


aj ná lat tal ta pasz tal juk, hogy a te le -
pü lé sün kön mû kö dô sze lek tív kon -

té ne re ket la ko sa ink egy ré sze nem ren -
del te téssze rû en hasz nál ja. Több la kó is
je lez te fe lénk a prob lé má kat, leg utób bi
ülé sén a Kép vi se lô-tes tü let is fog lal ko -
zott a té má val.

El fo gad ha tat lan, hogy a gyûjt ôsz ige -
tek kör nye ze te ál ta lá nos hul la dék le ra -
kó ként funk ci o nál jon! A kon té ne rek ki -
zá ró lag má sod nyers anyag ként hasz no -
sít ha tó össze te vô ket gyûj te nek (pap ír,

mû anyag pa lack és -fó lia, szí nes és fe -
hér üveg, fém ita los do bo zok, kon zerv -
do bo zok). Vesz élyes hul la dé ko kat,
bom ló szer ves hul la dé ko kat, az egész -
ség re ká ros, to váb bá nagy da ra bos hul -
la dé ko kat ti los el he lyez ni!

To váb bi prob lé ma a fo lya ma tos gu be -
rá lás, ami saj nos az óta sem szûnt meg
tel je sen, hogy az edény te tô ket le zár tuk.

Kér jük, hogy a sze lek tív hul la dé kot –
még ha zsák ban is szál lít ja ki a gyûjt ô-
sz iget re – a be do bó nyí lá son ke resz tül

he lyez ze el a kon té ner ben, a zsá kot ne
te gye a kon té ner mel lé!

A szol gál ta tó ígé re te sze rint a kon té -
ne rek tar tal ma ezen túl min den hét csü -
tör tö kén el szál lí tás ra ke rül. Ha ez még -
sem tör tén ne meg, kér jük, je lez ze fe lénk!

A ház hoz me nô sze lek tív hul la dék -
gyûj tés min den hó nap má so dik kedd -
jén tör té nik.

Ezek a dá tu mok: jún. 9., júl. 14., aug.
11., szept. 8., okt. 13., nov. 10., dec. 8.

yár egy há za la ko sa i nak te kin te té ben az il le té kes
Mo no ri Já rá si Hi va tal (2200 Mo nor, Kos suth La -

jos u. 78-80.) ha tás kö ré be tar to zik, így ott ké rel mez he tô
• a köz gyó gyel lá tás,
• az ápo lá si díj,
• az idôs ko rú ak já ra dé ka,
• az akt ív ko rú ak el lá tá sa (fog lal koz ta tást he lyet te sí -

tô tá mo ga tás, egész ség ká ro so dá si vagy gyer mek -
fel ügye le ti tá mo ga tás)

• az egész ség ügyi szol gál ta tás ra va ló jo go sult ság meg áll apí tá sa.

A ké rel me ket pén te ken ként le het be nyúj ta ni a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi -
va tal ban a 9.00-12.00 óra közt ügy fél fog adást tar tó já rá si hi va ta li ügy se géd nél, vagy
a Mo no ri Já rá si Hi va tal nál az aláb bi ügy fél fog adá si idô ben: Hét fô: 8.00- 16.00, Kedd:
8.00-12.00, Szer da: 8.00-18.00, Csü tör tök: 8.00-12.00, Pén tek: 8.00-12.00

A ko ráb bi la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az ún. mél tá nyos sá gi ápo lá si díj és a mél tá -
nyos sá gi köz gyó gyel lá tás meg szûnt, he lyet tük a Kép vi se lô-tes tü let te le pü lé si la kás -
fenn tar tá si tá mo ga tást, va la mint te le pü lé si gyógy szer tá mo ga tást biz to sít.

A ko ráb bi ön kor mány za ti át me ne ti se gély rend sze re lé nye gé ben nem vál to zott,
csak az el ne ve zé se, rend kí vü li te le pü lé si tá mo ga tás ra.

Ezen el lá tá sok ra irá nyu ló ké rel me ket to vább ra is a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va -
tal ban kell be nyúj ta ni.

