


ze ret ném meg osz ta ni Önök kel e gyö nyö rû ado -
mány, az em lék fa szü le té sé nek és fe la va tá sá nak
kö rül mé nye it, él mé nyét.

A tan év ele jén fel ke re sett egy fa lu bé li fi a ta lem ber, és el -
mond ta, hogy sze ret ne egy jó té kony fe la ján lást ten ni is ko -
lánk nak. Vas-meg mun ká lás sal fog lal ko zik, és – is mer ve
mun ká it – tud tam, hogy na gyon te het sé ges. Azt mond ta
ne kem, sze ret ne ké szí te ni is ko lánk szá má ra egy ko vá -
csolt vas ból ké szült szo mo rú fûz fát, amely nek ága i ra
egy-egy gra ví ro zott név táb lát fel he lyez ve örök em lé ket

ál lít hat nánk azok nak a pe da gó gu sok nak, akik so kat fá ra -
doz tak, fá ra doz nak azért, hogy a Nyár egy há zán fel nö vô
nem ze dé kek írás tu dó, a tár sa da lom szá má ra ér té kes
em be rek ké vál tak, vál ja nak.

Az öt let na gyon tet szett, há lás kö szö net tel el fo gad tam a
nagy lel kû fe la ján lást, majd se gí tô kol lé gá im mal azon nal
mun ká hoz lát tunk. A mi fel ada tunk volt an nak meg ha tá -
ro zá sa, hogy kik nek a ne ve ke rül jön fel az em lék fá ra.
Ab ban biz to sak vol tunk, hogy – bár mennyi re is sze ret -
nénk – saj nos min den ki név táb lá ja nem ke rül het fel a
szo mo rú fûz ko ro ná já ra, hi szen a le he tô ség kor lá to zott.

Kö zös meg egye zés alap ján vé gül úgy dön töt tünk, hogy
azok nak a kol lé gák nak ál lí tunk em lé ket ilyen mó don,
akik mi ni mum 10 éven át vé gez tek is ko lánk fa lai kö zött
ok ta tó-ne ve lô mun kát. A 10 év tôl mind össze az in téz -
mény ve ze tôk vo nat ko zá sá ban te kin tet tünk el.

Is ko lánk meg ala pí tá sá ig vissza nyú ló an saj nos igen
ke vés adat állt ren del ke zé sünk re a gyûj tô mun ka so rán,
így szo mo rú, de biz to san van nak olyan nagy elô dök,
akik nek ne ve emi att nem ke rül he tett fel az em lék fá ra.

Ezú ton is sze ret ném ki fe jez ni kö szö ne te met Kra vecz
Lász ló né nak, aki idôt és fá rad sá got nem kí mél ve se gí -
tet te gyûj tô mun kán kat.

Amíg mi lá za san dol goz tunk, ter mé sze te sen ne mes
lel kû fel aján lónk is mun ká hoz lá tott. Akadt né mi kis
alap anyag-hi á nya, ezért fel ke re sett egy má sik nagy -
sze rû nyár egy há zi em bert, aki – mi u tán meg tud ta,
hogy mi já rat ban van – azon nal, és ön zet le nül ki se gí -
tet te ôt alap anyag gal. Ez a má sik re mek nyár egy há zi
hon fi tár sunk nem más, mint Gyar ma ti Lász ló Úr. Há -
lá san kö szön jük a tá mo ga tást!

A sors szo mo rú fin to ra, hogy fel aján lónk – az em lék -
fa ké szí tô je – egy olyan fi a ta lem ber, aki nek má so dik le -
ány ká ja – igen szo mo rú, de sok év vel ez elôtt, he te dik
osz tá lyos ko rá ban el hagy ni kény sze rült is ko lán kat az
ak ko ri in téz mény ve ze tô sér tô meg jegy zé se mi att. Biz -
to san so kan egye tér te nek ve lem ak kor, ami kor azt
írom, hogy fel aján lónk iga zi ne mes lel kû sé gét, jó ke -
resz té nyi ma ga tar tá sát még in kább ki dom bo rít ják a
le ány ká já val tör tén tek!

E nagy sze rû em ber, a Pe da gó gus Em lék fa meg ál mo -
dó ja és al ko tó ja: Do bó Sán dor Úr! Szív bôl kö szön jük
ne ki ezú ton is a gyö nyö rû ado mányt!

Az ava tá si ün nep ség re meg hí vó kat küld tünk va la -
mennyi pe da gó gus nak, aki nek ne ve fel ke rült a szo mo -
rú fûz lomb já ra.

Iga zi lé lek eme lô pil la na tok nak vol tunk ta núi ak kor,
ami kor olyan kol lé gák ta lál koz tak egy más sal, akik
hosszú-hosszú évek, év ti ze dek óta nem lát hat ták egy -
mást! So kan ér kez tek fény ké pek kel, ame lyek nek kö -
szön he tô en az ün nep ség utá ni órák ban iga zi ön fe ledt,
kö zös em lé ke zés sé, jó kedv vé vált a han gu lat.

Ma ra dan dó él mény volt szá munk ra az is, hogy kö -
rünk ben kö szönt het tünk egy olyan egy kor volt nyár -
egy há zi pe da gó gust – Zi má nyi Gyu lá né, Ró zsi ka
Né nit – aki idén jú li us ban ve szi majd át gyé mánt dip -
lo má ját! Ezú ton is kö szönt jük ôt még egy szer e je les
ese mény al kal má ból! Kí vá nunk Ne ki még sok-sok
bol dog, egész ség ben el töl tött évet sze ret tei kö ré ben!

Ké rem a Tisz telt Ol va só kat, ha te he tik, te kint sék meg
az is ko lánk elô te ré ben el he lye zett cso dá la tos em lék fát!
Higgyék el, ér de mes!

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

BA GOLY LÁSZ LÓ NÉ I IGAZ GA TÓ

Az ál ta lá nos is ko la in téz mény -
ve ze tô je ként öröm mel szá mo -
lok be a Ked ves Ol va sók nak
ar ról a je les ese mény rôl, mely
má jus 30-án tör tént is ko lánk -
ban. Ek kor kö szön töt te Ön kor -
mány za tunk – Pe da gó gus nap
al kal má ból – a te le pü lés kö z-
al kal ma zot ta it – az óvo da és
az is ko la dol go zó it. A meg-
 em lé ke zés ezút tal rend ha gyó
volt, hi szen összekap cso ló dott
az is ko lánk ban el he lye zett
Pe da gó gus Em lék fa ün nep élyes
át adá sá val.
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EMLÉKFÁT AVATTUNK
A PEDAGÓGUSNAPON

S

KÖZÉLET

2014. április 29.

A Kép vi se lô-tes tü let

• megalkotta a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadási önkormányzati rendeletet.

• döntött 89 fm. járda megépítéséhez szükséges anyag biz-
tosításáról a megépítést vállaló lakosok részére.

• a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletében
megtiltotta a buszmegállók építményein hirdetések elhe-
lyezését, egyben döntött a buszmegállók közelében kisebb
hirdetôtáblák elhelyezésérôl.

• felkérte a politikai pártokat, hogy a nemzeti ünnepen a pár-
tok által szándékozott megemlékezést és koszorúzást az
Önkormányzati ünnepség kezdete elôtt, vagy befejezése
után 15 perccel tegyék meg.

2014. május 27.

A Képviselô-testület

• elfogadta a 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységrôl szóló
beszámolót.

• kijelölte azokat az önkormányzati tulajdonban lévô ingat-
lanokat, melyeken szabadidô parkot, ill. játszóteret kíván
létrehozni egy esetleges, jövôben kiírásra kerülô pályázati
támogatás felhasználásával, valamint döntött arról, hogy
koncepciótervet készíttet az eszközök elhelyezésérôl.

• döntött eszközök beszerzésérôl, melyek a felsônyáregyházi
orvosi rendelôbe kerülnek.

• döntött az Akácfa, az Orgona és a Szôlô utca, valamint a
Kinizsi Pál út korábban már csatornázott részének
javításáról, az út melletti padkák rendezésérôl.

• döntött közétkeztetési közbeszerzési felhívás kiírásáról.

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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Nyáregyháza község 
Képviselô-testületének

fontosabb döntései



4 I   NYÁRFALEVÉL I   2014. JÚNIUS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Ke gyes Ist ván .......................... áp ri lis 8.
Pla vecz Ist ván Já nos ................ má jus 1.
Föl di György Fe renc né 
(sz. Szta nó Gi zel la Zsó fia) ......... má jus 4.
Or szág Já nos né 
(sz. Nasz va di Lí dia) ................ má jus 12.

75 éve sek:
De ák Já nos né 
(sz. Pomp Ju li an na) .................. áp ri lis 6.
Svetz Ist ván .......................... áp ri lis 22.
Ma szel Pál né 
(sz. Tóth Ju li an na) ................. áp ri lis 24.

80 éves:
Sza bó Jó zsef né 
(sz. Böj ti Etel ka) ...................... má jus 6.

85 éve sek:
Kun Já nos né 
(sz. Pal la ga Irén) .................... má jus 15.
Pa tocs kai Ist ván né 
(sz. Recs ki Er zsé bet)............... má jus 26.

93 éves:
Faj ka Já nos né 
(sz. Le hócz ki Ilo na Ka ta lin)...... má jus 20.

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

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:

Ká tai Jó zsef és 
Bán fi Esz ter Zsa nett ........... áp ri lis 11-én
Tóth Já nos és 
Pán csics An na má ria ........... áp ri lis 11-én

Hosszú, bol dog há zas sá got kí vá nunk!

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Lu kács Ádám és Csô ke Ju li an na fia 
Le ven te...............................áp ri lis 11

(2014. ÁPRILIS 1-TÔL 2014. MÁJUS 31-IG)
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PÁ LYÁ ZA T I
FEL HÍ  VÁS!

In gat lan meg vá sár lá sá ra
Nyár egy há za Nagy köz ség 

Ön kor mány za ta nyil vá nos, egy for du lós

pá lyá za tot hir det
a Nyár egy há za, Jó kai út 24/B szám

alatt lé vô, 1412/A/1 hrsz-ú, 
101 m2 alap te rü le tû, kom fort nél kü li,

kony ha, für dô, há ló szo ba, nap pa li,
spejz, tá ro ló he lyi sé gek bôl ál ló 

in gat lan meg vá sár lá sá ra.

A vé te lár ra vo nat ko zó aján la to kat
2014. jú li us 28. (hét fô) 16.00 órá ig
le het be nyúj ta ni a Nyár egy há zi Pol gár -
mes te ri Hi va tal ban.

A pá lyá zat nyer te se az, aki a leg ma ga -
sabb össze gû vé te lár ra tesz ér vé nyes
aján la tot, ugyan ak kor a kép vi se lô-tes -
tü let fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za -
tot ered mény te len nek nyil vá nít sa.

Az in gat lan meg te kin té sét elô re egyez -
te tett idô pont ban biz to sít juk.

A rész le tes pá lyá za ti fel hí vás és a pá -
lyá za ti adat lap át ve he tô szem élye sen a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban, vagy le tölt -
he tô a www.nya regy ha za.hu ol dal ról.

Tóth Ta más és Sá rán Ale xand ra le á nya 
Zoé Na ta sa ....................... áp ri lis 14.

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

EL HUNY TAK:

Roz mann Pál né (sz. Fin ta Er zsé bet).. (72)
Ta kács Ká roly né (sz. Vi rág Te ré zia) ... (83)
Oláh Ká roly né (sz. Tóth Ida)............. (81)
Rácz La jos .................................... (82)
Sze ke res De zsô .............................. (71)

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!

Kö szö ne tün ket sze ret nénk ki fe jez ni min da zok -
nak, akik sze re tett édes anyám Oláh Ká roly né
te me té sén részt vet tek és rész vé tük kel eny hí -
tet ték fáj dal mun kat.

Lá nya Gi zi ke és gyer me kei

Tisztelettel megköszönöm mindazoknak, akik
mély gyászunkban velünk voltak és elkísérték
feleségemet Tóth Istvánnét sz. Pintér Edit
Juditot utolsó útjára.

Gyászoló család

má jus 25-i Eu ró pai Par la men ti vá lasz tá son a 2988 név jegy zék ben sze rep lô
vá lasz tó pol gár kö zül 643 fô je lent meg a sza va zó he lyi sé gek ben, ami

21,52 %-os rész vé tel nek fe lel meg (az or szá gos rész vé te li arány 28,92 % volt).

