sé nek dí ja 375,- Ft, a
fel nôtt ebéd na pi 762,- Ft, a szo ci ál is
ét kez te tés té rí té si díj alap ja 401,- Ft.

• a Pol gár mes te ri Hi va tal épü le tét is
érin tô KE OP-5.5.0/A/12 szá mú, „Épü -
le te ner ge ti kai fej lesz té sek és köz vi lá gí -
tás ener gia ta ka ré kos áta la kí tá sa” cí -
mû pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak épí té si
mun kái mi att a Pol gár mes te ri Hi va tal
2014. évi mun ka rend jé ben igaz ga tá si
szü ne tet ren delt el.

• dön tött ar ról, hogy a 2014. év ben tar -
tan dó köz meg hall ga tás idô pont ját majd
a 2014. ok tó ber 12. nap ján meg vá lasz -
tott Kép vi se lô-tes tü let ha tá roz za meg.

• dön tött 271 mé ter jár da épí té sé nek a
szük sé ges anyag biz to sí tá sá val tör té -
nô tá mo ga tá 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



tá bor részt ve vôi a reg ge li tor -
na és a fi nom reg ge li el fo -
gyasz tá sa után meg ta nul ták a

VK alap el ve it, be te kin tést nyer het tek a
min den na pi se gí tô mun ká ba. Dr. Haj -

du he gyi Ág nes, Dr. Far kas Lász ló,
Szöl lö si At ti lá né, La já né Ku ris Lo ret ta,
a Da bas 3. szá mú te rü le ti kép vi se let
mun ka tár sai meg ta ní tot ták az új ra -
é lesz tést, a sta bil ol dal fek vést, a kü lön -
bö zô faj ta se bek, sé rü lé sek el lá tá sát, a
szak sze rû se gély hí vást.

Öröm volt néz ni gyer me ke ink el ô-
ször még cso dál ko zó te kin te te it, majd a
tu dás tól egy re ma ga biz to sab bá vá ló
fel adat me gol dá sa it! Meg le pô volt, de
na gyon örül tünk a sok fiú akt ív rész vé -
te lé nek. Ter mé sze te sen a na pi fog lal ko -
zá sok, a fi nom éte lek el fo gyasz tá sa
után a gyer me kek nek le he tô sé gük volt
ját sza ni, spor tol ni, lo va gol ni, kéz mû -
ves ked ni.

Pén te ken egy iga zán ér de kes ki rán du -
lás ke re té ben meg lá to gat tuk a Tû zol tó,

Men tô, Rend ôr ség Mú ze u mát és a Szik -
la kór há zat Bu da pes ten.

Ezú ton is kö szö ne tün ket fe jez zük ki
azok nak a szü lôk nek, akik úgy gon dol -
ták, hogy ez egy fon tos, tar tal mas, alap -
is me re te ket bô ví tô hét lesz, és ránk
bíz ták gyer me ke i ket. Egy klassz kis
kö zös ség ko vá cso ló dott össze a tá bor
ide je alatt. A ké pek ön ma gu kért be-
 szél nek…!

Szep tem ber tôl kép zé sek in dul nak:
cse cse mô gon do zó, és el sô se gély nyúj tó.
Min den kit vá runk sze re tet tel!

Mar ci fo gal ma zá sa fog lal ta ta lán leg -
job ban össze a hét rôl al ko tott vé le mé -
nye ket:

„Nem tud tam ho va jö vök, de már most
je lent ke zem a jö vô évi re is!”

MA GYAR VÖ RÖS KE RESZT NYÁR EGY HÁ ZI

ALAP SZER VE ZE TE

z idei évi költ ség ve tés ter ve zé se so -
rán azon ban le he tô sé günk adó -
dott ar ra, hogy sa ját for rás ból

meg tud juk va ló sí ta ni több ön kor mány-

lôb bi re azért volt szük ség, hogy dél -
után tól már ár nyé kos, hû vö sebb te -
re ken le hes sen a sza bad ban meg -

tar ta ni a fog lal ko zá so kat, utób bi ra pe dig
azért, mert a be épí tés sel ki a la kí tás ra ke -
rült egy mind két cso port ál tal ké nyel me -
sen hasz nál ha tó, vi lá gos, tá gas, új öl tö -
zô, mely a funk ci ó ján fe lül le he tô vé te szi
a gyer me kek nap köz be ni, na gyobb te ret
igény lô fog lal koz ta tá sát – az új öl tö zô bôl
köz vet le nül a cso port szo bák ba nyíl nak az
aj tók. Az ab la kok alá ra di á to rok ke rül tek
el he lye zés re.

A be ru há zá sok in do kolt sá gát a szü lôk
po zi tív vissza jel zé sei is mutatják. Az új
óvo dák elin du lá sa óta mind két épü let -
ben tör tént cso port bô ví tés, mely nek kö -
vet kez té ben az egy re több bú tort és
hasz ná la ti tár gyat egy re ne he zebb volt
meg fe le lô mó don el he lyez ni. Las san-
las san „ki nôt ték” a ko ráb ban meg fe le lô
mé re tû nek gon dolt óvo dát.

Mind két fej lesz tés a nyá ri zár va tar tá si
idô szak alatt va ló sult meg, és össze sen
1.750.000 fo rint ba ke rült. Eze ket to váb -
bi, ki sebb „épít ke zé sek” kö ve tik: ké szí tés
alatt áll az új bi cik li tá ro ló és egy ár nyé kos
pa vi lon is, me lyek az al só nyá regy há zi
óvo dá ban ke rül nek majd el he lye zés re.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

el ké szült – ezek vol tak az I-es ütem ben
már csa tor ná zott utak kö zül azok, ame -
lyek a leg rosszabb ál la pot ban vol tak.
Min den eset ben pad ka ren de zés is tör -
tént, ahol szük sé ges volt, be ton da rá lék
al épít mény is be dol go zás ra ke rült, ill. ví z-
el ve ze tô ár ko kat is ki ala kí tot tunk.

A köz te me tô mel lett szin tén mart asz -
falt ból épí tet tünk be kö tô u tat, va la mint
mur va te rí tés sel egy kb. 300 négy zet mé -
te res par ko lót, hogy az ol dal só kis ka pu ig
is ké nyel me sen le hes sen el jut ni, és meg -
kö ze lí te ni a te me tô szé lén és há tul lé vô
sí ro kat.

Az út épí té sek, fel újí tá sok 10 mil lió fo -
rint ba ke rül tek.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

2014. június 23-27-ig „Önkéntes Nyár” néven a Vöröskereszt
szervezésében 40 gyermek és 10 felnôtt segítô vett részt

ingyenes táborunkban. Sikeresen pályáztunk a Kenedi Alapnál,
és Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatánál is.

A településünk vezetése elôtt
álló legnagyobb feladat, hogy
érdemben javítsuk útjaink
állapotát. Szeretnénk minden-
hol jó minôségû, járható utakat
építeni. Ennek megvalósítása
a hatalmas költségek miatt
szinte kizárólag állami és/vagy
Eu-s támogatással lehetséges,
azonban ilyen jellegû pályáza-
tok az elmúlt években nem
kerültek kiírásra.

A kép vi se lô-tes tü let már feb ru -
ár ban, a költ ség ve tés el fog a-
dá sa kor dön tött ar ról, hogy –
az óvo da ve ze tés ké ré sé nek
helyt ad va – eb ben az év ben
el ké szít te ti a Nap su gár Óvo da
nyi tott te ra sza i nak fe dé sét, a
fel sô-nyár egy há zi tag in téz -
mény nél pe dig a hát só te rasz
be épí té sét.
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„Önkéntes Nyár” az Általános Iskolában „ÚTÉPÍTÉSEK” ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL
Tovább folytatjuk az utak helyreállítását

Fejlesztések a Napsugár Óvodában

KÖZÉLET ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

E

A

A
za ti út mart asz fal tos te rí té sét fe lü le ti zá -
rás sal. Má jus vé gén dön töt tünk ró la, és
jú li us ban meg is tör tén tek a fel újí tá sok
– össze sen csak nem 1,5 km hosszan.
Az Akác fa, az Or go na és a Szô lô ut ca,
va la mint a Ki ni zsi Pál út nagy ré sze is



eg utóbb ta valy ok tó be ri szá munk -
ban ad tunk hírt ar ról, hogy vár -
ha tó an 2014 ta va szán sor ke rül -

het a ré gi köz ség há za épü le té nek fel újí -
tá sá ra. A terv nem csak terv ma radt, a
Nyár faL ev él je len le gi szá má ban már
ar ról szá mol ha tunk be a ked ves ol va -
sók nak, hogy az épü let fe lú jí tá sa – az
el nyert pá lyá zat ban sze rep lô tar tal mat
te kint ve – tel jes kö rû en be fe je zô dött, a
mú ze um hoz tar to zó park rész is ki a la -
kí tás ra ke rült.

Az ön kor mány zat 2012 no vem be ré -
ben nyúj tott be pá lyá za tot a Me zô gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz.
A hossza dal mas pá lyá za ti el bí rá lás mi -
att kö zel egy év el tel té vel, ta valy szep -
tem ber ben kap tuk kéz hez a tá mo ga tói
dön tés rôl szó ló ha tá ro za tot.

A ki vi te le zés az eny he té li idô já rás -
nak kö szön he tô en feb ru ár ele jén el in -

dul ha tott: el sô ként az el öre ge dett te tô -
szer ke zet cse ré jé re ke rült sor, ame lyet
ma már új te tô cse re pek bo rí ta nak.
A szét kor hadt eresz desz ká zat már a
múl té, az új eresz csa tor ná val a ví zel ve -
ze tés is meg ol dó dott. A nyí lá szá rók az
ut cai hom lok za ton – egy ki vé te lé vel –
vi szony lag jó ál la pot ban vol tak: utób bit
és to váb bi hat, bel sô park ra né zô nyí lá -
szá rót újak ra cse rél tünk. A re dô nyök
rend kí vül rossz ál la pot ban vol tak, így
min den ab lak hoz új ár nyé ko lót épí tet -
tünk be. Az ut caf ron ti hom lok zat ról a
va ko lat táb lák ban hul lott, de a láb azat
sem volt sok kal jobb ál la pot ban: a fe lú -
jí tás ré sze ként sor ke rült a tel jes hom -
lok zat és láb azat ja ví tá sá ra, fes té sé re.
A Pol gár mes te ri Hi va tal és a Mú ze um
kö zöt ti park ban egy sé tányt ala kí tot -
tunk ki, le he tô vé té ve a Mú ze um és a
há zas ság kö tô te rem ké nye le me sebb
meg kö ze lít he tô sé gét. A park ban há rom

új pa dot és hul la dék gyûj tô ket is el he -
lyez tünk. Ha ma ro san a hom lok za ti fe l-
i rat is fel ke rül majd.

