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2014. au gusz tus 28.

A Kép vi se lô-tes tü let

• meg vá lasz tot ta az ön kor mány za ti vá -
lasz tá son mû kö dô he lyi vá lasz tá si
bi zott ság tag ja it és pót tag ja it.

2014. szep tem ber 29.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2014. év I. fé lé vé nek gaz -
dál ko dá sá ról szó ló tá jé koz ta tót.

• ren de le tet al ko tott a te le pü lés ké pi
be je len té si el já rás sza bá lya i ról.

• ren de le tet al ko tott a te le pü lés ké pi vé -
le mé nye zé si el já rás sza bá lya i ról.

• dön tött pá lyá zat be nyúj tá sá ról a
2014. évi rend kí vü li ön kor mány za ti
tá mo ga tás el nye ré se ér de ké ben.

• csat la ko zott a hát rá nyos szo ci ál is
hely ze tû fel sô ok ta tá si hall ga tók, il le -
tô leg fel sô ok ta tá si ta nul má nyo kat
kez dô fi a ta lok tá mo ga tá sá ra lét re -
ho zott Bur sa Hun ga ri ca Fel sô ok ta -
tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj rend szer
2015. évi pá lyá za ti for du ló já hoz.

• dön tött 198 fm jár da meg épí té sé hez
szük sé ges anyag biz to sí tá sá ról a
meg épí tést vál la ló la ko sok ré szé re.

• kép vi se lô-tes tü le ti di csé ret ben ré sze -
sí tet te Faj ka La jost és Ke me nár
Lász ló nét.

2014. ok tó ber 21.

A Kép vi se lô-tes tü let

• Ma szel Lász lót al pol gár mes ter ré meg -
vá lasz tot ta, és lét re hoz ta ál lan dó
bi zott sá ga it.

• dön tött a köz meg hall ga tás és a rész-
fa lu gyû lé sek idô pont ja i ról.

• a Fe hér Gyolcs Ala pít vánnyal kö tött –
há zi se gít ség nyúj tás és ét kez te tés
szo ci ál is alap szol gál ta tás biz to sí tá sá -
ra vo nat ko zó – el lá tá si szer zô dést az
Ala pít vány te vé keny sé gé nek be szün -

TÜDÔSZÛRÉS

te té se mi att azon na li hat állyal fel -
mond ta, és meg bíz ta a pol gár mes -
tert, hogy a Mo no ri Gon do zá si Köz -
pont tal kös sön meg áll apo dást a
fel adat 2014. de cem ber 31. nap já ig
tör té nô el lá tá sá ra.

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

Nyáregyháza község Képviselô-testületének

FONTOSABB DÖNTÉSEI

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy 2014. november 13-tól november 21-ig

TÜDÔSZÛRÉST TARTUNK!

A VIZSGÁLAT IDEJE NAPONTA:

nov. 13. csütörtök 08.00-13.30
nov. 14. péntek 08.00-13.30
nov. 17. hétfô 11.30-17.30
nov. 18. kedd 08.00-13.30
nov. 19. szerda 11.30-17.30
nov. 20. csütörtök 08.00-13.30
nov. 21. péntek 08.00-13.30

A TÜDÔSZÛRÉS HELYE:

Idôsek Napközi Otthona (Nyáregyháza, Ady Endre út 1/A)
Bejárat a Polgármesteri Hivatal udvara felôl, 

az épület hátsó ajtaján keresztül!

A TÜDÔSZÛRÉS A FELNÔTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA 
AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

szû rô vizs gá lat 40 év fel et ti la ko sok nak éven te egy al ka lom mal to vább ra is
in gye nes. 40 éves kor alatt, il let ve mun ka he lyi al kal mas sá gi vizs gá lat hoz a

vizs gá lat dí ja 1700 Ft, mely az OEP ál tal or szá go san el ren delt összeg. A be fi ze tés
a szû rô ál lo má son kap ha tó csek ken tör té nik. A 14-18 év kö zöt ti gyer me kek szû ré -
se in gye nes, de be u ta ló, és szü lôi be le egye zô nyi lat ko zat szük sé ges. A tör vény
ál tal kö te le zet tek, il let ve a 18 év nél idô sebb ta nu lók nál – akik nek az ok ta tá si
tör vény ezt elô ír ja – a vizs gá lat ter mé sze te sen in gye nes.
Pa nasz nél kül is le het be teg. A vizs gá lat al kal mas a TBC il let ve sok más tü dô -
be teg ség idô ben tör té nô fel is me ré sé re!
A vizs gá lat ra hoz za ma gá val sze mé lyi iga zol vá nyát, TB kár tyá ját, il let ve – ha van –
az elô zô évi tü dô szû rô iga zo lást!

A



A 7 fôs kép vi se lô-tes tü let tag ja lett a lis -
ta el sô 6 he lye zett je.
A pol gár mes ter és a kép vi se lôk meg bí za -
tá sa 5 év re szól.

Az új Kép vi se lô-tes tü let ok tó ber 21-én
tar tot ta ala ku ló ülé sét, me lyen a vá lasz -
tá si ered mé nyek is mer te té sét kö ve tô en a
tes tü let is mét Ma szel Lász lót vá lasz tot -
ta al pol gár mes ter ré.

A to váb bi ak ban is két, 5 fôs bi zott ság
se gí ti majd a kép vi se lô-tes tü let mun ká ját.

PÉNZ ÜGYI, TE LE PÜ LÉS FEJ LESZ TÉ SI 
ÉS ÜGY REN DI BI ZOTT SÁG

Al bert Ot tó el nök
Ep res Pál kép vi se lô tag
Fá bi án Ti bor kép vi se lô tag
Eg re si Pé ter kül sô tag
Jan gyik Ist ván kül sô tag

HU MÁN BI ZOTT SÁG

Or szág Mi hály And rás el nök
Al bert Ot tó kép vi se lô tag
Kiss Ta más kép vi se lô tag
Dó ri Jó zsef kül sô tag
Kra vecz Lász ló né kül sô tag

A tiszt ség vi se lôk és a kép vi se lô-tes tü let
tag jai le tet ték az ön kor mány za ti tör vény -
ben elô írt es küt. Ezt kö ve tô en Mé szá ros
Sán dor pol gár mes ter is mer tet te pol gár -
mes te ri prog ram ját. Hang sú lyoz ta, hogy
a pénz ügyi sta bi li tás meg tar tá sá val sze -
ret né a kö vet ke zô idô szak ban is a le he tô
leg több pá lyá za tot ki hasz nál va fej lesz te ni
Nyár egy há zát, va la mint utalt a kö zös
együtt élés sza bá lyai be tar tá sá nak fon-
tos sá gá ra.

A jelölt neve Jelölô Kapott
szervezet(ek) érvényes szavazat

1. Epres Pál FIDESZ-KDNP 468
2. Ország Mihály András Független jelölt 380
3. Maszel László FIDESZ-KDNP 344
4. Albert Ottó József JOBBIK 339
5. Fábián Tibor FIDESZ-KDNP 286
6. Kiss Tamás Független jelölt 246
7. Csiló Istvánné FIDESZ-KDNP 231
8. Bagoly Lászlóné FIDESZ-KDNP 230
9. Jangyik István Független jelölt 207

10. Regian Wolfgang JOBBIK 171
11. Baár Pál DK 157
12. Hering Gábor Független jelölt 133
13. Pálfi István Független jelölt 125
14. Rozman József Független jelölt 125
15. Tóth András Zoltán Független jelölt 105
16. Frohmann Zsolt Gábor DK 71

A képviselô-jelöltekre leadott érvényes szavazatokat az alábbiakban foglaljuk össze:

A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választáson alacsony részvétel 
(28,5%) mellett a választópolgárok 751 szavazattal választották újra Mészáros Sándor
polgármestert. Az alacsony részvétel vélhetôen annak tudható be, hogy a választáson 
nem indult másik polgármester-jelölt (4 évvel ezelôtt a lakosok 40,77%-a járult az urnákhoz).
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

za bó Ist vánt, a Fi desz-KDNP po li ti ku sát vá lasz tot ta el nö ké ül ked di ala ku ló ülé sén
Pest me gye 43 ta gú köz gyû lé se. Pest me gyé ben az ön kor mány za ti vá lasz tás ered -

mé nye ként a Fi desz-KDNP 23, a Job bik 8, az MSZP 5, a DK 4, az LMP 3 köz gyû lé si
man dá tu mot szer zett. A ko ráb bi cik lus ban a kor mány pár tok nak 26, az MSZP-nek 10,
a Job bik nak 7 kép vi se lô je volt a tes tü let ben.

A Pest me gyei az or szág leg na gyobb lét szá mú köz gyû lé se. A kép vi se lôk az ala ku ló
ülé sen át vet ték man dá tu mu kat, le tet ték az es küt, majd meg vá lasz tot ták a tes tü let
tiszt ség vi se lô it. A 2009 óta al el nö ki posz tot be töl tô Sza bó Ist ván lett a köz gyû lés új el -
nö ke (mind össze hár man vok sol tak nem mel), ô vált ja dr. Szôcs La jost, aki nyolc éven
át ve zet te a tes tü le tet (dr. Szûcs La jost áp ri lis ban a Ve csés köz pon tú vá lasz tó ke rü let -
ben or szág gyû lé si kép vi se lô vé vá lasz tot ták).

Több sé gi sza va zás sal Went zel Fe ren cet (Per bál) és Sze ren ka Ti bort (Nyár egy há -
za) vá lasz tot ták a tes tü let két fô ál lá sú al el nök évé. Az ala ku ló ülé sén kö szön tô jé ben
Sza bó Ist ván egye bek mel lett ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy no ha a di na mi ku san fej -
lô dô, 1 mil lió 250 ezer la ko sú Pest me gye fon tos sze re pet tölt be az or szág ban, az
egyes te le pü lé sek ere je és le he tô sé gei kö zött még min dig nagy a kü lönb ség

S
Megalakult a megyei Közgyûlés
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Polyoka Istvánné (sz. Jambrik 
Mária Erzsébet) ............... augusztus 12.
Kocsis Sándorné
(sz. Szabó Mária).............. augusztus 23.
Misányi János .................. augusztus 24.
Mészáros Margit .............. augusztus 27.
Tóth Sándorné
(sz. Kemenczei Ilona) ....... augusztus 30.
Fiel Györgyné
(sz. Ország Rozália) ....... szeptember 10.
Tóth Ferenc .................. szeptember 13.
Akác Csabáné
(sz. Vecserek Mária) ...... szeptember 13.
Galambos Istvánné
(sz. Varga Katalin) ......... szeptember 20.

75 évesek:
Gyarmati Bálint .................. augusztus 2.
Mezei Jánosné
(sz. Szelei Mária Erzsébet) augusztus 11.

80 éves:
Hugyecz Pál .................... szeptember 7. 

90 éves:
Galambos Jánosné
(sz. Czira Julianna) ......... szeptember 11.

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

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:

Kovács Tamás 
és Kiss Nikoletta ........ szeptember 12-én
Rafael Ferenc 
és Bosnyák Cintia ...... szeptember 19-én
Szemán Imre 
és Siroki Erika ........... szeptember 19-én

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

(2014. AUGUSZTUS 1-TÔL 2014. SZEPTEMBER 30-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

ÜGYFÉLFOGADÁS
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Hétfô: 14.00-18.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00 és 14.00-16.00
Csütörtök: 08.00-12.00
Péntek: nincs

Polgármesteri fogadóóra: minden hétfôn 16-tól 17 óráig.