Az or szá gos ered mé nyek alap ján a 21 ki adó hely bôl 12-ôt a FI DESZ-KDNP, 3-mat
a JOB BIK po li ti ku sai fog lal nak majd el. 2-2 kép vi se lôt küld het a par la ment be az
MSZP és a DK, míg az EGYÜTT-PM-nek és az LMP-nek 1-1 man dá tum ju tott.

A 3 nyár egy há zi sza va zó he lyi ség össze sí tett ered mé nyei az aláb bi ak:

kép vi se lô-tes tü let – a ko ráb ban több ször fel me rült la kos sá gi igé nyek nek meg -
fe le lô en – bô ví tet te az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé vô Nyár fa Te le pü lé sü ze -

mel te té si és Szol gál ta tó Kft. vé gez he tô te vé keny sé ge i nek kö rét.
2014 jú li us 1-tôl az aláb bi la kos sá gi szol gál ta tá sok igény be vé te lé re van le he tô ség:

MEGNEVEZÉS                                 DÍJ
Fûnyírás, fûkaszálás 15 Ft/m2

Fû összegyûjtése, elszállítása 8 Ft/m2

Kertásás 1 200 Ft/óra
Fa összehasogatása 1 200 Ft/óra
Szén és tûzifa behordása 1 200 Ft/óra

Megrendeléssel, további információkkal kapcsolatban keressék 
a Nyárfa Kft. ügyvezetôjét a 06-70-313-2547-es telefonszámon.

á jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy jú li us hó nap tól a sze lek tív hul la dék
be gyûj té sét al vál lal ko zónk, az Ago ra Lô rinc Kft. vég zi el.

A be gyûj tés min den hó nap má so dik csü tör tö ki nap ján tör té nik.
(07.10, 08.14, 09.11, 10.09, 11.13, 12.11)

A sze lek tív hul la dé kok ki he lye zé sé re bár mi lyen át lát szó zsák meg fe le lô, a min den
ked den 12-18 órá ig mû kö dô ki he lye zett ügy fél szol gá la ti iro dá ban (Nyáry Pál út
33.) vá sá rol ha tó.
Szám la be fi ze tés re, hát ra lék ren de zé sé re szin tén az iro dá ban van le he tô ség.

Kér jük, hogy a zsá ko kat reg gel 7 órá ig he lyez zék ki az in gat lan elé.

GER JE-FOR RÁS NONP RO FIT KFT.

ú li us el se jé tôl bír sá got szab ki a Nem -
ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi va tal
(Né bih) a par lag fû vel szennye zett föld -

te rü le tek tu laj do no sa i ra, ill. hasz ná ló i ra,
akik 15 ezer tôl 5 mil lió fo rin tig ter je dô bír -
ság ra is szá mít hat nak, el sô sor ban a te rü let
nagy sá gá tól füg gô en.

Az el len ôr zést az il le té kes föld hi va tal
vég zi, el já rást azon ban csak ak kor in dít, ha a
gyom nö vény már bim bós, vagy an nál fej let -
tebb ál la pot ban van.

Amennyi ben a tu laj do nos a ha tá ro zat kéz -
hez vé te le után sem men te sí ti a te rü le tet, a
ha tó ság ál tal el vég zett kény szer ka szá lás
költ sé ge ôt fog ja ter hel ni. A Né bih ta pasz -
ta la tai alap ján a tu laj do no sok túl nyo mó
több sé ge nem vár ja meg a költ sé ge sebb ha -
tó sá gi in téz ke dést, és le ka szál ja az érin tett
te rü le tet. Akik azon ban ezt nem te szik meg,
bír ság ra szá mít hat nak. Az ön ként be nem fi -
ze tett bír sá got a Nem ze ti Adó- és Vám hi va -
tal adó for má já ban hajt ja be.

Ma gyar or szá gon – amely egyi ke Eu ró pa
par lag fû vel leg in kább fer tô zött or szá gá nak
– a par lag fû sze zon au gusz tus ele jé tôl
szep tem ber vé gé ig tart, de a ha té kony vé de -
ke zés ér de ké ben ide jé ben fel kell ké szül ni a
gyom men te sí tés re. Mi u tán a par lag fû mag ja
hosszú ide ig élet ké pes, a ter mést ho zó nö -
vény ki emelt ve szély for rás.

Bel te rü le ten – amennyi ben a föld hasz ná -
ló a par lag fû el le ni vé de ke zé si kö te le zett sé -
gé nek nem tesz ele get – úgy az el len ôr zés
le foly ta tá sá ra és a köz ér de kû vé de ke zés el -
ren de lé sé re a je len leg ha tá lyos jog sza bá -
lyok alap ján a jegy zô jo go sult.

2013. jú li us 1-tôl  mû kö dik a Par lag fû
Be je len tô Rend szer, amit bár ki hasz nál hat,
a he lyi la kos ság, a he lyi tár sa dal mi szer ve -
ze tek és a vál lal ko zá sok egya ránt. A be je len -
tô fe lü le ten tör tént re giszt rá ci ót kö ve tô en a
be je len tô ott ho ni in ter ne te lé rés sel vagy akár
mo bil te le fon ról is meg te he ti a be je len té sét.
Ha ez alap ján az érin tett te rü let bel te rü let re
esik, a be je len tést a rend szer au to ma ti ku san
to váb bít ja az il le té kes ön kor mány zat hoz.

A rend szer az aláb bi cí men ér he tô el:
https://pbr.ne bih.gov.hu

Július 1-tôl már 
bírságol a hatóság
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ÜGYELJÜNK A 
PARLAGFÛRE!

Az Európai Parlamenti választás
nyáregyházi eredményei

NYÁRFA KFT. ÁLTAL 
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

SZELEKTÍV HULLADÉK GYÛJTÉSI IDÔPONTOK

A

A

T

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

J
A listát állító párt(ok) neve Kapott érvényes Arány

szavazat
FIDESZ-KDNP 332 52,37 %
JOBBIK 154 24,29 %
MSZP 56 8,83 %
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 53 8,36 %
EGYÜTT-PM 22 3,47 %
LMP 17 2,68 %
A HAZA NEM ELADÓ 0 0,00 %
SMS 0 0,00 %



Leg utób bi be szél ge té sünk re 2012-
ben, meg vá lasz tá sát kö ve tô en alig
más fél év vel ke rült sor. Az óta sok
min den tör tént Nyár egy há zán. Me -
lyek azok az ered mé nyek, ami ket a
leg fon tos ab bak kö zött tart szá mon?

Ter mé sze te sen azo kat, ame lyek leg in -
kább szol gál ják a la ko sok ér de ke it. Leg -
utóbb még csak be szél tünk ró la, de ma
már lát ha tó, ta pasz tal ha tó, hogy meg -
kez dô dött a szenny víz-be ru há zás II. üte -
me, sôt, a ter vek sze rint ôs szel be is fe -
je zô dik az épít ke zés. A má sik je len tôs
fej lesz tés a 4605-ös szá mú kö zút te le -
pü lé sün kön be lü li sza ka szá nak fe lú jí tá sa
volt. Ezek azok a kéz zel fog ha tó elô re lé -
pé sek, ame lye ket már rég óta – tel jes
jog gal – várt a la kos ság. Úgy is fo gal -
maz hat nék, hogy el vár ták tô lünk, hogy
min dent te gyünk meg e fej lesz té sek
meg va ló sí tá sá ért. Emel lett min dig úgy
érez tem, a la ko sok bi za lom mal vol tak
irán tunk, hogy el tud juk ér ni eze ket a
cé lo kat. Ezú ton is kö szö nöm min den ki -
nek a tü rel met, és a be ru há zá sok so rán
ta nú sí tott hoz zá ál lá sát.

A csa tor na épí tés sel kap cso lat ban
azért nem csak po zi tív vé le mé nyek
ol vas ha tók a kö zös sé gi ol da la -
kon…

Va ló ban, és ezek nek a fel ve té sek nek, pa -
na szok nak mi is fo lya ma to san han got
adunk. Saj nos az in du lás kor elég sok ba -
junk volt a ki vi te le zô cég gel, el sô sor ban a
hosszú idô re ott ha gyott, csú nya és bal -
eset vesz élyes nyi tott ár kok, göd rök mi att,
va la mint a mun ka fá zi sok össze han go lá -
sá nak hi á nya, és a nem meg fe le lô út-,
pad ka-, árok-, ill. jár da hely re ál lí tá sok

mi att. Az épí té si vál lal ko zó kat több ször fel
kel lett szó lí ta nunk a mun ka te rü let meg -
fe le lô hely re ál lí tá sá ra, hi szen a la kos ság
már az ön kor mány zat tól vár ta a rend be -
té telt, pe dig nem mi ás tuk ki a göd rö ket.

A ki vi te le zôk nek el kell fo gad ni uk, hogy
ad dig nem ve szünk vissza mun ka te rü le -
tet, amíg ezek a prob lé mák fenn áll nak.
Ezt le szá mít va az épít ke zés a meg fe le lô
ütem ben ha lad, a tisz tí tó te le pen má jus -
ban el in dult az egy éves pró ba üzem.

A fe lú jí tott össze kö tô út va ló ban
nagy elô re lé pés, de csak egy volt a
sok rossz mi nô sé gû út kö zül…

A leg több pa nasz és ké rés az utak kal
kap cso lat ban ér ke zik. Az em be rek rend -
kí vül elé ge det le nek azok ál la po tá val, ami
ért he tô. A nyár egy há zi uta kat, ut cá kat
bor zal ma san el ha nya golt ál la pot ban örö -
köl tük meg, és a Kö zút ke ze lé sé ben lé vô
utak ra sem tud nék sok kal jobb jel zôt ta -
lál ni. Vég le ges, hosszú tá vú, jó meg ol dás
meg fe le lô alap pal ren del ke zô asz fal tos
utak épí té se len ne, ez azon ban olyan
költ sé ges, hogy csak ko moly pá lyá za ti tá -
mo ga tás sal le het ne meg va ló sí ta ni. Et tôl
füg get le nül tö re ked tünk ar ra, hogy erônk -
höz – pénz ügyi le he tô sé ge ink hez – mér -
ten min den év ben tör tén jen út ja ví tás. Az
idei költ ség ve tés ben fon tos sze re pet ka -
pott az utak kal kap cso la tos rá for dí tá sok
meg ter ve zé se, a tes tü let több, rossz mi -
nô sé gû út fel újí tá sá ról dön tött, me lyek
épí té se ha ma ro san el kez dô dik.

Né há nyan úgy gon dol ják, hogy a
Nyár egy há za Fesz ti vál meg ren de -
zé se he lyett az ar ra szánt pénzt is
az utak ra kel le ne köl te ni.

Ter mé sze te sen én is azt gon do lom, hogy
az utak ál la po tá nak ja ví tá sa az egyik leg -
fon to sabb fel adat, de nem ér tek azok kal
egyet, akik en nek min dent alá akar nak
ren del ni. Mint ahogy egy csa lád ban is
szük ség van pi he nés re, ki kap cso ló dás ra,
szó ra ko zás ra, úgy egy te le pü lés nek is jár
az a né hány nap, ami kor ün ne pel. Ré gen
a köz sé gi bú csú volt az a hely, ahol ösz-
sze gyûlt a fa lu ap ra ja-nagy ja, ma a Nyár -

egy há za Fesz ti vál pó tol ja ezt, szín vo na las,
tar tal mas szó ra ko zá si le he tô sé get biz to -
sít va ez zel a fa lu bé li ek nek és az ide lá to -
ga tók nak egya ránt. Szá mom ra a leg fon -
to sabb, hogy olyan in gye nes ren dez vé -
nyen ve het nek részt a nyár egy há zi csa lá -
dok – gyer me kek, fi a ta lok, kö zép ko rú ak
és idô sek –, me lyet a kör nyé ken nem ta -
lál nak meg, és olyan mû so ro kat néz het -
nek vé gig, ami kért más hol a leg több
eset ben fi zet ni ük kel le ne. A más te le pü -
lé sek rôl ér ke zô ven dé gek – és a fel lé pôk
is – az el múlt évek ben mind el is me rô en
szól tak a ren dez vény rôl. Meg is mer ték és
meg sze ret ték köz sé gün ket. Nyár egy há zá -
nak enn él jobb PR nem kell.

Az el mon dot ta kon túl mit lát a leg -
na gyobb prob lé má nak a te le pü lé -
sün kön?

