


PÁ LIN KÁS NÉ M. LÍ VIA

Na gyon tet szik, hogy egy re több prog -
ra mot biz to sí ta nak a gye re kek nek, 
és az is, hogy min den al ka lom mal 
ren dez nek fô zô ver senyt, il let ve hogy
szol gál nak me leg étel lel, gyors ka ják -

kal, édes sé gek kel és ita lok kal. Kü lön
tet szik az, hogy a Nyár egy há zi Fa lu vé dô 

és Ön kén tes Tû zol tó Köz hasz nú Egye sü let is részt vesz az 
ese mé nyen, és be mu ta tó juk kal gaz da gít ják a fesz ti vált.
Összes sé gé ben na gyon szín vo na las a prog ram.

NÓ BISZ MI LÁN

Vol tam már a fesz ti vá lon, és 
az ug rá ló vár tet szett a leg job -
ban, mert min den ba rá tom ott
volt, és jól érez tük ma gun kat
(és az óvo da a leg jobb hely :D).

Ott le szek az idei fesz ti vá lon is,
már na gyon vá rom.

SZA BÓ IM RÉ NÉ

Részt vet tem már
több ször is a ko ráb bi
évek ben, örü lök 
an nak, hogy van egy
ilyen ren dez vé nyünk.
Vé le mé nyem sze rint a
mû vész ven dé gek vol tak a
leg job bak. Idén is ott le szek, ha te he tem.

ERÔS GYÖRGY NÉ

A ko ráb bi fesz ti vá lo kon a mo to ros fel vo nu lá sok tet szet -
tek a leg job ban, mert sze re tem a mo to ro kat. Saj nos
több ször elô for dult, hogy dol goz nom kel lett a ren dez -
vény ide je alatt, ezért csak pár per cet tud tam a kon -
cer tek bôl meg hall gat ni, de az a pár perc is meg ér te. 
Saj nos eb ben az év ben nem tu dok raj ta részt ven ni, de
biz tos va gyok ben ne, hogy az idei prog ra mok is jók lesz nek.

SI PE KI ZSOLT
Dán szent mik lós pol gár mes te re

A Nyár egy há za Fesz ti vál a kör nyék ta lán leg -
nép sze rûbb in gye nes ren dez vé nye. Az el múlt
két év ben szin te na pi kap cso lat ban áll tunk
Pol gár mes ter Úr ral, így ta nú ja vol tam/va gyok 

a szer ve zôk mun ká já nak, lá tom, hogy mi lyen 
pre ci zi tás sal és oda fi gye lés sel ké szül nek. Jó lát ni,

hogy a he lyi ek ma gu ké nak ér zik a ren dez vényt és ven dég sze re tôk.
Nagy ér ték ez, ami el is me rést ér de mel. A ma gam ré szé rôl ed dig,
min den év ben ott vol tam, az idén sem lesz ez más ként!

KO VÁCS JÁZ MIN

Ed dig mind egyik fesz ti vá lon
részt vet tem, és mind egyik
na gyon tet szett. A leg jobb él -
mé nyem az volt, hogy le he tô -
sé get kap tam, hogy én kon fe-
rál has sam fel a fel lé pô ket, és így a
„ku lisszák mö gött” is ta lál koz hat tam ve lük. Ne kem 
a leg job ban a kon cer tek tet szet tek, hi szen na gyon
so kan kí ván csi ak vol tak a fel lé pôk re, a kör nye zô 
te le pü lé sek rôl is so kan el jöt tek. Úgy gon do lom, kis
fa lunk büsz ke le het ezek re a ren dez vé nyek re.

TA RI TA MÁS

A leg jobb él mé nyem az volt,
hogy a gyer me ke im jól érez ték
ma gu kat, és nem csak ôk, 
ha nem én is, mi vel meg ta lál -

tam a kor osz tá lyom nak va ló 
elô adá so kat. Na gyon tet szett a

Ho fi Gé za imi tá tor, il let ve a kü lön bö -
zô hu mor is ták elô adá sai. Meg mon dom ôszin tén, volt
olyan kon cert, amit a fi a tal lá nyom várt na gyon, 
de az tán ne kem is el nyer te a tet szé se met.

GA LAM BOS NO É MI

Részt vet tem több ször
is a fesz ti vá lo kon, és
sze rin tem na gyon jól
meg vol tak szer vez ve, 

e mel lett szín vo na las, 
jó fel lé pô ket hív tak meg.

Elôny nek tar tom azt, hogy a szer ve zôk min -
den es he tô ség re gon dol nak, hi szen ta valy
pél dá ul ak kor sem állt meg a bu li, ami kor
esett az esô, mert azt is meg tud ták ol da ni
sá tor ral. Örü lök, hogy vég re van egy olyan
ren dez vény, ahol in gye nes a bel épés.

PET HÔ AT TI LÁ NÉ

Évek óta részt ve szek a 
Nyár egy há za Fesz ti vá lon, 
il let ve az elôt te ren de zett 
fa lu na po kon. Na gyon tet szik
az egész ren dez vény, a for-
ga tag, a szer ve zés, min den jó. 
A Ha gyo mány ôr zô Sze re tet cso port tal
rend sze re sen fel lé pünk, ha bár saj nos az idén én
nem tu dok je len len ni. Fon tos, hogy oda fi gyel jünk 
a hoz zánk ér ke zô ven dé gek mél tó fo ga dá sá ra, 
hogy kel le mes él mé nyek kel tá voz za nak tô lünk. 
Csök ken te ném a „fi ze tett ce le bek” szá mát.

SZAR KA NOR BERT

Min den év ben ki já runk a 
fesz ti vál ra, és úgy gon do lom,
hogy na gyon jó a han gu lat, 
sok idôs és sok fi a tal együtt
mu lat. A fel lé pôk kö zül vol tak 

jó pá ran, akik tet szet tek, pél dá ul
Bor bély Ri csi, Vir sinsz ki Zol tán 

és a Ste reo 2.0. Gya kor la ti lag jó volt min den, nem
vál toz tat nék sem min.

MO CSÁRY BA LÁZS
Csév ha raszt 
pol gár mes te re

Szem élye sen is
meg ta pasz tal -
tam már, hogy
mi lyen jó a han gu -
lat a nyár egy há zi fa lu -
na po kon. A nagy sza bá sú, na gyon 
jól szer ve zett és prog ra mok ban igen
gaz dag ren dez vény lá to ga tott sá ga 
irigy lés re mél tó. 
A kör nyé ken már jól is mert ren dez -
vény elôbb-utóbb or szá gos hír név re
is szert te het, ha er re meg van a
szán dék és az aka rat. Tisz te le tem,
meg be csü lé sem a szer ve zô ké, a 
ren dez vény ní vós sá gát anya gi lag 
tá mo ga tó vál lal ko zó ké, az ön kén tes
mun kát vég zô la kos sá gé! 
Öröm szá mom ra, hogy pol gár mes -
ter úr csév ha rasz ti cso por to kat is 
fel kér a fel lé pés re. Szán dé ko zom
ezév ben is meg lá to gat ni a ren dez -
vényt, mely nek si ke res sé gé ben 
már most biz tos va gyok. 
Csak így to vább!

RIZ MA JER MÁRK

Sze rin tem na gyon
szín vo na las a
fesz ti vál, sok 
em bert ide vonz,
és ez zel fel len dí ti
Nyár egy há za éle tét
ezen a 2-3 na pon. Ar ra, hogy mi 
tet szett ne kem a leg job ban nem tu dok
vá la szol ni, mi vel az összes prog ram
nagy sze rû volt. Van nak olyan fel lé pôk,
aki ket job ban sze re tek, pél dá ul ilyen
volt ta valy Maj ka és Cur tis, ko ráb ban
pe dig Ka sza Ti bi.

KÉ SZÍ TET TÉK: A NYÁR EGY HÁ ZI DI ÁK MUN KÁ SOK

Idén már 5. al ka lom mal ren dez zük meg a Nyár egy há za Fesz-
ti vált, amely re nem csak a fa lu la kos sá gát, ha nem a kör nye zô 
te le pü lé sek la kó it is nagy sze re tet tel vár juk. Nyár egy há za 
pol gá ra it ar ról fag gat tuk, hogy részt vet tek-e már va la me lyik 
ko ráb bi ren dez vé nyen, és ha igen, mi tet szett ne kik a leg job ban,
mi volt a leg jobb él mé nyük, il let ve, hogy összes sé gé ben mi 
a vé le mé nyük a fesz ti vál ról. Nagy örö münk re Csév ha raszt és
Dán szent mik lós pol gár mes te re is nyi lat ko zott ne künk.
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AKTUÁLIS

KEZDÔDNEK 
A MÉRKÔZÉSEK
A FELÚJÍTOTT 
SPORTPÁLYÁN

KEZDÔDNEK 
A MÉRKÔZÉSEK
A FELÚJÍTOTT 
SPORTPÁLYÁN

Tisz telt Sport ked ve lô 
Nyár egy há zi Pol gá rok!

Öröm mel hoz zuk tu do má suk ra, hogy sok esz ten dô 
után a nyár egy há zi ön kor mány zat hat ha tós 

se gít sé gé vel is mét BAJ NO KI MÉR KÔ ZÉS lesz 
a Nyár egy há zi Sport pá lyán!

„SUR BER LKSE Nyár egy há za” ne vû csa pa tunk kal 
a me gyei má sod osz tály küz del me i ben ve szünk 

majd részt, és sport sze rû, fér fi as küz de lem ben kí ván juk 
öreg bí te ni Nyár egy há za és az egye sü le tünk jó hí rét!

El sô ha zai mér kô zé sünk
2015. au gusz tus 22-én (szom ba ton)

17 órai kez det tel in dul!
El len fe lünk Ör kény csa pa ta lesz.

A nyi tó meccs kezd ôrú gá sát – ké ré sünk re – 
Pol gár mes ter úr vég zi majd el.

Ké rünk min den kit, hogy tisz tel je nek meg 
je len lé tük kel min ket, és sport sze rû buz dí tás sal 

se gít sék gyô ze lem hez csa pa tun kat! 
A bel épés höl gyek nek, gyer me kek nek in gye nes!

SPORT TÁR SI TISZ TE LET TEL: SUR MAN IST VÁN I EL NÖK
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94 éves:
Fajka Jánosné (sz. Lehóczki 

Ilona Katalin) .......................... május 20.

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

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:

Tóth Árpád 
és Vízi Tímea Katalin ........... május 28-án
Holyba Dániel 
és Gyarmati Magdolna............ június 5-én
Nagy Zoltán  
és Bálint Marietta ............... június 27-én
Farkas Norbert 
és Tóth Brigitta .................... július 17-én
Frohmann Zsolt Gábor
és Dobrova Gabriella ............ július 23-án

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

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Csiló Nikolett és Börzsey Zoltán fia
Cristopher ......................... május 16.

Palik Ferenc és Takács Dóra fia
Dániel ............................... május 26.

Szabó Zsolt és Sztyehlik Éva fia
Krisztián ............................ május 29.

Bágyi Róbert Miklós 
és Domonyi Hajnalka fia

Márton Balázs ................... június 25.
Lipót István és Süle Szilvia fia

Bence István ...................... június 25.
Rafael Pál és Kanalas Erzsébet leánya

Erzsébet Alexandra ............ július 14.
Epres Zsolt és Urbán Kinga leánya

Lili ...................................... július 20.
Hegedûs József és Nagy Nikoletta fia

Barnabás............................. július 24.
Farkas László és 
Tisztán Szilvia Melinda fia

Merse ................................. július 29.

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

Ha sze ret né, hogy új szü lött gyer me ke fo tó ja
meg je len jen a kö vet ke zô szám ban, kér jük, leg -
ké sôbb 2015. szeptember 30-ig küld je el a ké -
pet az uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

EL HUNY TAK:

Mészáros János István ................... (59)
Gyöngyösi Károlyné
(sz. Vécsi Erzsébet) ........................ (81)
Lehóczki Pálné (sz. Kovács Eszter).... (93)
Buzási László ................................ (64)
Varga István .................................. (70)
Kövesligeti József ........................... (76)
Szenyics János .............................. (53)
Bimbó György Kálmán .................... (75)
Princz György ................................ (72)
Surman Ferenc............................... (80)
Mészáros Ferencné (sz. Baár Adél)... (81)
Kishonthy Ákosné 
(sz. Németh Mária) ........................ (90)
Szluka László ................................. (48)
Csekô Lajos .................................. (69)
Szili László József ........................... (62)

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!

Palik Dániel Börzsey Cristopher

IGAZGATÁSI 
SZÜNET

AUGUSZTUSBAN

FELHÍVÁS

2015. má jus 6.

A Kép vi se lô-tes tü let

• mik ro busz be szer zé sé nek tá mo ga tá sa
irán ti pá lyá zat be nyúj tá sá ról dön tött.

2015. má jus 19.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2014. évi gyer mek vé del mi
te vé keny ségről szó ló be szá mo lót.

• a Pénz ügyi-, Te le pü lés fej lesz té si- és
Ügy ren di Bi zott ság kül sôs tag já nak Pál -
fi Ist vánt meg vá lasz tot ta.

• meg al kot ta a 2014. évi költ ség ve tés
vég re haj tá sá ról szó ló zár szám adá si
ön kor mány za ti ren de le tet.

• el fo gad ta Nyár egy há za nagy köz ség
2015. évi bel sô el le nô ri te vé keny ség -
rôl szó ló össze fog la ló je len tést.

• dön tött 101 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.