Idén ötö dik al ka lom mal va ló sít ja meg te le pü lé sünk a köz ség
leg na gyobb ren dez vé nyét, az 5. Nyár egy há za Fesz ti vált. 

b ben az év ben is ar ra tö rek szünk, hogy – a leg ki seb bek -
tôl az idô se kig – min den ki meg ta lál ja a ne ki tet szô

prog ra mot, és hogy a szo ká sos „fa lu na pi” szó ra ko zá si le he -
tô sé gek mel lett olyan ér de kes sé gek is meg te kint he tô ek le -
gye nek, me lyek a tér ség ben kü lön le ges ség nek szá mí ta nak.
Ah hoz, hogy a ren dez vény si ke res le hes sen, so kan se gí te -
nek, dol goz nak a hát tér ben, vagy nyúj ta nak anya gi ill. más
jel le gû tá mo ga tást. Öt le te i vel, ja vas la ta i val bár ki hoz zá já rul -
hat a ren dez vény még szí ne seb bé, vál to za to sab bá té te lé hez.

A mi nél ered mé nye sebb 
meg va ló sí tá sá hoz to váb bi 
se gí tô ket ke re sünk,
akik részt vál lal ná nak a 
ren dez vény elô ké szí té sé ben
és/vagy egy-egy az na pi
prog ram meg szer ve zé sé ben,
le bo nyo lí tá sá ban.

Kez dô ze ne ka rok, 
éne ke sek, tánccso por tok 
je lent ke zé sét is vár juk!
Szí ve sen biz to sí tunk fel lé pé si, 
be mu tat ko zá si le he tô sé get 
(elô ze tes idô pont egyez te tést 
kö ve tô en).

Je lent kez ni a Pol gár mes te ri 
Hi va tal ban vagy 
Re ich né Györ gyi nél le het a 
+36 70 948-8068-as 
te le fon szá mon.

Idén is vá runk min den kit 
a tér ség leg nép sze rûbb 
in gye nes sza bad té ri 
ren dez vé nyé re!

ama ro san kéz zel fog ha tó
for mát ölt az a köz sé gün -

ket nép sze rû sí tô hang le mez,
me lyen az ál ta lá nos is ko la ta -
nu lói, már vég zett di á kok, va -
la mint a nyug dí jas klub tag jai
is sze re pel nek egy-egy ének -
kel, vers sel, ze nei elô adás sal.
Az au dio CD el ké szí té sé hez az a gon do lat ve ze tett, hogy jó mi nô ség ben örö kít -
sük meg a 2011-ben, te le pü lé sünk 600. szü le tés nap já ra ké szült „Nyár egy há -
za Him nu szát”. Egy meg nyí ló pá lyá za ti le he tô sé get ki hasz nál va si ke rült for rást
ta lál nunk ar ra, hogy a le mez hang fel vé te le és 600 pél dány szám ban tör té nô
gyár tá sa meg va ló sul has son. Az el nyert tá mo ga tás mér té ke le he tô vé tet te, hogy
ne csak az em lí tett mû, ha nem más fel vé te lek is a le mez re ke rül je nek.
A ze nei gyûj te mény a 35/2013. szá mú VM ren de let alap ján az Eu ró pai Me -
zô gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Alap ból a he lyi Le ader prog ra mok vég re haj -
tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás ból va ló sul ha tott meg. A hang le me zen össze sen
34-en sze re pel nek.

2015. március 1. napjával átalakult a szociális támogatási 
rendszer, ennek eredményeként elkülönültek egymástól az állam 

és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai.
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A SZELEKTÍV GYÛJTÔSZIGETEK HASZNÁLATA

TÁJÉKOZTATÓ
a szociális támogatási rendszer változásáról

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2015. már ci us 12.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a ci vil szer ve ze tek ál tal be a dott ér vé -
nyes pá lyá za tok ban meg je lölt cé lok
alap ján az egye sü le te ket össze sen 2
mil lió fo rint tá mo ga tás ban ré sze sí tet te.