Én leg több ször nem prob lé má kat, ha nem
fel ada to kat lá tok. Nem azon ví vó dom,
hogy egy adott hely zet mi ért állt elô, ha -
nem azon kez dek el gon dol kod ni, hogy
le het ne azt a leg jobb mó don meg ol da ni.
A kép vi se lô-tes tü let eb ben ma xi má li san
part ner, ál ta lá ban si ke rül olyan meg ol dá -
so kat ta lál nunk, amik a leg több kép vi se -
lô szá má ra el fo gad ha tóak. Saj nos van -
nak azon ban ko moly, még az elô zô cik -
lus ból át hú zó dó fel ada tok, me lyek re
nincs kész vá la szunk, meg ol dá suk vél he -
tô en a kö vet ke zô kép vi se lô-tes tü let fel -
ada ta lesz. Emel lett sok olyan do log van,
ami ren ge teg mun kát emészt fel, de a la -
ko sok nem pro fi tál nak be lô le, nem lát ják
a mun kánk köz vet len hasz nát. Eze ket
most nem rész le tez ném.

Be szél jünk vi dá mabb té mák ról.
Hogy áll nak az el nyert pá lyá za tok
meg va ló sí tá sai?

A fel sô nyá regy há zi kis mé re tû sport pá lya
el ké szült. Sa ját költ sé gen épí tet tünk a
ka puk mö gé lab da fo gó ke rí tést, kar ban -

tar tó esz kö zö ket sze rez tünk be, és fo lya -
mat ban van a víz vé te li he lyek ki a la kí tá sa,
hogy a pá lyát lo csol ni tud juk. Át adá sát
jú li us ban ter vez zük. A Kasz ner Mar git
Mú ze um fal újí tá sa be fe je zô dött, az át -
adás idô pont ja egyez te tés alatt áll. Az in -
for má ci ós- és üd vöz lô táb lák be szer zé se
fo lya mat ban van. Ha ma ro san el kez dô dik
az Egész ség ház és a Pol gár mes te ri Hi va -
tal ener ge ti kai kor sze rû sí té se, je len leg a
ki vi te le zô ki vá lasz tá sa zaj lik. A be ru há zás -
hoz ön erô-tá mo ga tást is nyer tünk, így
né hány olyan fe lú jí tást is el vég zünk majd,
ame lyek ugyan a pá lyá zat ban nem el szá -

mol ha tó ak, de ér de mes azo kat el vé gez -
nünk a kor sze rû sí tés sel egyi dô ben. A Ko -
vács Ist ván Mû ve lô dé si Ház fel újí tá sát is
el kezd jük né hány hé ten be lül. Ez az épü -
let kül sô-bel sô fes té sét, a szín pad és a
nagy te rem fel újí tá sát, öl tö zô ki ala kí tá sát,
va la mint in for ma ti kai-, hang- és fény -
tech ni kai esz kö zök be szer zé sét je len ti.

Öröm te li, hogy ilyen hosszú ra si ke -
re dett a fel so ro lás. Csak pá lyá za -
tok ból le het eze ket meg va ló sí ta ni?

Meg le het ne sa ját for rás ból is, de pá lyá -
zat út ján ér de mes. Na gyon ke vés ön kor -
mány zat tud ilyen mér té kû be ru há zá so -
kat sa ját ma ga meg fi nan szí roz ni, ál ta lá -

ban nem is te szik. Már az is nagy do log,
hogy az ön erôt min den gond nél kül biz to -
sí ta ni tud juk ezek hez a fej lesz té sek hez.
Ter mé sze te sen a ki sebb lép té kû, né hány
szá ze zer, vagy ma xi mum 1-2 mil lió fo rint

ér té kû „be ru há zá so kat” igyek szünk pá -
lyá za tok hi á nyá ban is meg va ló sí ta ni.
Ilyen pl. a köz te me tô nél vég zett tér kö ve -
zés, ke rí té sé pí tés, a busz me gál lók fe lú jí -
tá sa, a fel sô nyá regy há zi óvo da te ra szá -
nak be épí té se és új öl tö zô ki a la kí tá sa, az
al só nyá regy há zi óvo dá nál par ko ló és ke -
rék pár tá ro ló lé te sí té se, a te ra szok ár nyé -
ko lá sa, de ide tar to zik a vil la nyosz lo pok ra
tör té nô vi rá gok ki he lye zé se, vagy az új
ka rá cso nyi dísz vi lá gí tá sok be szer zé se is.
Re mé lem a jö vô ben még több ilyen „ap -
ró fej lesz tést” tu dunk majd meg va ló sí ta ni
a ko mo lyabb pá lyá za tok mel lett.

Ko ráb bi vá la szá ban ki tért ar ra,
hogy az át hú zó dó fel ada tok kal az
új kép vi se lô-tes tü let nek is lesz
dol ga. Né hány hó nap múl va ön kor -
mány za ti vá lasz tá sok lesz nek. Ön
meg mé ret te ti ma gát is mét?

Úgy gon do lom, hogy ad dig kell va la ki nek
a rá bí zott vagy akár ön ként vál lalt fel ada -
tát vé gez nie, amíg azt meg fe le lô oda -
adás sal, kel lô mo ti vá ci ó val, aka rat tal
tud ja el lát ni úgy, hogy köz ben nem tá vo -
lo dik, ha nem fo lya ma to san kö ze le dik ki -
tû zött cél ja fe lé. Az én ese tem ben ezt a
célt a la ko sok szab ták, szab ják meg: egy
él he tô, biz ton sá gos, fej lô dô, a szol gál ta -
tá sa it bô ví te ni tu dó kö zség ben sze ret né -
nek él ni, ahol a leg ap rób bak tól a le gi dô -
seb be kig min den ki jól érez he ti ma gát.
Az el múlt 4 év ben csak annyit ér tünk el,
hogy si ke rült fel áll nunk. To vább kell, és
so kat kell még dol goz nunk ah hoz, hogy el
is tud junk in dul ni ezen az úton. Én kész
va gyok rá.

Az in ter jú a 
kö vet ke zô szám ban 
foly ta tó dik.

KÉ SZÍ TET TE:
SZED RE SI NÉ

SZLA MA TÍ MEA

Több mint 2 évvel ezelôtt jelent meg újságunkban interjú Mészáros Sándor polgármesterrel.

Az azóta eltelt idôszak történései, és a közelgô önkormányzati választások miatt is fontosnak

éreztem, hogy újra, „hivatalosan is” szót váltsunk egymással.
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MÉG CSAK AZ ÚT ELEJÉN VAGYUNK
BESZÉLGETÉS A POLGÁRMESTERREL

INTERJÚINTERJÚ

„…elvárták tôlünk, 
hogy mindent tegyünk 

meg e fejlesztések 
megvalósításáért.”

„Tovább kell, és sokat kell
még dolgoznunk… ”

Egészségház – ráfér a felújítás

A Felsõnyáregyházán kialakított
kisméretû sportpálya



ver seny zô ket és a ven dé ge ket a
2014. évi pest me gyei cse cse -
mô gon do zá si ver se nyen so ha

nem lá tott, szín vo na las és a szer ve zet ní -
vó já hoz il lô, iga zi vö rös ke resz tes han gu lat
fo gad ta: az emb le ma ti kus de ko rá ció, a
kép ve tí té sek, a ki he lye zett gyer mek raj -
zok, az ok ta tá si in téz mény fel lé pô i nek
mû sor szá mai, az egész na pos el lá tás mi -
nô sé ge és mód ja, a he lyi ak ti vis ták se gí -
tô kész sé ge va la mennyi részt ve vô szá má -
ra em lé ke ze tes ma radt.

A ren dez vényt a 2013-ban új ra ala kult,
ma már kö zel 100 fôs nyár egy há zi alap -
szer ve zet és az ok ta tá si in téz mény mint -
egy 44 fôs stáb ja szer vez te meg Re ich né
Tal lá rom Györ gyi alap szer ve ze ti el nök irá -
nyí tá sá val. A részt ve vô há rom fôs csa pa -
tok hat, vé dô nô ál tal ve ze tett gya kor la ti
ál lo má son mé ret tet ték meg ma gu kat.
Amíg a csa pa tok a fel ada tok meg ol dá sá -

val vol tak el fog lal va, ad dig a kí sé rô pe da -
gó gu so kat, vé dô nô ket he lyi lát vá nyos sá -
gok kal, lo vas ko csi ká zás sal, ba ba mú ze -
um lá to ga tás sal vár ták a he lyi ak ti vis ták.

Nagy se gít sé get nyúj tott emel lett a
ren dez vény meg va ló sí tá sá ban a te le pü -
lés és az in téz mény fenn tar tó szak mai és
anya gi tá mo ga tá sa: Mé szá ros Sán dor
pol gár mes ter úr se gít sé gé vel 50.000 fo -
rint tá mo ga tás ban ré sze sí tet te a ren dez -
vényt Nyár egy há za Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta, az épü let té rí tés men tes hasz -

ná la tát és 30.000 fo rin tot pe dig a KLIK
Mo no ri Tan ke rü let ve ze tô je, Far kas Zol tán
tan ke rü le ti igaz ga tó biz to sí tot ta.

Ezen tá mo ga tá so kon fe lül a he lyi alap -
szer ve zet még 30.000 fo rint ér té kû, nem
pénz be li tá mo ga tást gyûj tött a he lyi vál -
lal ko zók tól és ma gán sze mé lyek tôl a ren -
dez vény si ke res le bo nyo lí tá sá hoz.

AZ ERED MÉ NYEK RÔL:
A gyer mek ka te gó ri á ban 1. he lye zést ér -
tek el az Ül lôi Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos
Is ko la ta nu lói, a nyár egy há zi gyer me kek
az 5. he lyen vé gez tek.
Az if jú sá gi ka te gó ri á ban 1. he lye zett lett
az ócsai Bo lyai Já nos Gim ná zi um csa pa -

ta, Nyár egy há za eb ben a ka te gó ri á ban
nem in dult.
A két ka te gó ri á ban in du lók leg jobb jai
2014. má jus 31-én Szen te sen, az Or szá -
gos Cse cse mô gon do zá si Ver se nyen kép -
vi sel ték Pest me gyét.

A gör dü lé ke nyen le zaj ló, meg le pe té sek -
ben és fi gyel mes sé gek ben gaz dag me gyei
for du ló hosszú tá vú kö zös együtt mû kö dé -
sét ala poz za meg Nyár egy há za Nagy köz -
ség Ön kor mány za tá nak és a Ma gyar Vö -
rös ke reszt Pest Me gyei Szer ve ze té nek.

HÍD VÉ GI BA LÁZS I TE RÜ LE TI VE ZE TÔ

A hazai legnagyobb humanitárius szervezet egyik legfontosabb feladata a fiatalok 

családi életre nevelése, a családok egészségének megôrzése valamint a szülôi szerepre 

való felkészítése. Ebben nyújt már általános iskolás kortól segítséget a 15 éve 

megrendezésre kerülô felmenô rendszerû csecsemôgondozási verseny. A megyei 

fordulónak ebben az évben a Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. adott otthont.
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MEGYEI CSECSEMÔGONDOZÁSI
VERSENY VOLT NYÁREGYHÁZÁN

A

KÖZÉLET

he lyi em be re ket ba rát sá gos -
nak, jó in du la tú nak tart ja, akik
ha mar be fo gad ták, és ami na -

gyon fon tos egy or vos-be teg kap cso -
lat ban: meg bíz nak ben ne. Örül a nyár -
egy há zi pra xis nak, az or vo si hi va tást a
szí vén vi se li. Leg in kább azt sze re ti eb -
ben a szak má ban, hogy em be re ken
se gít; konk rét ered mé nye ket tud el ér -
ni az zal, hogy meg szün te ti a be te gek
pa na sza it. Min den egyes nap új ki hí -
vás szá má ra, min den nap új prob lé -
má kon kell el gon dol koz nia. Egy be ál lí -
tott vér nyo más, egy le vitt ko lesz te rin -
szint, egy be teg ség si ke res ke ze lé se
egya ránt nagy öröm szá má ra. A mun -
ká já val já ró nagy fe le lôs ség el len ére
min dig ked ves és fi gyel mes a be te gek -
kel, fon tos nak tart ja, hogy pá ci en se it
tü rel me sen vé gig hall gas sa, ami je len -
tôs mér ték ben meg könnyí ti a di ag nó -
zis fel ál lí tá sát. Sok he lyen ez saj nos
nem jel lem zô, mert az or szág ban or -
vos hi ány ural ko dik. Egy or vos ra sok kal
több fel adat há rul, mint az egyéb ként
el fo gad ha tó len ne, az or vo sok sok szor
ere jü kön fe lül dol goz nak, így ne héz ál -
lan dó an a leg na gyobb rész le tes ség gel
el jár ni. Ám Dr. Far kas Lász ló igyek szik
ala pos len ni, még ha ez több idôt is
vesz igény be.