A fa lu köz pont ban fek vô épü let je len -
tô sen meg ha tá roz za te le pü lé sünk ar cu -
la tát. A fe lú jí tás nem csak lát vá nyá ban
ad ja vissza az épü let száz éves ko rát, de
te le pü lé sünk köz pont já nak han gu la tát
is meg ha tá roz za.

A Me zô gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal össze sen 9.798.520,- Ft tá mo ga -
tás ban ré sze sí tet te te le pü lé sün ket, a
meg va ló sí tott pá lyá zat brut tó össz ér té -
ke 12.282.120,- Ft volt. A ki vi te le zést
egy nyár egy há zi cég, a PA CO 78 Épí tô -
i pa ri Be té ti Tár sas ág vé gez te. A fe lú jí -
tás össze sen négy hó na pig tar tott, az
épü let mû sza ki át adás-át vé te lé re jú ni -
us ele jén ke rül he tett sor. A ki vi te le zô -
nek ezú ton is kö szö ne tet mon dunk az
ap ró lé kos, nagy gon dos ság gal vég zett
mun ká ért, a szé pen fe lú jí tott mú ze um
épü le té ért.

Mint is me re tes, 2010 óta a ré gi köz -
ség há za épü le te ad ott hont az „Ez red -
vég Mú ze um és Ba ba gyûj te mény”-nek.
Kasz ner Mar git mû vész nô 2010-es vég -
aka ra ta sze rint in gó- és in gat lan va gyo -
nát Nyár egy há za Ön kor mány za tá ra
hagy ta az zal a fel té tel lel, hogy ma gán -
gyûj te mé nyé nek he lyet biz to sí tunk.
A Kép vi se lô-tes tü let ak kor úgy dön tött,
ele get tesz a ké rés nek, és az egy kor
köz ség há za ként is mert épü let ben el he -
lye zés re ke rült az ér té kes gyûj te mény.
A 2012-ben el hunyt mû vész nô em lé ké -
re, a meg újult épü let a jö vô ben a „Kasz -
ner Mar git Mú ze um” ne vet fog ja vi sel ni,
és he ti két na pon lesz lá to gat ha tó.

A fe lú jí tott mú ze um épü le té nek ün -
nep élyes át adá sá ra 2014. szep tem ber
5-én, pén te ken, dél után 4 óra kor ke rül
sor a mú ze um mel let ti park ban. A
meg nyi tón ven dé gül lát juk a he lyi és a
szom szé dos te le pü lé sek rôl ér ke zô kép -
zô mû vé sze ket, Kasz ner Mar git egy ko ri
mû vész tár sa it, ba rá ta it.

A meg nyi tó ün nep ség re min den kit
sze re tet tel vá runk!

z ön kor mány zat a Me zô gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal tól, LE ADER
for rás ból nyert pá lyá za ti tá mo ga -

tást a kis mé re tû sport pá lya épí té sé re.
A net tó 7.999.392,- Ft tá mo ga tás mel lé
a meg va ló sí tás hoz szük sé ges ön erôt az
ön kor mány zat biz to sí tot ta. A fej lesz tés nem
csak a fi a ta lok ki kap cso ló dá sát, szó ra ko -
zá sát szol gál ja, ha nem le he tô sé get te -
remt a rend sze res moz gás ra, és egész sé -
ges élet mód ra ösz tön zi a gye re ke ket.

Bár a pá lya a va tó ra csak au gusz tus ban
ke rült sor, a fi a ta lok má jus ban már azon
a na pon bir tok ba vet ték az új pá lyát,
ame lyen a ki vi te le zô le vo nult a mun ka te -
rü let rôl. A nyár egy há zi gye re kek sport
irán ti sze re te tét jól mu tat ja, hogy az új
fo ci pá lyán az óta is min den nap egy-két
tu cat gye rek ker ge ti a lab dát.

Az újon nan épült, szab vá nyos mé re tû
(20x40 mé te res) sa la kos sport pá lya át -
adá sá ra ren de zett fo ci tor nát a Nyár egy há -
zi Di ák sport Egye sü let az ön kor mány zat tal
együtt mû köd ve szer vez te meg. A tor ná ra
össze sen ti zen két csa pat je lent ke zett, kö -
zöt tük nyolc nyár egy há zi, ket tô pi li si, va la -
mint egy-egy mo no ri és csév ha rasz ti csa -
pat. Nagy volt az ér dek lô dés a tor na iránt,
fel nôtt ka te gó ri á ban már a je lent ke zés el -
sô nap ján el kelt a nyolc ki adó hely.

A meg nyi tó és a csa pa tok sor so lá sa
után a 14 év alat ti gyer me kek mér kô zé -
sé vel kez dô dött meg a tor na, két nyár -

egy há zi csa pat rész vé te lé vel. A ki csik
után a fel nôt tek kö vet kez tek. Nyolc csa -
pat ver sen gett az el sô he lyért, amely vé -
gül az egyik nyár egy há zi csa pat gyô ze le -
mé vel zá rult. Gra tu lá lunk ne kik! A zá ró
mér kô zést az „öreg fi úk” ját szot ták a fi a -
ta lok el len. Ilyen meccs re a ré gi „grun -
don” is min den év ben sor ke rült.

A tor nán a csa pa tok össze sen kb. 80 fô -
vel vet tek részt. Öröm volt lát ni, hogy a nap
fo lya mán a mér kô zé se ket kö zel ha son ló
szá mú né zô se reg kö vet te fi gye lem mel.

A be ru há zást re mél he tô leg új ab bak is
kö ve tik majd a „Tó fe né ken”: a fo ci pá lya
mel let ti te rü let re ját szó tér ill. kon di park
lé te sí té sét ter ve zi az ön kor mány zat. A ha -
ma ro san meg nyí ló LE ADER for rá sok le he -
tô sé get te remt het nek ezen el kép ze lé sek
meg va ló sí tá sá ra is.

Európai uniós forrásból újult meg a régi községháza épület
és a mellette található park. Az épület jelenleg az „Ezredvég

Múzeum és Babagyûjtemény”-nek ad otthont, amely 
az idei évtôl a „Kaszner Margit Múzeum” nevet viseli.
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MEGÚJULT A RÉGI 
KÖZSÉGHÁZA ÉPÜLETE

ÚJ SPORTPÁLYÁN FOCIZHATNAK 
A NYÁREGYHÁZI FIATALOK

KÖZÉLET KÖZÉLET

L
A Kaszner Margit Múzeum épülete a felújítás után



Ho gyan ér té ke li a 2010-es vá lasz -
tá sok óta el telt 4 évet és a kép vi -
se lô-tes tü let mun ká ját?

Min den el vég zett mun ka ak kor ér va la mit,
ha kéz zel fog ha tó ered mé nye van. Jó ma -
gam és a kép vi se lô-tes tü let tag jai is
ké pes sé ge ink hez, leg jobb tu dá sunk hoz
mér ten pró bál tunk mi nél jobb dön té se ket
hoz ni a leg kü lön bö zôbb kér dé sek ben.
Sok szor egye tér tet tünk, né ha vi táz tunk,
ve sze ked tünk, de ezt min dig a te le pü lés
ér de ké ben tet tük, hogy egy rôl a ket tô re
jus son a fa lu. Ezú ton is kö szö nöm a kép -
vi se lô-tes tü let és a bi zott sá gok tag ja i nak
négy éves mun ká ját, azt pe dig kü lön, hogy
ezt tisz te let díj fel vé te le nél kül vé gez ték.
Úgy gon do lom, szép ered mé nye ket tu -
dunk fel mu tat ni, azon ban a mun kán kat
ér té kel ni a la ko sok nak kell majd ok tó ber
12-én, az ön kor mány za ti vá lasz tá so kon.
Négy éven ke resz tül a te le pü lés ve ze té -
sé nek vál lát nyom ja a fe le lôs ség min den
egyes dön tés kor. Ta lán csak a vá lasz tá -
sok nap ja a ki vé tel, ami kor is a la ko sok -
nak kell fe le lô sen át gon dol ni uk és dön te -
ni ük ar ról, hogy mi lyen irány ba men jünk
to vább. Ar ra ké rek min den érin tet tet,
hogy ve gyen részt a vá lasz tá son, hi szen
4 éven te csak egy szer ada tik meg, hogy
ilyen ko moly kér dés ben dönt het a fa lu
kö zös sé ge.

Leg utób bi be szél ge té sünk kor vi lá -
gos sá tet te, hogy is mét in dul a vá -
lasz tá son. Nincs már sok idô ad dig.
Mi lyen fel ada to kat je lent ez?

A leg fon to sabb ta lán, hogy – a kö te le zô
szá mú aján lá sok be gyûj té se mel lett – mi -
nél több em ber rel ta lál koz zunk a vá lasz -
tá so kig hát ra lé vô idô ben, hogy ké pet
kap junk a ki sebb-na gyobb ak tu á lis prob -
lé mák ról, meg ol dan dó fel ada tok ról. Ez
azért na gyon fon tos, mert a ve lem együtt
in du ló kép vi se lô-je löl tek kel kö zö sen
olyan prog ra mot sze ret nénk meg va ló sí ta -
ni a kö vet ke zô idô szak ban, me lyet a la ko -

sok kal együtt al ko tunk meg. Ne kik kell
meg szab ni az irányt, a mi fel ada tunk pe -
dig az, hogy a meg va ló sí tás hoz ve ze tô út -
ról el há rít suk az aka dá lyo kat, hogy az tán
vé gig tud junk raj ta men ni.

Úgy lá tom, van épp elég dol ga a
most zaj ló épít ke zé sek, fel újí tá sok
mi att a vá lasz tá sok tól füg get le nül
is. Me lyik a fon to sabb, mi él vez
pri o ri tást?