• dön tött a nyár egy há zi 1018 hrsz-ú, ter -
mé szet ben a Nyár egy há za, Szen tim re -
te lep 26/A. szám alat ti, va la mint a
nyár egy há zi 1412/A/1 hrsz-ú, ter mé -
szet ben a Nyár egy há za, Jó kai út 24/B.
szám alat ti in gat lan ér té ke sí té sé rôl.

2015. jú ni us 3.

A Kép vi se lô-tes tü let

• Ön kor mány za ti fel ada tel lá tást szol gá ló
fej lesz té sek tá mo ga tá sá ra ki írt pá lyá -
za ti ki írás alap ján pá lyá zat be nyúj tá sá -
ról dön tött a „Nap su gár” Óvo da Nyár -
egy há za épü le te i nek fe lú jí tá sa és az in -
téz mény ré szé re esz kö zök be szer zé se,
köz sé gi sport pá lya lé te sít mé nye i nek
fe lú jí tá sa és esz kö zök be szer zé se, va -
la mint a Má tyás ki rály út asz falt bur ko -
la tá nak fe lú jí tá sa ér de ké ben.

• Nyár egy há za Ön kor mány za tá nak Sport -
fej lesz té si Kon cep ci ó ját el fo gad ta.

• dön tött ar ról, hogy a há zi or vo si ren de -
lôk bú tor za tá nak és esz kö ze i nek be -
szer zé sé rôl gon dos ko dik.

2015. jú ni us 16.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a Hu mán Bi zott ság kül sôs tag já nak
Rácz La jos nét meg vá lasz tot ta.

• a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Pi li si
Rend ôr ôr se bûn ügyi és köz biz ton sá gi
te vé keny sé gé rôl szó ló be szá mo ló ját el -
fo gad ta.

• a Nyár egy há zi Fa lu vé dô és Ön kén tes
Tû zol tó Köz hasz nú Egye sü let köz biz -
ton sá gi te vé keny sé gé rôl szó ló be szá -
mo lót el fo gad ta.

• a ha tó sá gi ál lat or vos Nyár egy há za ál -
lat egész ség ügyi hely ze té rôl szó ló be -
szá mo ló ját el fo gad ta.

• a fa lu gaz dász te vé keny sé gé rôl szó ló
be szá mo lót el fo gad ta.

• ren de le te ket al ko tott az elekt ro ni kus
ügy in té zés sza bá lya i ról.

• Vo lensz ki Ist vánt a fel sô nyá regy há zi
Ma já lis szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá -
ban vég zett mun ká já ért és Roz man Jó -
zse fet a ren dez vény meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben vég zett mun ká já ért Kép vi se lô-
tes tü le ti di csé ret ben ré sze sí tet te.

2015. jú ni us 26.

A Kép vi se lô-tes tü let

• Ba ár Pál r. ez re des nek a Mo no ri Ren-
d ôr ka pi tány ság ka pi tány ság ve ze tôi ki -
ne ve zé se el len ki fo gást nem emelt.

• ki fe jez te szán dé kát, hogy a mû köd te té -
si jog meg szer zé se ese tén meg kí ván -
ja bíz ni Dr. Far kas Gá bor há zi or vost a
130091186 ÁNTSZ kód szá mú pra xis
la kos sá gá nak há zi or vo si el lá tá sá val,
te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel.

2015. jú li us 21.

A Kép vi se lô-tes tü let

• jó vá hagy ta a fel nôtt há zi or vo si kör ze -
tek re vo nat ko zó fel adat-el lá tá si szer zô -
dé se ket.

2015. jú li us 28.

A Kép vi seô-tes tü let

• dön tött az ál la mi in téz mény fenn tar tó
köz pont ál tal 2013. ja nu ár 1-jé tôl fenn -
tar tott köz ne ve lé si in téz mény fel ada ta -
i nak el lá tá sát szol gá ló – in gó és in gat -
lan va gyon mû köd te té sé hez meg áll apí -
tott – 2.208.000 fo rint ha von ta fi ze-
 ten dô hoz zá já ru lás meg fi ze té sé nek
váll alá sá ról.

• igaz ga tá si szü ne tet ren delt el 2015.
au gusz tus 17-19. nap ja i ra, va la mint
2015. de cem ber 28-31. nap ja i ra.

• dön tött a szen tim re te le pi út fe lú jí tá sá -
nak el vég zé sé rôl.

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

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl

Értesítjük Tisztelt Lakosainkat,
hogy a Polgármesteri Hivatalban

2015. augusztus 17-e és 19-e között
igazgatási szünetet tartunk.

Ezen idôszakban a halaszthatatlan
intézkedést igénylô ügyekben

(halálozás, balesetveszély) 
a 690-182-es telefonszámon 

lehet üzenetet hagyni. 
Ezt naponta ellenôrizzük, 

és ennek alapján a szükséges
intézkedéseket megtesszük.

A szünet utáni elsô munkanap
a szokásos munkarendben:

2015. augusztus 24. hétfô

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Ta ka rí tót ke re sünk a Nyár egy há zi
Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko lá ba.

Fel ada ta: Az in téz mény tel jes épü le té -
nek, te rü le té nek ta ka rí tá sa, a mun ka -
kör höz kap cso ló dó fel ada tok el lá tá sa.

A mun ka kör leg ko ráb ban 2015.
szep tem ber 1. nap já tól tölt he tô be.

Je lent kez ni min den szer dán 8-12 órá -
ig az is ko la tit kár sá gán le het!

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Kegyes Juliánna
(sz. Ráksi Juliánna).................... május 3.
Hallgas Istvánné
(sz. Bernula Márta).................. május 19.
Krizsan Mária Julianna ............... június 7.
Surányi Ferenc .......................... július 6.
Gyarmati László ....................... július 11.
Bakos Balázsné
(sz. Szklenár Margit) ................ július 29.

75 évesek:
Vozár Sándor ............................ május 9.
Epres Pálné (sz. Bernula Mária) május 17.
Bajnok József ........................... június 8.
Nagy Cecília ........................... június 18.
Kemenczei Gyuláné
(sz. Kiss Mária) ....................... június 18.
Bencs Lászlóné (sz. Nigényi-

Szücs Margit Matild) ............... június 27.
Péterfi Györgyné
(sz. Ország Margit) .................... július 25.

80 évesek:
Horsik Istvánné (sz. Gyarmati 

Ilona Zsuzsanna) .................... június 13.
Rónai Sándor .......................... június 21.
Szíjgyártó Ferencné
(sz. Galambos Borbála) ........... június 27.

85 éves:
Gyôrfi Anna (sz. Hajducsi Anna).... július 8.

90 évesek:
Zöld Józsefné
(sz. Mészáros Erzsébet) ............... július 2.
Fazekas Károlyné
(sz. Váraljai Zsuzsanna) ............. július 14.

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

92 évesek:
Nagy János .............................. június 9.
Ples Mihályné (sz. Ádám Jolán) .. július 12.



ki rán du lás ra 2015. jú ni us 1-5
kö zött ke rült sor. A ha tár ta la nul
prog ram cél ja a ma gyar-ma gyar

kap cso la tok épí té se, szem élyes kap -
cso la tok ki a la kí tá sa. A „Ha tár ta la nul”
a Nem ze ti össze tar to zás prog ram ja.
A prog ram ke re té ben 2010 óta több mint
30.000 ma gyar or szá gi di ák ve he tett
részt ha tá ron tú li ré gi ó kat cél zó ta nul má -
nyi uta kon.

Di ák ja ink nagy iz ga lom mal vár ták az in -
du lás idô pont ját. El sô ál lo má sunk Nagy -
vá rad volt, ahol meg te kin tet tük a Püs pö -
ki pa lo tát, a Pe tô fi szob rot és a vá rat. Kö -
rös fô nél zsin dely fe dé ses temp lo mot lát -
tunk, és meg ko szo rúz tuk Vas váry Pál em -
lé kosz lo pát. Dél után a Tor dai ha sa dé kot
lá to gat tuk meg és es té re ér kez tünk meg
a to roc kói szál lá sunk ra.

Más nap a tor dai só bá nyá ban sé tál -
tunk, ahol hi he tet len lát vány ban volt ré -
szünk, és íze lí tôt kap tunk a bá nya sós és

hû vös le ve gô jé bôl is. Ma ros vá sár he lyen
rö vid sé tát tet tünk a köz pont ban, majd
meg lá to gat tuk a Kul túr pa lo tát. Szo vá tán
meg te kin tet tük a Med ve ta vat és a kör -
nyék be li só dom bo kat. Es té re ér kez tünk
meg Csík koz más ra, a szál lá sunk ra.

Har ma dik na pun kon el ju tot tunk a Gyil -
kos-tó hoz és a Bé ká s-szo ros hoz. Mind -
nyá jun kat le nyû gö zött a ter mé szet ere je
és al ko tá sa. Meg te kin tet tük még a Gyer -
gyó szár he gyi kas télyt.

Ne gye dik na pon, jú ni us 4-én a Nem ze -
ti Össze tar to zás Nap ján a csík koz má si Dr.
Bo ga Ala jos Ál ta lá nos Is ko la 7. osz tá lyos
di ák ja i val ta lál koz tunk. Rend ha gyó tör té -
ne lem órán vet tünk részt, ahol meg is -

mer ked het tünk Csík koz más és a szé ke -
lyek tör té nel mé vel, ha gyo má nya i val. Az
ot ta ni is ko lai élet rôl is sok min dent meg -
tud tunk. Is ko lai lá to ga tá sunk egy kö zös
sport prog ram mal ért vé get, ami még a
ta ná ri kart is meg moz gat ta. Él mény dús
és ta nul sá gos ta lál ko zó volt, már har ma -
dik éve tart juk a kap cso la tot az is ko lá val.
Kis pi he nô után a Szent An na-tó lát vá -
nyát cso dál hat tuk meg, majd Csík som -
lyón néz tük meg a Csík som lyói kegy -
temp lo mot és a bú csú hely szí ne it.

Utol só na punk már a ha za út je gyé ben
telt, de sok lát ni va ló várt még ránk. Meg -
áll tunk Szé ke lyud var he lyen az Em lé ke zés
Park já nál, majd Fe hér egy há zán, a Pe tô fi
mú ze um nál. Itt meg ko szo rúz tuk az
1848-as hô sök sír ját és meg em lé kez -
tünk ró luk. Kö vet ke zô meg ál lónk Se ges -
vár volt, meg néz tük a bel vá rost és a to -
rony mú ze u mot. Er dé lyi utunk utol só ál lo -
má sa Ko lozs vár volt, ahol lát hat tuk Má -
tyás ki rály szü lô há zát és mo nu men tá lis
szob rát.

Kö szön jük ezt a tar tal mas és ta nul sá -
gos ki rán du lást min da zok nak, akik le he -
tô vé tet ték. Egy élet re szó ló él ményt je -
len tett ez mind nyá junk nak. 

BEN KÔ ZOL TÁN ÉS MO NO RI RI TA

á jus 11-én 17 óra kor fog adó-
ó rát tar tot tunk. A fel sô-ta go za -
ton 4 szü lô ke res te fel a szak -

tan áro kat, al só-ta go za ton 16 szü lô ér -
dek lô dött gyer me ké rôl a ta ní tó né nik nél.

Las san kö ze le dett a tan év vé ge, de
di ák nak és ta nár nak ez volt a leg ne he -
zebb idô szak. A sok fel mé rés mel lett
ver se nye ken, be mu ta tó kon, kon cer te -
ken is bi zo nyí tot tak di ák ja ink.

Má jus 17-én Ör kény ben a Kar éj
Fesz ti vál részt ve vô je volt sok kis-
di ák, ahol szép ered ményt ér tek el.

Ének szó ló:

• Ka sza la Vik tó ria 2.a – Ezüst fo ko zat
• Mesz jár Mó ni ka 3.b – Bronz fo ko zat

Cso por tos ének (duó):

• Ka sza la Vik tó ria és Kom játhy Li li An -
na – Arany fo ko zat

Cso por tos ének (nagy cso port):

• Ka sza la Vik tó ria, Kom játhy Li li An na,
Ma gyar Ni ko lett, Ma gyar Or so lya,
Micz kó Pat rí cia és To kai Szó fia Amá -
lia – Bronz fo ko zat

Vers- és pró za mon dó:

• Ko vács Kit ti 3.b – Ezüst ér met ka pott

A III. Ta ta bá nyai Gyer mek- és If jú 
sá gi Nép mû vé sze ti „Ki-mit-tud?”-on
is meg mé ret te tett két di ák:

• Ko vács Kit ti – Nép me se ka te gó ri á -
ban Ezüst mi nô sí tést ért el.

• Mesz jár Mó ni ka – Nép dal ka te gó ri á -
ban Arany mi nô sí tést ka pott.

Eb ben a hó nap ban meg kez dôd tek a
tan év vé gi ki rán du lá sok. Az al só ta -
go za ton egyé ni leg, vagy több osz tály
össze fog va szer ve zett or szág já rást, kor -
osz tály nak meg fe le lô en. A fel sô ta go za -
to sok kö zös tú rán vet tek részt a Rám

sza ka dék nál. Min den ki sok él ménnyel
gaz da god va tért ha za.

Má jus 21-én tar tot ta a ze ne is ko la
szo ká sos év vé gi kon cert jét. Bi zo nyí -
tot ták ta nít vá nya ink ügyes sé gü ket.

Má jus 27-én in dult a 7. év fo lyam
üzem lá to ga tás ra, meg könnyít ve ez zel
is a pá lya vá lasz tás elô ké szí té sét. Ter ve -
ik kö zött sze re pel to váb bi is mer ke dés
kü lön bö zô szak mák kal.