Gyer mek ko rát Ru da bá nyán töl töt te,
egy idil li, vi dé ki kör nye zet ben, há zi ál la -
tok so ka sá ga közt. Éde sany ja ta ní tó -
nô, édes ap ja pe dig ha tó sá gi ál lat or -
vos. Az ál ta lá nos is ko lát és a gim ná zi -
u mot is Ka zinc bar ci kán vé gez te el.
Már egész fi a ta lon kör vo na la zó dott
ben ne, hogy or vos sze ret ne len ni. Mi -
vel két nagy báty ja is há zi or vos, a kez -
de tek tôl fog va be le lát ha tott a mun ká -
juk ba, s ez ösz tö nöz te ôt ab ban, hogy
ezt a hi va tást vá lassza. Fel sô fo kú ta -
nul má nya it a bu da pes ti Sem mel we is
Egye te men foly tat ta, majd a Csa lád or -
vo si Tan szék re nyert fel vé telt. A XVII.
ke rü let ben volt re zi dens, majd mi u tán
el dön töt te, hogy vi dé ken sze ret ne dol -
goz ni, gya kor la tát Mo no ri er dôn, Pác zi
dok tor mel lett vé gez te. Van két öccse,

akik kö vet ték nyom do ka it a pá lya vá -
lasz tás ban: ki seb bik öccse most ne -
gye dé ves az or vo si egye te men, na -
gyob bik öccse pe dig már re zi dens ke -
dik. Bár fel me rült az öt let, mi sze rint
ahogy pár kol lé gá ja, ô is kül föld re
megy dol goz ni, azon ban még is úgy
dön tött, hogy Ma gyar or szá gon ma rad.
Ezt a dön tést az óta se bán ta meg.

Ko ráb ban so kat spor tolt: a fo ci zás -
ban, a kor cso lyá zás ban, a ke rék pá ro -
zás ban, a fu tás ban, a te ni sze zés ben,
és az úszás ban is egya ránt ki pró bál ta
ma gát. To váb bá kak tu szo kat gyûj tött,
ré geb ben négy száz da ra bos gyûj te -
ménnyel büsz kél ked he tett. Eze ket a
te vé keny sé ge ket vi szont mos ta ná ban
kis sé el ha nya gol ta. Ki kap cso ló dás ra
sem volt túl zot tan ide je az utób bi idôk -
ben, ugyan is szü lôi se gít ség gel si ke rült

Mag ló don ven nie egy há zat, most en -
nek a fe lú jí tá sán mun kál ko dik. Bí zik
ben ne, hogy a nyá ron vagy ôsz kör nyé -
kén si ke rül be köl töz ni ük a pár já val,
aki vel im má ron há rom és fél éve él nek
együtt.

A pár ja Gyá lon há zi or vos, így a kol lé -
gá ja is egy ben. Eb bôl fa ka dó an sok -
szor ha za vi szik a mun ká ju kat, meg be -
szé lik az az na pi ta pasz ta la to kat. Nagy
se gít sé get je lent ne kik, hogy ha va la -
mi ben bi zony ta la nok, tud nak egy más -
nak se gí te ni. Dr. Far kas Lász ló vé le -
mé nye sze rint nem baj, ha va la ki nem
biz tos va la mi ben, ha nem az a lé nyeg,
hogy szí vén vi sel je a be teg sor sát.
A ké te lyek nek utá na kell jár ni, utá na
kell néz ni a sza ki ro da lom ban, vagy
meg kér dez ni más szak ma be lit.

Nagy vál to zást a jö vô re néz ve még
nem ter vez, örül a nyár egy há zi mun ká -
nak. Sze ret ne vi szont mi nél ha ma rabb
Mag lód ra köl töz ni a XVII. ke rü let bôl,
mert így az uta zá si idô Nyár egy há zá ra
ke ve sebb lesz.  Örül an nak, hogy az ön -
kor mány zat fel sze rel te a ren de lôt, és a
meg fe le lô esz kö zei meg van nak ah hoz,
hogy gyó gyít has son. Nem rég be épí tés -
re ke rült két hang szi ge telt aj tó, ami biz -
to sít ja, hogy az or vos-be teg pár be széd
a négy fal kö zött ma rad jon. A vér vé te li
he lyi ség most már nô vér szo ba ként is
funk ci o nál, így egy szer re akár két pá ci -
ens sel is fog lal koz hat nak, ez zel gyor sul -
hat az el lá tás. Vi szont még sze ret né, ha
egy mo der nebb kör nye zet ben, új bú tor -
za tú, fe lú jí tott ren de lô ben, vá ró ban tud -
ná fo gad ni a be te ge it.

Bár Mar jai Vik tor dok tor úr Nyár egy -
há zán töl tött éve i nek szá mát ne héz
lesz túl szár nyal ni, de bí zunk ben ne,
hogy Dr. Far kas Lász lót is ilyen so ká ig
tud hat juk majd köz sé gün kön, va la mint
hogy mun kás sá gá val egész sé ge seb bé,
és ezál tal bol do gab bá te szi az itt élô
em be rek éle tét.

FÁ BI ÁN FE LÍ CIA

Lassan egy éve már, hogy

Nyáregyházán dolgozik 

Dr. Farkas László háziorvos.

Úgy érzi, ez idô alatt 

megismerkedett 

a településsel, és sikerült

beilleszkednie.
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A

EGÉSZSÉGÜGY

„Minden egyes nap egy új kihívás…”



röm mel tölt el az is, hogy ma már
ka pok vissza jel zé se ket írá sa im mal
kap cso lat ban. Ta lán ez a leg fon to -

sabb, hi szen így biz to san tu dom, hogy el -
ol vas sák azo kat és mun kám nem hi á ba
va ló. S bár ol vas ni csak a na gyok, a fel -
nôt tek tud nak, még is ez a faj ta tö rek vés,
a ter mé szet meg is mer te té se, sze re te té -
re, meg óvá sá ra ne ve lé se, buz dí tá sa
még is in kább a leg ki seb be ket érin ti és
kell, hogy érint se.

Ezért is fo gad tam öröm mel 2012-ben
Li pót né Er zsi ke óvo da ve ze tô fel ké ré sét,
hogy a nagy cso por tos gyer me kek nek
tart sak elô adást a ma da rak ról. Is ten nek
há la ab ban az idô ben fész kelt az ovi hoz
kö zel egy szür ke légy ka pó pár mely nek
fész ke olyan ma gas ság ban volt, me lyet a
gyer kô cök – kis se gít ség gel – meg tud tak
ku kucs kál ni. Hi szem, hogy sok kal job ban
em lé kez nek a gye re kek a kis fé szek né zô
„te re pi ki rán du lás ra” mint a te rem ben
meg hall ga tott elô adá som ra. Mi vel a Nap -
su gár óvo dá ban és kör nyé kén sok ma dá -
ro dú van el he lyez ve pár éve dé del ge tett
ter vem volt egy az óvo dá ban el he lye zett
ma dá ri ta tó és für dô. Egy év csú szás sal az
idei év ben si ke rült. A Ma da rak és Fák
nap ját meg elô zô na pon, má jus 9.-én a
nagy cso por tos cse me ték kel va la mint
Anett, Zsó fi és Csil la óvó né nik se gít sé gé -

vel, el ké szí tet tük a par ko ló val szem be ni
te rü let re a kis ma dár für dôt, esz té ti ku san
ki ala kít va, víz par ti nö vé nyek kel és a gye -
re kek nek és szü le ik nek kö szön he tô en
még dí szí tô sze gély kö vek is ke rül tek a kis
„ta vacs ka” kö ré. Le ír ha tat lan öröm volt
néz ni ezek nek az okos kis gyer me kek nek
a vá ra ko zá sát és se gí tô kész sé gét, ami -

vel vé gig kí sér ték az egész dé le lôt töt, de
szá mom ra a csúcs pon tot a dél után szol -
gál tat ta: fi a i mért men tem a dél utá ni al -
vá suk után, ami kor Zsom bor fi am egyik
cso port tár sa édes ap já nak mu tat ta nagy

lel ke se dés sel dél elôt ti tény ke dé sünk
ered mé nyét és köz ben egé szen an gya li,
csi lin ge lô han gon un szol ta: „Apa ugye

te is csi nálsz ne künk ilyet ott hon? Ugye

csi ná lunk?”

Ne kem ez a je le net min den nél töb bet
ért és biz to sí tott afe lôl, hogy amit te szek
nem hi á ba va ló. Ezú ton is sze ret ném
meg kö szön ni a le he tô sé get a cik kek írá -

sá ra (re mé nye im sze rint a to váb bi írá sok -
nak is lesz va la mi kis hasz na), kö szö nöm
a Nap su gár Óvo da ve ze tô jé nek a le he tô -
sé get és min den dol go zó já nak a se gít sé -
get. Ké rem, a Ked ves Ol va só kat fo gad ják
sze re tet tel a 2014.évi Ma da rak és Fák
nap ja meg em lé ke zés óvo dai ké pe it.

MA DÁR BA RÁ TI ÜD VÖZ LET TEL

BÁ GYI RÓ BERT MIK LÓS

Pont egy évvel ezelôtt kért fel a NyárfaLevél szerkesztôje, 
hogy írjak pár sort az újságba a májusban tartandó Madarak
és fák napja kapcsán, a természetvédelemrôl, a madarakról 
és úgy általában a minket körülvevô környezetrôl. Visszanézve
az elmúlt egy évben közölt írásaimat örömmel tölt el, hogy
elvállaltam a feladatot, mert bár sokak számára egyértelmû
dolgokról esett szó, bizonyára mindig akadnak olyanok 
akik ezen kis írások segítségével tesznek valami hasznosat 
a körülöttünk élô vadonbeli apróságok érdekében.
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Eltelt egy esztendô…
EZ+AZ

Ö

köz tisz ta ság és a te le pü lé si kör -
nye zet fenn tar tá sa el sô ren dû köz -
egész ség ügyi ér dek, ezért en nek

elô moz dí tá sá ban min den ki kö te les hat -
ha tó san köz re mû köd ni, a szennye zô dést,
fer tô zést ered mé nye zô te vé keny ség tôl,
il le tô leg ma ga tar tás tól tar tóz kod ni. Az
egyes in gat la nok tisz tán tar tá sá ról az in -
gat lan tu laj do no sá nak, hasz ná ló já nak
(ha szon él ve zô jé nek, más nak a hasz ná la -
tá ban lé vô in gat la nok tisz tán tar tá sá ról
pe dig a hasz ná la ti jog gal ren del ke zô bér -
lô nek) kell gon dos kod ni.

INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK
KARBANTARTÁSA, TISZTÁNTARTÁSA

• Az in gat la nok hasz ná lói, tu laj do no sai
kö te le sek in gat la nu kat meg mû vel ni, il -
let ve rend be tar ta ni, gyom tól, gaz tól,
sze mét tôl – kü lö nös te kin tet tel a par -
lag fû tôl – meg tisz tí ta ni.

• Az in gat lan tu laj do no sa, ke ze lô je,
hasz ná ló ja kö te les tisz tán tar ta ni a
tu laj do ná ban lé vô in gat lan kö rü li
köz te rü le ten ta lál ha tó gya lo gút sza -
kaszt, és – ha a gya lo gút mel lett
zöld sáv is van – az út tes tig ter je dô
tel jes te rü le tet. (Köz tisz ta sá gi szem -
pont ból jár dá nak mi nô sül az a gya lo gos
köz le ke dés re ren delt ki é pí tett és ki épí -
tet len út te rü let, amely az in gat lan te -
lek ha tá rá tól az út test szé lé ig, sze gé lyé -
ig ter jed.) Az eh hez a te rü let hez tar to zó
gyep fe lü let, vi rág ágyás gon do zá sá ról, a
ka pu- és ga rázs be já ró sár ta la ní tá sá ról,
tisz tán tar tá sá ról is gon dos kod ni kell.
A tény le ges hasz ná ló, il let ve a tu laj do -
nos kö te les sé ge a jár da mel lett nö vô
gaz ki ir tá sa, a jár dá ra ki nyú ló ágak és
bok rok meg fe le lô nye sé se.

• In téz mé nyek, ke res ke del mi és ven dég -
lá tó-ipa ri egy sé gek és más el áru sí tó he -
lyek elôt ti jár da sza kaszt a tény le ges
hasz ná ló nak kell tisz tán tar ta ni füg get -
le nül at tól, hogy a sze mét üz le ti te vé -
keny ség bôl szár ma zik-e.