Itt nin cse nek pri o ri tá sok. Mind ket tôt csi -
nál ni kell, úgy aho gyan ko ráb ban szá mos
más eset ben is több do log fu tott egy szer -
re. A mai vi lág olyan szin ten fel gyor sult,
hogy nincs idô so kat gon dol koz ni, vagy
épp meg vár ni egy fo lya mat ban lé vô fel -
adat be fe je zé sét. Ha ezt tet tük vol na, ak -
kor pél dá ul jó pár pá lyá zat ról le csúsz tunk
vol na: volt olyan, hogy meg je lent a ki írás,
de már más nap reg gel fel füg gesz tet ték a
be adá si le he tô sé get, mert a vi szony lag
ke vés for rás több szö rö sé re ad tak be pá -
lyá za tot már az el sô na pon. Ez is azt tá -
maszt ja alá, hogy azok a te le pü lé sek
lesz nek si ke re sek, amely nek tag jai és
ve ze tôi nem csak azt tud ják, hogy mit
sze ret né nek el ér ni, de ar ról is vi lá gos

el kép ze lé sük van, hogy ho gyan. Az pe dig
még jobb, ha az el kép ze lé sen fe lül ren -
del kez nek ter vek kel és költ ség ve tés sel is.
Ne künk is ezt az utat kell jár nunk.

Em lí tet te, hogy be épí tik a prog ram -
ba a la ko sok ja vas la ta it. De mi van
az Ön fe jé ben? Mik lesz nek a leg -
fon to sabb fel ada tok?

Az utak kal és az ivó víz zel min den kép pen
kez de ni kell va la mit. Az új Eu ró pai Uni ós
fej lesz té si idô szak ban meg vál to zik a pá -
lyá za tok rend sze re, na gyon bí zom ben ne,
hogy si ke rül tá mo ga tást nyer nünk ezen
prob lé mák meg ol dá sá ra. Ezek azok a fel -
ada tok, ame lye ket tá mo ga tás nél kül a
te le pü lés nem ké pes kor rekt mó don
meg ol da ni.
Rend be kell ten ni a köz te me tôt, vi zes-
b lok kot és ke rí tést kell épí te nünk, kul tu -
rált tá, ren de zet té kell ala kí ta ni a te rü le tet
– a már meg kez dett mun kát foly tat nánk.
Nagy szü lôi igény van – ért he tô en – egy
vagy több, meg fe le lô en hasz nál ha tó ját -
szó tér, ill. sza bad idô park ki ala kí tá sá ra.
A tes tü let már – a szü lôk kel egyez tet ve –
ki je löl te ezek he lyét. A meg va ló sí tás hoz
szük sé ges ön erô ren del ke zés re áll, vár juk
a pá lyá za ti le he tô sé ge ket. Úgy gon do -
lom, hogy Al só- és Fel sô nyá regy há zán is
szük ség van ilyen te rek ki ala kí tá sá ra.
Ak kor is el kel le ne kez de ni egy ki sebb
lép té kû meg va ló sí tást, ha „ko mo lyabb”
ját szó tér re nem lesz pá lyá za ti for rás.
Ugya nez igaz a tér fi gye lô ka me ra rend szer
ki épí té sé re is.

Kö szö nöm, hogy is mét ren del ke -
zés re állt.

Na gyon szí ve sen. Bí zom ben ne, hogy lesz
még al kal munk a köz sé get érin tô fon tos
té mák ban be szél get ni egy más sal ab ból
a cél ból, hogy az meg je len hes sen eb ben
a lap ban.

KÉ SZÍ TET TE: SZED RE SI NÉ SZLA MA TÍ MEA

Az elôzô NyárfaLevélben megjelent interjúban leginkább a választások óta eltelt idôszakról és a jelen
feladatairól esett szó. A folytatásban a jövôbeli tervekrôl kérdezem Mészáros Sándor polgármestert.
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HOGYAN TOVÁBB?
BESZÉLGETÉS A POLGÁRMESTERREL

INTERJÚ

Mi lyen ér zés volt meg kap ni a Ko vács
Ist ván dí jat? Szá mí tot ta tok rá?

R. N.: El sem tu dom mon da ni mi lyen nagy
örö möt érez tem, ami kor Er zsi né ni az én
ne ve met mond ta ki. Na gyon nagy el is me -
rés nek tar tom és könnye im mel küsz köd -
tem, ami kor át vet tem a dí jat. Tit kon re -
mél tem, hogy meg kap ha tom, de nem szá -
mí tot tam rá.

Zs. R.: Na gyon jó ér zés volt. Ami kor a dí -
ja zás a név be mon dá sá hoz ér ke zett csak a
ve ze ték ne vem hang zott el de az év fo lyam
tár sa im és a he te dik osz tá lyos ta nu lók szá -
já ból sor ba hal lot tam: Ró zsa. Ta lán ez volt
a bal la gá som egyik leg bol do gabb pil la na -
ta. Szá mí tot tam rá, hogy én is meg ka pom,
na gyon kö szö nöm.

Na gyon sok mun ká tok van eb ben a
szép ered mény ben?

R. N.: Iga zá ból ezt nem mun ká nak ne vez -
ném. Na gyon sze ret tem se gí te ni, bár mi re
meg kér tek szí ve sen el vál lal tam. Szá mom -
ra ez örö möt oko zott.

Zs. R.: Nem mon da nám olyan sok nak,
de min dig ta nul tam amennyit kel lett,
meg kor re pe tá lá son is meg je len tem, ha
nem ér tet tem va la mit. Töb bet dol goz tak
ér tünk ta ná ra ink, osz tály fô nö ke ink, ami -
ért há lás va gyok. Eh hez már csak tud ni
kel lett ta nul ni.

Ta ná ra i tok kal, tár sa i tok kal mi lyen kap -
cso la tot ala kí tot ta tok ki a 8 év alatt?

R. N.: Könnyen ba rát ko zó tí pus va gyok,
ezért úgy gon do lom, hogy sok ba rá tot sze -
rez tem a nyolc év alatt, ki csi ket és na gyo -
kat egy for mán. Ta ná ra im ról csak el is me rô -
en tu dok nyi lat koz ni, re mé lem ôk is annyi -
ra sze ret tek en gem, mint amennyi re én
ôket.

Zs. R.: Iga zá ból nyol ca dik év vé gé re lett a
leg jobb a kap cso la tom az is ko la ta nu ló i val,
ek kor gaz da god tam a leg több fe lejt he tet -
len em lék kel. Ôszin tén be szél tünk egy -

más sal szin te bár mi rôl. Az al sós pi cur ja im -
mal is a já ték na gyon jó ked vû vé tett. Ne -
ve lô im mel szin tén úgy ér zem, hogy jó kap -
cso la tot ápol tam, so kat se gí tet tek és nem
egy szer mo solyt csal tak ar com ra is ko lá ba
lé pé sem óta.

Ho gyan ér té ke li tek az is ko lá ban el töl -
tött idôt?

R. N.: Sze ren csés nek ér zem ma gam, hogy
a leg jobb tan áro kat kap tam. Sok min dent
meg ta nul tam a nyolc év alatt, ren ge teg
prog ra mon, ki rán du lá son vet tem részt,
ezért össze sít ve jó nak gon do lom az el töl -
tött idôt.

Zs. R.: Hasz nos volt, ren ge teg dol got ta -
nul tam.

Mi a leg ked ve sebb em lé ke tek az el -
múlt nyolc év bôl?

R. N.: Iga zá ból nem tu dok vá lasz ta ni, mert
Eri ka né ni, Ci li né ni, Jó zsi bá csi és Il di né -
ni bár me lyik ki rán du lá sát és ve lük töl tött
idôt fe lejt he tet len nek gon do lom. Ren ge te -
get ne vet tünk, csip ke lôd tünk egy más sal.

Zs. R.: Na gyon ne héz vá la szol ni er re a
kér dés re! De ta lán a fu vo la órák szív me -
len ge tô lég kö re Bo gi né ni vel, az ud va ron
a fa lomb jai alatt el töl tött já té kos órács -
kák ami kor a ki csik kel le het tem, a jó kedv
az osz tály ban, a tan árok ara nyos tö rô dé -
se és ma ga a bal la gás ele jé tôl vé gé ig.
Nem na gyon tu dok vá lasz ta ni, de nem is
bá nom.

Me lyik kö zép is ko lá ban foly tat já tok a
ta nul má nya i to kat szep tem ber tôl?

R. N.: Szep tem ber tôl Mo nor ra fo gok jár ni
a Jó zsef At ti la Gim ná zi um ba. A sors úgy
hoz ta, hogy Ró zsa az osz tály tár sam lesz,
így egy mást tud juk se gí te ni a kö vet ke zô
négy év ben.

Zs. R.: A mo no ri Jó zsef At ti la Gim ná zi um
és Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la gim ná zi -
u mi hu mán ta go za tán foly ta tom az is ko lát.

Mi ért ép pen ar ra esett a vá lasz tá so tok?

R. N.: Ren ge teg is me rô söm jár oda, akik
jó vé le ménnyel vol tak er rôl az is ko lá ról. In -
nen sze ret ném to vább foly tat ni ta nul má -
nya i mat.

Zs. R.: Mert kö zel van, ke ve sebb idôt vesz
el az uta zás mint ha pes ti su li ba men tem
vol na, így több idôt tölt he tek el ta nu lás sal,
le en dô osz tá lyom mal és csa lá dom mal.

Ha akad egy kis sza bad idô tök, ami kor
nem kell ta nul ni, mi vel töl ti tek leg szí -
ve seb ben?

R. N.: So kan tud ják ró lam, hogy sze re tek
tán col ni, ezért sza bad idôm ben so kat fog -
lal ko zok tánc cal, ze né vel és moz gás sal.
Szí ve sen töl töm az idô met ba rá ta im mal és
a csa lá dom mal is.

Zs. R.: Sze re tek ze nét hall gat ni, raj zol ni,
ne tez ni, ku tyák kal ját sza ni. Sü tök-fô zök,
ezt-azt ha van ked vem, leg in kább csa lá -
dom mal va gyok. Va ló já ban min dig ta lá lok
el fog lalt sá got.

Ho gyan kép ze li tek el a jö vô tö ket?

R. N.: Sze re tem a kis gye re ke ket, ezért
óvó nô ként sze ret ném foly tat ni a fel nôtt
éle te met. Ezú ton sze ret ném meg kö szön ni
Or szág Mi hály nak és ta ná ra im nak, hogy
en gem és Ró zsát vá lasz tot ták er re a meg -
tisz te lô díj ra 2014-ben.

Zs. R.: Si ke re sen zárt ta nul má nya im után
el he lyez ke dek óvo dai lo go pé dus ként és él -
vez ni fo gom a mun ká mat. Ba rát nô im mel,
köz tük édes anyám mal is sze re tet tel jes
kap cso la tot sze ret nék ápol ni. Ezek a leg -
na gyobb ál ma im, cél ja im a jö vô met il le tô -
en. Sze re tet ben, egész ség ben, bol dog ság -
ban él ni a csa lá dom mal.