Má jus 29-én gyer mek nap volt is ko -
lánk ban a Szü lôi Kö zös ség szer ve zé sé -
ben. Tar tal mas prog ram mal vár ták a
szü lôk a gye re ke ket. Min den ki jól érez -
te ma gát.

Ezen a na pon tar tot ták a Mû ve lô dé si
Ház ban a Fe dák Sá ri es tet. Itt a ha to dik
és az el sô év fo lya mo sok sze re pel tek ta -
nu ló ink kö zül nagy si kert arat va elô adá -
suk kal.

Jú ni us 1-tôl 5-ig a he te dik év fo -
lyam ki rán du lá son vett részt Er dély -
ben a Ha tár ta la nul pá lyá zat ke re té -
ben. Kö szön jük min den tá mo ga tó po zi -
tív hoz zá ál lá sát. Gyer me ke ink fe lejt he -
tet len él mé nyek kel gaz da god va tér tek
ha za.

Jú ni us 13-án el bal lag tak nyol ca di -
ko sa ink. Kí ván juk, hogy áll ják meg he -
lyü ket vá lasz tott is ko lá juk ban.

Jú ni us 19-én el ér ke zett a Tan év -
zá ró nap ja. Itt min den ki szem be sült
éves mun ká ja ered mé nyé vel.

Jú li us 24-én az Er zsé bet prog ram ke -
re té ben 40 di á kunk meg néz het te a
For ma-1 sza bad edzé sét.

Ezú ton kí vá nunk min den ki nek jó pi -
he nést, hogy újult erô vel kezd jük a kö -
vet ke zô tan évet!

A NYÁR EGY HÁ ZI NYÁRY PÁL ÁL TA LÁ NOS

IS KO LA ÉS ALAP FO KÚ MÛ VÉ SZE TI IS KO LA

TAN TES TÜ LE TE ÉS DI ÁK JAI

A nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola 2014-ben az
Emberi Erôforrások Minisztériuma által kiadott
„Határtalanul” pályázat keretében 912.400 Ft támogatást
nyert a hetedik osztályos diákok Erdélyi tanulmányi 
kirándulására. Kirándulásunkat Nyáregyháza Nagyközség
Önkormányzata további 400.000 Ft-tal támogatta. 
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Életre szóló élmény volt 
az erdélyi kirándulás
7. osztályos tanulóink kirándulása Erdélybe ebben az évben 
is a „Határtalanul” program keretében valósulhatott meg.
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b ben az év ben Vil land
Esz ter (8/A) és Pász tor
Szi lárd (8/B) ve het te át

az em lékp la ket tet és a hoz zá
já ró pénz ju tal mat. Ve lük ké -
szült ez a be szél ge tés.

• Szá mí tot tál rá, hogy 
eb ben az év ben te le szel
az egyik dí ja zott?

ESZ TER: Nem szá mí tot tam
er re a meg tisz tel te tés re.

SZI LÁRD: Év köz ben ezen
nem gon dol kod tam, nem
ez mo ti vált a ta nu lás ban,
több es élyes is volt a díj ra,
de a meg tisz tel te tés en -
gem ért, ami nek na gyon
örü lök.

• Na gyon sok mun kád 
van eb ben a szép 
ered mény ben?

ESZ TER: Igen, a ta nu lás 
a fe la da tom, igye kez tem
min dent meg ten ni a jó
ered mé nyek ér de ké ben.

SZI LÁRD: Pró bál tam min -
den órá ra és dol go zat ra 
be csü le te sen fel ké szül ni 
és he te dik év ele jé tôl he ti
egy szer két ma gá nó rá ra 
is jár tam ezért úgy ér zem,
hogy volt ben ne elég 
mun kám.

• Ta ná ra id dal, tár sa id dal
mi lyen kap cso la tot ala -
kí tot tál ki a 8 év alatt?

ESZ TER: Na gyon jól érez -
tem ma gam, sok jó ba rá tot
sze rez tem, és a ta ná ra i mat
is na gyon meg ked vel tem.

SZI LÁRD: Úgy gon do lom 
jó kis kö zös ség vol tunk, 
jó ér zés sel gon do lok vissza
ezek re az évek re, az osz -
tály ki rán du lá sok nagy él -
mé nyek vol tak. Ta ná ra im -
mal pe dig jó ta nár-di ák
kap cso la tom volt.

• Volt-e olyan ta ná rod 
az el múlt nyolc év ben,
aki ha tás sal volt rád, 
tá mo ga tott, ösz tön zött?
Ha igen, ez mi ben 
nyil vá nult meg?

ESZ TER: Min den ta ná rom -
ra szí ve sen gon do lok vissza,
mind egyik tôl so kat ta nul tam.

SZI LÁRD: Ke me nár Ma ri ka
né ni tôl min dig ma xi má lis
tá mo ga tást kap tam a
sport tal kap cso lat ban.

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

ESZ TER: Az itt töl tött öt év
alatt sok szép él mény ben
volt ré szem, örü lök, hogy

az osz tály, aho vá ne gye dik -
ben ke rül tem, na gyon ked -
ve sen fo ga dott, na gyon há -
lás va gyok, hogy Nyár egy -
há zá ra jár hat tam.

SZI LÁRD: Összes sé gé ben
a nyolc év re jó ér zés sel
gon do lok vissza, bár né ha
volt ben ne ve gyes ér ze lem
is, de az hogy a ta nul má -
nya i ban mi lyen ala po kat
kap tam, ar ra ta lán öt év
múl va bô veb ben tu dok 
vá la szol ni.

• Ha akad egy kis sza bad
idôd, ami kor nem kell 
ta nul ni, mi vel töl töd a
leg szí ve seb ben?

ESZ TER: Sza bad idôm ben
leg szí ve seb ben ol va sok, vagy
ba rá ta im mal be szél ge tek.

SZI LÁRD: Ter mé sze tes,
hogy a sza bad idôm nagy
ré szét a fo ci töl ti ki.

• Szep tem ber tôl hol foly ta -
tod a ta nul má nya i dat?

ESZ TER: A Gun del Ká roly
Ven dég lá tó i pa ri és Ide gen -
for gal mi Szak kö zép is ko lá -
ban kez dem szep tem ber tôl
ta nul má nya i mat, nyel vi 
elô ké szí tô osz tály ban.

SZI LÁRD: Deb re cen ben 
a Ba lás házy Já nos Gim ná -
zi u mi sport osz tá lyá ban.

• Mi ért ép pen ar ra esett 
a vá lasz tá sod?

ESZ TER: Ér de kel a ren -
dez vény szer ve zés, szí ve sen
fog lal ko zok em be rek kel.

SZI LÁRD: Mi vel min den fé -
le kép pen sport osz tály ban
sze ret tem vol na foly tat ni 
a ta nul má nya i mat a fo ci
mi att, a le he tô sé gek kö zül 
ezt ta lál tam a leg ígé re te -
sebb nek.

• „Mi le szel, ha nagy 
le szel”?

ESZ TER: Re mé nye im 
sze rint ven dég lá tás sal, 
ren dez vény szer ve zés sel 
fo gok fog lal koz ni.

SZI LÁRD: El sô sor ban 
bol dog, ki e gyen sú lyo zott
em ber sze ret nék len ni, 
má sod sor ban pe dig az 
ál ma i mat pró bá lom va ló ra
vál ta ni.

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

SZ.T.

Az idén 14. alkalommal került kiosztásra az Ország Mihály András képviselô úr 

által alapított Kovács István díj. Az ünnepélyes átadóra a Nyáry Pál Általános Iskola 

és A.M.I. ballagási ünnepségének keretében került sor. Ezt az elismerést minden 

évben két 8. osztályos tanuló kapja, akik az ott töltött idô alatt szorgalomban, 

tanulmányi eredményben és közösségi munkában is kimagaslóan teljesítettek.
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Villand Eszter Pásztor Szilárd

em csak azért, mert min den ki lát -
hat ta ked ven cét, ha nem azért is,
mert meg ta pasz tal hat ta mi lyen is

a Hun ga ro rin gen a han gu lat a szá gul dó
cir kusz ma gyar or szá gi lá to ga tá sa alatt.
A nagy díj ál lan dó sze rep lôi a GP2-es ver -
se nyen in du ló fi a ta lok is, akik nek a ne vét
las san ta nul hat juk, hisz ôk a kö vet ke zô
ge ne rá ció. A szer ve zett prog ram hoz tar -
to zott még egy kel le mes ebéd is, majd

egy kis cso ma got is kap tunk hi deg
víz zel, ami kü lö nö sen jól esett eb -
ben a for ró ság ban, ami szin tén
hoz zá tar to zik a Ma gyar Nagy díj
han gu la tá hoz.

Sza bó Re gi na is részt vett az ese -
mé nyen, mely rôl így nyi lat ko zott:
A nagy me leg és a tö -

meg el len ére na gyon

jól érez tem ma gam. Elég gé

kö zel ül tünk a pá lyá hoz így

még él ve ze te sebb volt. Van -

nak, akik úgy gon dol ják, hogy

az unal mas, ha a ver seny-

au tók kör be-kör be men nek,

de ha élô ben ta pasz tal nák

azt az ér zést, hogy elôt tük

megy el egy 200 km/h-val

szá gul dó jár mû, ak kor meg -

vál toz tat nák vé le mé nyü ket. Na gyon örü -

lök, hogy ta pasz tal hat tam ezt. A fu tam

alatt két bal eset nek is szem ta núi vol -

tunk. Vé gig ag gód tam azon, hogy a ked -

venc ver seny zôm nek ne es sen sem mi

ba ja és sze ren csé re meg úsz ta sé rü lés

nél kül, vé gül a sza bad edzés 1. he lye -

zett je lett. Sze ret ném meg kö szön ni a

volt ta ná ra im nak, hogy le he tô vé tet ték

szá munk ra ezt a ki rán du lást. Re mé lem

jö vô re is le he tô sé günk lesz el jut ni a

For ma-1 sza bad edzé sé re.

A RÉSZT VE VÔ DI Á KOK LEL KES CSA PA TA

rog ram ja ink közt sze re pelt a film ve tí tés, cél ba do bás, la bi -
rin tus, arc fes tés, lu fi bo rot vá lás, liszt fú jás, ka nál lal víz hor -
dás, ször pi vás, lek vá ros ke nyér evés, lo vag lás, nép tánc

ta ní tás. Na gyon örül tünk an nak is, hogy egy ug rá ló vá rat is tud -
tunk bé rel ni a gye re kek nek.

10 órá tól lán gost osz tot tunk, amit Bar tos An dor se gít sé gé vel
da gasz tot tunk be. 11:30-kor Ba logh An na ve ze té sé vel az ovi sok
tánc be mu ta tót tar tot tak.

Úgy gon do lom, hogy tar tal mas és öröm te li na pot zár tunk.
Saj ná lom, hogy ha mar vé ge lett. Re mé lem jö vô re több prog-
ra mot tu dunk meg va ló sí ta ni.

Biz tos le he tett vol na más já té ko kat is szer vez ni, de az el sôd -
le ges cél az volt, hogy a gyer me kek jól érez zék ma gu kat, és ôk
eze ken a prog ra mo kon sze ret ték vol na részt ven ni.

Ez a ren dez vény nem jö he tett vol na lét re, ha nincs ez az
össze fo gás mind a szü lôk, mind az is ko lai dol go zók kö zött. Sôt,
több he lyi vál lal ko zó is se gí tett ne künk ab ban, hogy min dent
meg tud junk va ló sí ta ni (Ir ka-Fir ka bolt, Co op üz let, Fa-Ko vi Kft.)

Úgy ér zem, el kez dô dött egy faj ta együtt mû kö dés és kö zös ség -
épí tés. Sze ret nék több szü lôt ar ra kér ni, ve gyen részt mi nél több
ren dez vé nyen, mert ez mind a gyer me ke in kért van. Sôt, aki
te he ti, ke res sen meg bár mely jó öt let tel, ami az is ko lánk ta nu -
ló i nak ér de ke it szol gál ja. Itt sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni
Pász tor Jó zsef nek, aki sza bad hét vé gé in, tár sa dal mi mun ká ban
ki cse rél te az el hasz ná ló dott já ró la po kat.

Min den ki nek kö szö nöm a sok és ön zet len se gít sé get.

FOR GÁCS JÓ ZSEF NÉ I SZMK-VE ZE TÔ

2015. május 29-én rendeztük meg iskolánkban
a gyermeknapot. A rendezvény megszervezése
elôtt SZMK gyûlésen a szülôkkel megbeszéltük
a teendôket. Kikértük a gyermekek véleményét
is, akik szívesen fogadták a játékokat és sok 
új ötletet is kaptunk tôlük. Tulajdonképpen 
az ô kívánságaikat teljesítettük. 
Az iskola tantestülete is pozitív hozzáállással 
és aktívan közremûködött.

Iskolánkból idén már másodjára vettek részt diákok a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány és az Erzsébet program jóvoltából 
a Magyar Nagydíjon, igaz csak a második szabadedzésen, 
pénteken, de olyan szurkolóknak, mint mi, ez is örök emlék lesz.
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Magyarországnak a harmincadik jubileum, a Nyáregyházi
Nyáry Pál Általános Iskolának a második – mi az?

Igen! Formula-1 Magyar Nagydíj!