BEL TE RÜ LE TI VÍZ REN DE ZÉS

• Az in gat la non ke let ke zô csa pa dék víz
sa ját te rü le ten tör té nô el he lye zé sé rôl
az in gat lan tu laj do no sá nak kell gon -
dos kod nia, mint aho gyan ar ról is, hogy
az épü let te tô ze té rôl az esô víz, hó lé a
jár dá ra ne cso rog jon.

• A tu laj do nos kö te les sé ge a tu laj do ná -
ban lé vô in gat lan kö rü li köz te rü le ten ta -
lál ha tó jár da sza kasz mel let ti fo lyó kák
és csa tor na nyí lá sok (csa pa dék víz-el ve -
ze tô ár kok) tisz tí tá sa, gyom ta la ní tá sa,
to váb bá a jár mû be haj tó áte re sze i nek
rend sze res kar ban tar tá sa, tisz tí tá sa,
gyom men te sí té se és a csa pa dék víz za -
var ta lan le fo lyá sá nak biz to sí tá sa.

• Az ár kok kar ban tar tá sa kor kü lö nös
fi gyel met kell ar ra for dí ta ni, hogy a
csa pa dék víz az út ról (is) le tud jon
foly ni az árok ba. Hi á ba tud ná ugyan is
az el lát ni a ví zel ve ze té si, szik kasz tá si fel -
ada tát, ha nem víz gyûj tô ként funk ci o nál,
és az esô víz nem fo lyik be le! Ezért a kar -
ban tar tás so rán ki ke rü lô föl det, gyo mot,
ne az út és az árok kö zé he lyez zék, mert
ez zel meg aka dá lyoz zák az esô víz út ról az
árok ba tör té nô el fo lyá sát!

• Az in gat la nok elôt ti új áte re szek épí té -
se al kal má val a mû tárgy nak a mér té ka -
dó víz ho za mot ki ön tés és ká ro ko zás
nél kül kell el ve zet nie (az áte resz mé re -
te zé sé nél a ke resz te zett árok ban el ve -
ze ten dô leg na gyobb víz ho za mot kell fi -
gye lem be ven ni), mely rôl gon dos kod ni

az in gat lan tu laj do no sá nak (ke ze lô jé -
nek, hasz ná ló já nak) kö te les sé ge.

• A csa pa dék víz-el ve ze tô árok ba szeny-
nye zett (ola jos, vegy sze res stb.) vi zet
be ve zet ni ti los!

• El du gu lás vagy ron gá ló dás oko zá sá ra
al kal mas anya got (sze me tet, isza pot,
pap írt, tör me lé ket, tûz- és rob ba nás ve -
szé lyes anya got) a csa pa dék víz-el ve ze -
tô árok ba szór ni, be le ön te ni, be le se -
per ni, vagy be ve zet ni ti los!

• A te le pü lés te rü le tén bel ví zel ve ze tô
ár kok ba tisz tí tat lan szenny vi zet,
trá gya le vet le ve zet ni, part ja it sze -
mét vagy egyéb hul la dék le ra ká sá -
val (pl. össze gyûj tött ágak, le ve lek)
be szennyez ni ti los!

• Ti los az in gat la non ke let ke zett, bár mi -
lyen fo lyé kony szenny vi zet (pl. mo só-
vi zet) köz te rü let re, vagy a meg épült
szenny víz há ló zat tisz tí tó ak ná já ba át szi -
vattyú zás sal, vagy egyéb mó don ki en -
ged ni.

KA PU BE JÁ RÓ LÉ TE SÍ TÉS, FA ÜL TE TÉS

• Az in gat lan tu laj do nos a tu laj do ná ban
lé vô in gat lan kö rü li te rü le ten ta lál ha tó
pad kán és ár kon vég zett mun ká la to kat,
jár mû be haj tó-, áte re szé pí tést és áta la -
kí tást, fa- és cser je ül te tést an nak meg -
kez dé se elôtt a Pol gár mes te ri Hi va tal lal
egyez tet nie szük sé ges.

• Olyan ka pu be já ró épí té se ese tén, mely
ál la mi utat érint (te le pü lé se ket össze -
kö tô, ill. 4 és 5 szám je gyû utak) az il le -
té kes kö zút ke ze lô jé tôl kell az en ged -
élyt meg kér ni (Ma gyar Kö zút Nonp ro fit
Zrt. Pest Me gyei Igaz ga tó ság).

• Köz te rü le ten bár mi ne mû bur ko lat fel -
bontá sa csak a Jegy zô, az or szá gos kö z-
út há ló zat ba tar to zó utak te kin te té ben
az il le té kes kö zút ke ze lô jé nek hoz zá já -
ru lá sá val le het sé ges.

• Köz te rü le ten fát ki vág ni csak a
Jegy zô en ged élyé vel le het, pót lá si
kö te le zett ség gel.

Kérjük fentiek szíves betartását községünk tisztaságának fenntartása és védelme, 
valamint a biztonságos vízelvezetés érdekében, hiszen a településüzemeltetési feladatok 

megvalósításához a lakosság szoros együttmûködése is szükséges!

Településünk ingatlanjainak és közterületeinek rendezésével, gondozásával kapcsolatban
több esetben is tapasztaltuk, hogy a lakosok nem követik a köztisztasági rendeletben
rögzített szabályokat. Ezért az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.
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Tájékoztatás az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról, a belterületi vízrendezésrôl

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



a nu ár ban új kol lé ga nôt kö szönt het -
tünk pe da gó gus kö zös sé günk ben:
Bar tu szek Or so lyát, aki a Csi be cso -

port ba ke rült. Így most már min den cso -
port ban két óvó né ni ne ve li-ok tat ja a
gyer me ke ket.

A feb ru ár nagy ré sze far san gi ké szü lô -
dés sel telt el. Álar co kat ké szí tet tünk kü -
lön fé le tech ni kák kal, ver se ket, éne ke ket,
tán co kat ta nul tunk, majd kö zö sen el ké -
szí tet tük a Ki sze bá bot. Té lû zô rig mu sok -
kal, csö rög ve, za jong va ûz tük el a te let.

Far san gi mu lat sá gunk nak az Ál ta lá nos
Is ko la adott he lyet.

Nagy öröm szá munk ra, hogy nem csak
a gye re kek és mi óvo dai dol go zók, ha -
nem a szü lôk is jel mez be öl töz ve ön fe led -
ten tán col tak gyer me ke ik kel.

A be vé tel bôl sze ret nénk meg va ló sí ta ni
az ál ta lunk rég óta ter ve zett ovi-fa lut.

Eb ben a hó nap ban meg tar tot tuk a cso -
port szü lôi ér te kez le te ket, majd a fog adó
órá kat is a nagy cso por tos gyer me kek szü -
le i nek. Ilyen kor is mer tet jük fel mé ré se ink
ered mé nye it és kö zö sen igyek szünk el dön -
te ni is ko la é ret tek-e ezek a gye re kek.

A tör vé nyi vál to zá sok nak kö szön he tô en
már ci us ban fel ve het tünk egy pe da gó gi ai
asszisz tenst Mé szá ros Lil la sze mé lyé ben.

Az 1848-as for ra da lom mél tó meg em -
lé ke zé sé re min dig nagy hang súlyt fek te -
tünk. A gye re kek élet ko rá nak meg fe le lô -
en igyek szünk mi nél több is me re tet át ad -
ni, hogy már óvo dás ko ruk ban érez zék
en nek az ese mény nek a je len tô sé gét.

Ün nep lô be öl töz ve zász lók kal, ko kár -
dák kal, csá kók kal sé tál tunk ki a Nyáry
Pál em lék mû höz, ahol cso por ton ként el -
mond ták, el éne kel ték a gye re kek, amit
ta nul tak er re az al ka lom ra.

Már ci us 24-én a Fô vá ro si Báb szín ház -
ba lá to gat tunk el ovi sok kal és szü le ik kel
együtt. Ha tal mas él mény volt fel nôtt nek
és gye re kek nek egya ránt.

Áp ri lis ban nyílt na po kat tar tot tunk.
Az óvo dai be i rat ko zás elôtt „Ovi-nyi to ga -
tó ba” hív tuk le en dô ovi sa in kat. Ezek ben
a na pok ban szü le ik kel együtt bár me lyik

cso port ba be me het tek és így be te kin -
tést nyer het tek cso port ja ink min den na pi
éle té be.

Áp ri lis 14-én a le en dô el sôs ta ní tó né -
nik is el lá to gat tak hoz zánk, hogy meg is -
mer ked je nek az ôsz re hoz zá juk ke rü lô
gye re kek kel.

Hús vét tá jé kán is mét nagy ké szü lô dés
volt ná lunk. So kat kéz mû ves ked tünk.
Az óvo da fo lyo só it, fa li új sá ga it ta va szi
han gu lat ba „va rá zsol ták” a gye re kek. Iz -
ga tot tan ke res gél ték a fû ben el rej tett

cso ki to já so kat. Volt olyan cso port, aho vá
kincs ke re sô tér ké pet is kül dött a „nyu szi”
és en nek se gít sé gé vel ta lál hat ták meg
a cso ki kat.

Má jus ele jén a „Ma da rak és fák nap já -
ra” Bá gyi Zsom bor és Csa ba apu ká já val
kö zö sen ké szí tet te a gye re kek az ovi vi rá -
gos kert jé be egy ma dár für de tôt, me lyet
az óta is min den nap gon doz nak.

s szel a Csil le bér ci Út -
tö rô va sú ton, és a Bu -
da ke szi Va das park ban

vol tunk, idén má jus ban pe dig
Vi seg rád ra lá to gat tunk el.

Az idô já rás reg gel me gi jesz -
tett ben nün ket, mert egész
éj jel esett az esô, de mi re
oda ér tünk, a nap elûz te a fel -

hô ket, su ga rai ezüs tös ra gyo -
gás ba öl töz tet ték a Du nát. Ér -
ke zé sün ket egy sé ta ha jó vár -
ta, mellyel egy fe lejt he tet len
sé tát tet tünk a cso dá la tos

Du na ka nyar ban. Utunk kö vet -
ke zô ál lo má sa a Fel leg vár volt,
ahon nan még szebb ki lá tás
nyílt a táj ra, és amit a ha jó ról
lát tunk, ma dár táv lat ból te kint -
het tünk meg. Ez után két prog -

ram kö zül vá laszt hat tak a szü -
lôk, és a gye re kek: az egyik
a kas tély ját szó ház, a má sik
a bob pá lya volt. A vá lasz tás a
bob pá lyá ra esett, ami fe lejt -
he tet len él mény volt min den
gye rek és já té kos ked vû szü lô
szá má ra.

Ki rán du lá sunk utol só prog -
ram ja a mo gyo ró he gyi ját szó -
tér volt, ahol sok fé le fa já té kot
és hin tát pró bál hat tak ki a
gye re kek.

Is mét egy kel le mes na pot
töl töt tünk együtt a szü lôk kel

és a gye re kek kel, amit az bi -
zo nyí tott, hogy még négy óra -
kor sem akar tak ha za in dul ni.
Re mé lem, hogy min den ki kí -
ván sá gát si ke rült tel je sí te ni,
igaz, hogy tíz perc ké sés sel,
de a ha tó rás für de tés re ha za -
ér tünk.

KO VÁCS NÉ MA SZEL AN NA

TA GÓ VO DA VE ZE TÔ

Az idén év zá ró val egy be kö tött Anyák
na pi mû so rok kal ké szül tünk. Szebb nél
szebb aján dé ko kat ké szí tet tek a gye re kek
anyu ká juk nak, nagy ma má ik nak, és most
az apu kák sem ma rad tak ki. Szin te min -
den cso port ban kö szön töt ték ôket is egy-
egy vers sel. Szín vo na las, meg ha tó elô -
adá so kat lát hat tunk.

Per sze az év zá ró nem azt je len ti, hogy
mos tan tól csak ját szunk! Kol lé gá im mal kö -
zö sen to vább ra is vál to za tos te vé keny sé ge -
ket szer ve zünk gyer me ke ink nek: sé ták, ki -
rán du lá sok, pan cso lá si le he tô ség stb…

Jú ni us 13-án Gyer mek na pot tar tot -
tunk, mely re sze re tet tel vár tunk min den
ré gi és le en dô óvo dá sa in kat. Ug rá ló vár,
arc fes tés, ver seny já té kok szí ne sí tet ték
ezt a na pot.