Polgármesteri Hivatal aulájában:
Ivóvíz (DAKÖV Kft.): hétfônként 12-18 óráig
Falugazdász (Baksa Lóránd): keddenként 08-12 óráig
Szennyvíz (Második Inno-kom Kft.): szerdánként 14-16 óráig

Nyáry Pál út 33. sz. alatt:
Szemétszállítás (Gerje-Forrás Nonprofit Kft.): minden kedden 12-18
óráig (számlabefizetés, hátralék rendezés, szelektív zsák vásárlás)

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Princz István és 
Hojnos Krisztina leánya

Krisztina ..................... augusztus 12.
Princz István és 
Hojnos Krisztina fia

István ......................... augusztus 12.
Gattyán Zoltán és 
Rozman Gabriella fia

Zoltán ........................ augusztus 19.

Helyreigazítás (az elôzô számban 
a dátum tévesen jelent meg):
Sipos Zoltán 
és Tóth Mónika fia

Zalán .................................. július 9.
Sipos Zoltán és 
Tóth Mónika leánya

Zoé ...................................... július 9.

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

EL HUNY TAK:

Todoruc Szevér .............................. (60)
Farkas Nándor ............................... (32)
Kocsis Józsefné
(sz. Ledniczki Mária) ...................... (87)
Tóth József ................................... (60)
Máté János ................................... (70)
Dobrovolni Ilona ............................ (71)
Cseh Mihályné
(sz. Princz Rozália) ........................ (76)
Patocskai Istvánné
(sz. Recski Erzsébet) ...................... (85)

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!

Princz István és Krisztina
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ta va lyi év hez ha son ló an a kép vi se lô-tes tü let is mét
élt a szo ci ál is tû zi fa pá lyá za ti le he tô ség gel, hogy a
rá szo ru ló kat, egye dül élô idôs em be re ket fe nye ge tô

ve szély hely zet meg elô zé sé re se gít sé get tud jon nyúj ta ni a té li
idô szak ban.

A Bel ügy mi nisz té ri -
um dön té se alap ján ön -
kor mány za tunk ré szé re
1 066 800 fo rint össze gû
vissza nem té rí ten dô
egy sze ri tá mo ga tás ke -
rült jó vá ha gyás ra, me -
lyet 120 m3 ke mény lom -

bos tû zi fa vá sár lá sá ra hasz nál hat fel te le pü lé sünk.
A tû zi fa tá mo ga tás irán ti ké rel me ket az er re rend sze re sí tett

nyom tat vá nyon a Pol gár mes te ri Hi va tal ban kell be nyúj ta ni
2015. ja nu ár 13. nap já ig (a ha tár idô jog vesz tô).

A ter mé szet be ni jut ta tást a rend sze res szo ci ál is se gély ben,
vagy fog lal koz ta tást he lyet te sí tô tá mo ga tás ban, vagy idôs- Antal András • Bálint Andrea • Bangó Petronella • Bánóczki József • Bartos Andor • Benkô Zoltán • Borgula Mária • Börzsei

Zoltánné • Czira Aranka • Cziráné Baár Katalin • Csernai István • Csernai Zsanett • DAKÖV Kft. • Don Thomaso Pizzéria •
Dr. Bata Szövetkezet • DREHER Zrt. • Egerszegi Kertészet • Egresi Péter • Epres Trans Kft. • Erika-kávézó • Fábián Felícia •
Fábián Nikoletta • Fábián Tibor • Fadgyas Károly • Fa-Kovi Kft. • Fazekas József • Fekete Veronika • Fényes Gréta • Fiel
Csabáné • Füri Anita • Gamedance tánccsoport • Gasztronómiai Baráti Kör • Gemini Televízió • Gódor Lászlóné • Gong Rádió
• Grande Trans Kft. • Dr. Gruber Csaba • Hagyományôrzô Szeretetcsoport • Haxha Julianna • Hevesi Aranka • Hevhor Bt •
Ildikó virágbolt • Ilona virágbolt • Jakubik Ágnes • Jakubik Lászlóné • Kalmár Tamás • Kelemen Norbert • Kemenár Lászlóné
• ifj. Kemenár László • Kocsis Antal • Kovács János • Kravecz Lászlóné • Krizsán Mihály • Kun Martina • Lipót Zsolt • Magyar
Vöröskereszt Nyáregyházi Alapszervezete • Malata Imre • Maly András • Marosvári László • Marosvári Lászlóné •
ifj. Marosvári László • Marosváriné Gondi Valéria • Második INNO-KOM Kft. • Maszel Cecília • Maszel László • Maszel
Tamás • Mészáros István • Mészáros Sándor • Miloszerni Lászlóné • Monori Rendôrkapitányság • Nyáregyházi Faluvédô
és Önkéntes Tûzoltó Közhasznú Egyesület • Nyáregyházi Pékség • Nyáry Pál Lövészklub • Nyáry Pál MGTSZ • Nyáry Pál
Nyugdíjas Klub • Ország Mihály • Pálfi István • Pálfi Vivien • Pálinkás Géza • Pamax Kft. • Party Drinks Coctailbar • Pásztor
Andrea • Pásztor Károlyné • Pátria Takarék • Pest megyei Önkormányzat • Princz Istvánné • Princz Mihály • Qualiroll Kft. •
R+T 2005 Bt. • Rádió Dabas • Régió Lapok • Reich Antónia • Reichné Tallárom Györgyi • Revák István • Revák Noémi • Revákné
Serfôzô Mónika • Rimár Vilmosné • Rónai Cintia • Rozman József • SavanyaKer • Selmeczi Lajos Péter • Serfôzô Fanni • Serfôzô
Józsefné • Sinka Kft. • Steijszkál Zoé • Steijszkálné Hegedûs Márta • Szamár Italdiszkont • Szarvas Betérô • Szemerédi Illés •
Szemôk András • Szilágyi László • Szitó Annamária • Szitó Henrietta • Szitó Sándor • id. Szitó Sándor • id. Szitó Sándorné •
Sztahó Krisztina • Tatár Gusztávné • Tóth András • Tóth Árpád • Tóth István • TS Gastro Kft. • Tunner Tamás • Urbán Szabó
Sándor • Váraljai Antónia • Vass Levente • Vecserek Andrea • Vecserek Ibolya • Verbói Tamás • Ifj. Vrabecz István • Williams
Televízió • Zubor Eszter • Zsóka Fodrászat • Zsótér Gabriella • a Napsugár Óvoda és a Nyáry Pál Általános Iskola pedagógusai
és technikai dolgozói, a Polgármesteri Hivatal munkatársai és településünk közmunkásai • Nyáregyházi diákmunkások

Köszönjük továbbá a rendezvény biztosítását a Kossuth Lajos Nemzetôr Egyesületnek, valamint a Farkas László Emléktorna
szervezését és lebonyolítását Csák Imrének, Csernai Istvánnak, Tóth Árpádnak, Brtka Gábornak, Albert Ottónak, Fajka
Lajosnak, Miloszerni Lászlónénak és Csôke Juliannának.

ko rú ak já ra dé ká ban, vagy la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré -
sze sü lô la kos, ill. hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me ket
ne ve lô csa lád kér he ti, va la mint az a nyár egy há zi ál lan dó
la kó hellyel ren del ke zô sze mély, aki nek csa lád já ban az egy
fô re ju tó jö ve de lem nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj -
mi ni mum össze gét. Az igé nyek ki elé gí té sé nek sor rend je
meg egye zik a fel so ro lás sor rend jé vel.

A be ér ke zett ké rel mek tel je sí té se a ren del ke zés re ál ló
ke ret ere jé ig tör tén het, el bí rá lá suk a Hu mán Bi zott ság
ha tás kö ré be tar to zik.

A tû zi fa tá mo ga tás mér té ke ház tar tá son ként 1 m3 tû zi fa,
mely ± 5 % el fo ga dott tû rés ha tá rú, át la go san 100 cm
hosszú, 5-35 cm át mé rô jû tû zi fa ként ke rül biz to sí tás ra.

Bí zunk ab ban, hogy a tá mo ga tás hoz zá já rul a szo ci ál isan rá -
szo ru lók ház tar tá sa i ban a té li fû té si prob lé mák eny hí té sé hez.

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

HÉT FÔ TÔL – PÉN TE KIG

07.10 Új len gyel, Pol gár mes te ri Hi va tal
07.15 Nyár egy há za, Pol gár mes te ri Hi va tal
07.20 Szen tim re te lep, busz for du ló
07.25 Fel sô nyá regy há za, busz for du ló
07.30 Nyár egy há za, Pol gár mes te ri Hi va tal
07.35 Pi lis, va sú tál lo más
07.40 Pi lis, cent rum

13.20 Pi lis, Kos suth út – Benc ze út sa rok
13.25 Pi lis, Köl csey út – Vas vá ri u. sa rok
13.30 Nyár egy há za, Pol gár mes te ri Hi va tal
14.00 Új len gyel, Ál ta lá nos Is ko la
14.10 Nyár egy há za, Ál ta lá nos Is ko la
14.30 Pi lis, cent rum

15.00 Pi lis, Kos suth út – Benc ze út sa rok
15.05 Nyár egy há za, Pol gár mes te ri Hi va tal
15.10 Szen tim re te lep, busz for du ló
15.15 Fel sô nyá regy há za, busz for du ló
15.20 Nyár egy há za, Pol gár mes te ri Hi va tal
16.00 Új len gyel, Ál ta lá nos Is ko la
16.10 Nyár egy há za, Ál ta lá nos Is ko la
16.30 Pi lis, cent rum

v rôl-év re egy re több ször kell a tû zol -
tó egy sé gek nek be a vat koz ni uk a mér -
ge zô gáz je len lé te mi att. Idén ed dig

250 em bert men tet tek meg, de saj nos ti -
zen ket tôn már nem le he tett se gí te ni.
Kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni ar ra, hogy
a mû sza ki elô írá sok nak meg fe le lô en le -
gyen ki ala kít va – és az elô írt idô sza kon -
ként el len ôriz ve – a fû té si rend szer. Na -

gyon fon tos a tü ze lô- és fû tô be ren de zé -
sek meg fe le lô kar ban tar tá sa, il let ve a
meg fe le lô le ve gô-után pót lás biz to sí tá sa.
A biz ton ság a CO-ér zé ke lô be szer zé sé vel
vá lik tel jes sé.
Nem mind egy azon ban, hogy mi lyen mi -
nô sé gû a mû szer. Nagy szám ban kap ha -
tó ak olyan ér zé ke lôk, ame lyek túl sok szor
je lez nek va lót la nul, vagy épp nem je lez -

nek ve szélyt, ami kor kel le ne. Aki biz to san
meg fe le lô ér zé ke lôt akar vá sá rol ni, az ezt
sza küz let ben te gye, ügyel ve ar ra is, hogy
a ter mék ren del kez zen ma gyar nyel vû
üze mel te té si és hasz ná la ti út mu ta tó val.
Az ér zé ke lôk nek is van élet tar ta muk, en -
nek le jár tá val le kell ôket cse rél ni, to váb -
bá ja va solt két éven te el len ôriz tet ni ôket.
Az ér zé ke lôk ki pu fo gó gáz zal, ci ga ret ta -
füst tel tör té nô há zi la gos el len ôr zé se ti los,
mert az esz köz ugyan je lez, de egyút tal
tönk re is megy.