GYERMEKNAP AZ ISKOLÁBAN

N

P

OKTATÁS-NEVELÉS



prog ram cél ja, hogy már di ák -
kor ban elô se gít se a fi a ta lok
mun ká hoz ju tá sát, és ez zel a

ko rai mun ka ta pasz ta lat mel lett a jö -
ve de lem szer zés le he tô sé gét is. Ezen
fe lül biz to sí ta ni kí ván ja az ön kor -
mány za tok nál és azok in téz mé nye i -
ben a nyá ri sza bad sá go lá si idô szak -
ban je lent ke zô ki se gí tô mun ka erô
igé nyé nek ki elé gí té sét is.

A mun ká ra azok a 16-25 év kö zöt -
ti, nap pa li ta go za ton ta nu lói, vagy
hall ga tói jog vi szonnyal ren del ke zô di -
á kok je lent kez het tek, akik nem ren -
del kez nek fog lal koz ta tás ra irá nyu ló
jog vi szonnyal.

A fog lal koz ta tás az ön kor mány zat nál
tör tént, ill. tör té nik na pi 4 órás idô tar -
tam ban jú li us és au gusz tus hó na pok -
ban. A mun ka bér meg egye zik a mi ni -
mál bér – szak kép zett sé get igény lô
mun ka kö rök ben a ga ran tált bér mi-
ni mum – idô ará nyos há nya dá val.
A részt ve vô ön kor mány za tok a mun -
ka bér és a já ru lé kok tel jes össze gét
meg kap ják tá mo ga tás ként, így a
meg va ló sí tás hoz „ön erô” nem szük sé -
ges. A prog ram össz költ sé ge eb ben az
év ben or szá go san 1,5 mil li árd fo rint.

Te le pü lé sün kön jú li us ban és au gusz -
tus ban 5-5 fô vesz részt a prog ram -
ban. Az aláb bi ak ban rö vi den össze fog -
lal ták ed di gi ta pasz ta la ta i kat:

A nyár egy há zi ön kor mány zat nál

nem meg ter he lô, szá munk ra is köny-

nyen el vé gez he tô mun ká kat ka punk,

ame lye ket kel le mes lég kör ben, se -

gí tô kész kö zös ség ben lát ha tunk el.

A di ák mun kás tár sas ág mi att is szí ve -

sen in du lunk el min den nap.

Örü lünk, hogy le he tô ség nyí lik szá -

munk ra be te kin tést nyer ni a fa lu és a

la ko sok éle té be, és nem utol só sor -

ban a hi va tal mû kö dé sé be. A fel ada -

ta ink igen sok ré tû ek, így mind egyik

di ák meg ta lál hat ja a szá má ra leg test -

he zál lóbb fog la la tos sá got. A munka -

kö rünk ben sze re pelt pél dá ul le vél- és

új ság ki hor dás, fa lu na pi te en dôk el lá -

tá sa, for ga lom szám lá lás, irat ren de -

zés és szá mí tó gé pes kar ban tar tás.

Pol gár mes ter úr fel ké ré sé re a szep -

tem ber ben meg ren de zés re ke rü lô 5.

Nyár egy há za Fesz ti vál hoz ké szí tet -

tünk egy – az óta már az in ter net re is

fel ke rült – vi de ót, mely ben „az ut ca

em be rét” kér dez tük a ko ráb bi ren -

dez vé nyek ta pasz ta la ta i ról. Ezt a

„mun kát” is na gyon él vez tük.

Úgy gon dol juk, hogy hasz nos szá -

munk ra ez a nyá ri idô töl tés, mert be -

le kós tol ha tunk a mun ka vi lá gá ba és

a ké sôb bi ek ben fe le lôs ség tel je sebb

dön té se ket tu dunk hoz ni, to váb bá

zseb pénz is üti a mar kun kat. Elô nyei

közt szól jon még, hogy nem kell utaz -

nunk, hi szen köz sé günk ben vé gez -

het jük el a min den na pi te en dô ket.

Örö met sze rez szá munk ra, hogy

van mó dunk részt ven ni a di ák mun ka

prog ram ban és re mél jük, hogy az el -

kö vet ke zen dô évek ben is lesz esé -

lyünk ha son ló te vé keny sé gek el vég -

zé sé re. Min den ki nek csak aján la ni

tud juk!

l kez dô dött az Eu ró pai Uni ós tá mo ga tá sok ból meg va ló su ló
be ru há zá sok 2020-ig va ló ter ve zé sé nek idô sza ka. A HAJT-
A Csa pat Egye sü let – mely nek Nyár egy há za is tag ja –

a be ér ke zett pro jekt ter vek alap ján ké szí ti el ezen idô szak
új He lyi Vi dék fej lesz té si Stra té gi á ját.

Kö szö ne tet mon dunk azon part ne re ink nek, akik már el jut -
tat ták hoz zánk pro jekt ter ve i ket, ez zel is se gít ve az új LE ADER
ter ve zést. Ugyan ak kor to vább ra is vár juk nem csak az
ön kor mány za tok, ha nem a vál lal ko zá sok, a ci vil vagy
egyéb szer ve ze tek, az ôs ter me lôk és a ter mé sze tes
sze mé lyek pro jek töt le te it is! A pro jekt ter vek le írá sá hoz a

hon la pun kon ta lál ha tó pro jekt adat -
lap for ma nyom tat ványt ja va sol juk
(http://haj ta csa pat.hu/hi rek.html). 

A pro jek töt le tek le ad ha tók szem élye sen
mun ka szer ve ze ti iro dánk ban (HAJT-A Csa pat
Egye sü let, 2766 Tá pi ó sze le, Bar tók Bé la út 20.), vagy be küld -
he tôk elekt ro ni ku san (haj ta csa pat@haj ta csa pat.t-on li ne.hu),
il let ve pos tai úton iro dánk nak cí mez ve.

FA RA GÓ JÚ LIA I MUN KA SZER VE ZET-VE ZE TÔ

haj ta csa pat@haj ta csa pat.t-on li ne.hu
Tel.: 06 53 787-908, 06 53 787-909 • Fax: 06 53 787-912

A Nemzetgazdasági Minisztérium két sikeres év után 
idén is munkaerô-piaci programot indított fiataloknak 
„Nyári diákmunka” elnevezéssel a járási hivatalok
munkaügyi kirendeltségeinek közremûködésével.
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19.45 Di van na For ma 
Tánc egye sü let
Tánc be mu ta tó

20.00 Rach akusz tik
Bu da pest

20.30 Co pa ca ba na 
Bra zil 
Show tánc
Eg zo ti kus 
rit mu sok, 
nap bar ní tott 
tes tek, 
gyö nyö rû jel me zek

21.00 Ga me dan ce
Gyer me kek tán cos 
fel lé pé se

21.30 Ra dics Gi gi 
és ze ne ka ra
A Me gasz tár 6 
gyôz te se
2013, 2014 
– Leg jobb 
nôi elô adó
(Bra vo Ot to 
és VI VA Co met 
dí jak)

22.30 Ut ca bál 
a Fo ur tis si mo 
ze ne kar ral

23.00 A jó La ci Be tyár
Ok le ve les vô fély, 
be tyár és gon dol ko dó
Szé passzo nyok, 
Jó em be rek!
Teg nap éj jel ál mom ban
Pá lin ka dal

00.00 Foly ta tó dik az ut ca bál
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GYERMEKPROGRAMOK
ÉS EGYÉB
ÉRDEKESSÉGEK

• Kaszner Margit Múzeum 
állandó kiállítás

• Pest Megyei Értéktár kiállítás
• Iskolatörténeti kiállítás
• Betyártanoda

Fegyverek a 
szabadságharc 
idejébôl

• Cukorka és
ajándékesô

• Ugrálóvár és 
gyermek játszókert

• 5 méteres mászófal
• Arcfestés az 

óvó nénikkel
• Rajzverseny 

a Pátria Takarék 
szervezésében
14 órától

• Zöldség- és 
gyümölcsszobrok készítése
Princz Istvánné Judit

• Patkolt tojás készítés és vásár
László Gyula népi iparmûvész

• Üzenôfal
• Lovaglási lehetôség 

az iskola udvarán
• „Más bôrébe bújva” 

fotóparavánok
• Fôzôverseny

Kóstold Te is az étkeket!
• Keressük Nyáregyháza 

legfinomabb édességét
• Keressük Nyáregyháza 

legízletesebb pálinkáját
• Nyáregyháza lôbajnoka 

lôverseny
szombaton 10 órától

• Motorosok találkozója

SZOM BAT
szep tem ber

13.00 Csen dül a nó ta, 
da lol va mu la tunk ...
Ven dég-te le pü lé sek rôl 
ér ke zô cso por tok 
ze nés-tán cos mû so rai

15.00 Ecser Zöld ko szo rú 
Nép tánc egy üt tes

15.20 Nyáry Pál 
Nyug dí jas Klub
Hu mo ros szín da rab

15.45 Dán szent mik ló si 
Ma zso rett Cso port

16.00 Ered mény hir de té sek
Lö vész ver seny
Fô zô ver seny
Nyár egy há za sü te mé nye
Nyár egy há za pá lin ká ja

16.30 Tri ál ke rék pár 
be mu ta tó
Deb re cen

17.15 Jump Rock Band
Sa ját da lok mel lett 
töb bek kö zött
Má té Pé ter, Ed da, 
Bi ki ni, Il lés, 
Be at ri ce, KFT, 
P Mo bil, Tank csap da, 
Re pub lic fel dol go zá sok

18.30 Fríz ló show
Úri

19.00 Irigy Hó nalj mi rigy
15 ki a dott fel dol go zás 
al bum
25 éve tö ret len 
nép sze rû ség
Arany- és pla ti na le me zek
Fo nog ram és 
Arany Zsi ráf dí jak

PÉN TEK
szep tem ber

18.00 Fesz ti vál Meg nyi tó
Mé szá ros Sán dor 
pol gár mes ter

18.15 Csév ha raszt 
Nép tánc cso port

18.30 Va sa di Ha gyo mány ôr zô
Ci te ra ze ne kar

18.45 Va sa di Mó ri ká lók 
Nép tánc cso port

19.00 Ko csis Ti bor
A X-Fak tor gyôz te se
2011-ben
Dup la pla ti na le me zes,
Sze nes Iván mû vé sze ti
díj jal ki tün te tett elô adó

19.45 Nyár egy há zi 
Ha gyo mány ôr zô 
Sze re tet cso port

20.00 Tetz Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la – Ceg léd
Tár sas tánc tan szak 
be mu ta tó ja,
vá lo ga tás az éves 
prog ram ból

20.30 Zsé da
VI VA Co met, Fo nog ram
és EMeR Ton dí jak kal 
ki tün te tett elô adó
Az év éne kes nô je 
(2009, 2010 – Gla mo ur
Wo men of the Ye ar)

21.30 Kis Gró fo
Bu li bá ró
Vedd fel az öl tö nyöd
Mert a né zé sét meg 
a já rá sát

22.30 Happy Gang
Telt há zas kon cert 
a Pe tô fi Csar nok ban
Több, mint 700 ezer 
ela dott le mez
Leg nép sze rûbb 
ze ne kar – Bra vo Ot to díj

23.15 Lé zer Disz kó 
DJ Zo lá val

4. 5.

VA SÁR NAP
szep tem ber

9:00 Far kas Lász ló 
em lék tor na
Nyár egy há zi 
Sport pá lya

6.



men tô or vo si ko csi egy olyan sze -
mély au tó, ami ben biz to sí tott a
ro ham ko csi fel sze re lés, or vos

(vagy men tô tiszt) és gép ko csi ve ze tô – aki
egy ben szak em ber is – vo nul ve le és pro -
fesszi o ná lis, ma gas szin tû sür gôs sé gi el -
lá tást ké pes nyúj ta ni. Az au tó be te get
nem szál lít, de a hely szín re vi szi a tel jes
ro ham ko csi tech ni ká ját és sze mély ze tét!
Át la go san 5-15 perc alatt el ér he tô (Da -
bas ról szá mít va) az összes kör nye zô te le -
pü lés, te hát egy na gyon ru gal mas, gyors
és élet men tô re a gá ló egy ség rôl van szó!

A ko csit az ön kor mány za tok és a vál lal -
ko zá sok anya gi tá mo ga tá sá val és se gít -
sé gé vel tart ják fent és üze mel te tik. Nyár -
egy há za ön kor mány za ta ha vi 8 ezer fo rint
tá mo ga tást biz to sí tott a szer ve zet nek,
mely nek fe jé ben a Kft. vál lal ta a Nyár egy -
há za Fesz ti vál or vo si biz to sí tá sát.

SZEPTEMBER 4-ÉN, PÉNTEKEN:
Volánbusszal:

Felsônyáregyházi buszforduló: .................................. 14:37, 16:21
Szentimretelepi bekötô út: ...................................... 14:40, 16:23
Szentimretelepi buszforduló:............................................... 14:41
Érkezés az iskola elé:.............................................. 14:48, 16:27

Kisbusszal (ingyenes):
Indulás 17:30 és 18:30 órakor.

Útvonal: Károlyitelepi bevezetô út – Jókai úti sarok (sarki kocsma) –
Szentimretelepi bekötô út, buszforduló – érkezés az iskola elé

Visszaindulás: 22:00 és éjfélkor

SZEPTEMBER 5-ÉN, SZOMBATON:
Kisbusszal (ingyenes):
Indulás 09:30, 15:30, 17:30 és 18:30 órakor.