Itt sze ret ném meg kö szön ni azok nak a
szü lôk nek a se gít sé gét, akik egész év ben
te vé ke nyen részt vet tek prog ram ja ink
meg szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban.

Vé ge ze tül min den ol va só nak vi dám
nya rat, jó pi he nést kí vá nok óvo dánk dol -
go zói ne vé ben is!

BAÁR ISTVÁNNÉ I ÓVODAVEZETÔ-HELYETTES

Szeretném Önöket tájékoztatni azokról az
eseményekrôl, melyek az elmúlt hónapokban
történtek a Központi Óvodában.

Évente kétszer is szoktunk autóbusz kirándulást szervezni a felsôsi óvodában,
mert eddig a gyerekek is, és a felnôttek is mindig nagyon jól érezték magukat.

TA GÓ VO DA (Jó kai út 1.)
Zár va: 2014. jú ni us 23- jú li us 20-ig
Nyi tás: jú li us 21.

KÖZ PON TI ÓVO DA (Ady End re út 1/A.)
Zár va: 2014. jú li us 21-au gusz tus 17-ig
Nyi tás: au gusz tus 18.

Az in téz mény nyá ri zár va tar tá sa alatt a gyer me kek óvo dai el lá tá sa 
az ép pen üze me lô óvo dá ban me gol dott.

Nap su gár Óvo da Nyár egy há za nyá ri zár va tar tá sa:
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Tisztelt Olvasók!

Autóbuszkirándulás Visegrádon
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z éle tü ket fél tô apos to lok, akik buj -
kál nak az em be rek fi gye lô sze me
elôl, ki men nek az ün nep lô tö -

meg be és nyil vá no san val la nak Jé zus ról,
hogy ô az Is ten Fia, ô a Mes si ás. Az apos -
to lok nem fél nek, nem fél tik az éle tü ket,
nyíl tan szól nak, cse le ked nek. Akik az -
elôtt so ha ki nem tet ték ha zá juk ha tá ra in
a lá bu kat, a Szent lé lek ere jé vel be jár ják
az ak kor is mert vi lá got, elv iszik az evan -
gé li u mot, vál lal ják a márt ír ha lált. Aki
ad dig fi a tal volt, az fel nôtt a fel adat hoz
(Já nos), aki idôs volt, az erôt ka pott hoz -
zá (Pál), aki at tól félt, hogy nem tud
majd mit mon da ni, az sza va kat ka pott
(Ist ván), aki be teg volt az erôt ka pott
(Pál). Mind annyi an tud ták mit kell ten -
ni ük, de nem volt hoz zá ere jük, bá tor sá -
guk, ki tar tá suk, a Szent lé lek ezt ad ta ne -
kik. Is ten Szent lel ke ál tal, az óta is kü lö -
nö sen ve lünk van, érez het jük szol gá la -
tunk ban, kül de té sünk ben, misszi ónk -
ban. Aj tó kat nyit elôt tünk, em be re ket
küld, le he tô sé get ad, fel vér tez, fel ráz,

Nap köz is tá bor: 2014. 07. 07-11. Hely szín: Nyár egy há za. Min den nap reg gel
7.30-tól vár juk a gyer me ke ket és 18.00-órá ig fog lal ko zunk ve lük. Az idô já rás
függ vé nyé ben min den nap a ter mé szet ben aka runk kint len ni a gye re kek kel, ahol
sza ba don tu dunk ját sza ni, ba ran gol ni, fel fe dez ni. Biz to sí tunk na pi há rom szo ri
ét ke zést és gaz dag prog ra mot.

Ba la to ni brin gás tá bor 2014. 07. 14-20. Hely szín: Ba la ton ke ne sé rôl in du lunk és hét
nap múl va ide sze ret nénk vissza ér kez ni, meg té ve 210 km-t. A mi tá bo runk, nem
az unat ko zós, egy mást pisz ká lós, Ba la ton ba be és ki haj tós tá bor, az ét ke zést men -
zán meg ol dós tá bor, de nem is az „in gye nes” pá lyá za ti tá bor. A tá bo runk alatt ké -
pet kap a gyer mek a Ba la ton min den old alá ról, min den part men ti te le pü lés rôl az
észa ki és dé li ol dal szép sé ge i rôl. Min den nap te ker nünk kell át la go san 30 km-t, de
egész nap ra el oszt va. Me net köz ben me gál lunk, für dünk, vá rat né zünk (Szig li get),
fa gyi zunk, meg néz zük a Ba la to ne de ri csi Af ri ka mú ze u mot. Min den nap sá tor ban
al szunk, van úgy, hogy kem ping ben, van úgy, hogy a Sal föl di Pá los ko los tor rom
lá ba i nál. A tá bor költ sé ge: 25.000 Ft.

Ti szai ví zi tú ra in di án ke nuk kal: 2014. 07. 28-08. 05. Hely szín: Ti sza becs tôl egé -
szen To ka jig eve zünk, 240-km ki lenc nap alatt. Em bert for má ló do log a ví zi tú rá -
zás, ab ban a for má ban, aho gyan mi gya ko rol juk 20-éve a Nyár egy há zi gye re kek -
kel. Ne künk min de nünk a ke nuk ban van, a ru hánk, a sá to runk, az élel münk, ezért
nincs kí sé rô au tó, nincs men zás be fi ze tés, ma gunk in té zünk min dent. Tu dunk
kem ping ben tá bo roz ni, de tu dunk egy út ba esô ho mok pa don is. Mi fô zünk, mi
ké szí tünk el min dent, bog rács ban, ser pe nyô ben. A ví zi tú ra min den ki szá má ra
fel ada to kat ad, hi szen sá tort kell ál lí ta ni, evez ni, fôz ni, tü zet rak ni, éj sza ka
ôr köd ni, be vá sá rol ni. A tá bor költ sé ge: 25.000 Ft.

A tá bo ra ink ról bô vebb in for má ció ta lál ha tó a gyü le ke zet hon lap ján, 
cik ke i ben és fo tó tá rá ban: http://ref nya regy ha za.fw.hu

Je lent ke zés a tá bo rok ra 
Ke le men Nor bert Re for má tus Lel kész nél: 06-70/316-0326 te le fon szá mon.

meg lát tat, meg edz, mun kál ko dik ben -
nünk. A fel nôtt em be rek ál ta lá ban tud -
ják a kor lá ta i kat, tud ják mi re ké pe sek
ma guk tól, így a hí vô em be rek is tud ják
azt, hol van az ô em be ri ké pes sé ge ik nek
a ha tá ra és hol van az, ami kor a Szent lé -
lek is be kap cso ló dik. Sok szor érez zük
azt, mi lyen dur ván át lép het jük a sa ját
ké pes sé ge ink ha tá ra it, ott van Is ten
Szent lel ke és ki pó tol, se gít. A Szent lé lek
ere jét nem hasz nál hat juk ön ké nye sen,
mert Is ten szu ve rén jo ga, hogy mi kor
ad ja. Re mél jük és vágy juk, de azt min -
den eset ben kap juk, nem el ér jük.
A Szent lé lek ere jét, Is ten or szá gá nak épí -
té sé re kap juk, em ber ha lá szat ra, hogy
mi nél töb be ket ment hes sünk meg a ke -
gye lem re. A meg men tés Jé zus Krisz tus
ke zé ben van, mi esz kö zök va gyunk,
mun ka tár sak, szol gák, de a leg na gyobb
Úr szol gá la tá ban, a leg ne me sebb ügy
kül de té sé ben. Em bert men te ni, gye re ket,
fi a talt, fel nôt tet és idô set, meg men te ni
ôket, hi szen Is ten nél kül az éle tük, biz to -

san a sö tét ol dal ra ve zet. Van, mi kor lát -
vá nyo san ve zet oda és van mi kor szé pen
las san, sod ród va, de min den kép pen oda
ve zet. A hí vô em be rek nek fe le lôs sé ge
van a töb bi em ber fe lé, kö te le zett sé ge,
hi szen a hí vô em ber is meg men tett em -
ber, a hi tet nem el ér te, ha nem aján dék ba
kap ta. A ke gye lem ízé nek kell át for mál -
nia, vál toz tat nia, elin dí ta nia tet tek re, ön -
zet len szol gá lat ra az Is ten gyer me ke it.

A hit aján dék, de sok min den a hit út -
ján ta nul ha tó, azért van a Szent írás az
em be rek ke zé ben, hogy ol vas sák, azért
van nak a lel ki pász to rok, hogy ta nít sák.
A ta ní tás hasz nos ide je a gyer mek kor, a
hit ta nó rák, gyer mek tá bo rok, va sár na pi
gyer mek Is ten tisz te le tek. A gyer mek ko -
ri ta ní tás mér föld kö ve a Re for má tus
Egy ház ban a Kon fir má ció. A kon fir má -
ció a hit meg val lá sa, a ta nu lás ról va ló
szám adás. A hi tét meg vall ja a gyer mek,
de meg vall ja a csa lád is. Azt a fo ga dal -
mat, me lyet a ke resz te lés nél tesz nek a
szü lôk, itt lát hat juk be tel je sül ni, vagy
ha mis ígé ret ként meg va ló sul ni, mi kor
ar ra hi vat koz nak, hogy nincs ked ve a
gyer mek nek a vizs gá hoz, a hit tan hoz.
Szép do log tel je sí te ni a fo ga dal ma in kat,
ten ni ér te, har col ni, ha kell és küz de ni,
pél dát mu tat ni, meg sze ret tet ni, meg -
ked vel tet ni. Mi ért? A gyer me kért, hi -
szen er re ne ki lesz szük sé ge az éle te so -
rán és azon túl. A hit hez va ló hoz zá se gí -
tés a leg na gyobb ne ve lé si fel ada ta az
em ber nek, mert ha ezt meg nye ri, ak kor
min dent meg nyert, és ha ezt el buk ja,
alap já ban min dent el vesz tett. A hit fel -
vér te zi a rá vá ró fel ada tok ra, ki hí vá sok -
ra, csá bí tá sok ra, bu ká sok ra. Is ten min -
dig ve le lesz, a szü lô el kell, hogy en ged -
je a gyer mek ke zét. A pün kösd a gyü le -
ke ze tünk ben a kon fir má ció ün ne pe is, a
gyer me kek vizs gá ja, meg mé ret te té se, el -
sô Úr va cso rá ja, hi szen gyer mek bôl fel -
nôt té vált hit ben, sa ját ma ga fe lel bû ne i -
ért. Ne ki kell im má ron har col nia el le ne,
ne ki kell já rul nia a ke gye lem asz ta lá hoz.
A kö zös sé günk nagy ün ne pe, mi kor
újabb, le het sé ges mun ka tár sa kat kö -
szön tünk, fo ga dunk ma gunk kö zé. Re -
mény ke dünk, hogy meg ér zik, mit je lent
em ber ha lásszá len ni, re mény ke dünk,
hogy a csa lád is meg ér zi, hogy gyer me -
kük elôtt a leg fon to sabb aj tó nyíl hat
meg. Is ten áld ja meg azo kat a csa lá do -
kat, akik ezt fon tos nak tar tot ták. A kon -
fir má lók 2014-évi név so ra: Fé nyes Gré -
ta, Kar nai Fan ni, Ke men cei Márk, Ke le -
men Ré ka, Kun Mar ti na, Má té Be á ta,
Pász tor Szi lárd, Ser fô zô Raj mund.

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

Pszi chi át ri ai sze rek 
vi sel ke dé si prob lé mák ra?

a gyer me ke „ta nu lá si prob lé má ra”
vagy „vi sel ke dé si rend el len es ség”

mi att pszi chi át ri ai sze re ket szed, és úgy
ér zi, hogy a gyer mek ál la po ta sem mit
sem vál to zott vagy rosszab bo dott emi att,
ke res se az Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em -
be ri Jo go kért Ala pít ványt. Az ala pít vány tól
in gye nes tá jé koz ta tó ki ad vány is kér he tô
a hi pe rak ti vi tás té má já ban.

Cím: 1461 Bu da pest, Pf.: 182.
Te le fon: 06 (1) 342-63-55, 

06-70-330-5384
E-ma il: in fo@cchr.hu
We bol dal: www.em be ri jo gok.hu
Min den in for má ci ót bi zal ma san ke ze lünk!