Vál to zik a tu da ko zó te le fon szá ma
Az Eu ró pai Unió sza bá lyo zá si ten den ci -

á já nak meg fe le lô en – amely a há rom ta gú
hí vó szá mok fo ko za tos ki ve ze té sé re irá -
nyul – a tu da ko zó hí vó szá ma 198-ról
11-800-ra vál to zik. 2014. ok tó ber 1-jé -
tôl új szol gál ta tó, az In vi tel lát ja el az
egye te mes szol gál ta tá si fel ada tot.

Drá gul a föld gáz
Ok tó ber 1-tôl vál toz nak a föld gáz ener -

gia elosz tá si díj té te lei. Az er rôl szó ló ren -
de let több nyi re emel ke dé se ket tar tal maz,
ugyan ak kor bi zo nyos díj té te lek mi ni má li -
san csök ken tek. Csök ke nés csak a MA -
GÁZ elosz tá si te rü le ten fi gyel he tô meg –
mi ni má lis mér ték ben. A töb bi elosz tá si
te rü le ten az egyes díj té te lek vagy emel -
ked tek, vagy nem vál toz tak. Az emel ke -

SZER DÁN ÉS PÉN TE KEN

09.25 Mo no ri er dô, va sú tál lo más
09.30 Fel sô nyá regy há za, busz for du ló
09.35 Szen tim re te lep, busz for du ló
09.40 Nyár egy há za, Pol gár mes te ri Hi va tal

50 perc vá ra ko zás 

Al só nyá regy há zán

10.30 Nyár egy há za, Pol gár mes te ri Hi va tal
vissza in du lás

10.35 Szen tim re te lep, busz for du ló
10.40 Fel sô nyá regy há za, busz for du ló
10.45 Mo no ri er dô, va sú tál lo más

A me net rend mó do sí tás sal a te le pü -
lés ré sze ken élôk könnyeb ben jut -
hat nak el Al só-nyár egy há zá ra, így a
Pol gár mes te ri Hi va tal ba, a Pos tá ra, a
Gyógy szer tár ba és a gyer me kor vos hoz
is (vé dô ol tá sok be ada tá sa), vagy épp
be vá sá rol ni. A vissza u tat szer da és
pén tek dél elôtt a kis busszal, dél utá -
non ként pe dig a Vo lán busz me net rend
sze rin ti já ra tá val tud ják meg ol da ni.

Je gyá ra ink a Vo lán busz ára i hoz iga zod nak,
bér let ára ink pe dig az aláb bi ak sze rint
ala kul nak:

Nyár egy há za – Pi lis 6 000 Ft/hó
Fel sô nyá regy há za – Pi lis 7 500 Ft/hó
Nyár egy há za – Új len gyel 5 000 Ft/hó
Fel sô nyá regy há za – Mo no ri er dô 3 000 Ft/hó

Az ön kor mány zat tá mo ga tá sá val
Nyár egy há zán be lül (Al só- és Fel sô -
nyá regy há za kö zött) já ra ta in kat a
la ko sok té rí tés men te sen, in gye ne -
sen hasz nál hat ják!

A me net rend del kap cso la tos ész re vé te -
le i ket, ja vas la ta i kat tisz te let tel vá rom az
aláb bi el ér he tô sé ge ken, vagy el jut tat hat ják
azo kat az ön kor mány zat ré szé re.

Kel le mes uta zást kí vá nok!

SZILÁGYI LÁSZLÓ | VALIANCE KFT.
Te le fon: +36 30 941 7689

E-ma il: in fo@va li an ce.hu

dést te kint ve 0,05-18,50 szá za lé kos
nagy ság rend kö zé es nek a vál to zá sok.
A szál lí tá si dí jak nem vál toz tak.

Csök ke nô gyógy sze rá rak
Több mint há rom száz, zö mé ben ko lesz -

te rin szint- és vér nyo más csök ken tô gyógy -
szer ára csök ken ok tó ber el se jé tôl. Min dez
a gyár tói ár ver se nyez te tés nek, vagy is az
úgy ne ve zett vak li cit el já rás nak kö szön he -
tô, amely a ko ráb bi évek ben több mil li árd
fo rin tos meg ta ka rí tást ered mé nye zett.
Van olyan ké szít mény, amely csak nem
hat van szá za lék kal, míg akad olyan,
amely mind össze két-há rom fo rint tal ke -
rül ke ve seb be. Fon tos tud ni, hogy nagy -
já ból ugya nennyi, az úgy ne ve zett nor ma -
tív tá mo ga tá si kör be tar to zó ké szít mény
ára emel ke dik is, át la go san 3,6 szá za lék -

kal. Ám min den eset ben, ami kor a vá sár -
ló nak töb bet kell fi zet nie a rend sze re sen
vá sá rolt gyógy sze rért, a pa ti kus nak fel
kell aján la nia az azo nos ha tó a nya gú, de
ked ve zôbb árú ké szít mé nye ket.

Vál to zá sok a vál lal ko zá sok nál
2014. ok tó ber 1-jé tôl a vál lal ko zá sok -

nak be kell je len te ni ük az adó ha tó ság fe -
lé a szám la ki bo csá tás hoz al kal ma zott
szám lá zá si prog ram ju kat. Kü lön ren del -
ke zik a ren de let az on li ne szám lá zá si
rend szer be je len té sé rôl (ez utób bi eset -
ben az adat be je len tés tar tal ma el tér).
A vál lal ko zá sok nak ed dig ilyen be je len té -
si kö te le zett sé gük nem volt, de ren del -
kez ni ük kel lett olyan nyi lat ko zat tal, mely
sze rint a szám lá zá si rend szer meg fe lel a
jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek.

A Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának támogatásával Iránytaxiként mûködô kisbusz menetrendje
az Önkormányzattal történt egyeztetést követôen november 17-tôl az alábbiak szerint módosul:
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Idén is kapnak tûzifát a rászorulók

Köszönjük a 4. Nyáregyháza Fesztivál megvalósításához
nyújtott támogatást, segítô közremûködést!

KISBUSSZAL ALSÓ-NYÁREGYHÁZÁRA

Így változik az életünk október elsejétôl

Csak a megfelelô minôségû szén-monoxid-
érzékelô menthet életet

É

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



zep tem ber 27-én több te le pü lés
meg hí vá sá val em lé kez tünk meg
a je les ese mény rôl. Meg hí vá sun -

kat el fo gad ták Mo no ri er dô, Csév ha -
raszt és Pi lis te le pü lé sek nyug dí jas
klub jai. A ren dez vényt Mé szá ros Sán -
dor pol gár mes ter úr nyi tot ta meg,

egy ben kö szön töt te az „Idô sek Vi lág -
nap ja” al kal má ból az egy be gyûl te ket.
Ezt kö ve tô en a ven dé gek ad ták elô
szín vo na las mû so ra i kat, vé gül a
Nyár egy há zi Ha gyo mány ôr zô Sze re -
tet cso port fer ge te ges tán ca zár ta a
prog ra mot.

A rend kí vül íz le tes ebéd és az enn él
is fi no mabb al más ré tes el fo gyasz tá sa
után (a ré test Czi ra Ági sü töt te) kö vet -

ke zett az Ön kor mány zat meg le pe té se.
Gyôr vá ri Lász ló (Les lie) és Ko vács Ri ta
éne ke sek Cser há ti Zsu zsa és Má té Pé ter
da lok kal kö szön töt ték a kö zön sé get.

A két éne kes köz vet len vi sel ke dé sé vel
el ér te, hogy a vé gén együtt éne kel te a
kö zön ség az „Azért van nak a jó ba rá -

tok” cí mû dalt. A tom bo la hú zást kö ve -
tô en es tig rop ták a tán cot, a tal pa lá va -
lót Tisz tán La jos szol gál tat ta.

Szép nap volt, sok di csé re tet kap tunk
a ven dé ge ink tôl! Ter mé sze te sen min -
dez nem si ke rült vol na, ha nem ka punk
tá mo ga tást pol gár mes ter úr tól, amit
ezú ton is kö szö nünk. Ugyan csak meg -
kö szön jük min den tá mo ga tónk nak,
hogy szeb bé tet ték ün ne pün ket!

KRA VECZ LÁSZ LÓ NÉ

z Ön kor mány zat Kép vi-
se lô-tes tü le te meg sza -
vaz ta, hogy pá lyá za tot

nyújt sunk be a mú ze um fel újí -
tá sá ra. A pá lyá zat si ke res volt,
a mú ze um kül sô ké pe cso dá -
la tos lett, de még a bel sô tar -
ta lom és meg újult, a ba ba -
gyûj te mény új tá ro ló szek ré -
nye ket ka pott. Pol gár mes ter
Úr az át adá si ün nep sé gen
eze ket a mun ká kat is mer tet te,

Kra vecz Lász ló né pe dig Kasz ner Mar git
mû vész nôt mél tat ta és egy ben kö szön -
töt te a je len lé vô mû vész tár sa kat: Dar vas
Lász lót és Dar vas Ma ri kát. Az át adás
szín von alát emel te cso dá la tos da la i val
Han dó Ist ván ope ra é ne kes.

Ezt kö ve tô en a je len lé vôk meg te kin -
tet ték a mú ze u mot és részt vet tek a
meg ven dé ge lé sen, amit az ön kor mány -
zat szer ve zett. A mú ze um át adá sa szép
kez de te volt a há rom na pos ün nep ség -
nek! Ezú ton is kö szön jük min da zok nak,
akik je len lé tük kel meg tisz tel ték.

z em ber rég óta tart sa ját szó ra -
koz ta tá sá ra ma da ra kat la kó -
kör nye ze té ben, kedv te lés -

bôl. Kez det ben va don be fo gott éne -
kes ma da rak hím egye de it tar tot ták
Eu ró pá ban az em be rek. Majd az év -
szá za dok kal ez elôtt be kö vet ke zett
kon ti nen sek köz ti ha jó zás, ke res ke -
de lem ma gá val hoz ta föld ré szünk re
a kü lön bö zô tró pu si ma dár cso dák
egye de it. Ma már ren ge teg dísz ma -
da rat te nyész te nek vi lág szer te. Dísz -
pin tyek, ka ná rik, pa pa gá jok so ka sá -
ga ta lál ha tó meg a te nyész tôk nél.
A vá lasz tás raj tunk mú lik, de pár
dol got fi gye lem be kell ven nünk ah -
hoz, hogy se mi, se a le en dô la kó -
tár sunk ne szen ved jen.

Az eg zó ták (dísz pin tyek, szö vô ma -
da rak) tár sa san, csa pa tok ban élô
ma da rak, ezért mi ni mum egy párt
kell tar ta nunk be lô lük. Leg több jük tá -
gas he lyet kí ván és gyak ran egész
nap hal lat ja hang ját mely sok szor

mo no ton és ezért za va ró le het a csa -
lád egyes tag ja i nak. A pa pa gá jok iga -
zi tár sas lé nyek. Kon rad Lo renz ta lá -
ló an tol las maj mok nak ne vez te ôket.
Aki pa pa gájt akar ma gá hoz fo gad ni,
ké szül jön rá fel, hogy so kat kell ma -
da rá val fog lal koz ni, kom mu ni kál ni,
kü lön ben sa nya rú sor sa lesz ma da rá -
nak a gaz di pe dig (a pa pa gáj mé re té -
nek függ vé nyé ben) elôbb-utóbb meg -
sü ke tül. Aki la kás ban sze ret ne egy-
két élénk kis ma dár kát tar ta ni – a
ma ga vagy gyer me kei szó ra koz ta tá -
sá ra –, an nak a ka ná ri ma da rat aján -
la nám. El sô sor ban pe dig a né met bá -
nyá szok ál tal év szá za dok kal ki te -
nyész tett, és mél tat la nul el fe le dett

Har zi Rol ler ka ná rit. Hal kan és vál to -
za to san éne kel. Éne ke ké pez he tô és
még a leg fá rasz tóbb nap után is in -
kább pi hen te tô mind sem ide ge sí tô.
Iga zi szo ba ma dár.