Kö szö nöm szé pen az in ter jút! Sok si kert a
to vább ta nu lás hoz és kí vá nom, hogy a jö -
vô be li ter ve i tek va ló ra vál ja nak!

SZ.T.

Az idén 13. alkalommal került kiosztásra az Ország Mihály András
úr által alapított Kovács István díj. Az ünnepélyes átadóra a
Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. ballagási ünnepségének
keretében került sor. Ebben az elismerésben minden évben a
végzôs diákok közül osztályonként egy-egy tanuló részesülhet.
Ezzel szeretnék elismerni a tudás és a kitartó, szorgalmas tanulás

fontosságát. A Kovács István-díj emlékplakettel és pénzjutalommal jár. Ebben az évben e megtisztelô
díjat Revák Noémi 8/a és Zsiros Rózsa 8/b osztályos tanulók kapták. Velük készült az alábbi interjú.
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OKTATÁS-NEVELÉS

ZSIROS RÓZSAREVÁK NOÉMI



e most még nyár van. Szé na -
sza gú, tü csök ze nés, fül ledt,
esôs nyár. Az el múlt hó na pok -

ban is volt pár olyan ma da ras él mé -
nyem me lyet úgy él tem meg, hogy ki
sem tet tem ezért a lá bam a te le pü lés rôl.
Eb bôl is lát szik, hogy az em ber va ló ban
le het a Ter mé szet ré sze, ha akar. A nyár
a ma da rak nál szin te csak a faj fenn tar -
tás ról, a fi ó kák fel ne ve lé sé re, eset leg
má so dik fé sze kalj fel ne ve lé sé re szol gál.
Ha tal mas fel ada tot ró ez az ap ró ma -
dár szü lôk re, reg gel tôl es tig hord ják
gyer me ke ik szá má ra az ele delt, és
eköz ben nem is me rik a fé lel met. Még
az em ber tôl sem!

Gyor san, szin te na pok alatt ter mett le
két, ker tünk ben ál ló meggy fánk. Si et ni
kel lett a sze dés sel, ezért meg kér tem fi a -
i mat is, se gít se nek, és az ál ta luk el ér he -
tô al só ágak ról szed jék vö dör be a gyü -
möl csöt. Per sze sok hasz nu kat nem
él vez tem a meggy sze dést il le tô en, vi -
szont pil la na tok alatt ész re vet tek a fa
egyik ágán egy ap ró kis fész ket, mely -
nek szé lén egy ki tol la so dott er dei pinty
fi ó ka né ze lô dött. Hár man vol tak, saj -
nos a ne gye dik el pusz tult egy ko ráb bi
esô ben. Meg si mo gat tuk, be céz get tük
ôket, né ha meg vár tuk, míg any juk me g-
e te ti ôket. Mi vel elég na gyok vol tak,

így har mad nap ra el is re pül tek, és csak
az ár ván ma radt ap ró kis fész kük em lé -
kez te ti gyer me ke i met er re az ara nyos
kis ta lál ko zás ra.

Az er dei pin tye ken kí vül az idei év -
ben zöl di kék, ve re bek, rozs da far kú ak
és fe ke te ri gók fész kel tek ná lunk. Job -
ban mond va eze ket fe dez tük fel! Ki re -

pült fe ke te ri gó fi ó ká kat erô sí tet tünk fel
a fi úk ál tal ásott gi lisz ták kal. Egy vo nu -
ló ôsz apó csa lád egyik fi a tal tag ja be rö -
pült vol na a szo bá ba, ha nincs ott a szú -
nyog há ló, amin fenn akadt és nem tu -
dott sza ba dul ni. Óva to san ki szed tem a
há ló ból és si mo ga tás, fo tó zás után
vissza rep pent a csa lád hoz, akik tü rel -
me sen meg vár ták sar ju kat, majd pár
perc múl va, mint ha mi sem tör tént vol -
na to vább áll tak.

Egy zöl di ke to jó is csap dá ba esett a
kert ben. A sa ját csap dá já ba. Egy má so -
dik fé sze kal já nak fész ket épí tô és eh hez
anya got ke re sô to jó ta lált egy el ha gyott
fész ket, mely be egy nylon szál volt be -
le épít ve. Ezt sze ret te vol na ki húz ni,
mely be tel je sen be le ga ba lyo dott a lá ba.
Mi u tán fel fi gyel tem a ver gô dé sé re,
nagy ne he zen ki sza ba dí tot tuk és pár
nap ra ka lit ká ba he lyez tük. Mag evô lé -
vén el fo gyasz tot ta a hul lá mos pa pa gáj
ele delt és vi zet is ivott. Mi vel nem tört
el a lá ba csak hú zó dott, ezért pár na pi
láb masszí ro zás és kény szer pi he nô után
sza ba don tá vo zott.

A cím ben em lí tett ha lál ma dár ral is a
fa lu egyik ut cá já nak vé gén lé vô föl dön
ta lál koz tam fé nyes nap pal. Ta lán az
idôs em be rek még tud ják, hogy a ku vik
bag lyot ne vez ték ha lál ma dár nak. Ta lán
mon da nom sem kell, hogy ez egy té ves
ba bo na. Azt tar tot ták, hogy an nak a
ház nak, mely nek te te jé re, ke rí té sé re rá -
száll a ku vik, nem so ká ra ha lott ja lesz.
Pe dig sze gény ma dár csak a gyer tya
láng ja mi att a ház kö ze lé ben rep ke dô
éj sza kai ro va rok pusz tí tá sa vé gett te le -
pe dett le a há zak kö ze lé ben. Na gyon
szép kis ma dár volt ez az ál ta lam lá tott
kis ku vik, és vél he tô en a kö zel ben ta -
nyá zott.

Sze ren csés nek ér zem ma gam az ilyen
ta lál ko zá sok után… Kí vá nom, hogy a
nyár hát ra lé vô ré szé ben Önök nek is le -
gye nek ha son ló ked ves él mé nyei a ter -
mé szet ben. Kí vá nok to váb bi ma dár da -
los, szép nya rat és ké rem, min dig tölt sék
fel a kert ben el he lye zett ma dá ri ta tót!

MA DÁR BA RÁ TI ÜD VÖZ LET TEL:
BÁ GYI RÓ BERT MIK LÓS

Mai fel gyor sult, gaz da sá gi lag, er -
köl csi leg meggyö tört vi lá gunk ban
már a vi dé ki por tá kon is egy re ke ve -
sebb a gaz da sá gi ha szon szer zés cél -
já ból tar tott ál lat. A ma gas ta kar -
mány árak mel let so kan in kább nem
tar ta nak ba rom fit, ap ró jó szá got,
ga lam bot csak úgy. Sok gyer mek és

fel nôtt vi szont min den ké pen ál la tot
sze ret ne tar ta ni. Ezek ál ta lá ban a
la kás ban kap nak he lyet. Ezen ál la -
tok kö rét, a társ ál la to kat sze ret ném
be mu tat ni a Ked ves Ol va sók nak.

Hi deg, te ke reg, de nem un do rí tó és
nem al ler gi zál – sik lók, kí gyók.

Ta lán so kan fel kap ják a fe jü ket, és
úgy gon dol ják: ki az az idi ó ta, aki kí -
gyót visz az ott ho ná ba. Je len tem so kan
va gyunk. Gyer me ke im toll és szôr al ler -
gi á ja mi att ke rül tem kap cso lat ba ezen
hül lôk kel, de nem bán tam meg. Ma -
gyar or szá gon el sô sor ban az ame ri kai,
ázsi ai sik ló kat, pat kány sik ló kat tart ják.
Kez dôk nek leg több ször a vö rös ga bo na -
sik ló ajánl ha tó.

Ez egy Észak-ame ri kai pat kány sik ló,
an go lul Corn Sna ke (ku ko ri ca kí gyó),
hossza ál ta lá ban 120-160 cm. Ren ge teg
szín vál to zat ban lé te zik, és ha na pi szin -
ten ki vesszük ter rá ri u má ból, na gyon ke -
zes sé vá lik. Táp lá lá sá ra ko rá hoz és mé re -
té hez il lô, fa gyasz tott vagy élô e le delt vá -
lasszunk. Mi vel ezek be szer zé se né ha ne -
héz kes, ezért ja vas lom 1-2 nôs tény bôl és 1
hím bôl ál ló egér te nyé szet be ál lí tá sát egy
mel lék épü let ben. Eb bôl min dig fe dez he -
tô friss élô és – a sok sza po ru lat nak kö -
szön he tô en – fa gyasz tott ele sé gál lat szük -
ség le tünk. Vi gyá zat, ha va la ki egy kí gyót
vesz, ha ma ro san kö ve ti a töb bi! Aki töb -
bet akar meg tud ni ezen ál la tok tar tá sá ról
és eset leg te nyész té sé rôl ren ge teg in for -
má ci ót ta lál az in ter ne tes ol da la kon.

BÁ GYI RÓ BERT MIK LÓS

z idén mint ha a ko ráb bi nál is job ban
rá kap csol tak vol na azok, akik kü -
lön bö zô mód sze rek kel pró bál nak

va la mi lyen ter mé ket rá sóz ni az ér dek lô -
dôk re. Meg tör tént, hogy egy nyug dí jas
hölgy bol do gan tá vo zott egy ter mék be mu -
ta tó ról, mert nagy ér té kû cik ket si ke rült
nyer nie, de ké sôbb ki de rült, hogy az át vé -
tel kor alá íra tott pap ír hi tel szer zô dés volt.
Az ilyen mód sze rek el len min den ki nek ma -
gá nak kell vé de kez nie (pél dá ul ala po san
át ol vas va, mit ír alá), de egy új jog sza bály
leg alább meg ne he zí ti az erô sza kos ér té ke -
sí tôk dol gát.

A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság
(NFH) ko ráb bi vizs gá la ta az áru be mu ta tók
68 szá za lé ká ban tárt fel va la mi lyen jog -
sér tést. Ép pen ezért az idén ja nu ár el se -
jé tôl min den ter mék for gal ma zá sa cél já -
ból tar tott uta zás vagy ren dez vény he lyét
és idô pont ját be kell je len te ni az il le té kes
jegy zô nek. Min dez még a mos ta ni szi go rí -

tás sal együtt is ke vés le het, ha va la ki
nem ügyel ma ga is ar ra, mi be ug rik be le.
Ez vo nat ko zik a webs ho pok ra is. Min den
eset ben ér de mes elô ze te sen tá jé ko zód ni
(akár in ter ne tes fó ru mo kon is), mi e lôtt
va la ki vá sár lás ra, meg ren de lés re, fi ze tés -
re szán ja el ma gát.