Útvonal: megegyezik a péntekivel
Visszaindulás: 13:00, 20:00 és éjfélkor

Dr. Ta la bér Já nost, a tár sas ág ve ze tô
tiszt ség vi se lô jét kér dez tük a mû kö dés rôl
és az ed di gi ese tek rôl:

A ko csi je len leg hét fô tôl pén te kig 8-tól

20 órá ig üze mel az Or szá gos Men tô szol -

gá lat tal szo ros együtt mû kö dés ben, és az

OMSZ ri asz tá sa alap ján lát ja el a sür gôs -

sé gi fel ada to kat: éle tet ment ad dig, amíg

a men tô nem ér ke zik a hely szín re. Olyan

eset is elô for dul, hogy nem ro ham ko csi

vagy eset ko csi jön a hely szín re, ha nem

egy „ki sebb” men tô egy ség. Ek kor a kór -

ház ba va ló kí sé rést is vál lal juk, ez eset -

ben sem hagy juk or vo si fel ügye let és el -

lá tás nél kül a be te get.

Az in du lás utá ni el sô hó nap ban 30

ese tet lát tunk el. Az el sô na pon há rom

ki vo nu lás ból ket tô volt sú lyos, az egyik

köz vet len élet ve szély el há rí tá sá ra irá -

nyu ló in ten zív gyógy sze res és mû sze res

be a vat ko zást igény lô eset volt. Mind két

be teg ál la po ta sta bil és jó.

Négy szer vol tunk az M5 au tó pá lyán,

Gyál, Új har tyán, Inárcs ma gas sá gá ban.

A 30 eset bôl 21 eset ben volt szük ség or -

vo si be a vat ko zás ra, 3 eset ben köz vet len

élet men tô be a vat ko zás ra, ami hi á nyá ban

a be te gek meg hal tak vol na.

Jú li us hó nap ban már túl va gyunk a 36

eset szá mon, Nyár egy há zán is szük ség

volt a se gít sé günk re.

A be te gel lá tás a ko csin kon na gyon ma -

gas szín vo na lon tör té nik, mind a ko csi

fel sze re lé se (tech ni ka) és sze mély zet

(sze mé lyi fel té te lek) meg fe lel nek a ma

el várt, eu ró pai szin tû sür gôs sé gi or vo si

el lá tás fel té te le i nek.

Re mél jük, hogy az ön kor mány zat je len -

le gi és jö vô be li tá mo ga tá sá val hosszú

ide ig üze mel tet het jük a kör nyé ken men -

tô or vo si (men tô tisz ti) ko csin kat.

A DKMK Nonprofit Kft. 2015. június 1-tôl mentôorvosi  (men-
tôtiszti) kocsit üzemeltet a lakosság sürgôsségi ellátására
Dabason és térségében – többek között Nyáregyházán is –
az OMSZ szabályaival és szakmai felügyelete alatt, az állami
mentôszolgálattal együttmûködve.
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NYÁREGYHÁZÁRA IS RIASZTHATJÁK
A DABASI ESETKOCSIT

BUSZJÁRATOK FELSÔNYÁREGYHÁZÁRÓL 
A FESZTIVÁL IDEJE ALATT

FÔZÔVERSENNYEL 
KAPCSOLATOS 

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

A

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

A sza bad tû zi fô zés hez szük sé ges hely -
színt, ivó vi zet, – igény ese tén áram vé te li
le he tô sé get – biz to sí tunk, a fô zô- és tü -
ze lô esz kö zök rôl, nyers anya gok ról a csa -
pa tok ma guk gon dos kod nak.

Je lent kez ni elô ze te sen a fesz ti vál fa ce -
bo ok ol da lán, vagy a ver seny nap ján
9.00 órá ig a hely szí nen le het.

A sá tor he lyek ki osz tá sa a je lent ke zés
sor rend jé ben tör té nik!

Kér jük a részt ve vô ket, hogy a hi gi é ni ai
és egész ség ügyi, va la mint bal eset- és
tűz vé del mi sza bá lyok be tar tá sá ra fo ko -
zot tan ügyel je nek! A ki ál lí tott tár gya kért,
esz kö zö kért fe le lôs sé get nem vál la lunk!

EGÉSZSÉGNAP AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
„Bíbor-bársony vendégség, jobb egy napi egészség!”
SZOMBATON 10-tôl 17 óráig a Magyar Vöröskereszt, Nyáregyháza Önkormányzata,
Dr. Hajduhegyi Ágnes és Dr. Farkas László háziorvosok szervezésében.

Szûrôvizsgálatok
• anyajegy vizsgálat és bôrdaganat

szûrés – Dr. Polyák Brigitta
• csontritkulás mérés (40 év felett

ajánlott) – Dr. Tarkó Irén
• bôrallergia teszt vizsgálat 

és tanácsadás – Dr. Nagy Gábor
• méhnyak szûrés – Lajáné 

Kuris Loretta (bejelentkezés: 
+36 30 512-2065)

• vércukor, koleszterin, 
vérnyomás, testzsírszázalék 
és triglicerid mérés

• demencia és neuropathia szûrés

A vizsgálatokra elôjegyzés,
idôpontkérés a +36 70 948-8068
telefonszámon.

Véradás 11-tôl 16 óráig
• Beteg embertársaink nevében 

kérjük, vegyen részt a véradáson! 
• Hozza magával személyi 

igazolványát, lakcímkártyáját, TB
kártyáját és véradó igazolványát!

Önzetlen segítségét 
minden donornak 
ebéddel 
köszönjük meg!

Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlôségéért Közhasznú
Nonprofit Kft. vezetésével
• aktív kerekesszék kipróbálása 

szlalom pályán
• tapintható felületet képezô 

dombornyomtató kipróbálása
• fejegér – fejmozgással irányítható

számítógép kipróbálása
• nyomtatott dokumentumokhoz készült

speciális felolvasó szkenner kipróbálása

Mindezek mellett:
• Interaktív sport bemutatók (gerinc- és

tartásjavító torna, aerobic, zumba)
• Újraélesztési eljárás és defibrillátor

használatának bemutatója
• Drogprevenció a Monori

Rendôrkapitányság elôadásában
• „Részeg szemüvegen” keresztül a világ
• Családi Lap értékesítés
• Saláta bár

Az egészségnap 
megvalósítását 
a Magyar Vöröskereszt
Közösségfejlesztési
Alaprészébôl 150.000 Ft 
vissza nem térítendô támogatásban
részesítette a KÖFE-2015/1/12 számú
pályázat alapján.
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TÁMOGATÓINK:

NYÁREGYHÁZA 
LEGFINOMABB
ÉDESSÉGE 
ÉS LEGÍZLETESEBB
PÁLINKÁJA
Bármilyen édességgel 
jelentkezhet versenyünkre! 

Keressük településünk 
legzamatosabb pálinkáját is!

Nevezni, és az elkészült finom-
ságokat leadni az információs
pultnál 9-11 óráig lehet a készítô
nevével és a recepttel együtt.

Eredményhirdetések 
szombat délután a színpadon!

A rendezvényre 
a belépés ingyenes! 

A helyszínt övezô utak 
péntek 17 órától szombat 
éjfélig lezárásra kerülnek. 

Parkolási lehetôség a Mátyás 
király útról biztosított.
www.facebook.com/
nyaregyhazafesztival

FÔZÔVERSENY
Te is eldöntheted, 
ki nyerje a fôzôversenyt!

Vásárolj kóstolójegyet, melyen
értékelheted az általad választott
ételt! Járd végig a csapatokat, 
és ahol szeretnéd, használd fel 
a jegyet.

A megmérettetésre jelentkezô
csapatok vállalják, hogy egy kis
adag étket biztosítanak neked. 
A jegyen értékelned kell az ételt,
majd átadni a fôzôcsapatnak, 
akik ezeket összegyûjtik. Ez alap-
ján alakul ki a sorrend – a fôzô-
versenyt a legtöbb pontszámot
gyûjtô csapat nyeri.

Egy kóstolójegy kizárólag egy
helyen használható fel, de több
jegy is vásárolható. A kóstolás-
hoz tányért, evôeszközöket, 
szalvétát biztosítunk.

Jó versenyzést, sok kóstolót a
csapatoknak és kiváló választást
kíván a kóstolni vágyóknak 
a fesztivált szervezôk csapata.

A meleg vizet a Grün Power 
napkollektorai biztosítják.
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BarBÁR • Bartos Andor • Grande-Transz Kft. • Kalmár Tamás • Magyar Vöröskereszt
Nyáregyházi Alapszervezete • Malata Imre • Marosvári Lászlóné • Maszel László
Nyáry Pál MGTSZ • Ország Mihály András • Party Drinks Coctailbar • Rozman József
Sinka Kft. • Sport Vendéglô • Tóth Árpád • Verbói Tamás • Zinger Fruzsina Zelma



al may Ár pád, a nyí regy há zi
szék he lyû Be reg szá szért Ala -
pít vány Ku ra tó ri u má nak el -

nö ke már évek kel ez elôtt fel ke res te
köz sé günk pol gár mes te rét, hogy a hí -
res-ne ves pri ma don na ha lá lá nak 60.
év for du ló ján kö zös együtt mû kö dés -
ben ké szít sék el, és avas sák fel a nyár -
egy há zi em lék táb lát. Ô volt te hát az
öt let gaz da. „Az el sô pil la nat tól fog va
tá mo gat tam az el kép ze lést, sze ret tem vol -
na szem élye sen is part ner len ni eb ben a
ne mes ügy ben.” – mond ta Mé szá ros
Sán dor pol gár mes ter.

„Ez a le ány va la ki, egyé ni ség, ere -
de ti ség és erô. Az el len sé ge i nek gyû -
lö le te bi zo nyít ja ezt leg job ban, na
meg hát ô ma ga! Ben ne van a hi va -

tott ság nak, büsz ke ség nek, erô nek,
egész ség nek, báj nak, fi a tal ság nak a
cso dá la tos har mó ni á ja. Va kí tó an in -
tel li gens és me rész.”

Ady End re

Az át adás ra má jus 29-én ke rült sor.
Az ava tó be szé dek után Kun Ág nes
An na, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház
ma gá né ne ke se dal be té tek kel szí ne sí -
tett is mer te tôt tar tott Fe dák Sá ri éle té -
rôl. Köz sé günk di ák jai rész le tet ad tak
elô Ka csóh Pong rác Já nos Vi téz cí mû
dal já té ká ból, amely nek fô sze re pé ben
el sô nagy si ke rét arat ta a pri ma don -
na. A Nyáry Pál Nyug dí jas Klub
vers sel adó zott a szín há zi kö rök ben
csak Zsa zsá nak ne ve zett nagy ság em -
lé ke elôtt.

„Ami kor meg je lent a szín pa don,
gyô zött. Egé szen meg nôtt kö rü löt te
min den. Fen sôbb sé ges, hó do la tot pa -
ran cso ló asszony állt elôt tem.”

Já szai Ma ri

Be reg szászt, a szü lô vá rost Bar na
György, a Be re gi Re for má tus Egy -
ház ke rü let fô jegy zô je és Se pa Já nos,
a Be reg vi dé ki Mú ze um igaz ga tó ja
kép vi sel te. Je len volt az ün nep sé gen
dr. Szû rös Má tyás egy ko ri köz tár -
sas ági el nök, Be reg szász vá ros dísz -
pol gá ra is.

„Olyan zse ni á lis mû vész nô, ami -
lyen csak rit kán te rem a vi lág ra.”

Bla ha Luj za

Az em lék táb lát Ba logh Gé za nyí -
regy há zi szob rász dom bor mû ve dí -
szí ti.

Dal may Ár pád be szé dét e gon do -
lat tal zár ta: „Fe dák Sá ri sze mé lye le -
gyen híd a kár pá tal jai Be reg szász me -
gyei jo gú vá ros és Nyár egy há za nagy -
köz ség kö zött.”

en ti kö zös sé gi ér dek ér vé nye sí té se
ér de ké ben Nyár egy há za Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak a he lyi kör nye zet

vé del mé rôl, a köz te rü le tek és in gat la nok
rend jé rôl, a te le pü lés tisz ta sá gá ról szó ló
10/2006. (VII. 11.) szá mú ren de le te elô -
ír ja, hogy a köz ség te rü le tén lé vô in gat la -
nok tu laj do no sai, az in gat la nok tény le ges
hasz ná lói kö te le sek in gat la nu kat, az elôt -
te lé vô jár dát, ár ko kat gyom tól, gaz tól,
kü lö nö sen a par lag fû tôl meg tisz tí ta ni.
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.

tá jé koz ta tás cél ja el sô sor ban a tév hi tek elosz la tá sa, a
ló tar tók jog sza bály ban fog lalt kö te le zett sé ge i re va ló
fi gye lem fel hí vás, va la mint a Pest Me gyei Kor mány hi va -

tal Élel mi szer lánc-biz ton sá gi, Nö vény- és Ta laj vé del mi Fô osz tály
Ál lat egész ség ügyi Osz tály se gít ség nyúj tá sa
a lo vak azo no sí tá sá hoz és a pre ven ció leg -
fon to sabb esz kö ze i nek, le he tô sé ge i nek
is mer te té sé hez.

A ló tu laj do no sok nak tisz tá ban kell len ni -
ük a ló tar tás sal já ró fe le lôs ség gel és kö te -
le zett sé ge ik kel. Fon tos meg je gyez ni, hogy
a jog sza bály nem is me ré se nem men te sí ti
a tar tót kö te le zett sé gei meg té te le alól.
Fon tos to váb bá, hogy a jog sza bá lyok be
nem tar tá sa vesz élyez te ti egész sé ges
lo va ink éle tét, ezál tal a ha zai ló ál lo mány
lét szá mát.