• a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la er dé lyi ki -
rán du lás sal kap cso la tos ké rel mét
400.000 Ft, is ko la tör té ne ti ki ál lí tás sal
kap cso la tos ké rel mét 70.000 Ft ösz-
szeg gel tá mo gat ta.

• a fel sô nyá regy há zi Ma já lis meg va ló sí -
tá sát 150.000 fo rint tal tá mo gat ta.

• el fo gad ta a Nyár egy há zi Re for má tus
Egy ház köz ség te rem hasz ná la ti ké rel -
mét, és a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la
au lá ját jó té kony sá gi bál ren de zé sé re
in gye ne sen ren del ke zés re bo csá tot ta.

• hoz zá já rult ipa ri gép ja ví tó te vé keny ség
vég zé sé hez a Köl csey Fe renc út 4 és
4/A szám alat ti in gat la non.

• dön tött ar ról, hogy köz pon ti, ügye le ti
rend szer be kö tött ri asz tót sze rel tet fel az
egész ség ház ra és a mû ve lô dé si ház ra.

2015. már ci us 24.

A Kép vi se lô-tes tü let

• az „Egy mû sza kos Is ko lá ért” Köz ala pít -
vány ne vét „Nyáry Pál Is ko lá ért” Köz -
ala pít vány név re vál toz tat ja. Ku ra tó ri u -
má nak tag ja ként Ben kô Zol tánt, Ep res
Pált, Rácz Krisz ti ánt, For gács Jó zsef né
Czi ra Ma ri annt, el nö ke ként pe dig Ke -
me nár Lász ló nét, a Fel ügye lô Bi zott sá -
gá nak tag ja ként Kiss Ta mást, Dan csó
Jó zse fet és Vi rág Csa bá né Dó zsa
Krisz ti nát meg vá laszt ja.

• elô ze te sen ki nyil vá ní tot ta azt a vé le mé -
nyét, hogy az ál la mi fenn tar tás ba ke rü lô
Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la és AMI köz ne -
ve lé si in téz mény az Ön kor mány zat ra há -
rí tott mû köd te té sét nem ké pes vál lal ni.

2015. áp ri lis 14.

A Kép vi se lô-tes tü let

• rend kí vü li szo ci ál is tá mo ga tás igény lé sé -
re irá nyu ló pá lyá zat be nyúj tá sá ról dön tött.

2015. áp ri lis 21.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a Nyár egy há zi Fa lu vé dô és Ön kén tes
Tû zol tó Köz hasz nú Egye sü let ké rel mé -
re – te vé keny sé gük vég zé sé hez és fej -

lesz té si el kép ze lé se ik meg va ló sí tá sá -
hoz – biz to sí tot ta a Nyár egy há za, Dó -
zsa György út 1. szám alat ti ön kor -
mány za ti in gat lan tel jes épü le tét.

• a „Nap su gár” Óvo da – mû kö dé sé nek 70.
év for du ló ján tar tan dó ren dez vénnyel kap -
cso la tos – ké rel mét 100.000 Ft, a Sei
Shin Ryu Kem po Ka ra te Szak osz tály – a
Nyár egy há zán tar tan dó össz harc mû vé sze -
ti ver seny ren de zé sé vel kap cso la tos – ké -
rel mét 58.000 Ft összeg gel tá mo gat ta.

• dön tött ar ról, hogy „Kor lá to zott for gal -
mú öve zet (zó na)” jel zô táb lák ki he lye -
zé sé vel a ko ráb bi – az Arany Já nos ut -
cát, az Il la tos utat, a te me tô fe lé ve ze -
tô utat érin tô – 3,5 ton na súly kor lá to -
zást ki ter jesz ti az Akác fa ut cá ra, a Ki ni -
zsi ut cá ra, az Or go na ut cá ra, a Szô lô
ut cá ra, va la mint a ko ráb bi – a Kos suth
La jos ut cát, a Köl csey Fe renc utat, a
Nyáry Pál út ön kor mány za ti tu laj do nú
ré szét érin tô – 5 ton na súly kor lá to zást
ki ter jesz ti a Má tyás ki rály út ön kor -
mány za ti tu laj do nú ré szé re.