A trük kös ter mék be mu ta tók (ame lyek rôl
ál ta lá ban el sô re nem is de rül ki, hogy
azok) lé nye gé hez tar to zik a gyors dön tés
ki csi ka rá sa. A „csak itt, csak most, csak
Ön nek” bûv kö ré be vont ügy fél így nem ve -
szi ész re, hogy ese ten ként a pi a ci ár több -
szö rö sét fi zet te tik ki ve le a rá me nôs ér té -
ke sí tôk. Ké sôbb azon ban ész be kap hat –
ezt szol gál ja az elál lá si jog. Az áru be mu ta -
tó kon ki csi kart vé tel tôl ko ráb ban a ter mék
át vé te lé tôl szá mí tott nyolc mun ka na pon
be lül áll ha tott el in dok lás nél kül a ve vô,
egy új kor mány ren de let azon ban ezt a ha -
tár idôt 14 nap ra eme li.

A PÉNZT IS IDÔ BEN VISSZA KELL AD NI

Enn él is fon to sabb vál to zás azon ban, hogy
ha va la kit nem tá jé koz tat nak 14 na pos
elál lá si jo gá ról, ak kor az elál lá si idô 12 hó -
nap pal meg hosszab bo dik. A jog sza bály tar -
tal maz za, mi lyen tá jé koz ta tást vár nak el az
ér té ke sí tôk tôl. Min dez vo nat ko zik az üz let -
he lyi sé gen kí vül kö tött (ter mék be mu ta tós)
és a tá vol lé vôk kö zött (on li ne ke res ke dés,
webs hop) kö tött szer zô dé sek re is.

Fon tos vál to zás az is, hogy a jog sza bály ban
ren del kez nek ar ról, hogy az elál lást kö ve tô -
en a fo gyasz tó nak leg ké sôbb ti zen négy na -
pon be lül vissza kell té rí te nie az el len szol -
gál ta tás ként meg fi ze tett tel jes össze get,
ide ért ve a tel je sí tés sel össze füg gés ben fel -
me rült költ sé ge ket is. A fo gyasz tó ki fe je zett
be le egye zé se alap ján a vál lal ko zás az
ere de ti tôl el té rô (te hát kész pénz he lyett
pél dá ul ban ki átu ta lá sos) fi ze té si mó dot is
al kal maz hat, de a fo gyasz tót eb bôl adó dó -
an sem mi lyen több let díj nem ter hel he ti.
A tran zak ci ós il le té ket, il let ve a ban ki dí ja -
kat te hát az el adó nak kell áll nia.
Ter mék adás vé te lé re irá nyu ló szer zô dés ese -
tén a vál lal ko zás min dad dig vissza tart hat ja
azon ban a pénzt, amíg a ve vô a ter mé ket
vissza nem szol gál tat ta, vagy két sé get ki zá -
ró an nem iga zol ta, hogy vissza küld te. A ren -
de let sze rint a ket tô kö zül a ko ráb bi idô pon -
tot kell fi gye lem be ven ni. Nem il le ti meg per -
sze a cé get a vissza tar tás jo ga, ha vál lal ta,
hogy a ter mé ket ma ga fu va roz za vissza.

Eltelt az idei nyár nagy része. Mire a kedves Olvasó 
kezébe veszi a lapot, már talán eltelik az egész. A nyár vége
számomra mindig a legszomorúbb idôszak, látványos, de
annál lehangolóbb. Nem azért mert közeleg a hosszú, hideg
tél, hanem azért mert megkezdôdik a madarak vonulása.
Kiürülnek a fészkek, elhallgatnak a „tollas énekmûvészek”,
egy kicsit meghal körülöttem a táj!

Már hatályos az az új jog-
szabály, amely a netes vétel,
kitelepített termékbemutatós
eladás esetében az elállási
jogot az új szerzôdések
esetében nyolcról 14 napra
emeli. Ennél is fontosabb 
változás azonban, hogy ha
valakit nem tájékoztatnak
errôl, akkor akár egy év (!)
múlva is közölheti: mégsem
kell neki a vásárolt termék.
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Feketerigó, ôszapó, erdei pinty fiókák, 
halálmadár, avagy a madaraknál 
nincs uborkaszezon!

Társaink az állatok – avagy társállatok tartása

SZIGORÚBB SZABÁLYOZÁS 
A VÁSÁRLÓK ÉRDEKÉBEN

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

D
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ár ki is le gyen, hí vô vagy hi tet len,
ke resz tény vagy sem, min den ki
most is és maj dan, mind nyá jan az

Úr elé ke rü lünk. Krisz tus Urunk egy
ha tal mas ígé ret tel áll Fa usz ti na elé. Egy
le he tô sé get tár az em be ri ség elé, amely
utol só men tô öv ként szol gál az em be ri -
ség nek: az ô ir gal má ban va ló bi za lom,
an nak el fog adá sa és gya kor lá sa. Is ten
fi gyel mez tet, alá zat tal és sze lí den kö ze -
le dik. Ki mennyi re nyi tott, annyi ra ké -
pes Is ten ke gyel me it be fo gad ni. Is ten
szán dé ka sze rint a ke gye lem edé nyét
tár ja fel a cso dá la tos szent je ál tal. Az ér -
zé ket len, az ér dek te len em be ri sé get
akar ja meg men te ni. Meg akar óv ni,
mint egy sze re tô atya vagy anya, hogy
jó, szép és bol dog éle tünk le gyen. Lát -
juk, hall juk és ta lán mi ma gunk is akt ív
ré sze sei va gyunk sok szor a prob lé mák -
nak, sze ren csét len sé gek nek. A zsol tá -
ros ír ja, hogy az Úr pi hen té ben is meg -
áld ja azt, akit sze ret. Sok szor hi á ba va ló
az a sok ro ha nás, mun kák so ro za ta
ered mény te le nül. Ilyen kor kell, hogy
fel te gye az em ber sa ját ma gá nak a kér -
dést: ki van az el sô he lyen az éle tem -
ben? Ha Is ten, ak kor a sze rint fo gok él -
ni, ha nem ô, ak kor pró bá lom mi nél kö -
ze lebb hoz ni az el sô hely hez. Pró bá lom
Is ten leg na gyobb tu laj don sá gát sa ját
éle tem ben is ta pasz tal ni: az ir gal mat.
A ke gye lem edé nyét. Azt, amit ne kem
is nem csak be fo gad ni, ab ban ré sze sül -

ni, ha nem azt em ber tár sam mal szem -
ben gya ko rol ni kell. Nem könnyû Is ten
ir gal má ra bíz ni ma gun kat, mert fel fog -
ha tat lan mély ség rôl van szó. Azon ban
meg kell pró bál nunk!

„Akár mi lyen nagy is a bû nünk, Jé zus el -
fe lej ti, er re kü lön le ges ké pes sé ge van.” –
mond ta Fe renc pá pa. El fe lej ti, meg csó -
kol, átö lel, és csak ennyit mond: „Én
sem ítél lek el. Menj, de töb bé ne vét kez zél!”
Az Úr so ha nem fá rad be le, hogy meg -
bo csás son ne künk: so ha! Mi va gyunk
azok, akik be le fá ra dunk ab ba, hogy bo -

csá na tot kér jünk tô le. En nek a fá rad ha -
tat lan ir ga lom nak köz ve tí tô je, hir de tô -
je, apos to la Szent Fa usz ti na nô vér, aki -
nek erek lyé ét ôriz het jük, aki te le pü lé -
sünk la kó ja lett. Az Is ten nem elég szik
meg az zal, hogy mi hi szünk. Ar ra vá -
gyik, hogy bíz zunk is Ben ne. Ezért ad ja
az Ir ga lom ké pét, amely nek ez a fe li ra -
ta: „Jé zu som bí zom Ben ned!” Re ményt
kel tô sza vak. Új ho ri zont elé ál lít ja az
em bert. Jé zus elé be megy az em be rek -
nek. Rá juk néz, vég te len sze re te tét hoz -
za ne kik, meg vi lá gít ja út ju kat. Jé zus ezt
hoz za az em be ri ség tu do má sá ra: „A bû -
nö sök ne fél je nek hoz zám kö ze led ni! Az ir -
ga lom láng jai éget nek en gem, ki aka rom
árasz ta ni a lel kek re! Azt aka rom, hogy a pa -
pok hir des sék nagy ir gal ma mat a bû nös lel -
kek iránt!” Ez zel a tu dat tal kell él jünk
te le pü lé sün kön, hogy van esé lyünk a
szebb, jobb, bé ké sebb élet re. Ne künk,
nek tek is meg ad ta az Úr az utol só le he -
tô sé get az élet re. Ma ga Jé zus mond ja,
utol só men tô öv ként ad ja, má so dik el jö -
ve te le elôtt: „Tudd meg, hogy né mely lé lek
csak az utol só pil la nat ban mon dott imád sá -
god nak kö szön he ti örök üd vös sé gét. Is me -
red ir gal mam egész mély sé gét, me ríts hát
be lô le ma gad nak, de fô leg a sze gény bû nö -
sök nek. Elôbb sem mi sül meg a föld s az ég,
mint sem ir gal mam ne fog na át egy bí zó lel -
ket.” (Fa usz ti na Nô vér Nap ló ja) Lesz
utol só pil la nat? Eszünk be jut ir ga lo -
mért ese dez ni? Ha nem gya ko rol juk, ha
nem élünk eb ben, ho gyan fog eszünk be
jut ni az utol só pil la na tok ban? Gye re,
kezd el. Még nem ké sô!

E nagy szent, aki nek ott hont ad tunk,
aki nyár egy há zi lak cím mel ren del ke -
zik, ar ra ka pott kül de tést, hogy meg is -
mer tes se ve le tek az Úr Jé zus aka ra tát,
sze líd sé gét, ir gal mát. Ezért kér te az
Úr Jé zus a ha lá la órá já nak tisz te le tét:
„Va la hány szor hal lod, hogy hár mat üt az
óra (mi min den nap há rom óra kor ha ran go -

2014. szeptember 12-én, pénteken este 20 órától elkezdôdik a 72 órás Szentségimádás a Kegytemplomban. Az idei kegytemplomi
búcsú jelmondata: „Hogy minden nyáregyházi megértse, eszközök vagyunk Isten kezében. Számít Rád az Isten.”

2014. szeptember 14-én, vasárnap délelôtt 11 órakor lesz az ünnepi szentmise, melyet Bakó Béla Pál OFM atya celebrál. Utána
közös ebéd.