Akit bô veb ben ér de kel a té ma,
ren ge teg in for má ci ót ta lál hat az in -
ter ne tes ol da la kon és a kü lön bö zô
szak köny vek ben.

BÁGYI RÓBERT MIKLÓS

2014 szeptember 6-án a Nyáregyháza Fesztivál elsô 
programja a Kaszner Margit Múzeum átadása volt. 
A múzeum megnyitása 2010 november 19-én történt,
s bár belül gazdag anyag várta az idelátogatókat 
a külsô kép rendkívül lehangoló volt.

Mai felgyorsult, gazdaságilag, erkölcsileg meggyötört 
világunkban már a vidéki portákon is egyre kevesebb 
a gazdasági haszonszerzés céljából tartott állat. A magas
takarmány árak mellet sokan inkább nem tartanak 
baromfit, apró jószágot, galambot csak úgy. Sok gyermek 
és felnôtt viszont mindenképpen állatot szeretne tartani –
ezek általában a lakásban kapnak helyet. Ezen állatok körét,
a társállatokat szeretném bemutatni a Kedves Olvasóknak.

Színesek, énekelnek, csipognak, rikácsolnak: 
szobamadarak-díszmadarak
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Ünnepeltek a nyugdíjasok

S

MEGSZÉPÜLT A MÚZEUM…Társaink az állatok
avagy társállatok tartása

EZ +AZ EZ +AZ

A

A

A Nyáry Pál Nyugdíjas
Klub 2014-ben ünnepelte

megalakulásának 
20. évfordulóját.



jú li u si kép vi se lô-tes tü le ti ülé sen el fo gad ták a köz -
pon ti óvo da nyit va tar tá si ide jé nek mó do sí tá sát, mely
6.00-17.30 lett. Kér tük ezt azon dol go zó szü lôk re

fi gye lem mel, akik 17 órá ig nem tud tak gyer me ke i kért az
óvo dá ba ér kez ni.
Az elô zô év hez ha son ló an nor mál lét szá mú cso por tok ki -
ala kí tá sá ra ke rült sor, min den je lent ke zô gyer me ket (2,5-5
éve sig) fel vet tünk.
A köz pon ti óvo dá ban ha gyo má nyunk hoz hí ven az is ko lai tan év -
nyi tó nap ján, szep tem ber 1-én bal lag tat tuk el nagy cso por tos
óvo dá sa in kat, akik a ta gó vo dás tan kö te les gye re kek kel együtt
szín vo na las mû sor ral mu tat koz tak be az el sô na pon.
In téz mé nyünk óvo dá i ban szep tem ber 2-án az új gye re kek
meg ér ke zé sé vel, a ré gi óvo dá sok vissza té ré sé vel, 6 cso port
be in dí tá sá val zök ke nô men te sen kez dô dött a 2014/2015-ös
ne ve lé si év.

CSO POR TOK ELOSZ TÁ SA:

Köz pon ti óvo da: 4 ve gyes cso port (Ka ti ca, Csi be, Mák vi rág,
Nap su gár)
Ta gó vo da: 2 ve gyes cso port (Sü ni, Pil lan gó)

CSO POR TOK RA VO NAT KO ZÓ ADA TOK:

Nap su gár Óvo da Nyár egy há za cso port jai:
1. Nap su gár 17 fô + 1 fô ok tó ber ben és 2 fô no vem ber ben

kez di az óvo dai ne ve lést
2. Ka ti ca 19 fô + 1 fô ok tó ber ben és 1 fô 2015 ja nu -

ár já ban kez di az óvo dai ne ve lést
3. Csi be 18 fô+ 1 fô de cem ber ben kez di az óvo dai ne ve lést
4. Mák vi rág 24 fô
Össze sen: 78 gyer mek, 2014.12. hó ig 83 fô.

Nap su gár Óvo da Nyár egy há za Ta gó vo dá já nak cso port jai:
1. Pil lan gó 16 fô + 1 fô ok tó ber ben kez di az óvo dai ne ve lést
2. Sü ni 17 fô
Össze sen: 33 fô, 2014.12. hó ig vár ha tó an 34 gye rek.

Össz lét szám: 111 fô, 2014.12. hó ig 117 gyer mek.

Az in téz mény dol go zó i nak lét szá ma 21 fô:
Köz pon ti Óvo da: 15 fô (9 óvo da pe da gó gus (óvo da ve ze tô vel,
1 pe da gó gi ai asszisz tens, 4 daj ka, 1 óvo da tit kár)
Ta gó vo da: 6 fô (3 óvo da pe da gó gus, 1 pe da gó gi ai asszisz tens,
2 daj ka)

TÁR GYI FEL TÉ TE LEK: 

A kép vi se lô-tes tü let dön té sé nek kö szön he tô en in téz mé nyünk
két óvo dá já ban az aláb bi fej lesz té sek re ke rült sor:

1. Ta gó vo da: 2014 nya rán a hát só te rasz be épí té sé vel meg-
fe le lô négy zet mé te rû gyer me köl tö zô ki ala kí tá sá ra ke rült sor.

2. Köz pon ti óvo da: Az épü let al só szint jén el he lyez ke dô he lyi sé -
gek me sze lé se után a nyi tott te ra szok be épí té sét vé gez ték
el. A fo lyo són a fa lak ko szo ló dá sá nak el ke rü lé se mi att fal -
vé dô bur ko lat fel sze re lé sé re ke rül sor. A ke rék pár tá ro ló vas -
szer ke ze tét rög zí tet ték, a te tô el he lye zé se fo lya mat ban van.
Az óvo da ud va rán az ÁNTSZ ál tal elô írt nap el len zô el ké szí -
té se még az ôszi idô szak ban meg ol dó dik.

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

a.) Az in téz mé nyünk ben fo lyó szak mai mun ka alap ja az óvo da -
pe da gó gu sok ál tal 2013-ban el ké szí tett „Hét köz na pi va rázs -

la tok” cí mû pe da gó gi ai prog ra munk, ami re épül a cso port -
nap lónk és más do ku men tu ma ink is.

b.) Az elô zô óvo dai ne ve lé si év ben a köz pon ti óvo dá ban ki pró -
bál tuk az óvo da pe da gó gu sok vál tá sos rend sze rét. Ez azt
je len tet te, hogy pe da gó gus tár sa im he ten te-két he ten te
dél elôtt, il let ve dél után vál tott mû szak ban fog lal koz tak a
gye re kek kel.
A 2014/2015. ne ve lé si év ben mind két óvo dá ban – a Pil lan -
gó cso por tot ki vé ve – két he ti vál tás be ve ze té sé re ke rült sor.

c.) Nap su gár Óvo da Nyár egy há za be lé pett a TÁ MOP 3.1.5./12-
2012-0001 „Pe da gó gus kép zés tá mo ga tá sa” c. ki emelt
pro jekt be, ami nek ke re tén be lül szak ta ná csa dó lá to gat el
min den óvo da pe da gó gus hoz, hogy se gít se ôket a le en dô
pe da gó gus mi nô sí tés hez szük sé ges el vá rá sok tel je sí té-
sé hez.

d.) A hét éven kén ti kö te le zô to vább kép zés ke re tén be lül 3 óvo -
da pe da gó gus az aláb bi te rü le te ken ta nul:
– „Ha gyo mány is me ret, nép tánc szak irá nyú” szak vizs gás,

le ve le zô mun ka ren dû to vább kép zés
– „Pe da gó gus-szak vizs ga szak irá nyú”, es ti mun ka ren dû,

to vább kép zés
– „Ko ra gyer mek kor pe da gó gi á ja szak irány”, es ti mun ka ren -

dû, ne ve lés tu do má nyi mes ter kép zés

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

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

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

h.) Hi tok ta tás min den fe le ke zet ré szé re: hét fôn ként: Ka to li kus
(köz pon ti óvo dá ban), szer dán ként: Ka to li kus (ta gó vo dá ban),
szer dán ként: Re for má tus (köz pon ti óvo dá ban), az Evan gé-
li kus hi tok ta tás szer ve zé se még fo lya mat ban van.

i.) Lo go pé di ai fel mé rés re ke rült sor az 5 éves gye re kek ré szé -
re. Szük ség ese tén a fej lesz tést ok tó ber kö ze pé tôl uta zó
lo go pé dus fog ja vé gez ni.

j.) Szep tem ber kö ze pé tôl el kezd tük fel mér ni min den óvo dá ba
já ró gyer mek fej lett sé gi szint jét. Az ered mé nyek rôl fog adó -
ó rák ke re te in be lül min den szü lôt tá jé koz ta tunk, me lyet
alá írá suk kal iga zol nak.

Azon gyer me kek ese té ben, akik fej lett sé gük ben el ma ra dást
mu tat nak va la mi lyen rész ké pes ség te rü le ten, a szü lô vel
át be szél ve, egye tért ve, to vább kül dünk a mo no ri sza kér tôi
bi zott ság hoz (ne ve lé si ta ná csa dó). A vizs gá la tok ered mé -
nye i tôl füg gô en egyé ni fej lesz tés ben ré sze sül nek sa ját szak -
kép zett óvo da pe da gó gu sa ink kö zül fej lesz tô óvo da pe da gó -
gus sal, il let ve gyógy pe da gó gus sal (TA NAK).

k.) A kö zel jö vô ben mind két óvo dá ban gyer mek tánc te het ség -
mû hely ki ala kí tá sá ra ke rül sor.
Gyógy test ne ve lés be ve ze té se a kö ve tel mé nyek mi att még
szer ve zés alatt van.

AZ IN TÉZ MÉNY BEN GYÛJ TÔ MUN KÁT IS FOLY TA TUNK:

– A Nap su gár Óvo da Ta gó vo dá já ban el kü lö ní tett he lyen elek-
t ro ni kai hul la dé kot gyûj tünk. Az eb bôl be folyt össze get a
„Szü lôk a gyer me ke kért” ala pít vá nyon ke resz tül az óvo dás
gyer me kek szá má ra, az ala pí tó oki rat ban fog lal tak alap ján
hasz nál juk fel.

– Egy be teg kis fiú ré szé re mû anyag ku pa ko kat gyûj tünk. Re mél -
jük, ez zel mi is hoz zá já ru lunk gyó gyu lá sá hoz!

Kér jük Önö ket, akik a fent em lí tett gyûj té sek ben tud nak ben -
nün ket tá mo gat ni, se gít se nek!

A Nyár egy há za fesz ti vál ke re te in be lül, szep tem ber 6-án
(szom ba ton) 14.30 óra kor az in téz mény dol go zói a „Há rom

pil lan gó” cí mû bá be lô a dás sal lep ték meg a gyer me ke ket és
szü le i ket.