Sérelmek a pszichiátrián
lapítványunk közel 20 éve biztosít

INGYENES jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátri-
ai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerôse
ilyen helyzetben van, illetve tudomása
van ilyen esetrôl, kérjük jelezze az alábbi
elérhetôségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 

06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Mi kor eze ket a so ro kat írom, Pün kösd ün ne pe kö ze leg, a 
Szent lé lek ki ár adá sá nak ün ne pe. A Szent há rom ság, har ma dik
tag ja a Szent lé lek, aki Jé zus Krisz tus menny be me ne tel után 
ér ke zik meg az Apos to lok kö zös sé gé re, majd a Je ru zsá le mi el sô
ke resz tyén gyü le ke zet tag ja i ra. A Szent lé lek ki áradt az em ber re
és az em ber oly dol gok ra lett ké pes, amely re az elôtt so ha.
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Tisztelt Olvasók, 
Keresztyén Testvéreim!

NYÁRI TÁBORAINKÁLDÁS, BÉKESSÉG!
EGYHÁZI ÉLET FELHÍVÁSOKEGYHÁZI ÉLET
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ter mé szet élô sze rep lôi cso dá la -
to san ké pe sek le kö vet ni, rep ro -
du kál ni, a fa juk fenn ma ra dá sát

elô se gí tô kö rül mé nye ket. Lé te zik egy
légy faj, amely kül se jé ben meg té vesz té sig
ha son lít a da rázs ra. Ural ko dó an tû nik fel
kör nye ze té ben. A va ló ság ban azon ban
csak kül sô je gyei fe nye ge tô ek. Az ár tal -
mat lan ro var „okos sá ga” mind össze
annyi, hogy tá vo li, har ci as ro ko ná nak a
csí kos sár ga pó ló ját köl csö nöz te ma gá -
nak. Ami vi szont ép pen elég ah hoz, hogy
akár ra ga do zó ro var tár sai is messzi re el -
ke rül jék.

Lé te zik olyan kí gyó fé le, ami nôs tény
bo ga rak lé gyott ra hí vo ga tó je le it ké pes
utá noz ni. A sze re lem tôl bó dult és a hely -
szín re tó du ló gya nút lan hím bo ga rak a
hôn óhaj tott nász he lyett a kí gyó val kény -
te le nek ran de vúz ni, így gon dos kod va an -
nak bô sé ges va cso rá já ról.

Ho gyan vé le ked jünk a ter mé szet eme,
a mi mik ri fo ga lom kö ré be so rol ha tó je len -
sé ge i rôl? Min dez zse ni á lis, már-már in -
tel li gens át ve rés, vagy eset leg cso da?

Tu do má nyos ma gya rá za to kat még a leg -
ki rí vóbb mi mik ri re is ta lál ha tunk. De…
ér de mes a je len ség kap csán to vább gon -
dol kod nunk.

Fel me rül a kér dés, hogy ná lunk, em be -
rek nél rá is mer he tünk-e a mi mik ri jel leg -
ze tes je gye i re és je len sé ge i re? Ho gyan
mu tat ko zik ez meg? Gon dol koz zunk el az
aláb bi a kon.

Va jon a biz ta tó an mo soly gó em ber va -
ló ban min dig jó ked vû és vi dám, aki nek
fe lénk su gár zott ér zel me i ben fel té tel nél -
kül meg bíz ha tunk? A po li ti kus szá já ból
meggyô zô en hang zó ígé re tek va jon
arany ba fog lalt iga zsá gok? A fô nö két csil -
lo gó szem mel hall ga tó és ra jong va mo -
soly gó be osz tott va jon azt ér zi be lül, amit
kí vül meg je le nít? Nem le het, hogy eset -
leg a po kol ba kí ván ja fe let te sét? A mé -
reg drá ga árut a kör nye ze te fe lé fel tû nô en

vizs gá ló, majd tün te tô leg le gör bült száj jal
fity mál va vissza te vô vá sár ló iga zán elé ge -
det len a vizs gált áru mi nô sé gé vel?

Ha vissza te kin tünk a múlt ba, mi mik ri re
tör té nel münk is sok pél dá val szol gál.
Lo vas hon fog la ló ôse ink hosszú idôn át
be vált har ci tak ti ká ja volt, hogy se re gük
ve re sé get szín lel ve me ne kült. A di a da lit -
tas ül dö zôk gya nút la nul ro han tak be le az
ad dig rej tôz kö dô ol dal se re gek nyíl zá po rá -
ba. Olyan har ci tak ti ka is is me re tes, mi -
sze rint ro ha mo zó ôse ink har cos se re -
gé nek kb. egy har ma da nem a gyô zel mi
ki ál tás tól har so gó har cos, ha nem csak a
se reg ben vág ta tó lo vas nél kü li „har cos”
ló volt. Ilyen for mán vi szony lag ke vés em -
ber rel le he tett ha tal mas se reg be nyo má -
sát kel te ni. Ko runk há bo rú i nak har ci
tech ni kái sem nél kü löz ték a fél re ve ze tés
kü lön fé le esz kö ze it.

A mi mik ri je len sé gét bé ké sebb te rü le -
te ken, a min den nap ja ink ban is fel fe dez -
het jük. Lás suk akár ze nei vi lá gun kat és
kul tú rán kat. A hat va nas évek rock/pop vi -
lágsz tár ja it szá mos egy üt tes és éne kes
utá noz ta mind kül sô leg, mind ze ne i leg.
Gon dol junk csak Elv is re, vagy a Be at les -
re. Mi ért kel lett en nek így len nie? A vi -
lágsz tá rok nem vol tak el ér he tôk. A he lyi,
fel ka pasz ko dó ze né sze ket vi szont – akik
a fa vo ri tok kül se jét vagy stí lu sát je le ní tet -
ték meg – a kö zön ség az ab szo lút ide á lok
he lyé re emel te. Di vat- és ze ne dik tá to rok
ez rei raj zot tak ki, egy faj ta kul tu rá lis fel vi -
rág zás kor sza ka kö szön tött be, szem be -
for dul va az ad dig ural ko dó kon zer va tív
né zet tel és fel fo gás sal. A jól fé sült sztá rok

ha ja „ki lé pett med ré bôl”, a tisz ta ének -
hang he lyét át vet te az üvöl tô-or dí tó
„ének”, ami gyak ran vált hör gés sé, vagy
ar ti ku lá lat lan vi sí tás sá. A láz adó fi a tal kö -
zön ség er re in dult be, er re moz dult. Az
akusz ti kus hang sze rek tisz ta hang ját fel -
erô sí tet ték, és kü lön fé le elekt ro mos kü -
tyük kel tor zí tot ták, nyes ték, gyûr ték és
csa var ták. Tra péz nad rág, di gó és punk
fri zu ra, fol tos far mer, szi mat sza tyor, ri cse-
ken dô, acél be té tes ba kancs stb., mind-
mind egy-egy kor szak ti pi kus di vat-ele -
me ként je lent meg a min den na pi élet -
ben. Az irány vo nal sza ka dat la nul vál to zott
és ez a vál to zás nap ja ink ban is tart. Je len
ko runk ban saj nos olyan vesz élyes ele mek
is fel tûn tek, mint pl. a tu da tot be fo lyá -
so ló ká bí tó sze rek, jó ked vet sti mu lá ló,
pszi chét be fo lyá so ló dro gok, szin te ti kus
anya gok. Még a kö rül te kin tô fi a ta lok is,
akik azt mond ják: „Csak ma bu li zunk!”,
még ôk is a hol na pi dro gok ha mis vi lá ga
iránt von zód nak, ami az tán el fe di éle tük
va lós cél ja it és ki hí vá sa it, ön meg va ló sí tá -
suk iga zi örö mét, gyö nyö rû sé gét.

A mi mik ri je len sé ge per sze nem vo nat -
koz tat ha tó el az idô sebb kor osz tály tól
sem. A ko pa szok pa ró kát húz tak, a kö vé -
rek fû zô vel pré sel ték ma gu kat so vánnyá,
az ala csony ter me tû ek ma gas sar kú láb -
be lit vá lasz tot tak. Az él te sebb höl gyek fi -
a ta labb nak akar tak lát sza ni a koz me ti kai
sze rek tôl, haj- és egyéb fes té kek tôl, sôt a
bo to xos ke ze lé sek tôl és plasz ti kai mû té -
tek tôl. Nap ja ink ban mil li ár dok lan dol nak
a szép ség ipar ve gyi la bo ra tó ri u ma i ban és
a ter mé kek rek lám ja i ban. A meg let tebb
kor ter mé sze tes szép sé gét el fe dik. A mi -
mik ri ben min den ki érin tett le het. Így a
kér dés leg in kább az, ho gyan vi szo nyul -
junk eme je len sé gek hez? Mert min de zek
fel fog ha tók ter mé sze tes nek és ért he tô -
nek is. Mi ért?

Az ut cán, a bolt ban más kép pen be szé -
lünk, más kép pen vi sel ke dünk, mint ott -
hon. A mun ka he lyen lel ke sen bó lo gat va
fo gad juk el a ve ze tôk „ki vá ló” öt le te it és
uta sí tá sa it, igye kez ve ken dôz ni az eset-
leg el té rô vé le mé nyün ket. A kö zös ség ben
igyek szünk ma ga biz tos nak, erôs nek lát -
sza ni, su gá roz zuk a füg get len do mi nan ci -
át. Ho lott le het le súj tó gond ja ink ban mi
ma gunk is alá rend el ve va gyunk má sok -
nak és a kö rül mé nyek nek, mi ma gunk
va gyunk ki szol gál ta tot tak. Va jon med dig
hasz nos ne künk a hét köz na pi mi mik ri, és

mi kor tól vál to zik át ve rés sé, be csa pás sá,
ha mis ön meg va ló sí tás sá, eset leg öná mí -
tás sá? Mint min dig, most is a ked ves Ol -
va só ra bí zom a kér dés meg vá la szo lá sát
az aláb bi ak meg fon to lá sá val.

Ami kor mi mik ri vel ta lál ko zunk, el ôször
min dig tart sunk ön vizs gá la tot. Jó és ter -
mé sze tes a ma gunk ál tal gya ko rolt mi mik -
ri, ami kor má sok nak tá ma sza le he tünk,
ami kor bíz nak ben nünk, ami kor erôt su -
gár zunk, ami kor ön zet le nül se gí tünk, ami -
kor épít és ér té ket kép vi sel, amit meg je le -
ní tünk vagy lét re ho zunk. Rossz a mi mik ri,
ami kor ön zô ön ér dek bôl mu tat ko zunk

más nak, hogy több nek lás sa nak min ket,
mint amik va ló já ban va gyunk. Le het az ki -
csi nyes ség, ha ta lom vágy, ha mis ság, át ve -
rés, csa lás, szem fény vesz tés. Fi gyel jük
meg: min dig a ter mé sze tes és iga zi én jét
mu ta tó em ber hez von zó dunk leg in kább.
Az egye nes ség és tisz ta ság eré nye min dig
von zó és pél da adó.

Igye kez zünk nyíl tan és böl csen szem lél -
ni a kö rü löt tünk lé vô, né ha ért he tet le nül
bo nyo lult, min dig más mi lyen nek mu tat -
ko zó „mi mik ri” vi lá got.

FO DOR JÓ ZSEF

Gyönyörû, arasznyi, hússzínû kaktusz-virág. Mosolyogva

megszagoljuk… és döbbenet! A rothadó, bomló hús

gyomorforgató szagára ismerünk rá. A legyek százait

vonzó és csalogató illat ilyen módon segíti elô a virág

beporzását. Óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés: 

vajon hogyan képes éppen ezt az extrém illatot 

produkálni, egyszerû növénykénk?

16 I   NYÁRFALEVÉL I   2014. JÚNIUS 2014. JÚNIUS I   NYÁRFALEVÉL I   17

Mimikri – No hát… 
hiszen pont olyan, mint…

A

EZ+AZ EZ+AZ

Tisz telt Nyár egy há zi Pol gá rok!
aj nos is mé tel ten pó tol nom kel lett a te me tôi szer szá mo kat. Négy ka pa, négy
ge reb lye, négy kan na tûnt el a kö zel múlt ban.

Ké rem Önö ket, úgy vi gyáz za nak a szer szá mok ra, mint ha a sa ját juk len ne! Ha vé -
let le nül ész re ve szik a ron gá lást, ké rem hív ják fel a ron gá lók fi gyel mét, hogy ez
egy te me tô ben nem il lik.

Tisz te let tel ké rem, hogy a hasz ná lat után ar ra a tar tó ra he lyez zék vissza az
esz kö zö ket, ahon nan azo kat el vet ték. Na gyon kel le met len az, ami kor a két
tar tó kö zül, csak az egyi ken ta lál ha tók a szer szá mok.