A kegytemplom búcsújára szeretettel hívom és várom a település lakosságát és a környék településeirôl érkezôket is,
mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnak az együtt imádkozásba.

Az ereklye oltár felszentelése kiemelt fontosságú és jelentôségû ünnep az egyházközség, a település életében, hiszen a
templomunk márvány oltárokkal gazdagodott és szépült. A szentelés idôpontja 2014. október 4-én délután 4 órakor lesz,
az ünnepi szentmisét dr. Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálja. A szentmisén közremûködik a Szent Lôrinc katolikus
iskola énekkara Bánki Gábor, karnagy-zongoramûvész vezénylésével. Várunk minden kedves érdeklôdôt a fôpásztori misére.

Az Úr irgalma járja át életeteket és gazdagítson szeretetével és gondoskodásával!

zunk, hogy el ne fe ledd, ér ted is meg halt
Krisz tus), me rülj el tel je sen ir gal mas sá -
gom ban, di csô ítsd és ma gasz tald; hívd le
az egész vi lág ra ha tal mam, fô leg a sze gény
bû nö sök re, mert az ir ga lom eb ben az órá ban
nyílt meg tel je sen a lel kek szá má ra.”
(Nap ló 1572)

Az Is ten ir gal ma erô sebb, mint a nép
bû nei (Di ves in mi se ri cor dia 20). „Nem
tu dom meg bün tet ni, még ha a leg na gyobb
bû nös is len ne, azt, aki ir gal mam ra hi vat -
ko zik, ha nem fel men tem ôt mér he tet len és
ki für kész he tet len ir gal mam ban.” (Nap ló
1146)

Ez a sze líd biz ta tás azon ban fi gyel -
mez tet is. Vá la szol ni kell rá. Az imén ti
idé zet így foly ta tó dik: „Mi e lôtt el jö vök
mint igaz sá gos Bí ró, elôbb szé les re ki tá rom
ir gal mam ka pu ját. Aki nem akar az ir ga lom
ka pu ján át men ni, an nak igaz sá gos sá gom
ka pu ján kell át ha lad nia.” (Nap ló 1146)

Ezek ben a cso dá la tos ke gyel mek ben
volt ré szünk Krak kó ban és itt hon a va -
sár na pi ün nep élyes erek lye át adá si
szent mi sén. Si ke rült meg érez ni ab ból
va la mit, amit még ta lán nem is sej tünk,
hogy mek ko ra ke gye lem ben ré sze sí tett
min ket, a te le pü lé sün ket az Úr.

Ké rem az Úr ke gyel mét, hogy él jünk
egy más sal bé ké ben, az Úr ir gal má ban
és mer jünk az Úr ral ta lál koz ni. Jé zus
mond ja: bá tor ság, ne fél je tek. A ke resz -
tény ség, a kul tú ra, a ha gyo mány nem
csak kül sô sé gek so ka sá ga, ha nem be lül
dôl nek el. Le gyünk nyi tot tak ott be lül,
hogy az Úr meg nyil vá nu lá sa ben nünk
ta pasz tal ha tó le gyen. Jé zus né hány ap -
ró fel té tel hez kö ti: az Úr há zá ban va ló
idô töl tés, az Úr nap já nak tisz te let ben
tar tá sa. Nem elég csak hin ni, nem elég
ott hon az ágy mel lett imád koz gat ni,

mert már az Ószö vet ség ben he lye ket
je lölt ki Is ten a ve le va ló ta lál ko zás ra.
Nyi tot tak temp lo ma ink, jó len ne ne -
künk is min dig együtt len ni.

Ôsz in te tisz te let tel és nagy ra be csü -
lés sel, kí vá nom Is ten bé ké jét, sze re te tét
és az ô fel fe de zé sét!

SZE RE TET TEL: AND RÁS ATYA

Szent Fausztina nôvér csontereklyéje templomunkban!

Hirdetések a Károlyitelepi Kegytemplom búcsújával és
a Szent Fausztina ereklyeoltár felszentelésével kapcsolatban:

Szent ez a hely, mert Isten maga tapasztalható, érezhetô és jobban
megismerhetô. Az ateisták Isten nemlétérôl szóló érveik kártya-
várként omlanak össze, ha találkoznak Isten valóságával, melyet
életükkel fednek fel elôttünk a Katolikus Egyház szentjei. Ezek
közé tartozik Szent Fausztina nôvér, aki az Egyház történelmének
nagy misztikusaként rendkívül kifejezô jele Isten létezésének.
Csak a rosszakaratú emberek, akik „az igazságot elnyomják
igazságtalansággal” (Rom 1, 18) vonják kétségbe vagy utasítják el
az ilyen világos jeleket. Ilyen jelek között éljük ezután életünket.

Az Úr megadta a kegyelmet, hogy többen jelen lehettünk az ereklye
átvételénél, így egyben küldetést is kaptunk.
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él után 4 órá ra meg ér kez tünk a
nô vé rek hez, ahol el fog lal tuk a
szál lá sun kat. Sze re tet tel fo gad tak

min ket. And rás atya jó ba rát ja, a krak kói
Má tyás atya volt az ide gen ve ze tônk a két
nap so rán. Va cso ra elôtt, es te a La gi ew ni -
ki Is te ni Ir gal mas ság Ba zi li ká nak ma gyar
ká pol ná já ban vol tunk szent mi sén. A ká -
pol na fa la i nak dí szí té se mo za ik tech ni ká -
val ké szült, a ké pe ken kö zös, len gyel-ma -
gyar szen te ket és bol dog gá ava tot ta kat
lát ha ttunk. Ez után a ba zi li ka mel let ti ét te -
rem ben meg va cso ráz tunk, és es te 8 órá ra
meg ér kez tünk a nô vé rek hez. Még itt is el -
vo nul ha tott min den ki a ká pol ná ba imád -
koz ni, ke res ni, für kész ni az Úr aka ra tát
úgy a kö zös sé gi, mint a ma gán éle tünk re
vo nat ko zó an. Más nap volt a ki rán du lá -
sunk csúcs pont ja: ün ne pi szent mi se ke re -
té ben át vet tük Szent Fa usz ti na nô vér
erek lyé jét.

e gí te nünk kel lett ugyan, ám csep pet
sem érez tük ma gun kat „mun kás -
nak”, hi szen a ki csik kel ugya núgy

el ké szí tet tük pél dá ul a szél for gót, és se gí -
tet tünk gyön gyöt fûz ni is, és And rás bá csi
is nagy mo sollyal, ked ve sen fo ga dott
ben nün ket.

De hogy mi is tör tént ez alatt az 5 nap
alatt? Aki már ügye sen ke rék pá ro zott, az
le bi ca jo zott a fel sô nyá regy há zi kegy -
temp lom hoz, ám aki még pót ke ré ken
sem tu dott, vagy eset leg nem bír ta a tá -
vot, az lo vas ko csi val utaz ha tott a cél hoz.
A gyer kô cök bá tor ságp ró bán is részt vet -
tek, még pe dig mi kor a temp lom ban töl -
töt ték az éj sza kát. Az em lí tett szél for gót
is el ké szí tet ték, ame lyet min den ki a sa ját
ked ve sze rint dí szít he tett. Csév ha raszt ra
is el ju tot tak, ahol töb bek kö zött agya goz -
tak, és per sze ren ge te get ját szot tak! Min -
den ki nagy lel ke se dés sel vett részt a

prog ra mok ban, a leg ki seb bek tôl egé szen
a 4. osz tá lyos di á ko kig. Az utol só na pon
egy Bib li ai tör té ne tet fel dol go zó da rab bal
ké szül tek, ame lyet az az nap es ti va cso ra
elôtt mu tat tak be a szü lôk nek, nagy szü -
lôk nek és to váb bi ér dek lô dôk nek.

Na gyon jó volt lát ni, hogy akik az nap
dél elôtt rossz csont ként ro han gász tak fel s
alá, es te kon cent rál va, át élés sel mond ták a
da rab ban rá juk ki tû zött szö ve get. Eze ket a
fel ada to kat azon ban nem csak a jó kedv vé -
gett csi nál ták! Csa pa tok ra vol tak fel oszt va,
és pon tok jár tak a kü lön bö zô te vé keny sé -
ge kért, at tól füg gô en, hogy ki mi lyen
ügye sen és jól ol dot ta meg ôket. Min den ki
do bo gó ra ke rül he tett, ugyan is csak 3 cso -
port volt, akik ugya no lyan frap páns csa ta -
ki ál tás sal is ké szül tek, ame lyet a szín da rab
né zôi meg hall gat hat tak az elô adás utá ni
ered mény hir de té sen. A nye re mény sok fi -
nom sü te mény és tor ta volt. A vé gén já ték -

kal is gaz da god hat tak a tá bo ro zók, ugyan -
is a temp lom ba so kan be vit ték szá muk ra
már ha szon ta lan já té ka i kat, s azo kat zsák -
ba macs ka sze rû en ki húz hat ták. Nagy volt
az öröm az ar co kon, ki-ki köny vet, de volt,
aki pél dá ul plüss ál la tot vi he tett ha za.

Ne kem na gyon kel le mes él mény volt
vé gig él ni a tá bor ezen pár nap ját, ugyan -
is mi kor én ki sebb vol tam, ak kor nem volt
ilyes mi re le he tô sé günk a ka to li kus temp -
lom ban. Bol dog ság gal tölt el, hogy már
nem csak a re for má tus-, és az evan gé li kus
pa ró ki án pe zseg a ki csik éle te, ha nem a
ka to li kus temp lom kert jé ben is. Meg -
annyi ilyen jó tá bort kí vá nok a kö vet ke zô
évek re is!

Nem sza bad ki fe lej te ni az ott se gí tô ket
sem, akik min den nap fi nom ebé det ké -
szí tet tek a fej lô dés ben lé vô szer ve ze tek
szá má ra, és vi gyáz tak, se gí tet ték, ve zet -
ték a gyer me ke ket! Ne kik to váb bi tü rel -
met kí vá nok a kö vet ke zô évek re is! Ám
ez a sok oda adás – úgy gon do lom – meg -
té rült, az utol só es tén va ló mo soly gós ar -
cocs kák ma gu kért be szél tek!