Vé ge ze tül sze ret nénk meg kö szön ni Nyár egy há za Köz ség Ön -
kor mány za tá nak az el múlt 4 éves mun ká ját, és in téz mé nyünk
fej lô dé se ér de ké ben tett dön té se it!

Ne ve lô tes tü le tünk mot tó já val zá rom so ra i mat:
„A gyer mek az öröm, a re mény ség. Gyön ge tes té ben van va la -

mi vi lá gi, ár tat lan lel ké ben van va la mi égi, egész ked ves va ló ja

olyan né künk, mint a ta va szi ve tés: ígé ret és gyö nyö rû ség.”

(Gár do nyi Gé za)

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

Szeretném Önöket tájékoztatni a

Napsugár Óvoda Nyáregyháza

2014/2015. nevelési év kezdésével

kapcsolatban.
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tt van az ôsz, itt van új ra.” Alig egy hó -
nap ja be csön get tek az is ko lák ba, és a
gye re kek a nyá ri gond ta lan ság után új ra

be ül het tek az is ko la pad ba. Ami a szü lôk -
nek meg nyug vás – hi szen a nap je len tôs
ré szé re meg ol dó dott a gye re kek fel ügye le -
te – az a gye re kek szá má ra már ko ránt sem
ak ko ra öröm. A ko rán ke lés, az órá kon
va ló fi gye lem, fe gye lem, a há zi fel ada tok
so ka sá ga tel je sen át ala kít ja a na pi ren det.
Már nem olyan sza bad a já ték, a csa var -
gás, a té vé zés, a szá mí tó gé pe zés.

Az év ele ji is mét lé sek, fel mé ré sek visz-
sza zök ken te nek a szo mor kás, szür kés-
kö dös va ló ság ba – a nyár el múlt.

[…]

„Itt van az ôsz, itt van új ra.” Szep -
tem ber és ok tó ber meg hoz za az ôszi
mun ká kat, a be ta ka rí tást, a szü re tet. Sok
az ag go da lom: mi lyen lesz a ter més?
Meg ér te a mun ka?

Mind emel lett az idô já rás ki szá mít ha tat -
lan sá ga is tar to gat még iz gal ma kat: esôs
na pok, vagy ép pen szá raz ság? Ko rai fagy,
vagy hosszú, me leg ôsz vár ránk? Rö vi -
dül nek a nap pa lok, de a mun ka még
nem lesz ke ve sebb – így sok min den nel
si et ni kell!

[…]

„Itt van az ôsz, itt van új ra.” Nem rég
még él vez het tük a nap sü tést, a me le get.
Az után egyik nap ról a má sik ra be kö szön -
tött a hi deg. Be fût sünk, vagy vár junk
még? Jó lett vol na, ha ki csit las sab ban
tör té nik min dez, ki csit fo ko za to sab ban.

[…]

„Itt van az ôsz, itt van új ra,
S szép, mint min dig, én ne kem.
Tud ja is ten, hogy mi ok ból
Sze re tem? de sze re tem.”

(Pe tô fi Sán dor: Itt van az ôsz, itt van új ra)

A sok-sok ne ga tí vum mel lett én még is
in kább a szép sé gek re és az örö mök re
sze ret ném he lyez ni a hang súlyt, fel hív ni a
fi gyel met.

Szep tem ber ele jén is mét fesz ti vált tar -
tott a te le pü lés: a 4. Nyár egy há za Fesz ti -
vált! Min dez azt jel zi, hogy Nyár egy há za
la kó i nak (bár négy te le pü lés-ré szen él -
nek) igé nyük van a kö zös ség re – és ez jó.
Jó, hogy tud nak együtt örül ni, együtt mu -
lat ni, egy más ra fi gyel ni. Ha le het is fel fe -
dez ni hi á nyos sá go kat, az le he tô ség ar ra,
hogy leg kö ze lebb ar ra job ban oda le hes -
sen fi gyel ni, ki le hes sen ja ví ta ni.

[…]

„Ki ülök a domb te tô re,
In nen né zek szer te szét,
S hall ga tom a fák le hul ló
Le ve lé nek lágy ne szét.”

(Pe tô fi Sán dor: Itt van az ôsz, itt van új ra)

Ok tó ber a Re for má ció hó nap ja. Lut her
Már ton 1517. ok tó ber 31-én szö gez te ki
a wit ten ber gi vár temp lom ka pu já ra a 95
té telt, mellyel nyil vá nos vi tá ra hív ta az ak -
ko ri egy há zi ve ze tô ket az EGY HÁZ (hit éle -
té nek) me gú jí tá sá val kap cso lat ban. Van -
nak, akik sze rint az ágos ton ren di szer ze -
tes-te o ló gus nem vé let le nül vá lasz tot ta
az idô pon tot, hi szen ak kor is (mint ma -
nap ság) so kan kel tek út ra ezek ben a
na pok ban, hogy fel ke res sék sze re tet te ik
sír ját – így so kan ol vas ták a temp lo mi hir -
de tô ket. Ak kor so kan meg ér tet ték: a re -
for má ció nem va la mi el len, ha nem va la -
mi ért – pon to sab ban va la ki ért tör té nik.

Az óta so kat vál to zott a vi lág. Az ipa ri
for ra da lom, a tech ni kai fej lô dés min den
kép ze le tet fe lül múlt. Az ak kor szem ben
ál ló fe le ke ze tek (több nyi re) meg bé kél tek
egy más sal, és nem egy más el len, ha nem
egy más mel lett te vé keny ked nek.

A re for má ci ó ra azon ban ma is szük sé -
ge van egy ház nak és tár sa da lom nak
egya ránt. Tu da to san, vagy tu dat la nul az
em be rek lel ké ben ott van a vágy a Szent -
re. Zak la tott éle tünk ben ke res sük az ér -
té ket, az ér tel met, de nem ta lál juk a
for rást. Új uta kat já runk be, új fel fe de zé -
sek kel ruk ko lunk elô, pe dig a meg ol dás
még min dig ugyan az – nincs más.

„Gyö nyör ködj az Úr ban, és meg ad ja
szí ved ké ré se it!” (Zsolt 34,7)

Egye dül Is ten tud ja meg ad ni a bé kes sé -
get, az örö möt, a bol dog sá got. Ô ad ja meg,
hogy éle tün ket, mun kán kat ér tel mes nek
lás suk. Ô ad ja meg, hogy rá ta lál has sunk lé -
tünk ér tel mé re, lás suk a célt ma gunk elôtt.
És hogy ho gyan ta lál hatsz rá? Öröm ben
vagy ép pen bá nat ban? Egész ség ben vagy
ép pen be teg ágyon? Mun ká ban vagy ép pen
csen des szem lé lô dés ben? Er re csak ô ad -
hat ja meg a vá laszt. Ha azon ban tel jes
szí ved del ke re sed és vá gya ko zol a ta lál ko -
zás ra, egy szer csak át él he ted a cso dát,
aho gyan Wass Al bert is ír ja:

„Csak ha ladsz csön de sen, gyö nyör -
köd ve, cél ta la nul, s egy szer re csak ki -
lépsz az An gya lok Tisz tá sá ra. Nem is
tu dod, hogy ez az, mi vel az an gya lo kat
nem lát hat ja a sze med. Csak annyit
látsz, csak annyit ér zel, hogy cso dá -
la to san szép. És meg állsz. És ab ban
a pil la nat ban meg nyí lik a szí ved, és az
an gya lok ész re vét le nül mel léd lép nek,
egyen ként, láb ujj he gyen, és be le rak ják
kin cse i ket a szí ved be. A leg na gyobb
kin cse ket, ami ket em ber szá má ra
meg te rem tett az Is ten. A jós ágot, a
sze re te tet és a bé kes sé get.”

Va sár na pi és ün ne pi is ten tisz te le te ink:
Nyár egy há za 11:30
Fel sônyár egy há za 13:00 
(a hó nap má so dik va sár nap ja)

Bib li a ó ra: csü tör tök 18:00

Hit ta nó rák:
1. osz tály: csü tör tök 4. óra
2. osz tály: kedd 4. óra
3-4. osz tály: csü tör tök 5. óra
5. osz tály: kedd 6. óra
6. osz tály: kedd 3. óra
8. osz tály: csü tör tök 7. óra
Óvo dai hit tan: pén tek 11:30

Kon fir má ci ói óra: 
csü tör tö kön dél után lesz.

SEL MEC ZI LA JOS PÉ TER

EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

2014. OKTÓBER I   NYÁRFALEVÉL I   13

I„

EGYHÁZI ÉLET

Október a
Reformáció 

hónapja

er man Ot tó 1835 jú ni us 26-
án szü le tett a Kár pá tal jai
Brez nó bá nyán. Szász csa -

lád ban fel nô ve 6 éves ko rá tól ma ga
kez dett ma gya rul ta nul ni. Ez az ön -
szor ga lom egész éle te so rán vé gig -
kí sér te. Dip lo mát so sem szer zett,
még is na gyon sok te rü le ten szer zett
elé vül he tet len ered mé nye ket. Fog -
lal ko zott a pó kok vi lá gá val, ha lá -
szat tal, ma da rak kal és szám ta lan
más, a ter mé szet ben fel lel he tô ér de -
kes do log gal. Cso dá la to san tud ta le ír ni a kö rü löt tünk élô ter -
mé szet min den ap ró rész le tét, ugyan ak kor pro fesszo ri pon -
tos ság gal és rész le tes ség gel ír ta meg tu do má nyos kö rök ben
is el is mert mun ká it. Töb bek kö zött ne vez ték ôt a ma da rak
aty já nak is. Az ô köz ben já rá sá nak nagy sze re pe volt a mai
Ma dár ta ni Egye sü let elôd jé nek meg ala pí tá sá ban. Két fô mû -
vé nek te kint he tô „A ma gyar ha lá szat köny ve” és „A ma da rak
hasz ná ról és ká rá ról”. Mind két mû az adott té ma alap ja it rak ta
le ha zánk ban, il let ve a mai na pig idô sze rû nek tart hat juk, és
ezt mi sem bi zo nyít hat ja job ban, mind hogy mind két mû je -
len ko ri ki adá sa is fel lel he tô sok ol vas ni sze re tô ter mé szet bú -
vár em ber köny ves pol cán. A ma da rak hasz ná ról és ká rá ról c.
ki ad vány min den idôk egyik leg na gyobb szé les ség ben el ter -
jedt köny ve volt, hi szen szin te ki vé tel nél kül min den vi dé ki
csa lád ott ho ná ban meg ta lál ha tó volt. (Ta lán ma is jó vol na
be sze rez ni és ha szon nal for gat ni.)