Ha a vér vizs gá lat po zi tív ered ménnyel zá rul, ak kor az ál lat fer -
tô zött ség re gya nús sá vá lik. Ezen ál la tot el kell kü lö ní te ni, és ha -
tó sá gi meg fi gye lés alá kell von ni. A ve le együtt tar tott fo gé kony
ál la to kat is for gal mi kor lá to zás alá kell von ni, meg kell fi gyel ni,
to váb bi la bo ra tó ri u mi vizs gá lat nak kell alá vet ni.

Ha a to váb bi vizs gá la tok a be teg sé get meg áll apít ják, ak kor az
ál la tot ál la mi kár ta la ní tás mel lett le kell öl ni. A be teg sé get gyó -
gyí ta ni nem le het. A for gal mi kor lá to zás a be teg ség ki zá rá sa
ese tén old ha tó fel.

A fer tô zött ál la tok nem
gyó gyul nak meg, így ve szélyt
je len te nek faj tár sa ik ra, il -
let ve egyéb egy pa tá sok ra.
A fer tô zött ál lat ugyan is a
tü net men tes idô sza ká ban is
ürít he ti a ví rust, egé szen
éle te vé gé ig.

A ló fé le ál la tok tar tá sá ról
to váb bi rész le tes in for má ció
a www.nya regy ha za.hu ol da -
lon ta lál ha tó.

A sa rok tel kek tu laj do no sai a te lek mel -
let ti jár da sza ka szo kat és te rü le te ket,
ví zel ve ze tô ár ko kat is kö te le sek tisz tán -
tar ta ni, kar ban tar ta ni az elô zô ek ben írot -
tak sze rint.

A kö zös sé gi együtt élés alap ve tô sza bá -
lya i ról, va la mint ezek el mu lasz tá sá nak jog -
kö vet kez mé nye i rôl szó ló 4/2014. (II. 5.)
ön kor mány za ti ren de let (to váb bi ak ban:
Ker.) 6. §-a alap ján a kö zös sé gi együtt élés
alap ve tô sza bá lya it meg sze gi az, aki fen ti
kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti.

A Ker. 2. § (1) be kez dé se alap ján a
ren de let ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi
együtt élés alap ve tô sza bá lya i nak meg -
sze gô jé vel szem ben öte zer fo rint tól szá z-
öt ve ne zer fo rin tig ter je dô köz igaz ga tá si
bír ság szab ha tó ki.

Ké rem a köz ség azon pol gá ra it, akik
fen ti kö te le zett sé gük nek ez idá ig nem
tet tek ele get, szí ves ked je nek azt ha la -
dék ta la nul pó tol ni, és a jö vô ben fo lya ma -
to san tel je sí te ni úgy a ma guk, mint a
köz ség töb bi la ko sa ér de ké ben.

A to váb bi ak ban is mu lasz tók kal szem -
ben pe dig bír ság ke rül ki sza bás ra, emel -
lett a mun ká la to kat a mu lasz tó költ sé gé -
re el vé gez tet jük.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

Fedák Sári, a neves színmûvész és operettprimadonna, Beregszász szülöttje 
hat évtizeddel ezelôtt hunyt el Nyáregyházán. Ez a 60 év talán elég is lenne 

ahhoz, hogy befedjen valakit a feledés homálya. Ám Fedák Sári, aki 
„életerejével hódított”, ma is képes arra, hogy egymástól távol esô településeket 

kössön össze, hogy embereket toborozzon egy számukra 
addig ismeretlen nagyközségbe, ahol emléktáblát avattak a tiszteletére.

Kun Ágnes Anna, Operaénekes

Min dannyi unk kö zös ér de ke,
hogy tisz tán tar tott, ren de zett
kör nye zet ve gyen kö rül ben -
nün ket, fo gad ja a te le pü lé sünk -
re lá to ga tó kat, ne kell jen el bur -
ján zott, al ler gi ás prob lé má kat
oko zó gyo mok ha tá sa i val küz -
de nünk. En nek ér de ké ben szük -
sé ges, hogy min den ki gon dos -
kod jék köz vet len kör nye ze te,
így in gat la na, va la mint az elôt -
ti, mel let ti te rü let rend sze res
kar ban tar tá sá ról, ren de zett sé -
gé nek biz to sí tá sá ról.
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DOMBORMÛVEL ELLÁTOTT EMLÉKTÁBLA
KERÜLT A MÛVELÔDÉSI HÁZ FALÁRA

FELHÍVÁS
köztisztasági 

kötelezettségek 
teljesítésére

TÁJÉKOZTATÓ LÓTARTÓK RÉSZÉRE

KULTÚRA KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

D
F

A

A kö zel múlt ban tör tént lo vak fer tô zô ke vés vé rû -
sé gé vel (FKV) kap cso la tos ese mé nyek, meg je lent
hí rek/cik kek alap ján sze ret nénk egy rész le tes tá jé -
koz ta tást nyúj ta ni a ló tar tók ré szé re.



ígyer me kek a hét el sô nap ján
két csa pa tot ala kí tot tak (Po -
sze i don és Tûz csa pat), s a hét

so rán ver se nyez tek egy más sal. A ver -
seny szá mok kö zött volt egy fel adat lap
meg ol dá sa, a sor ver se nyek, a meg fe le -
lô ét ke zés, a vi sel ke dés, az arany mon -
dá sok meg ta nu lá sa, s a tör té ne tek
meg ér té se is. A hét min den nap ján a
reg ge li sza bad já té kot a reg ge li ét ke zés
kö vet te. Min den nap lel kész úr Mo -
nor ról hoz ta a kü lön bö zô, íz le tes pék -
sü te mé nye ket, me lyet a gyer me kek
nagy öröm mel fo gad tak. A Tíz pa ran -
cso lat, és az az zal kap cso la tos bib li ai
tör té ne tek fel dol go zá sa volt a tá bor
köz pon ti té má ja. Min den nap a tû zol -
tók mun ká já nak, te vé keny sé gé nek,
élet vi te lé nek be mu ta tá sá val, éne kek,
mon dó kák ta ní tá sá val szol gált lel ké -
szünk a gyer me kek nek.

A tör té ne tek meg be szé lé se után egy
rö vid sza bad fog lal ko zás volt, amely
után na gyon jó han gu la tú gi tá ros kí sé -
ret tel zen gô, jó ked vû, di csô í tô éne kek
han goz tak el. Az ebéd után a fel adat -
lap ki töl té sé re ke rült sor, majd sor ver -
se nyek, kö tél hú zás, lim bó ver seny,
sza bad já ték, lu fi bom ba, el rej tett tár -
gyak meg ta lá lá sa, s egyéb prog ra mok
vár ták a gyer me ke ket. A na pok fo lya -
mán le he tô ség volt ping-pon goz ni,
fo ciz ni, gó lya lá baz ni, tol la soz ni, friz -
biz ni, ug ró kö te lez ni, lab dáz ni, s jó kat
be szél get ni. A hét két nap ján kéz mû -

ves ke dés re ke rült sor, ahol vi rág ké szí -
tés re és egye di min tás pó ló fes tés re
volt le he tô ség.

A szer dai na pon el lá to gat tunk a
Nyár egy há zi Ön kén tes Tû zol tó Egye -
sü let hez, akik nek ezút tal is há lás szív -
vel kö szön jük, hogy le he tô vé tet ték
szá munk ra a meg lá to ga tá su kat, és biz -
to sí tot tak ré szünk re egy be mu ta tót,
egy hi va ta los tû zol tó tól. A hely szí nen
en nek há la ren ge teg in for má ci ó ra tet -
tünk szert. Meg te kint het tük a tû zol tó
fel sze re lést, a tû zol tó au tót, s ri a dó
hang tí pu so kat is hall gat hat tunk.
A gyer me kek sok kér dé sé re is vá lasz
ér ke zett, és a vé gén tû zol tós lu fi val tá -
voz hat tunk. Az utol só na pon a két csa -
pat pon to zá sá nak ered mény köz lé se,
és dí ja i nak át adá sá ra ke rült sor. A hé -
ten dinnye, ba rack, rág csál ni va lók fo -
gyasz tá sá ra is le he tô ség volt. A pén te -
ki na pon egy kö zös fa gyi zás sal zár tuk
a he tet. A hét vé gez té vel a gyer me kek
di csô í tô éne ke ket dú dol va, meg ta nul -
va, jól érez ve ma gu kat tér tek ha za, s
kö zü lük so kan el jöt tek a Nyi tott aj tót
ad tam eléd cí mû misszi ói ren dez vé -
nyünk re is, ahol kéz mû ves ked het tek
és a prog ra mo kon ve het tek részt. Há la
Is ten nek, hogy szép idô ben, öröm te li
han gu lat ban tel he tett el nap köz is tá -
bo runk, me lyet a Nyár egy há zi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség is anya gi ak ban
tá mo ga tott.

KÖ SZÖ NET:Í

Sás ka At ti lá né és Li pót Zsolt a
kony hai se géd ke zés ben vál lal tak
nagy sze re pet, Ros ta Ka ti né ni pe -
dig a kéz mû ves fog lal ko zá so kat
ve zet te. Kö szön jük szol gá la tu kat.
Kü lön kö szö net il le ti gyü le ke ze ti
tag ja in kat, az uzson na ké szí tô i nek
és ado má nyo zó i nak, Li pót Pál Jó -
zsef né nek a gof ri ért, és po gá csá ért,
Ta bá nyi Fe renc né nek a pa la csin tá -
ért, Vesz teg Ist ván né nak az al más
pi té ért, Ko vács Jó zsef né nek (Esz ti
né ni nek) a po gá csá ért és Var ga
Ani kó nak a fánk sü té sé ért. Far kas
Já nos né (Éva né ni) piz za fe la ján lá -
sá ért is nagy há lá val tar to zunk. Kö -
szön jük Sel mec zi La jos Pé ter lel -
kész úr nak a tá bor szer ve zé sét, ve -
ze té sét és a gyer me kek kel tör té nô
fog lal ko zá sát. Is ten ad jon szá má ra
a to váb bi ak hoz is ilyen lel ki len dü -
le tet, s ki tar tó gyü le ke ze té pí tô aka -
ra tot. Min den ki nek kö szön jük az
ado má nyo kat, ször pö ket, rág csál ni
va ló kat, a nagy ta ka rí tást, az imád -
sá go kat, s a ránk gon do lást.

Jö vô re is sze re tet tel hív juk és vár juk
a gyer me ke ket egy ma ra dan dó él mé -
nyek kel te li nap köz is tá bor ra!

„En ged jé tek hoz zám jön ni a gyer me ke -
ket, mert ilye ne ké az Is ten or szá ga.” (Má té
10,14)

LI PÓT ZSOLT I NYÁR EGY HÁ ZI EVAN GÉ LI KUS

EGY HÁZ KÖZ SÉG PRES BI TÉ RI U MÁ NAK NE VÉ BEN

nap alap gon do la ta és a meg hí vó
jel mon da ta: Je le né sek köny ve
3. rész 8. vers:

„Nyi tott aj tót ad tam eléd”
A nap ven dég ige hir de tô je Bo zo rá di

And rás az Észa ki Egy ház ke rü let misszi ói
lel ké sze volt.

En nek az al ka lom nak a ze nei él mé nyét
Soly mo si Se bes tyén a Pi li si Ze ne is ko la
igaz ga tó ja, kla ri nét mû vész, Ha kel eva
Lud mil la zon go ra mû vész nô, az is ko la te -
het sé ges volt di ák jai és a je len le gi ze ne -
is ko lá sok ad ták.

Már reg gel nagy volt a me leg, ami dél
fe lé egy re fo ko zó dott. Az em be rek las san
gyü le kez tek, de mi re di na mi ku san fel -
hang zott ze nei fel dol go zás ban az evan gé li -
ku sok him nu sza: Erôs vár a mi Is te nünk,

már min den ki ott volt, aki rész vé tel re szán -
ta ezt a na pot. A ta lál ko zó el sô ré szé ben
Bo zo rá di And rás elô adás sal szol gált. Gon -
do la ta it egy fel szó lí tó mon dat kö ré cso por -
to sí tot ta: Is merd meg ön ma gad!

Az em ber so kat fog lal ko zik ön ma gá val:
nap, mint nap mér le ge li, mi van ve le, de
hogy mi lesz ve le (ha lá lon túl) az sok kal
fon to sabb kér dés. Fi gye lem mel kí sé ri,
hogy más em be rek mit mon da nak ró la,
de hogy Is ten mit gon dol ró la, az nem ér -
dek li. Az em be rek vé le mé nye sok szor
meg bé lyeg zô. Is ten so ha nem bé lye gez
meg, sze re ti az em bert, ne vén szó lít ja és
ki nyit ja az aj tót, oda te is bár mi kor be me -
hetsz. Ô nem kér de zi mi ért vol tál tá vol,
örül, hogy meg jöt tél. Ba jok, tra gé di ák,
há bo rúk ide jét él jük, Is ten csa tá kat nyer
meg, át visz a re mény te len ség bôl a re -
mény be. Az élet, erô sebb a ha lál nál, Is -
ten az élet, csat la kozz hoz zá, járj ve le!

Az elô adást kö ve tô en ze nei fel dol go -
zás ban Jé zus te égi szép… kez de tû éne -
künk hang zott fel, majd Sel mec zi La jos

lel kész hív ta kö zös gon dol ko dás ra a test -
vé re ket. Mon da ni va ló já ban helyt ka pott a
fi lo zó fia, mint ré gi tu do má nyág, mely so -
kat fog lal ko zott az zal: Mi az élet ér tel me,
mi ért va gyunk a vi lág ban?