VECSEREK ANDREA

Szent Fa usz ti na, He le na Ko wals ka 1905-
ben szü le tett a len gyel or szá gi Glo go wi ec
fa lu ban. Húsz éve sen lé pett be az Ir gal -
mas ság Any ja Nô vé re i nek Kong re gá ci ó já -
ba. Éle te az Is ten nel va ló rend kí vül ben sô -
sé ges egy sé get ta kar ta. Gyer mek ko rá tól
kezd ve az ima sze re te te, a sze re tet, az en -
ge del mes ség, és az em be ri nyo mor iránt
va ló ér zé keny ség ál tal ve zér el ve sze re tett
vol na nagy szent len ni. Kö vet ke ze te sen tö -
re ke dett is er re, együtt mû köd ve Jé zus sal
az el ve szett lel kek meg men té sé ben. Egész
éle tét fö la ján lot ta ál do zat ként a bû nö sök
meg men té sé re. Jé zus meg döb ben tô sza va -
kat in té zett hoz zá: “Nem bün tet ni aka rom a
sé rült em be ri sé get, ha nem meg aka rom gyó gyí -
ta ni, és ir gal mas szí vem re szo rí ta ni” (Fa usz ti -
na Nap ló ja 1588)

Kül de té sé nek lé nye ge ab ban állt, hogy
új ra fe li déz ze a Szent írás ban ki nyi lat koz -
ta tott igaz sá got Is ten ir gal mas sze re te té -

rôl min den em ber irá nyá ba, és meg is mer -
tes se az Is te ni Ir gal mas ság új for má it.
Szer ze te si éle té nek éve it ezért a sok szen -
ve dés és a rend kí vül mély sé ges misz ti -
kum jel le mez te. 1938-ban har minc há rom
éve sen halt meg.

Is ten kö ze li él mé nye i rôl nap lót ve ze tett,
ami majd nem tel jes egé szé ben ki adás ra
ke rült. Nyel ve ze te, stí lu sa, tar tal ma, és a
ha tá sá ra be kö vet ke zett cso dák tá maszt ják
alá hi te les sé gét, is te ni su gal ma zott sá gát.
1993-ban Bol dog gá, 2000-ben, pe dig
Szen té avat ta II. Já nos Pál pá pa.

Nagy meg tisz tel te tés szá mom ra, hogy
ott le het tem az erek lye át vé te lén, mely
erôt ad, hogy bíz zak Is ten ben és ter -
jesszem az em be rek fe lé az ir gal mas ság
üze ne tét.

Az em be ri élet ér tel me már itt a föl dön
nem le het más, mint hogy üd vö zül jünk.
Mert aki üd vö zül az szent lesz, az az Is ten
di csô bol dog tár sas ágá ban lesz örök ké.

Ezú ton kö szön jük meg And rás atyá -
nak, hogy ott le het tünk.

TE LE PÓCZ KI JÁ NOS

Nyár egy há za te rü le tén mû kö dô tár sa dal mi szer ve ze tek
kö zül sze ret ném be mu tat ni Ön nek a Nyá ri Ala pít ványt,
me lyet Ke le men né Ri gó Zsu zsan na mo no ri la kos ala pí -

tott, és me lyet 2013. má jus 18-án vett nyil ván tar tás ba a Bu da -
pest Kör nyé ki Tör vény szék. A Ku ra tó ri um tag jai: Ke menc ze i né
Var ga Edit új len gye li-, Kiss Jó zsef és Kiss Ti bor nyár egy há zi-,
Ke le men Nor bert Nagy tisz te le tû Úr és jó ma gam, Dr. Ga lam bo si
Ist ván Fel sô nyá regy há za, Kos suth te lep 66. sz. alat ti la kos.

Az ala pít vány el sôd le ges cél ja a Re for má tus Gyü le ke zet hit -
éle tét, és kul tu rá lis éle tét el mé lyí tô ren dez vé nyek, kul tu rá lis,
sport és sza bad idôs ese mé nyek szer ve zé se kü lö nö sen a gyü le -
ke zet if jú sá ga ré szé re, va la mint a Gyü le ke zet sze mé lyi, tár gyi és
anya gi fel té te le i nek ja ví tá sa, a hit élet erô sí té se és a kö zös sé gi
tér biz to sí tá sá nak elô se gí té se, to váb bá a rá szo ru ló sze mé lyek
se gí té se, kü lö nö sen az idô sek rôl va ló gon dos ko dás.

Az ala pít vány el sô gyûj té sét a Fe ke te csa lád ré szé re hir det te
meg, akik nek az ott ho na a Dió fa so ron le é gett. Az ado mány ból
be folyt össze get a csa lád részé re átu tal tuk az zal a re ménnyel,
hogy hoz zá já rul junk az új ra kez dés hez. A csa lád ka rá csony kor le -
vél ben kö szön te meg a se gít sé get.

Az ala pít vány te vé keny sé gé vel kap cso lat ban ki emel ném a
Ta más na pi fô zést, mely nek ered mé nye ként 2013. de cem ber
29-én, Fel sô nyá regy há zán és Új len gyel ben 32-32, Nyár egy há -
zán pe dig 80 idôs, vagy egész sé gi ál la po ta mi att rá szo ru ló sze -

mély nek tud tunk egy tál me leg ételt és po gá csát biz to sí ta ni.
Ezú ton is meg kö szön ve azok nak a mun ká ját és fe la ján lá sa it,
akik nél kül nem va ló sul ha tott vol na meg ez a prog ra munk.

Tár sa dal mi sze rep váll alá sunk ke re té ben együtt mû kö dé si
meg áll apo dást kö töt tünk a Ceg lé di Mol nár Má ria Re for má tus
Fo gya té kos Ápo ló-gon do zó Ott hon nal, mely nek ke re té ben az
ala pít vány vál lal ta, hogy az Ott hon igé nyei sze rint ter mé szet be li
és pénz ügyi ado mánnyal se gíti mû kö dé sü ket, és a gyü le ke zeti
di a kó nia tá mo ga tá sá val hoz zá já ru lunk a min den na pi fel ada tok

el lá tá sá hoz. 2013 de cem be -
ré ben egy 120.000 Ft ér té -
kû, ci pôk bôl, gyer mek ru hák -
ból és já té kok ból ál ló ado -
mányt ad tunk át, me lyet idén
má jus ban egy újabb ru hák ból
ál ló ado mány kö ve tett. Je -
len leg já té ko kat gyûj tünk az
Ott hon gyer me ke i nek.

Az ala pít vány tá mo ga tá sá val a re for má tus gyü le ke zet ben kon -
fir má ci ós vizs gát tett fi a ta lok kö zül a pres bi té ri um vá lasz tá sa
sze rint egy gyer mek – aki a szor gal ma és egész éves és vizs ga -
tel je sít mé nye alap ján ar ra ér de mes – a nyá ri tá bo rok kö zül
egyen té rí tés men te sen részt ve het. Az idén vizs gá zók kö zül
Pász tor Szi lárd vett részt a Ba la tont meg ke rü lô ke rék pá ros tá -
bor ban. Gra tu lá lunk és bí zunk ben ne, hogy jól érez te ma gát.

2014-ben a meg lé vô prog ra mok foly ta tá sa mel lett in dí tot tunk
egy te rem fo cit, me lyet szep tem ber tôl foly ta tunk. Ter ve zünk egy
szín ház lá to ga tói cso port lét re ho zá sát a szín há zi évad kez de-
té vel. Részt vet tünk az új len gye li gye rek nap szer ve zé sé ben és
tá mo gat juk az Új len gye li evan gé li kus-re for má tus to rony épí tést.

Szer ve ze tünk adó 1%-ot még nem tud fo gad ni, de aki a
cél ja ink meg va ló sí tá sá ban tá mo gat ni kí ván ben nün ket, az Uni-
c re dit Bank nál ve ze tett

10918001-00000031-58990010

szám la szá munk ra jut tat hat ja el ado má nyát. Az adó-vissza té rí tés
igény be vé te lé hez szük sé ges iga zo lás irán ti igé nyü ket ké rem,
je lez zék ré szem re. Cé la do má nyok nál ké rem, a köz le mény ben
tün tes sék fel szán dé ku kat. Pél dá ul a „ceg lé di gyer mek ott hon
ré szé re”, „tá bo rok ra” vagy „to rony épí tés re”.

Min den ki nek él mé nyek ben gaz dag nya rat kí vá nok!

DR. GA LAM BO SI IST VÁN I A KU RA TÓ RI UM EL NÖ KE

2014. augusztus 4-én korán reggel indultunk a nyáregyházi templomtól
Krakkóba Szent Fausztina nôvér ereklyéért András atya vezetésével.
Útközben megálltunk Zakopanéban a Fatimai Szûzanya kegytemplom-
nál. A templomot a helybéli hívek építették hálaadományként II. János
Pál pápa életéért, aki ellen 1981. május 13-án, a Fatimai Szûzanya
ünnepén követtek el merényletet a római Szent Péter téren.

A Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban való diákmunkánk alatti elsô
napjainkat az idén is megrendezett katolikus napközis táborban töltöt-
tük, ahol sok-sok pici, és kevésbé pici mosolygós arcocska fordult meg,
hogy egy hetet tölthessen el mókával, kacagással, játékkal.

Nyári Keresztyén Ifjúsági Alapítvány

A
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Lengyelországi „zarándokút”

KATOLIKUS NAPKÖZIS TÁBOR

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET
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Tavaly decemberben 142 emberre fõztünk

A ceglédi gyermekotthonban segítettünk
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RECEPTTÁR

TÖLTÖTT CUKKINI

HOZ ZÁ VA LÓK
a tésztához:
• 20 dkg liszt
• 2 evôkanál cukor
• 2 evôkanál cukrozatlan kakaópor
• 1 tojás
• 1,5 dl tej
• 3 evôkanál olaj
• 3 dl szénsavas ásványvíz
a töltelékhez:
• 30 dkg mascarpone
• 1 evôkanál citromlé
• 1 tasak vaníliás cukor
• 2 evôkanál porcukor
• 1 dl fôtt feketekávé
• 1 csomag babapiskóta

HOZ ZÁ VA LÓK (4 SZEMÉLYRE)
• 2 evôkanál vaj
• 15 dkg koktélparadicsom
• ôrölt fekete bors
• 2 evôkanál olívaolaj
• 2 szál bazsalikom
• 1/2 csokor petrezselyem zöldje
• 1 vöröshagyma
• 8 dkg parmezán sajt
• 40 dkg darált hús
• só
• 4 cukkini

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A pa la csin ta hoz zá va ló it össze ka var juk,

majd olaj ban kis üt jük a pa la csin tá kat. 
2. A mas car po nét a cu kor ral és a va ní li ás

cu kor ral össze dol goz zuk, hoz zá ad juk a
cit rom le vet. Min den pa la csin tát meg ke -
nünk a krém mel. 