lô re fel hí vom a ked ves Ol va -
sók fi gyel mét ar ra, hogy kö -
vet ke zô írónk ról nem tu dok

min den el fo gult ság nél kül ír ni, hi -
szen – mi tag adás – ne kem gyer -
mek ko rom óta Fe ke te Ist ván a leg -
ked ve sebb íróm. 1900 ja nu ár 25-én
szü le tett a So mogy me gyei Göl lén,
ahol édes ap ja, Fe ke te Ár pád ta ní tó,
gaz dál ko dó ke mény ke zei közt ne -
vel ke dett. Ta lán nincs Ma gyar or -

szá gon egyet len olyan ház sem, ahol ne len ne leg alább egy
Fe ke te kö tet, és nincs ta lán egyet len em ber sem, aki leg alább

egy köny vét ne ol vas ta vol na. Mint
min den gyer mek, én is mint kö te le zô
ol vas mányt is mer tem meg el sô mû -
ve it. A Tüs ke vár és a Té li be rek. Ezek
vol tak azok az írá sok, me lye ket el ô-
ször ol vas tam, és me lyek ha tá sá ra a
ter mé szet és az ál la tok éle té nek le bi -
lin cse lô vi lá ga fe lé for dul tam. Fe ke te
Ist ván egy há zi egér rôl is olyan írást
tu dott ki ad ni a ke zé bôl, hogy at tól
kezd ve más hogy né zünk még ar ra a
„nyesz lett” egér re is. VUK-ot szin tén min den ki is me ri, ha
más ként nem, hát gyer mek ko runk nagy sze rû rajz film ad ap -
tá ci ó já ból, és so kak szá má ra is me rôs le het Bo gáncs is, a pu mi
ku tya. Igen, ha el ol vas suk a köny vet,
ki de rül, hogy Bo gáncs nem pu li, ha -
nem pu mi – egy rit kább te re lô ro ko na
a pu li nak. Hosszan le het ne még so -
rol ni Fe ke te Ist ván re gé nye i nek ál lat-
és em ber sze rep lô it. Min den mon da -
tá ból, min den le írt, el me sélt tör té ne -
té bôl árad a ter mé szet irán ti sze re tet,
és su gár zik a cso dá la tos gyer mek kor,
me lyet be is mu tat a Bal la gó Idô cí mû
ön élet raj zi írá sá ban. Szak má ját te -
kint ve ag rár vég zett sé gû em ber ként
so kat töl tött há zi ál la tok kö ze lé ben, ezért is mer te és tud ta
olyan jól jel le mez ni ôket. Hob bi ját, ked venc idô töl té sét, sza -
bad ide jét vi szont csak és ki zá ró lag a va dá szat nak szen tel te.
Gyer mek ko rá tól va dá szott, és nagy
is me rô je, tisz te lô je lett a vad nak, az
er dô nek. Ta lán írá sa i nak túl nyo mó
ré sze is az er dô höz köt he tô. Fe ke te
Ist ván ról és mû ve i rôl kö te te ket le het -
ne meg töl te ni. Ja vas lom min den fel -
nôtt és gyer mek ko rú ked ves Ol va só -
nak, hogy a kö te le zô ol vas má nyo kon
túl vagy azok után ke res se nek, ol vas -
sa nak más írá so kat is tô le. Higgyék
el, nem fog nak csa lód ni.

Most, ami kor vé get ért a nyár, és ha ma ro san be kö szönt a
ko rai sö té tet és hi deg es té ket ho zó tél, ta lán jól is fog es ni egy
kis ol vas ni va ló.

Kí vá nok Önök nek kel le mes idô töl tést a ter mé szet ben,
amíg még le he tô sé gük van ki él vez ni az utol só me len ge tô
nap su ga ra kat, a nyir kos, esôs és ta lán a ko rán ér ke zô ha vas
tél ele ji es ték re pe dig me leg szo bát, egy bög re for ró italt és
egy jó Her man vagy Fe ke te köny vet, hogy is mét a jó me leg
nyár ban érez hes sék ma gu kat – leg alább lé lek ben...

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

En ged je meg a ked ves Ol va só, hogy je len írá som -
mal ne a ma da ra kat, ha nem az ô iga zi párt fo gó it,
a ma da rá szo kat mu tas sam be. Pár olyan em bert,
akik so kat tet tek ha zánk ban azért, hogy lét re jöj -
jön a ter mé szet- és ma dár vé de lem, és hogy ne is
me rül jön fe le dés be. Egyi kük – az utol só ma gyar
po li hisz tor – Her man Ot tó, má si kuk Fe ke te
Ist ván, min den idôk le gol va sot tabb ma gyar író ja.
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z Es pe res meg em lé ke zett a Gyü le -
ke zet 20 év vel ez elôt ti áll apo tá -

ról, az az óta szem mel lát ha tó
ered mé nyek rôl, mél tat ta a kö zös ség és a
pász tor hû sé ges, ál do za tos mun ká ját.
Nyár egy há za Pol gár mes te re, Mé szá ros
Sán dor is át ad ta ün ne pi jó kí ván sá ga it, a
te le pü lés kö szön té sét. A Gyü le ke zet
Gond no ka Pér csi Lász ló és a Gyü le ke zet
Jo gi Ta ná csa dó ja a Pres bi té ri um ne vé -
ben adott há lát az Úr Is ten nek, va la mint
kö szö ne tet mond tak a Lel ki pász tor nak
a 20 éve tar tó hû sé ges szol gá la tá ért.

A Gyü le ke zet aján dé ka ként egy új szol -
gá la ti ru hát (pa lás tot) ka pott a Lel ki -
pász tor, va la mint re pü lô je gye ket a Pál
Apos tol Misszi ós uta zás fi nan szí ro zá sa -
ként. Az Is ten tisz te let má so dik fe lé ben
be szá mo ló kö vet ke zett az el múlt húsz
esz ten dô rôl. A be szá mo ló ké pi ré sze
pro jek tor ral lett ki ve tít ve a temp lom bel -
sô fa lá ra, va la mint ze nés kis fil mek is
he lyet kap tak a be szá mo ló ban.

Az el telt húsz év pres bi té ri u ma i nak
fo tói vol tak lát ha tó ak, a hû sé ges szol -
ga tár sak, azok, akik az egy ház ügyét
to vább vit ték. A gyü le ke ze ti há zunk ról
lát hat tunk ez után fo tó kat, a kez de tek -
tôl nap ja in kig. Iga zán nagy ered mény

i, a gyü le ke zet fi a tal jai is össze gez tük gon do la ta i nak az el múlt évek em lé -
ke ze tes ese mé nye i rôl, il let ve a fi a ta lo kat hét rôl hét re meg moz ga tó al kal -
ma ink ról. Ké szí tet tünk egy gyer mek raj zok kal szí ne sí tett cikk gyûj te ményt1,

ami ben min den ki sa ját él mé nye it, gon do la ta it ír hat ta le. A fi a ta lok írá sa it vé gig fut -
va lát szik, hogy a nyár egy há zi re for má tus if jú ság akt ív kö zös sé gi éle tet él. Gyak ran
me gyünk tú ráz ni vagy bar lan gász ni, nya ran ta tá bo roz ni. A min den év ben meg ren -
de zés re ke rü lô eve zôs tá bo ra ink iga zi kö zös ség ko vá cso ló al kal mak, ahol az akt ív
ki kap cso ló dást az egé szen fi a tal és az idô sebb kor osz tály egya ránt él ve zi. Té len
gyak ran kor cso lyá zunk, vagy szán kó zunk együtt. Idén ôsz tôl min den hé ten fo ci zunk
az ál ta lá nos is ko la tor na ter mé ben.

Az akt ív prog ra mok mel lett ke resz tény fi a tal ként fon tos nak tart juk a szem lé let -
for má lást is. Ez az in dít ta tás hív ta élet re a már több ször meg je lent Vi lág ké pünk
cí mû if jú sá gi la pot. A fi a ta lok nak szó ló írá sok ban olyan hét köz na pi té mák kal fog -
lal ko zunk, mint a szó ra ko zás, a ki kap cso ló dás, vagy a kör nye zet vé del me. La punk -
ban ezek mel lett min dig he lyet kap tak el gon dol kod ta tó cik kek is, amik ben
tör té nel mi sze mé lyek rôl, ese mé nyek rôl, bib li ai gon do la tok ról, vagy a fi a ta lok ra le -
sel ke dô ve szé lyek rôl ej tünk szót, ül te tünk el gon do la tot. Há rom he ten te film klu bot
tar tunk a gyü le ke ze ti ház ban, ahol az adott film rôl so ká ig be szél ge tünk, meg oszt -
juk egy más sal gon do la ta in kat.

Azt gon do lom, hogy a re for má tus egy ház if jú sá gi al kal mai mi nô sé gi idô töl tést kí -
nál nak ki csik nek és na gyok nak egya ránt. Az ün ne pi ki ad vá nyunk ban is szám ba
vett él mé nyek rá mu tat nak ar ra, hogy nyár egy há zi la kos ként, fi a tal ként is van
le he tô ség jól szó ra koz ni, hely ben ér té ket te rem te ni. Ter mé sze te sen min den kit
sze re tet tel hí vunk és vá runk, hogy csat la koz zon gya ra po dó kö zös sé günk höz.

1 http://ref nya regy ha za.fw.hu/ima ges/sto ri es/vi lag ke punk_2014_09_14.pdf

BI RÓ TA MÁS

volt át köl töz ni a ré gi, pi ci, húsz fô be fo -
ga dá sá ra al kal mas gyü le ke ze ti ház ból a
mai, kor sze rû, tá gas, szép gyü le ke ze ti
ott hon ba. Sok mun ka, sok-sok ada ko -
zás kel lett min deh hez.

A gyer mek mun ká ról be szél tem ez -
után, ki emel ve, hogy mi lyen fon tos volt
18 éven ke resz tül Sze môk Ma ri ann
mun ká ja ezen a té ren. Is ten me gál dot ta
a mun kát a gyer me kek kö zött. Má ra
már pres bi te rek ké vál tak né me lyek
ezek kö zül a gye re kek kö zül. If jú sá gi
mun ka kö vet ke zett a be szá mo ló ban,
mi lyen nagy ér té ke van ma egy ilyen
mé re tû te le pü lé sen an nak, hogy fi a ta -
lok ér tel mes el fog lalt sá got ta lál nak ma -
gunk nak az Egy ház ke re te in be lül.
Rend sze res filmk lu bok, ki rán du lá sok,
nya ra lá sok, bar lan gá szat, ví zi tú ra,
mind-mind ér té kes, kö zös sé get épí tô
prog ram. A Ceg lé di Mol nár Má ria
Gyer mek ott hon ban vég zett rend sze res
mun kát em lí tet tem meg, amely mun ka
a tes ti és szel le mi fo gya té kos gyer me -
kek kö zött zaj lik évek óta. Fi zi ká lis
mun ka a kony hán, a mo so dá ban, var -
ro dá ban, vagy ép pen gyer me kek sé tál -
ta tá sa to ló ko csi ban. A Gyü le ke zet bôl
rend sze re sen 6-8 fô ér ke zik ide, hogy
két ha von ta se gít sé get nyújt son. Ilyen -
kor sok-sok zsák gyer mek ru há val ér ke -
zünk, ame lyet ado mány ként ho zunk.

A Lel ki pász tor misszi ós uta zá sa kö -
vet ke zett, amely rôl há rom per ces kis -
film ke rült le ve tí tés re, amely egy tel jes
film elô ze te se ként ké szült. Ér de kes ség,
hogy a film fô sze rep lô je Zám bo ri So ma
szín mû vész is je len volt az al kal mon.
Az uta zás vi tor lás ha jó val 2013-ban
Mál tá ról, Szi cí li án ke resz tül, az Olasz
csiz ma meg ke rü lé sé vel zaj lott, Pál
Apos tol nyo má ban. 2014.10.08-án az
uta zás At hén ban foly ta tó dik a for ga tá si
hely szí nek be já rá sá val, Kor in tus, Efé -
zus, Pat mosz, Szá mosz, Ro dosz érin té -
sé vel. A be szá mo ló ban he lyet ka pott a
Nyá ri Ke resz tyén If jú sá gi Ala pít vány
mun ká já nak a be mu ta tá sa, amely ala -
pít vány azért jött lét re Ke le men né Ri gó
Zsu zsan na ado má nyá ból, hogy a Gyü -
le ke zet mun ká ját tá mo gas sa. Meg em lí -
tés re ke rült 2013.12.29-én egy 150 idôs
em bert ét kez te tô prog ram, fi a ta lok
nyá ri tá bo ro zá sát tá mo ga tó prog ram és
egyéb más fel ada tok, ame lye ket az ala -
pít vány vé gez.