MEG ÉR TÉ SÜ KET KÖ SZÖ NÖM!
MASZEL LÁSZLÓ I ALPOLGÁRMESTER

A TE ME TÔ NYIT VA TAR TÁ SA
IDÔ SZAK HÓ NA POK NYIT VA TAR TÁS
NYÁ RI áp ri lis 1.-ok tó ber 31. 06.00-21.00
TÉ LI no vem ber 3.-már ci us 31. 07.00-17.00

Ha lot tak Nap ján a te me tô es te nem zár be,
reg gel 7 órá tól más nap 17 órá ig fo lya ma to san nyit va tart.

S
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RECEPTTÁR

TÉSZTASALÁTA ROPOGÓS CSIRKÉVEL

FINOM MEGGYES PITE

A tész ta a vi lág leg egy sze rûbb fo gá sai kö zé tar to zik, gya kor lat lan sza ká csok is bát ran 
be le vág hat nak, mert igen ne héz el ron ta ni. A tész ta sa lá ta még enn él is egy sze rûbb, hi szen csak 
a tész tát kell fôz ni. Ar ra ügyelj csu pán, hogy ne fôzd túl, hogy le gyen mit rág ni a ro po gós 
zöld sé ge ken kí vül is. Egy fi nom tész ta sa lá ta könnyû ebéd, de egy ben táp lá ló is, és min den ben ne
le het, ami re eb ben a nagy me leg ben szük sé ged van: egy kis zöld ség, né mi hús és per sze tész ta.

HOZ ZÁ VA LÓK
• 25 dkg csir ke mell
• 25 dkg tész ta
• 10 dkg ba con
• 2 szál új hagy ma
• 1,5 dl na túr jog hurt
• 1 pri ta min pap ri ka
• 1 ma rék fe ke te 

olí va bo gyó
• 1 ge rezd fok hagy ma
• só
• fris sen ôrölt bors
• olaj

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A tész tát fôzd ki bô, sós víz ben, ne túl pu há -

ra, in kább rág ni kell jen, mint, hogy szét fô jön.
2. A húst tisz títsd meg ala po san, majd sózd be,

és vágd egé szen ap ró koc kák ra, aho gyan a
ba cont is. For ró síts egy kis ola jat, kezdd el
ben ne pi rí ta ni a sza lon nát, majd pár perc
múl va add hoz zá a csir ke húst is.

3. Ma gas lán gon, gyor san süsd át a hú so kat, így
pár perc alatt meg pi rul nak, és mi vel ap ró
koc kák ra vág tad ôket, át is sül nek. Az új hagy -
mát ka ri kázd fel, a pri ta min pap ri kát koc kázd
fel, az olí va bo gyó kat vágd négy rész be, majd
eze ket tedd egy tál ba.

4. Ha el ké szült a tész ta, szûrd le, ke verd hoz zá a
húst, a zöld sé ge ket, majd nyomd a jog hurt ba
a fok hagy mát, és azt is ke verd az egész hez,
ôrölj rá juk egy kis bor sot, és már kész is vagy.
Hi de gen és me le gen is fo gyaszt ha tó.

EL KÉ SZÍ TÉS
1. Ma goz zuk ki a meggyet, majd

te gyük szû rô be, hogy tel je sen
le cse peg jen, mi e lôtt a tész tá -
ra szór juk. A to já sok sár gá ját
te gyük ke ve rô tál ba, ad juk
hoz zá a fel koc ká zott, pu ha va -
jat, a re szelt cit rom hé jat, a
va ní li ás cuk rot és a por cuk rot,
majd ro bot gép pel ke ver jük jó
ha bos ra. A to já sok fe hér jét
kezd jük el hab bá ver ni, majd
ka na lan ként ad juk hoz zá a
kris tály cuk rot, és ad dig ver -
jük, míg jó ke mény ha bot ka -

punk. Ez után fa ka nál lal ap rán -
ként, óva to san ke ver jük a to jás -
sár gás-va jas masszá hoz a ke -
mény re fel vert ha bot. A lisz tet
ke ver jük össze a sü tô por ral,
majd szi tál juk a ha bos masszá -
hoz, és szin tén fa ka nál lal, óva to -
san ke ver jük össze.

2. A tep sit bé lel jük ki sü tô pa pír ral,
majd önt sük be le a tész ta fe lét.
Szór juk meg a meggy fe lé vel,
majd önt sük rá a ma ra dék tész -
tát. A te te jét egyen le te sen si -
mít suk el, majd szór juk meg a
ma ra dék meggyel.

3. He lyez zük elô me le gí tett sü tô be, és
köz epes hô fo kon kb. 40-45 per cig
süs sük. A sü tô bôl ki vé ve a tep si -
ben hagy juk tel je sen ki hûl ni. Tál a-
lás elôtt a sü te mény te te jét íz lés
sze rint szór juk meg por cu kor ral,
majd éles kés sel sze le tel jük fel.

HOZ ZÁ VA LÓK 
(24 x 36 cm-es 
tep si hez)
• 30 dkg vaj
• 3 cso mag  

va ní li ás cu kor
• 10 dkg por cu kor
• 6 db to jás (nagy)
• re szelt cit rom héj
• 15 dkg kris tály -

cu kor
• 30 dkg liszt
• 1 cso mag 

sü tô por
• 70 dkg meggy

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A tész tát ki fôz zük a cso ma go lá son

lé vô hasz ná la ti uta sí tás sze rint. 
2. A li la hagy mát be sóz zuk, kis sé áll -

ni hagy juk, majd a ki fô zött tész tá -
val min dent össze ke ve rünk. Íz lés
sze rint sóz zuk, bor soz zuk, ill. hoz -
zá ad juk a szá rí tott és friss ba zsa -
li ko mot is. 

3. Ha ola jos volt a ton hal kon zerv, ezt
fi gye lem be vesszük az olí va o laj
hoz zá adá sá nál. 

4. Tá lal hat juk lan gyo san is, de ha
hagy juk kis sé össze ér ni az íze ket
és kis sé le hût jük még fi no mabb.

HOZ ZÁ VA LÓK
• 500 g tész ta, ki fôz ve (fus sil li, pen ne, 

far fal le)
• 2 do boz (ola jos) ton hal kon zerv
• 1 do boz kon zerv ku ko ri ca, le cse peg tet ve
• 4 nagy pa ra di csom, fel koc káz va
• 1 nagy fej li la hagy ma, fél ka ri ká ra vág va,

majd új ra fél be
• friss és szá rí tott ba zsa li kom le vél 

(össze ap rít va)
• ten ge ri só, fris sen ôrölt bors, 

ke vés olí va o laj
• op ci o ná li san le het még, pl.: fôtt to jás, 

olí va bo gyó, fris sen fa csart cit rom lé, 
szar del la, szar dí nia (kon zerv)

TONHALAS TÉSZTASALÁTA
agy me leg ben a leg fon to sabb
sza bály: mi nél több fo lya dé kot in -
ni – fi gyel mez tet nek az or vo sok.

Na pon ta leg alább két li ter fo lya dé kot kell
fo gyasz ta ni, leg jobb a tisz ta víz, ás vány -
víz, nem éde sí tett, kof fe in men tes tea,
hi gí tott gyü mölcs lé. Tév hit, hogy ká ni ku -
lá ban a je ges ita lok a leg meg fe le lôb bek,
ezek ugyan is csak rö vid ide ig hû te nek
– a hi deg ha tá sá ra a szer ve zet még több
hôt ter mel.

Leg meg fe le lôb bek a kö rül be lül szo ba -
hô mér sék le tû ita lok. Vi gyáz ni kell a ká vé-
és tea fo gyasz tás sal is, mert mind ket tô -
nek víz haj tó ha tá sa van, te hát még
szom ja sab bak le szünk. Ugyan csak nem

meg fe le lô szom jol tók az édes, cuk ro zott
üdí tô i ta lok – a cu kor ugyan is meg kö ti a
szer ve zet ben a vi zet, te hát a szom jú sá got
csak pil la nat nyi lag olt ja, de a szer ve ze tet
nem hid ra tál ja.

Az al ko hol, al ko hol tar tal mú ita lok nagy
me leg ben vesz élye sek le het nek az em be -
ri szer ve zet szá má ra, te hát még a ked velt
hû tött sör sem a meg fe le lô szom jol tó a
nagy me leg ben.

Dél elôtt 11 és dél után 16 óra kö zött le -
he tô ség sze rint ne tar tóz kod junk a na pon,
és kor lá toz zuk a fi zi kai ak ti vi tást, még a
víz par ton is ér de mes az ár nyé ko sabb he -
lyet ke res ni. Kü lö nö sen fon tos ez a kis -
gye re kek és a 60 év fel et ti ek ese té ben.

A leg for róbb na po kon tar tóz kod junk ár -
nyé kos he lyen, le füg gö nyö zött, el sö té tí -
tett he lyi sé gek ben. Ha még is nap ra kell
men nünk, vi sel jünk fej fe dôt, könnyû öl tö -
zé ket, nap szem üve get. Fon tos a mi nél

ma ga sabb fak to rú nap tej, fény vé dô krém
hasz ná la ta. Aján la tos na pon ta több ször
zu ha nyoz ni lan gyos víz zel – a túl hi deg víz
nem meg fe le lô, csak ide ig le ne sen hû ti le
a szer ve ze tet.

NAP SZÚ RÁS, ÉTEL MÉR GE ZÉS

nap szú rás és az étel mér ge zés a
leggya ko ribb nyá ri bal ese tek kö zé
tar toz nak. Ha sok idôt töl tünk a

na pon, elô for dul hat, hogy szé dü lés,
émely gés, fej fá jás je lent ke zik, s a bôr hir -
te len ki szá rad, ki pi ro so dik. Nagy va ló szí -
nû ség gel a nap szú rás ról vagy hô gu tá ról
van szó, el sô se gélyt kell nyúj ta ni.

Sú lyos eset ben ma gas láz zal, tu dat za -
var ral, esz mé let vesz tés sel, ideg rend sze ri
tü ne tek kel is jár hat. Az el sô te en dô ek -
kor, hogy ár nyé kos, hû vös, szel lôs hely re

vi gyük a be te get, emel jük meg a fe jét, te -
gyünk rá és mell ka sá ra, há tá ra hi deg
vagy kéz me leg bo ro ga tást, vagy al kal -
maz zunk lan gyos zu hanyt. En ni ne ad junk
ne ki, itas suk víz zel, le he tô leg cu kor és
szén sav men tes ita lok kal.

Nyá ron ná lunk a leggya ko ribb fer tô zés
a szal mo nel ló zis. Leg in kább a nyers, nem
jól át sü tött to jás, hús, sü te mény vagy
ma jo néz fo gyasz tá sá val fer tô zôd he tünk
meg. Leg fon to sabb meg elô zé si mód szer
a kony ha tisz ta sá ga, az éte lek meg fe le lô
tá ro lá sa, a to jást, húst pe dig jól süs sük
át. A szal mo nel la fer tô zés nem ve szély te -
len, fô ként az idô sek és kis gye re kek ese -
té ben, ôk ál ta lá ban kór há zi ke ze lés re
szo rul nak – has me nés, láz ese té ben te -
hát azon nal for dul junk or vos hoz. A leg -
fon to sabb, hogy a szer ve zet ki ne szá rad -
jon, ezért so kat kell in ni, leg jobb a tisz ta

víz vagy a szén sav men tes ás vány víz, hogy
az el ve szí tett ás vá nyi só kat pó tol juk a
szer ve zet ben. Ér de mes az ital hoz ke ver ni
a gyógy szer tá rak ban kap ha tó, kis zár adás
el le ni ké szít ményt is.

FOR RÁS: IN TER NET

A túlzott meleg különösen a gyerekekre, idôsebbekre, a szív- és érrendszeri betegségekben
szenvedôkre lehet veszélyes. Még a legegészségesebb szervezetet is megviseli a kánikula, a
betegséggel küszködôknek viszont tényleg figyelniük kell magukra.
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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!

399 Ft
kedvezmény 

50%
2990 Ft

kedvezmény 

40%

999 Ft
kedvezmény 

30%

999 Ft
kedvezmény 

20%

855 Ft
kedvezmény 

20%

399 Ft
kedvezmény 

20%

799 Ft
kedvezmény 

20%

799 Ft
kedvezmény 

20%

999 Ft
kedvezmény 

20%
899 Ft
kedvezmény 

20%

1590 Ft
kedvezmény 

20%

Az akció idôtartama: 2014.06.01–2014.07.31-ig

Mindenkit szeretettel várunk!