Az új kor vív má nya a pszi cho ló gia, mely
túl mu tat a lát ha tó em be ri tes ten, amely
mû kö dik ugyan, de a lé tünk ér tel me nem
ez. Az em ber gon dol kod ni kezd ön ma gá -
ról, fel te szi a kér dést: Mi ér tel me van,
hogy én va gyok? Mi ért nincs ben nem tar -
ta lom, mi ért fe led he tô min den, ami tör -
té nik ve lem?

A tü kör meg mu tat ja, kül sô re mi lye nek
va gyunk, tü kör ké pünk mö gött vi szont ott
van a szo mo rú ság, ag go da lom, fé le lem,
öröm, bá nat, te he tet len ség. A kép mö -
gött ott van az em ber po zi tív és ne ga tív
ér zel me i vel. Az el mé le ti em ber ma ga fö -

2015.07.13-án 19 gyermekkel telt meg gyülekezetünk terme és udvara.

2015. július 18-án szombaton egész napos evangélikus találkozót tartottunk
gyülekezetünk templomában és gyülekezeti termében.
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Evangelizációs missziói nap Nyáregyházán

A
A

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

Evangélikus Tûzoltó Napközis 
Tábor 2015.07.13 -2015.07.17

lött gon dol ko dik: mit kezd jen ön ma gá -
val? Krí zis hely zet ben me gi jed, le bé nul,
nem tud ja, mit te gyen. Is ten az, aki tud -
ja mi a meg ol dás, ô tud ja rend be hoz ni
az em ber éle tét. Is ten nem ad ja fel a re -
ményt. Vár, hogy se gít sé gül hívd, vár,
hogy se gít hes sen.

Az elô adást kö ve tô en egy ház ze nei kon -
cert kö vet ke zett. A temp lom hûs kö ze gé -
ben a gyö nyö rû ze ne el ôször hul lám zott
kö zé pen, majd szár nyal ni kez dett fel fe lé,
fel az Úr is ten hez, fel vi ve tik kadt lel kün ket
fel friss ülés re.

Ebéd elôtt a gyü le ke ze ti ház ban gye re -
kek éne kel ték lel ke sen azo kat az éne ke -
ket, ame lye ket a nyá ri tá bor ban ta nul tak.

Ebéd re fi nom gu lyás le ves volt, sok
sü te mény és hûs üdí tôk tet ték hely re a
hô ér ze tün ket.

A ká vén kat már egy gyö nyö rû film ve tí -
té se köz ben it tuk meg mi fel nôt tek, míg a
gye re kek a pa ró ki án igé nyes kéz mû ves
fog lal ko zá son vet tek részt.

A gaz da gon me gál dott ün nep nap vé -
gén, rö vid áhí tat után, el kö szön tünk egy -
más tól, hi tünk nagy bi zo nyos sá gá val:

Erôs vár a mi Is te nünk!

VESZ TEG IST VÁN NÉ I A NYÁR EGY HÁ ZI

EVAN GÉ LI KUS EGY HÁZ KÖZ SÉG

MISSZIÓ BI ZOTT SÁ GÁ NAK NE VÉ BEN



FÖLD ÉS EM BER”
(hé be rül: ada mah – hé be rül: adam)

„Az el sô nem éri el tel jes sé gét a má so -
dik nél kül, a má so dik ér tel met len né,
szó sze rint gyö kér te len né és élet te len né
vá lik az el sô nél kül!”

„A te rem tés kor Is ten az em ber re bíz ta a
vi lá got, hogy „mûvel je és ôriz ze” azt
(Ter 2,15), s az ô se gít sé gé vel akar ta be -
tel je sí te ni a te rem tés ak tu sát: Ádám
volt az, aki el ne vez te az élôlé nye ket.”
(vö. Ter 2,19-20)

„Azt ta pasz tal tuk és ta pasz tal juk, hogy
mint ha a ke resz tény nem ze tek, or szá -
gok let tek vol na a kez de tektôl fog va az
élen já rói a te rem tett vi lág pusz tí tá sá -
nak, ki zsák má nyo lá sá nak, mél tat lan és
ön zô le i gá zá sá nak. Mint ha pont a ke -
resz té nyek fe lej tet ték vol na el azo kat az
alap vetô iga zsá go kat, ame lye ket Is ten
ki nyi lat koz ta tá sá nak el sô lap jai olyan
egyér telmûen elénk tár nak. A „mûve -
lés” rab lóg az dál ko dás sá, a „meg ôr zés”
min den lel ki is me ret-fur da lás tól men -
tes pro fit va dá szat tá si lá nyo dott.” (LS)
(La u da to Si – Ál dott légy) Pá pai en cik li ka

• Az Evan ge lii ga u di um (Az Evan gé li -
um Örö me) pá pai en cik li ka ki je lö li az
egy ház misszi ós meg té ré sé nek, me g-
ú ju lá sá nak az út ját. Ez, az elôt tünk
ál ló évek re ki je löl te az egy ház elôre -
ha la dá sá nak az út ját (ld. EG 1).

• „A La u da to Si (Ál dott légy) en cik li ka
a „Föld anyá ért”, az elô zô a sze gé -
nye kért, vagy is a le hetôsé ge ket kí nál -
ja fel, ame lyek ki emel nek, meg vé de -
nek és él hetô éle tet biz to sí ta nak. Er re
kell vá la szol nunk, va la mi fé le nem
csak el mé le ti, de gya kor la ti vá la -
szunk kal, te vé keny sze re tet tel.”

• „Az em ber hi va tá sul kap ta a „mûve -
lést”, a te rem tett szép ség ki bon ta koz -
ta tá sát a mun ka ál tal (vö. Ter 3,23),
hogy a föld ter mô vé le gyen. Föld és
em ber, ada mah és adam el vá laszt ha tat -
la nul egy be tar toz nak. (La u da to Si)

Nagy tisz te let tel és sze re tet tel, imád -
sá got és tü rel met kér ve ke res sük és
tel je sít sük a Mennyei Atya szán dé kát!

Au gusz tu si és szep tem be ri egy há zi
össze jö ve te le ink, li tur gi ák:

• au gusz tus 16-án, va sár nap a kegy -
temp lo munk ban reg gel 8.30-kor ün -

ne pel jük a Nagy bol dog asszony Fô-
ün ne pét.

• au gusz tus 20-án Szent Ist ván ki rály
ün ne pén, csü tör tö kön, egész na pos
Szent sé gi má dás lesz temp lo munk ban
nem ze tün kért és te le pü lé sün kért.

Es te 6 óra kor ün ne pi Fôis ten tisz -
te let, ke nyér szen te lés sel.

• szep tem ber 11-én, pén te ken es te
6-kor nyit juk meg ün nep élye sen a
Fáj dal mas Anya kegy temp lo má nak,
bú csú já nak ün ne pét. Ezt kö vetôen
72 órás Szent sé gi má dás lesz!

• szep tem ber 12-én es te 6 óra kor ün ne -
pi, elôes ti mi se.

• szep tem ber 13-án, 11 óra kor ün ne pi
Li tur gia ke re té ben zár juk kegy temp -
lo munk bú csú ját.

AND RÁS ATYA I PLÉ BÁ NI A VE ZE TÔ

2015.05.04-én el in dul ha tott a köz -
mun ka prog ram a Két Szív Ró mai Ka to -
li kus Plé bá ni án. A Vá ci Egy ház me gyei
Püs pö ki hi va tal ki he lye zett vi dék fej -
lesz té si iro dá ja a Mi nisz té ri um mal kö -
tött egyez sé ge alap ján 12 fô mun ka vál -
la ló kezd het te meg fel ada tát. 9 fô a ker -
té sze ti mun ká la tok ban, 1 fô asz ta los,
1 fô ad mi niszt rá tor és 1 fô ve zetôi mun -
ka kör be. A pro jekt zöld ség fé lék ter -
mesz té sé re, s nyú ló lak gyár tá sá ra irá -
nyul, gaz dál ko dás ra irá nyul. Már az
elsô na pon zöld ség ter mesz tés be kezd -
tünk, s több se géd mun ká lat ban is részt
vet tünk. Pap ri ka, pa ra di csom, re tek,
sa lá ta, bur go nya, kar alá bé, ká posz ta,
ré pa, zöld bab, bor só, cse me ge ku ko ri ca,
tök – mind-mind a ter mesz tés be ke rült.

Eger sze gi Jó zsef pap ri ka, pa ra di -
csom, ba zsa li kom tûzde lé sig tör ténô
ne ve lé sét vál lal ta. A pi kí ro zást már sa -
ját fó li sát runk ban vé gez tük el, ahol po -
ha rak ba és fél be vá gott csa tor na csö vek -
be rak tuk a kis pa lán tá kat. Ba ár Já nos -
né, Ka ti né ni kar alá bé, sa lá ta, ká posz ta,
s vi rág pa lán tá kat ne velt a szá munk ra.
A vetôma go kat a Vá ci Vi dék fej lesz té si
Iro da biz to sí tot ta a szá munk ra. Nagy
öröm a szá mom ra, hogy a kül földrôl
ka pott ma gok ból szép pa lán ták, s nö vé -
nyek ne velôdtek. Két köz mun kás na pi
szin ten az ál lat gon do zás ban se géd ke -
zik, ahol te hén, kecs ke, sza már, pó ni,
bir ka, tyúk, li ba, puly ka, nyúl is meg ta -
lál ha tó. A te hén ál tal tej ter mé kek (sajt,
tú ró) ke rül nek elôál lí tás ra, me lye ket ér -
té ke sí tünk. A zöld ség fé lé ket a sze gény -
kony há ra, s Vá ci Egy ház me gyei Vi dék -
fej lesz té si Kft. ja vá ra ter mel jük, akik ér -
té ke sí tik azt. Nagy se gít sé günk Ta má si
Fe renc úr, aki ön kén tes ként, Bu da -
pestrôl le köl töz ve, ér té kes, oda a dó

mun kát vé gez fe le sé gé vel együtt a plé -
bá ni án, s az ál la tok kal kap cso lat ban is
ren ge te get se géd ke zik.

Cé lunk vissza ve zet ni az em be re ket a
mun ka vi lá gá ba, s meg mu tat ni ne kik
az önel lá tás fe lé ve zetô utat. (ld. a fent
em lí tett pá pai irány mu ta tást). Ott hon is
ter meszt hetôek a zöld ség fé lék, ne vel -
hetôek a jó szá gok. Több hely re is biz to -
sí tot tunk pa lán tá kat, s ma go kat a rá -
szo rult csa lá dok ré szé re. A köz mun kás
fel ada tai: ül te tés, pa lán tá zás, ka pá lás,
ge reb lyé zés, lo cso lás, per me te zés, sze -
dés, fel dol go zás, s egyéb se géd mun ká -
la tok. Össze sen 1,3 ha te rü le ten gaz dál -
ko dunk, me lye ket több kis há zi kert ben
mûve lünk.

Sze ret nénk kér ni Önö ket, hogy ha
len ne olyan te rü let, ame lyet már Önök
nem mûvel nek, s fúrt ku tas ön tö zé si le -
hetôsé ge van, mely nek vil lany költ sé gét
té rí te nénk, szól ja nak a Plé bá ni án ta lál -
ha tó Vi dék fej lesz té si Iro dá ba, hi szen
ebbôl az évbôl is ta nul va zöld sé get ter -
mesz te ni csak fo lya ma tos ön tö zés sel
ér de mes. Na gyon sok még a mun ka,
s sok a terv is. Ilyen a ba rom fi ól épí tés,
a mûhely épí tés és a töb bi el kép ze lés is.
Ké rem, le gye nek tü re lem mel fe lénk.
Igyek szünk min dent meg ten ni a kö rül -
mé nyek fej lesz té se ér de ké ben.

Sze mély sze rint én is Gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Ag rár mér nök nek vég -
zett evan gé li kus pres bi ter ként dol go -
zom a ka to li kus plé bá ni án, s hi szek az
öku me niz mus ban. Egy az Is ten, s egy a
cél. Meg is mer tet ni min den ki vel az Úr
va ló di ar cát, s meg mu tat ni, hogy ho -
gyan is le het ne él ni ve le, s nem nél kü le.

Ezért is vál lal tam el sok ne héz ség árán
is ezt a mun kát. Hi szem, hogy az itt fo -
lyó mun ka nem csak vi dék fej lesztô ha -
tá sú, ha nem nagy se gít ség a sze gé nyek
ré szé re. Mun kát ad, ta nít, s ér té kes em -
bert ne vel min dannyi unk ból. Saj ná lom,
hogy so kan csak a ro mák tá mo ga tá sát

lát ják min den be, de higgyék el, meg
kell pró bál nunk se gí te ni, s fel zár kóz tat -
ni min den ar ra haj lan dó em bert le gyen
az ma gyar, vagy ro ma vagy szerb vagy
bár mely nem ze ti ségû, mert ez az Is ten
egyik cél ja. Se gí te ni egy má son, s jót
cse le ked ni tett ben is! Is ten is min den ki -

nek ki tár ja ka pu ját,
s nem vá lo gat elô-
íté le tek, s tu laj don -
sá gok alap ján sem.
Ô sa ját éle tét ad ta
ér tünk. Úgy gon do -
lom ne künk is meg
kell pró bál nunk job -
bá ten ni ezt az egy re
mé lyebb re süllyedô
vi lá got.

Le het, hogy még sok do log ki for rat -
lan, de ké rem, tá mo gas sák And rás
atyát a rá szo rul tak meg se gí té sé ben, a
köz mun ka foly ta tá sá ban, a se gély szál -
lít má nyok szé tosz tá sá ban, és min den -
ben, hi szen ez a fo lya mat csak egy
össze tar tó gyü le ke zet, s kö zös ség ál tal
vál hat ma ra dan dó ér tékûvé!