3. Két da rab ba ba pis kó tát ká vé ba már tunk
és rá tesszük a mas car po ne krém re, majd
fel te ker jük a pa la csin tát. 

4. Meg tölt jük az össze set és már tá lal hat-
juk is.

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A sü tôt 200 fok ra elô me le gít jük. 
2. A cuk ki nit meg mos suk, hosszá ban fél be vág juk, majd ki váj juk a hú sát. A bel se jét eny hén

meg sóz zuk, a ki vájt cuk ki ni húst fi nom ra ap rít juk. 
3. A da rált húst össze dol goz zuk a cuk ki ni for gáccsal, 6 dkg re szelt par me zán nal, az ap ró

koc kák ra vá gott hagy má val, a fi nom ra ap rí tott zöld fû sze rek kel meg az olí va o laj jal. 
4. A masszát só val és fris sen ôrölt bors sal fû sze rez zük, majd be tölt jük a ki vájt cuk ki nik be. 
5. A pa ra di cso mot cik kek re vág juk, be le nyom kod juk a da rált hús ba. 
6. Rá szór juk a ma ra dék re szelt par me zánt, majd a cuk ki ni ket egy ki ola jo zott tûz ál ló tál ba

fek tet jük. 
7. Egyen le te sen el oszt juk raj tuk a koc kák ra vá gott va jat, vé gül a for ró sü tô kö zép sô ré szé -

ben kö rül be lül 30 perc alatt arany bar ná ra süt jük.

TIRAMISU 
PALACSINTA

z idé zet Ady End re A gró fi szé rün
c. gyö nyö rû köl te mé nyé nek el sô
vers sza ka. A ver set vé gig ol vas va

múlt bé li élet kép je le nik meg elôt tünk.
A gróf ré szé re össze gyûj tött ga bo nát nyil -
ván va ló an fel gyúj tot ták. A gyúj to ga tó
sú lyá tól reccsent a desz ka-pa lánk. A tör té -
net sze rep lô i nek lé lek ta na ön ma gá ban fel -
ér egy ta nul mánnyal, de a fi gyel met most
más ra sze ret ném irá nyí ta ni. Még pe dig a
ga bo ná ra, konk ré tan a bú zá ra.

Há zi ke nye ret kós to lunk; iga zi friss-
pi ros, ro po gós-fosz lós, ke men cé ben
sült fi nom há zi ke nye ret. A zsír vagy
vaj lá gyan rá ol vad a ke nyér fris sen vá -
gott pu ha ka ra já ra. Sem mi hez nem ha -
son lít ha tó fi nom ízt aján dé koz va ez zel
a kós to ló nak.

A ke nyér alap anya gát, a bú zát ré gen
Élet-nek is hív ták, mi vel a bú za ter més
nyil ván va ló an az éle tet je len tet te az
em be rek nek.

Nagy szü le ink so kat me sél tek a ré gi
szép idôk nagy mun ká la ta i ról. A föl det
ló val fel szán tot ták és bo ro nál ták. A bú -
zát kéz zel ve tet ték. Szór ták egy ar ra al -
kal mas kö tény ké bôl. Az idô elô re ha lad -
tá val a bú za táb la zöld szí ne fo ko za to san
arany sár gá vá vált. A ré gi imád sá gos -
köny vek idô já rás ra vo nat ko zó imád sá -
ga it gya kor ta imád koz ták ele ink. Esô ért
vagy nap sü té sért szól tak a fo há szok,
mi kor mi re volt ép pen szük ség. Az után
el jött a vár va várt ara tás ide je.

Az ara tást vég zôk ko ra haj nal ban in -
dul tak a bú za me zô re, ami kor még ép -
pen pir kadt. Az éb re dô Na pot még
csak sejt tet te az itt-ott fel de ren gô vö rös
fény pász mák élén kü lô szí nár nya la ta.
Az em be rek ko rán ne ki lát tak a mun ká -
nak, a ka szá lás nak. Ha lad ni kel lett, hi -
szen az idô já rás szesz élye kel le met len
meg le pe tést is okoz ha tott az ara tók nak.
Tv és rá dió hí ján a né pi meg fi gye lé sek,
az ízü le ti fáj dal mak szá mí tot tak elô re -
jel zés nek. A ka szák su ho gá sát csak
né ha tar kí tot ta a fe nô kô csat to gá sa és
a szussza nó em be rek pi he nô só ha ja.
A ve rí ték el ve gyült a las san szár adó
har mat tal, ál dást oszt va így a be ta ka rí -
tan dó ter més re.

A reg ge li pa csir ta-da los nap sü té ses
idô ben az asszo nyok és lá nyok is meg -
je len tek és ma rok sze dô ként a le ka szált
bú zát ke reszt be és ké vé be kö töt ték.
Iga zi kö zös sé gi mun kát vé gez tek, ami
a fa lu né pét össze ko vá csol ta. Az ilyen
mun kák ide jén szü let tek nép da la ink,
az ilyen kö zös sé gek ben. Szép, pen ta -
ton hang rend szer ben, amit a ma dár da -
lok su gall tak a mun kát vég zôk tu da t-
a lat ti já ba.

Ré gi há zak pad lá sa in ku ta kod va
nagy es éllyel ta lál ha tunk ér de kes mun -
ka esz kö zö ket.

Ara tás hoz kö tô dô ti pi kus esz köz
volt a csép ha da ró. Ez egy vé kony és
hosszabb nyél hez bôr rel hoz zá erô sí -
tett vas tag és rö vid ke mény fa rúd.
A le a ra tott szá raz bú zát ilyen csép ha -
da rók kal ver ték üte me sen. Az üté sek -
tôl a bú za sze mek ki pe reg tek a szal má -
ból, az össze gyûj tött mag va kat ma -
lom ba vit ték. Az ôrölt bú za sze mek
liszt té sze lí dül ve ke rül tek zsá kok ba,
majd a csa lá dok hoz.

A nyá ri kony hák ból nem hi á nyoz ha -
tott az agyag gal ta pasz tott bú bos ke -
men ce. Itt tör tént meg a cso da, amit
elô re jel zett a ke men cé ben sü lô ke nyér
le ír ha tat lan fi nom il la ta. Itt kelt élet re
az Élet, aján dé koz va az éle tet az em be -
rek nek.

Mo dern ko runk mun kál ta tói ha mar
rá éb red tek ar ra, hogy egy mun ka kö -
zös ség ak kor a leg ha té ko nyabb, ha a
dol go zók mun ka he lyü kön jól ér zik ma -
gu kat. Mind a mun ká ban, mind egy -
más közt. A ré gi ter mé sze tes mun ka kö -
zös sé gek lég kö rét ma nap ság kü lön fé le
csa pa té pí tô tré nin gek kel igye kez nek
meg je le ní te ni. Több-ke ve sebb si ker rel.
Szem be öt lô a kü lönb ség a ré gi idôk kö -
zös sé gi- és mun ka szo ká sa i tól. Mi volt
ak kor más képp? Egy részt aki akart, az

bár mi kor ta lált mun kát, tu dott dol goz -
ni, akár a sa ját gaz da sá gá ban. Olyan
mun kát vég zett, ami hasz ná ra volt a
csa lád já nak, a kö zös ség nek. Is mer het -
jük, mi lyen esé lyek kel in dul ma ál lást
ke res ni egy negy ven, vagy öt ven év fe-
l et ti sze mély.

Ak ko ri ban az Úr hoz va ló fo hász ko -
dás sal kezd ték, és az Úr nak adott há lá -
val, sze re tet ben, egész sé ges fá radt ság -
gal zár ták a na pot. Az es ti kis pa dos
be szél ge té sek min den na po sak vol tak.
Is me ret len volt a ko lesz te rin szint, a
dep resszió, az al ler gia. Pe dig zsí ro san
fôz tek, rend sze re sen et tek sza lon nát,
kol bászt. A he lyi szô lô tô kék ter mé sé bôl
ké szült bo ro kat it tak. Nyil ván va ló an
csak a mun ká hoz iga zo dó mér ték kel.
Te hén és ló volt az is tál lók ban, ba rom fi
az ud va ron, disz nó az ól ban. A kis gaz -
da ság meg ter mel te a csa lá di élel mi szer-
szük ség let ja vát.

Meg kell je gyez zem, hisz akár Ady
köl te mé nye is ar ra utal, hogy bi zony a
gróf ré szé re is kel lett dol goz ni. Volt
élôs kö dô és ki zsák má nyo ló, amit ki
kel lett szol gál ni. Kér de zem a ked ves
Ol va sót: ma ez nincs így? Va jon ma -
nap ság nin cse nek vir tu á lis gró fok, nin -
cse nek élôs kö dôk? Mun kánk min den
hasz na a mi ja vun kat szol gál ja?

A mai vi lág ro ha nó mo dern tem pó ját
kö vet ve mi ho gyan te kin tünk a ke -
nyér re?

A ke nyér ré gen az ôsz in te és tisz ta
kéz mun ká já nak ered mé nye volt. A ke -
nye ret a sze re tet bôl fa ka dó igaz ér zé -
sek szen tel ték meg. At tól vált jó ízû vé.
A ke nyér be be le ké szült a Jó aka ra ta és a
sze re te te. A tisz ta, ad ni aka ró sze re tet.
A csa lád fô és az édes anya ere je, gon -
dos ko dá sa, ag gó dá sa, ad ni és aján dé -
koz ni aka rá sa. Ré gi ma gyar szo kás
Is ten ál dá sát kér ni a ke nyér re a ke reszt
fel raj zo lá sá val, sze gés elôtt. Há la és
fe la ján lás ez Is ten nek.

A ke nyér ben a lé lek érin té sé nek íze is
ben ne van. Aki ké pes ezt az ízt meg -
érez ni, az tud ja ér té kel ni a ke nyér min -
den fa lat ját, ab ban va ló ban élet re vá lik
az Élet. Hi szen a ke nyér a szív és a sze -
re tet ko vá szá val vá lik tel jes sé, gaz da -
gít va leg ôsz in tébb és leg ben sôbb ér té -
ke in ket.

Fe dez zük fel, tisz tel jük és ôriz zük
eze ket az ér té ke ket. Ilyen for mán éle tet
me rít ve az Élet bôl.

FO DOR JÓ ZSEF

„Nyár-éjszakán a grófi szérün
Reccsen a deszka-palánk
S asztag-városban pirosan
Mordul az égre a láng.”
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DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

Telefon: 06-29/490-003 Facebook-on 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!
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Az akció idôtartama: 2014.08.01–2014.09.30-ig

Mindenkit szeretettel várunk!