A gyü le ke zet kö zel hat van éve vég zi
fá rad ha tat la nul a Pót ha rasz ti Rom -
temp lom nál a sza bad té ri Is ten tisz te le -
te ket min den év jú ni u sá nak utol só
szom bat ján. Úr va cso rás Is ten tisz te let
után me leg va cso rát adunk és te rí tett
asz talt a ki ér ke zôk nek. A fel sô nyá regy -
há zi re for má tus te me tô rend be lett hoz -
va és egy sé ta kör lett ki ala kít va, ahol
táb lák let tek el he lyez ve, je lez vén azo -
kat a sí ro kat, akik a te le pü lé sünk éle té -
ben is ki emel ke dô sze re pet ját szot tak.

A Gyü le ke zet uta zá sa it vet tem sor ba.
Két Gö rög or szá gi uta zá sunk volt: el ô-
ször az észa ki részt jár tuk be, meg -
mász va az Olim pos egyik csú csát a hó -
ha tár (3000 m) fö lött, majd má sod szor is
meg mász tunk egy újabb csú csot ezen
a he gyen, de to vább utaz tunk egé szen
At hé nig. Volt két Olasz or szá gi uta zá -
sunk: Ve len cén, As si sin, Ró mán ke resz -
tül Ná po lyig, majd má sod szor egé szen
Szi cí li á ig, Pa ler mó ig utaz tunk. Vol tunk

Mon te neg ró ban, Bud ván 10 na pot. Vol -
tunk Hor vát or szág ban egy má sik uta zás
so rán 10 na pot Omis ban. Vol tunk Két -
szer Er dély ben, két szer Kár pá tal ján a
Test vér Gyü le ke ze tünk nél, Me zô vá ri -
ban. Vol tunk Fel vi dé ken Gö mör ben,
nem zet kö zi cser kész ta lál ko zón egy he tet.

Szó esett a temp lom ker tünk be ke rí té -
sé rôl, ur na fal ké szí tés rôl, ami ré gi vá -
gya volt kö zös sé günk nek. 1998-2002
kö zött egy misszi ót foly tat tunk a Ti szai
nagy ár vi zek mi att, Svájc ban a lel ki -
pász tor 10 eset ben járt, on nan te her-
 au tó val ru ha szál lít mányt ho zott a Fri e -
sen ber gi Test vér gyü le ke zet tôl, majd
vagy a ru hát, vagy a pénzt vit tük
to vább Me zô vá ri ba, ahol 1998-ban 300
há zat, 2000-ben még több há zat pusz tí -
tott az ár víz. A lel ki pász tor az USA-ban
járt, ott igét hir de tett, majd az ot ta ni
ado má nyok ból me lyet el ho zott, 1200
em ber nek ké szült Kár pá tal ján ágy. Vit -
tünk Ma gyar or szág ról ágy be té tet, ágy -
hu za tot, le pe dôt, pár na hu za tot. Ak kor,
ott 1200 em ber tu dott az al más lá dák ról
ágy ba fe küd ni. A be szá mo lók so rá ban
a Fel sô nyá regy há zi Gyü le ke zet rész rôl
ké szült 4 per ces ze nés kis fil met néz tük
meg, ame lyen al kal mak, em be rek ele -
ve ned tek meg, és a temp lom épí tés 25.
éves év for du ló ján ké szült fo tó kat lát -
hat tuk. A gyer mek mun ká ról kö vet ke -
zett egy 3 per ces ze nés kis film, majd a
ví zi tú rák vi lá ga ele ve ne dett meg. So kat
dol goz tak a fi a ta lok azért, hogy a Gyü -
le ke zet nek 11 db sa ját, négy szem élyes
in di án és tú ra ke nu ja le gyen eve zôk kel,
men tô mel lé nyek kel, egyéb fel sze re lé -
sek kel. A Nyár egy há zi temp lo munk
fe lú jí tá si mun ká i ról néz het tünk egy ze -
nés kis fil met, amely iga zán nagy je len -
tô sé gû volt kis kö zös sé günk éle té ben.
Vé ge ze tül az Új len gye li to rony épí tés rôl
néz tünk meg egy ze nés kis fil met.

Ál dás mon dás után a Gyü le ke ze ti
ház ban volt a ven dég fog adás hi deg tá -
lak kal, ré tes sel, sü te mé nyek kel. Az em -
be rek bol do gok vol tak, be szél get tek,
ré gi em lé ke ket idéz tek fel. A fi a ta lok
itt, a Gyü le ke ze ti ház ban ad ták át aján -
dé ku kat a Lel ki pász tor nak, kö szö net -
ként a ve lük töl tött sok-sok em lé kért.
A „Vi lág ké pünk” gyü le ke ze ti, elekt ro -
ni kus új ság kü lön szá mát ad ták át,
mely ben so kan fe jez ték ki há lá ju kat és
sze re te tü ket. Min den ál dást, me lyet Is -
ten adott az el múlt húsz év ben szám ba
nem ve het tük csak fog hí ja san, de min -
den si ke rért Is te né le gyen a di csô ség.

So li Deo Glo ria.

KELEMEN NORBERT REFORMÁTUS LELKÉSZ

Tisztelt Olvasók, 
Keresztyén Testvéreim!

2014 szep tem ber 21-én ün ne pi is ten tisz te le tet tar tott a nyár -
egy há zi re for má tus gyü le ke zet. A há la adó al ka lom Ke le men
Nor bert lel ké szünk 20 éves itt lé té rôl és a gyü le ke ze tért
vég zett mun ká já ról em lé ke zett meg ige hir de tés sel, a kö zös
em lé kek, él mé nyek fe lel eve ní té sé vel.

A Református Gyülekezet hálaadó Istentiszteletet tartott 2014. 
09. 21-én 9 órakor, az Igét Gulyás László Református Lelkipásztor
hirdette. Az igehirdetés után a köszöntések között Takaró András
Délpesti Református Esperes köszöntötte a Gyülekezetet és annak
Lelkipásztorát, Kelemen Norbert Református Lelkészt. 
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A nyáregyházi református 
gyülekezet ifjúsága

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
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A

Esperesi köszöntõ

Polgármesteri köszöntõ

Hálaadó Istentisztelet az elmúlt 20-évért

Agapé a Református 
Gyülekezeti házban
Agapé a Református 
Gyülekezeti házban



enny or szág gá let tünk, ott
vol tunk és azért mun kál ko -
dunk, hogy ezt min den ki

szá má ra lát ha tó vá és ta pasz tal ha tó vá
te gyük, mert Krisz tus Urunk azt mond -
ta, Is ten or szá ga ott van köz te tek. Te hát
fel kell fe dez ni, is mer ni és ab ban kell él -
ni. Ez a fel is me rés ál do zat vál la lás sal és
úton le vés sel jár. Jé zu som bíz va Ben -
ned, kö vet ni aka runk:

„Ké szek vagy tok-e ar ra, hogy ki igyá -
tok azt a kely het, ame lyet ne kem ki
kell in nom?” Mt 20, 22

„Jós ág és ir ga lom jár ve lem éle tem
min den nap ján.” (23. zsol tár)

Ked ves Test vé rek! Az egy ház köz ség
tag ja i nak hoz zá já ru lá sá val, mun ká já val
el vé gez het tük a temp lo mi mun ká la to -
kat. Va ló ban egy iga zi kö zös ség, egy
szív vel és egy lé lek kel, aho gyan ez az
ôs egy ház ban is je len volt. Azon ban ez a
nap ja ink ban egy re rit káb ban meg ta -
pasz tal ha tó va ló ság. A kô bôl épült
temp lom egyik pil la nat ról a má sik ra a

lát ha tat lan, lé lek bôl épült „lel ki ház”
(1Pét 2,5) ott ho na, így az ün nep re a
temp lom mun ká la ta i hoz hoz zá já ru ló
ka to li ku sok, re for má tu sok, evan gé li ku -
sok gaz da gí tot ták és ere de ti vé tet ték az
egy ház egy sé gét, is te ni vol tát. Az évek
so rán meg ta pasz tal tam, hogy csak bé -
ké ben le het épít kez ni, akik bé kés szán -
dék kal az Urat szol gál va van nak je len,
akik az Is te nért, a má si kért, a kö zös sé -
gért, a te le pü lé sért, csa lá do kért, gye re -
ke kért, fi a ta lo kért és idô se kért akar tak
ten ni va la mit.

Si ke rült! Si ke rült! Si ke rül! As si si Szent
Fe renc hí res imá já nak sza va i val – „Tégy
en gem bé kéd esz köz évé!” – fo hász ko dom
én is nap mint nap, hogy az Úr iga zi esz -
kö ze le hes sek, le hes sünk. Ez az alap ja a
krisz tu si bé kes ség nek, an nak, ame lyet
ránk, ne künk aján dé ko zott. Ezt az alap -
kö vet ôriz ni kell Is te nért, az egy há zért,
ha zán kért, fe le ba rá tun kért.

A hit és a kul tú ra ki e gé szí tik egy mást,
hi szen a kul tú ra, a mû vé szet nagy ban
hoz zá já rul hat a hit el mé lyí té sé hez. En -
nek le het tünk szem és fül ta núi az ének -
lô kó rust hall gat va, aho gyan a föl di
li tur gia be emel a mennye i ek kö zé.

Most, ami kor a té nyek ön ma gu kért
be szél nek, nem a szó sza po rí tás sal aka -
rom el von ni a fi gyel met, ha nem in kább
rá irá nyí ta ni ar ra, ami a lé nye ges, ami
Is ten bé ké je, amely meg ha lad min den
ér tel met, me gôr zi szí ve te ket és el mé te -
ket Krisz tus Jé zus ban. Egyéb ként, test -
vé rek, ar ra irá nyul ja nak gon do la ta i tok,

ami igaz, ami tisz tes sé ges, ami igaz sá -
gos, ami tisz ta, ami sze re tet re mél tó,
ami di csé re tes, ami eré nyes és ma gasz -
tos. Amit ta nul ta tok és el fo gad ta tok,
amit hal lot ta tok és lát ta tok…: azt
te gyé tek; és ve le tek lesz a bé kes ség
Is te ne. (Fil 4,7-9)

A cse lek vés ide je el kez dô dött, most
ezen az új úton, amely re apos to li ál dás -
sal in dul tunk, nin cse nek vé let le nek. Az
az örök ség, amely Krisz tust és az ô
né pét jel lem zi, most lát ha tó vá lett a kö -
zös sé günk ben. En nek a ma gasz tos egy -
ség nek vol tunk, va gyunk és aka runk
ta núi len ni, mert nincs egy ház a csa lá -
dok nél kül, nincs vi lá gi ha ta lom az
is te ni tör vé nye ket hir de tô és meg élô je -
len lét nél kül, és nincs egy ség Krisz tus
nél kül. Ez az egy ség volt lát ha tó az Úr
asz ta la kö rül. Az, ame lyet Krisz tus
Urunk, ô ma ga is meg élt azok kal, akik
sze ret ték és bár mer re ment kö vet ték.
Meg él tük ezt a kö zös sé get az egy ház
ve ze té sé vel, a Püs pök atya je len lé té ben,
meg él tük ezt a kö zös sé get az evan gé-
 li kus egy ház kö zös ség gel, lel ki pász to-
 rá val és meg él tük az Úr egy sé gét a te le -
pü lés ve ze tô i vel. Ez az, ami el ve zet a
je len bôl a jö ven dô, örök élet be. Ezt ké ri
szá mon maj dan az Úr!