Is ten ad jon erôt és ki tar tást cél ja ink
meg va ló sí tá sá hoz!

Di csér tes sék a Jé zus Krisz tus! Erôs
vár a mi Is te nünk! Ál dás Bé kes ség!

LIPÓT ZSOLT I VÁCI PÜSPÖKSÉG –
VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA VEZETÔJE

Ferenc Pápa szavaira, írására az egész világ felfigyelt! A Pápa megmutatja, és egyben
megjelöli az EGYHÁZ(ak) jövôbeli útját, amely egyben a fennmaradását is jelenti!
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NYÁREGYHÁZA A PÁPA 
ÁLTAL KIJELÖLT ÚTON

Tanoda, szegénykonyha, kertészet, 
tangazdaság az egyház közelségében,
a Két Szív Római Katolikus Plébánián!

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET
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RECEPTTÁR

HOZ ZÁ VA LÓK (4 SZEMÉLYRE)
• 1 fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 20 dkg padlizsán
• 20 dkg paradicsom
• 20 dkg színes paprika
• 20 dkg cukkini
• 10 dkg gomba
• 4 evôkanál olívaolaj
• 1 evôkanál finomra vágott

petrezselyem
• 1 teáskanál finomra vágott 

bazsalikom
• 1 dl paradicsomlé

EL ÔKÉ SZÍ TÉS
A pap ri ká kat, a cuk ki nit, a gom bát, a
hagy má kat tisz tít sa meg és koc káz za fel.
A pad li zsánt ap rít sa fel 1x1 cen ti mé te -
res koc kák ra, sóz za meg, és le ta kar va 
15 per cig hagy ja áll ni. A pa ra di cso mok 
te te jét vág ja be. Márt sa for ró víz be a
sze me ket, majd hi deg víz ben hût se le 
és húz za le a hé ját. Vág ja ket té, ka par ja
ki a mag ját, és koc káz za fel.

EL KÉ SZÍ TÉS
1. Az olaj fe lét ser pe nyô ben for ró sít sa

fel. Te gye be le a pad li zsánt, pi rít sa
meg, majd szed je ki. Önt se a ser pe -
nyô be a ma ra dék ola jat. Ami kor for -
ró, te gye rá a hagy mát és ki csit pi rít -
sa. Ad ja hoz zá a pap ri ká kat, a cuk ki -
nit, a gom bát, és pi rít sa össze.

2. Te gye rá a fok hagy mát, a pet re zsely -
met, a ba zsa li ko mot, sóz za, bor soz za.
Önt se be le a sült pad li zsánt, a pa ra -
di csom le vet, és le ta kar va 10 per cig
pá rol ja. A pa ra di cso mot is szór ja rá,
for ral ja össze, és ha nem kell tel je sen
pu há nak len ni ük, ma rad jon tar tá suk,
jól ha rap ha tó ak le gye nek. Fris sen 
tá lal ja.

RATATOUILLE, A MEDITERRÁN VÁLTOZAT

BURGONYÁS LECSÓ
EL KÉ SZÍ TÉS
1. A sza lon nát vág ja ap ró koc ká ra. 

A hagy mát tisz tít sa meg, és sze le tel je
vé kony ra. A pa ra di cso mo kat te gye 
lo bo gó víz be 8-10 má sod perc re. 
Hût se le, húz za le a hé ját, az tán 
vág ja cik kek re. A pap ri ká kat ma goz-
za ki és sze le tel je fel. Tisz tít sa meg 
a bur go nyá kat, és vág ja fel ôket.

2. Lá bas ban pi rít sa zsír já ra a sza lon nát.
Te gye rá a hagy mát. Dinsz tel je üve -
ges re. Szór ja meg a fû szer pap ri ká val,
ke ver je el, önt sön rá 1 de ci li ter vi zet.
Te gye be le a bur go nyát, sóz za, és 
íz lés sze rint szór ja meg erôs pap ri -
ká val. Pá rol ja le fed ve 10 per cig.

3. Te gye be le az össze vá gott pap ri kát.
Ad jon hoz zá kis vi zet, és pá rol ja to -
vább öt per cig, de már fe dô nél kül.
Ami kor a pap ri ka fé lig pu ha, me het
be le a pa ra di csom és a só. Pu hít sa
még 5-10 per cig.

Habár a lecsó balkáni 
eredetû étel, ma már a 
magyar gasztronómia egyik
alappillérének tartják. 
Ahány ház, annyiféle lecsó,
de a hagyma, a paprika, 
a paradicsom egyikbôl 
sem hiányozhat. E három 
alapanyag feltétlenül kell.
Emellett azonban szinte 
bármilyen zöldség, hús, 
kolbász is belekeverhetô. 
A háziasszonyok esküsznek 
a saját receptjükre, de
érdemes néhány változatot
kipróbálni.

HOZ ZÁ VA LÓK (4 SZEMÉLYRE)
• 20 dkg húsos szalonna
• 10 dkg hagyma
• 50 dkg paprika
• 30 dkg paradicsom
• 40 dkg apró burgonya
• 2 teáskanál fûszerpaprika
• erôs paprika ízlés szerint
• só

Ha nyár, 
akkor 
LECSÓkis pus ka 50 m-es pont lö vé szet -

ben a ván dor ku pa ma radt a ta va -
lyi gyôz tes nél, Mik lós Gá bor nál a

klub alel nö ké nél, míg a pisz toly 25 m-es
pont lö vé szet ben gaz dát cse rélt: idén az
el sô he lyet Fad gyas Ká roly, a klub tit ká ra
sze rez te meg. A nôi me zôny ben az 1.
hely a fi a tal Sur man Tí mea Anett nek ju -
tott, aki az idei év ben csat la ko zott tag sá -
gunk hoz a fô vá ros ból. A jó han gu la tú ver -
se nyen Pest me gyei és Vesz prém me gyei
ver seny zôk is részt vet tek. A nôi kis pus ka
lö vé szet ben Kiss Dó ri a 3. he lye zést, míg
a pisz toly lö vé szet ben Sim kó Ist ván a 2.
he lye zést ér ték el. A ver seny után a kö zös
es te bé den már a kö vet ke zô ver seny, a
Nyár egy há za Fesz ti vá lon ki osz tás ra ke rü -
lô „Nyár egy há za Lô baj no ka” cím el nye ré -
sé nek esé lye it la tol gat tuk.

ap su gár zás ra egész sé günk meg ôr zé se ér de ké ben is szük sé günk
van. A nap su ga rak egy ré sze azon ban ká ros, mely ha tás nak

va la mennyi en ki va gyunk té ve. A bôr tí pus be fo lyá sol ja, hogy az
em be rek mi lyen mér ték ben ég nek le. A le égés re va ló haj lam egy ben
a bôr rák ki a la ku lá sá nak na gyobb koc ká za tát is jel zi.

Ho gyan vé de kez zen a nap su gár zás ká ros ha tá sa i val szem ben?
• Fi gyel je az idô já rás-elô re jel zés ben a dé li órák ra vár ha tó UV-su gár -

zás erôs sé gét (UV-in dex).
• Nap ját úgy ter vez ze meg, hogy a dé li órák ban le he tô ség sze rint ne

kell jen a sza bad ban tar tóz kod nia.
• Hú zód jon ár nyék ba.
• Vi sel jen sû rû szö vé sû anyag ból ké szült ru há za tot. Az UV-su ga rak

át ha tol nak a la za szö vé sû anya gok lyu ka csa in. Hosszú uj jú fel sô
és hosszú szá rú nad rág vi se lé se aján lott.

• Vi sel jen szé les ka ri má jú ka la pot, amely vé di sze me it, ar cát, nya kát.
• 100%-os UV-vé del met biz to sí tó szem üve get vi sel jen.
• Hasz nál jon szé les spekt ru mú (mind UV-A, mind UV-B el len vé dô)

és leg alább 15-ös (ál ta lá ban 30-40-es; 50 fel et tit nem ér de mes)
fak tor szá mú nap te jet. Gon do san ken je be bô rét min den ütt, ahol
a nap éri (gyak ran ki ma ra dó te rü le tek: orr, nyak hát só ré sze, fül -
kagy ló). Hasz nál jon fény vé dô ajak írt vagy kré met.

VÉ DE KEZ ZÜNK EL LE NE!
• Ru há zat tal, kul lancs ri asz tó sze rek

hasz ná la tá val
• Idô ben és he lye sen vég zett 

kul lancs vi zit tel, a kul lancs mi e lôb bi
el tá vo lí tá sá val

• Szük ség ese tén vé dô ol tás sal

Mi ért vesz élye sek a kul lan csok?
Be teg sé get ter jeszt het nek (töb bek 
kö zött agy ve lô gyul la dást, Lyme-kórt).
Hol tá mad hat nak a kul lan csok?
Er dôs te rü le te ken, me zô kön, 
par kok ban, ker tek ben.
Ho gyan elôz zük meg a kul lancs csí pést?
Ru há zat: Vi lá gos szí nû, mi nél na gyobb
test fe lü le tet bo rí tó (hosszú nad rág,
hosszú uj jú fel sô), zárt ru há zat (tûr jük 
a fel sôt a nad rág ba, a nad rág szá rát 
a zok ni ba), össze fo gott haj, sap ka vagy
ken dô vi se lé sé vel.
Kul lancs ri asz tó: gyógy szer tá rak ban,
élel mi sze rüz le tek ben kap ha tók.

Kul lancs vi zit: Jó meg vi lá gí tás nál 
a tel jes bôr fe lü le tet ala po san át kell
vizs gál ni. A kul lancs „ked venc he lyei”:
haj la tok (térd!), ha jas fej bôr (gye re kek!),
fül mö gött.
A kul lancs el tá vo lí tá sa
Mi kor? Meg ta lá lá sa után mi nél elôbb,
le he tô ség sze rint azon nal.
Mi vel? Ka nál lal, csi pesszel 
(gyógy szer tár ban kap ha tók), 
kéz zel csak vég sô eset ben.
Ho gyan? A nya ká nál meg ra gad va, csa -
va ró moz du lat tal. Nem sza bad össze -
nyom ni, bár mi vel be ken ni. Ki sebb baj,
ha a fe je be sza kad, vi szont a kó ro ko zó -
kat tar tal ma zó tes tet el tá vo lít juk.
Vé dô ol tás
Agy ve lô gyul la dás el len lé te zik (Lyme-kór
el len nem véd).
Tá jé koz ta tást kap hat: há zi or vo sá tól vagy
Bu da pest Fô vá ros Kor mány hi va ta la
Nép egész ség ügyi Fô osz tály Nem zet kö zi
Ol tó he lyén (tel.: +36 1 465-3809)

FEL HÍ VÁS
A Nyár egy há za Fesz ti vál 

ren dez vé nyen a lö vész klub 
meg hir de ti a „Nyár egy há za 

leg jobb lö vé sze” ver senyt az 
ön kor mány zat fel ké ré se alap ján.

Je lent kez ni elô ze te sen a 
+36 30 429-0598-as 

te le fon szá mon le het.

A ver seny szep tem ber 5-én
(szom ba ti na pon) ke rül 

meg ren de zés re a ter vek sze rint 
10.00 és 13.00 óra kö zött.

A ver seny szín he lye a klub lô te re 
a 405-ös út mel lett.

A ver seny 50 m-es kis pus ka 
pont lö vé szet 5 pró ba és 10 ér té kelt 
lö vés sel. Az el sô há rom he lye zett 
ok le ve let és ér met kap, a baj nok 
pe dig „Nyár egy há za Lô baj no ka

2015-ben” cí met és egy ku pát kap, 
mely a Nyár egy há za Fesz ti vál 
ren dez vé nyen ke rül át adás ra.

A VER SENY ERED MÉ NYEI:

Kis pus ka 50 m-es 20 pont lö vés:

1. he lye zett Mik lós Gá bor
2. he lye zett Fad gyas Ká roly
3. he lye zett Gor ni csár Rusz lán

Pisz toly 25 m-es 10 pont lö vés:

1. he lye zett Fad gyas Ká roly
2. he lye zett Sim kó Ist ván
3. he lye zett Gre gus Ró bert

Nôi kis pus ka ver seny szám ban:

1. he lye zett Sur man Tí mea Anett
2. he lye zett Ják fal vi Ág nes
3. he lye zett Kiss Dó ra

FAD GYAS KÁ ROLY

Néhány meglepetéssel, no és a majdnem hagyományos eredményekkel.
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No elkeltek az érmek … lezajlott 
a Szincsák kupa lövészverseny

Ne riasszon vissza egy jó kirándulástól 

a KULLANCSVESZÉLY!
Védekezzünk a napsugárzás
káros hatásaival szemben

A

N

EZ+AZ



Facebook-on is 
jelen vagyunk!

2699 Ft
kedvezmény 

25%
1099 Ft

kedvezmény 

20%

1699 Ft
kedvezmény 

20%
999 Ft
kedvezmény 

20% 650 Ft
kedvezmény 

20%

830 Ft
kedvezmény 

20%2299 Ft
kedvezmény 

20%

1699 Ft
kedvezmény 

20%

1499 Ft
kedvezmény 

20%

Flector 140 mg
gyógyszeres tapasz

2390 Ft

Porcképzô belsôleges por

Listerine szájvíz 
több ízben 250 ml

DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

Telefon: 06-29/490-003

Az akció idôtartama: 2015.08.01–2015.09.30-ig

Mindenkit szeretettel várunk!
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!