Sen ki se ag gód jon! Test vé rem, ha
még nem lá tod, vagy nem ér zed en nek
fon tos sá gát és je len tô sé gét, csak tü re -
lem mel várj. Jé zus azt mon dot ta: „sen ki
sem jö het én hoz zám, ha az Atya nem vonz -
za”. Jé zus min dent meg tesz, hogy sen ki
se vesszen el. Jé zus elôbb, vagy utóbb
meg fog, meg akar érin te ni, hogy ve le
kö zös ség ben le gyél. A ve le va ló élet kö -
zös ség a jó és bol dog élet kö zös sé ge.
Jé zus mond ja: „azért jöt tem, hogy éle te tek
le gyen és bô ség ben le gyen”. Bár ki, aki úgy
gon dol ja, hogy Jé zus ról töb bet sze ret ne
meg tud ni, ôt job ban sze ret né meg is -

mer ni, jöj jön az Is ten há zá ba. Tart sa
ôsei hi tét, bíz va a szem élyes is ten ta -
pasz ta lat ban. Azt hi szem, hogy lel ki -
pász tor ként, atya ként nem te he tek,
nem kí ván ha tok mást, mint azt, hogy
Te test vé rem ke res sél meg, ke resd meg
lel ki pász to ro dat, La jos test vé re met
vagy Nor bert test vé re met. Szí ve sen ál -
lok ren del ke zé sed re bár mi kor. Jé zust
egy al ka lom mal Ni ko dé mus meg ke res -
te: „Va la pe dig a fa ri ze u sok közt egy em ber,
a ne ve Ni ko dé mus, a zsi dók fô em be re. Ez jö -
ve Jé zus hoz éj jel, és mon da né ki: Mes ter,
tud juk, hogy Is ten tôl jöt tél ta ní tó ul; mert
sen ki sem te he ti e je le ket, ame lye ket te te -
szel, ha nem ha az Is ten van ve le. Fe le le Jé -
zus és mon da né ki: Bi zony, bi zony mon dom
né ked: ha va la ki újon nan nem szü le tik, nem
lát hat ja az Is ten or szá gát. Mond ta né ki Ni -
ko dé mus: Mi mó don szü let he tik az em ber,
ha vén? Vaj jon be me het-é az ô any já nak
mé hé be má sod szor, és szü let he tik-é? Fe le le
Jé zus: Bi zony, bi zony mon dom né ked: Ha
va la ki nem szü le tik víz tôl és Lé lek tôl, nem
me het be az Is ten or szá gá ba. A mi test tôl
szü le tett, test az; és a mi Lé lek tôl szü le tett,
lé lek az. Ne cso dáld, hogy azt mon dám
né ked: Szük ség nék tek újon nan szü let ne tek.

A szél fú, a ho vá akar, és an nak zú gá sát hal -
lod, de nem tu dod hon nan jô és ho vá megy:
így van min den ki, a ki Lé lek tôl szü le tett.”
Jn 3:1-8 (Ká ro li bib lia)

Új já szü let ve és meg újul va meg vál -
toz tat hat juk ezt a vi lá got, ezt a te le pü -
lést, ezt az or szá got. Együtt si ke rül ni
fog, és ak kor majd ott ül he tünk együtt
az Úr or szá gá ban, az ô asz ta lá nál és
néz zük, él vez zük, aho gyan az Úr kö -
rül jár és fel szol gál, mert tet te ink alap -
ján le szünk meg ítél ve. Mert a hit cse le -
ke de te tek nél kül ha lott. Ne hall junk
meg, ne múl jon el éle tünk az Is ten
or szá gá ért meg nem tett cse le ke de tek
nél kül! Tud já tok, hogy min den meg ke -
resz telt em ber ar ra hi va tott, hogy a her -
vad ha tat lan ko szo rút el nyer je az Is ten
or szá gá ban?

Vé gül, de nem utol só sor ban kö szö -
nöm min den ki nek a sok-sok se gít sé get,
a je len lé tet. Aki nem volt je len, az
bi zony sze génnyé lett, de mi vel az Úr
ir gal ma ki me rít he tet len, nincs vesz ve
sem mi, mert pó tol ha tod, mert ir gal má -
ért kö nyö rög hetsz és Te is ve lünk
le hetsz.

Az Úr 2014. esz ten de jé ben, ok tó ber
ha vá ban, és an nak 5. nap ján, Szent
Fa usz ti na ün ne pén!

ÔSZ IN TE NAGY RA BE CSÜ LÉS SEL, ÉS TEST VÉ RI

SZE RE TET TEL: AND RÁS ATYA

2014. no vem ber 16-án dél után 4 órá tól, temp lo munk ban a Ró mai Ka to-
 li kus temp lom ban jó té kony sá gi kon cer tet tar tunk. Er re az al ka lom ra sze re -
tet tel hí vunk és vá runk min den kit. A kon cer tet adók jó vol tá ból és nagy lel -
kû sé gé bôl, va la mint min da zok jó vol tá ból, akik meg tisz tel nek je len lé tük kel
és ado má nya ik kal az idei év ben is – ha son ló an a 2013-as év hez – egy aga pét,
ka rá cso nyi, ün ne pi ebé det szer ve zünk azok szá má ra, akik az egy ház iga zi
kin csei. Fe renc pá pa sza va it meg akar juk tet tek ben va ló sí ta ni.

ELÔ RE IS KÖ SZÖ NÖM MEG JE LE NÉ SÜ KET ÉS ADO MÁ NYA I KAT!
MI NÉL TÖB BET ADUNK, AN NÁL TÖBB LESZ NE KÜNK, NEK TEK IS!

Igen, mennyországgá 
lett az Isten háza, 
mennyországgá lett az
otthonunk, ahogyan 
a zsoltáros írja, otthonom
lett az Isten háza.
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Magyarország – „mennyország” …
mondta Michel nôvér, aki Amerikából érkezett hozzánk.

Egy kis nyelvbotlásból lett valóság!
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nyílt Nyáregyházán a 
Dózsa György út 28-32 sz. 

alatt a Balta-Zár üzlet helyén!
NYITVA TARTÁS:
Hétfôtôl-Szombatig: 
8-18 óráig

Szolárium
Mozgásfejlesztô 
vibrációs tréning
Albert Gizella: 
+36-20/434-4821

Nôi-férfi fodrász
Országh Magdolna: 
+36-30/851-4228

Nôi-férfi manikûr, pedikûr
Mûköröm
Gál Rita: 
+36-70/340-3655
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SÜTÔTÖK

Az elmúlt évtizedekben kizárólag bébipapit
fôztünk belôle, vagy nagy néha sütöttünk belôle
néhány szeletet a hosszú téli estéken. 
Pedig a sütôtök ízletes, változatosan elkészíthetô 
ínyencség. Ne féljünk tôle, próbáljuk ki!

RECEPTTÁR

SÜTÔTÖK KRÉMLEVES
HOZ ZÁ VA LÓK
a tésztához:
• 900 g sütôtök – meghámozva, kimagozva 
• 20 g vaj • 0,5 közepes fej hagyma – vörös
• 1 késhegynyi bors – fehér (ôrölt)
• 1 csapott teáskanál só • 900 ml víz
• 80 ml fôzôtejszín • 1 késhegynyi gyömbér (ôrölt)
a tálaláshoz:
• pirítós • sajt – parmezán • tökmag

Nézzünk csak körül a piacon vagy a zöldségesnél ilyenkor... 
Mi az, ami frissen kapható, és nem melegházból jön vagy utazta
át a fél világot egy hajó gyomrába zárva? Krumpli, hagyma, póré,
répa, esetleg cékla és zeller. És ki az, aki olyan gömbölydeden,
napszínûen mosolyog ránk? A sütôtök!

HOZ ZÁ VA LÓK
a tésztához:
• 1 tojás • 20 dkg liszt • 10 dkg margarin • 5 dkg cukor
• pár ek hideg víz
töltelékhez:
• 1/2 kg sült sütôtök • 2 ek méz • 1 dl tejszín
• 1 kk mézeskalács fûszerkeverék (vagy ôrölt fahéj, szegfûszeg)
• 1 csapott kk reszelt gyömbér • 2 tojás • 5 dkg cukor
• 1 csomag vaníliás cukor • 2 csapott ek liszt
tetejére:
• 3 ek kristálycukor • tökmag

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A tész ta hoz zá va ló it össze gyúr juk, kör ala kú ra nyújt juk, majd ki va ja -

zott, ki lisz te zett sü tô for má ba tesszük, úgy hogy le gyen egy kis pe re -
me is. Vil lá val meg szur kál juk. Kb. 150 fok ra elô me le gí tett sü tô ben
10 per cig elô süt jük. Ki vesszük hûl ni.

2. Köz ben el ké szít jük a töl te lé ket. A sült tök hé ját le húz zuk, majd ap rí -
tó gép ben pé pe sít jük a méz zel, tej szín nel, mé zes ka lács fû szer rel,
gyöm bér rel. Egy tál ba önt jük. Egy má sik edény ben ki ke ver jük a to -
jást a cu kor ral, va ní li ás cu kor ral. A tök höz ad juk a 2 evô ka nál nyi
liszt tel együtt és ala po san el ke ver jük. A sü tô for má ban lé vô tész tá ra
ön jük és ele gyen get jük. Vissza tesszük a sü tô be és 30-40 per cig,
180 fo kon kész re süt jük.

3. Ha va la ki nek nem elég édes, ak kor meg lo csol hat ja a te te jét ka ra -
mel li zált cu kor ral. (3 ek cuk rot me le gít sünk annyi víz zel, amit épp
fel szív (kb. 1,5 ek). Fo lya ma to san ke ver ges sük ad dig, míg szép bar -
ná ra ka ra mel li zá ló dik. Rög tön lo csol juk egy ka nál lal a tor ta te te jé re.)

4. Pi rí tott tök mag gal szór juk meg a te te jét.

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A sü tô tö köt meg mos suk, ki szed jük a mag ja it, meg há moz -

zuk, fel koc káz zuk.
2. A va jat meg ol vaszt juk egy fa zék ban.
3. A fel koc ká zott vö rös hagy mát üve ges re pi rít juk a va jon,

majd sóz zuk, bor soz zuk.
4. Íze sí tés után azon nal rá tesszük a sü tô tö köt, és fe lönt jük

annyi víz zel, amennyi el le pi, és pu há ra fôz zük a sü tô tö köt
fe dô alatt kb. 25 perc alatt.

5. Össze tur mi xol juk, tur mi xo lás köz ben hoz zá csur gat juk a tej -
színt, ôrölt gyöm bér rel be í ze sít jük, majd a tûz hely re té ve
egyet rottyan tunk raj ta.

6. Íz lé sünk nek meg fe le lô en utá ní ze sít jük a le vest, pi rí tott tök -
mag gal és par me zán nal meg szór va, friss pi rí tós sal tá lal juk.

SÜTÔTÖK PITE
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