• dön tött 120 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 az Al só- és Fel sô nyá regy há zát
össze kö tô ke rék pá rút meg va ló sít ha tó -
sá gi ta nul má nyá nak el ké szít te té sé rôl.

• Nyár egy há za la ko sa i nak jobb el lá tá sa
ér de ké ben dön tött a Mo no ri Szak ren -
de lést tá mo ga tó alap lét re ho zá sá ban
va ló rész vé tel rôl.

• dön tött ön kor mány za ti fel ada tel lá tást
szol gá ló fej lesz té se ket tá mo ga tó pá lyá -
za to kon va ló rész vé tel elôké szí té sérôl.

• dön tött gép jármû-be szer zé si pá lyá zat
be nyúj tá sá ról.

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

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl

NYÁREGYHÁZI 
ZENEI GYÛJTEMÉNY
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NÉZZÜK EGYÜTT A BL-DÖNTÔT!
Szeretettel invitálunk mindenkit
a felújított Kovács István Mûvelôdési Házba,
hogy együtt szurkoljunk, közösen tekintsük meg
az év egyik legjobban várt sporteseményét,

A BAJNOKOK LIGÁJA DÖNTÔJÉT
JÚNIUS 6-ÁN (SZOMBATON) 19 ÓRÁTÓL!

Minôségi szórakozás, jó hangulat
és az alábbiak várnak:

PROJEKTOROS KIVETÍTÉS • LED TV • BÜFÉ



zép ha gyo mányt in dít va, az ün nep sé -
get meg elô zô en a Ma gyar If jú sá gi Vö -
rös ke reszt Bá zi sis ko la cí met ado má -

nyo zott 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 ré szé -
re. Az ava tá si ün nep sé get je len lé té vel
Far kas Zol tán, a KLIK Mo no ri tan ke rü -
let igaz ga tó ja is meg tisz tel te, a táb lát
át vet te Ke me nár Lász ló né, az is ko la
igaz ga tó nô je. Az is ko la és a me gyei Vö -
rös ke reszt kö zött nem ez volt az el sô ta lál -
ko zá si pont. 2014-ben az ok ta tá si in téz -
mény fa lai kö zött nagy si ker rel ke rült meg -
ren de zés re a Ma gyar Vö rös ke reszt Or szá -
gos Cse cse mô gon do zá si Ve tél ke dô jé nek
me gyei for du ló ja.

A Bá zi sis ko la fe la va tá sát kö ve tô en a ren -
dez vény ven dé ge it, il let ve a me gyei szer ve -
zet el is me rés ben ré sze sü lô ön kén te se it és
mun ka tár sa it a Nyár egy há zi Alap szer ve zet

ál tal össze ál lí tott vi lág na pi prog ram cso kor
szó ra koz tat ta a te le pü lés mû ve lô dé si há zá -
ban. A ren dez vényt Ma szel Lász ló úr,
Nyár egy há za al pol gár mes te re nyi tot ta
meg, egy szem élyes vö rös ke resz tes
tör té net el me sé lé sé vel, majd Fo dor An -
tal né Dr., a me gyei szer ve zet el nö ke kö -
szön töt te az egy be gyûl te ket. A fris sí tôk kel,
há zi sü te mé nyek kel és eper csok rok kal dí -
szí tett asz ta lok nál a szín vo na las mû sor szá -
mok kö zött, a ren dez vé nyen be mu tat ko zott
a he lyi ál ta lá nos is ko la gyer mek cso port ja,
Kun Ág nes An na ma gán ope ra é ne kes,
La já né Ku ris Lo ret ta (Nyár egy há za vé dô nô -
je) és tár sa, va la mint a szi get szent mik ló si
Vi dám Fi úk Egy üt tes is.

A ren dez vé nyen Fo dor An tal né Dr. me -
gyei el nök és Ger zse nyi Ist ván me gyei
igaz ga tó el is me ré se ket és ki tün te té se ket
ad tak át a Ma gyar Vö rös ke reszt Pest Me -

gyei Szer ve ze té nél ki emel ke dô tel je sít -
ményt nyúj tó ön kén te sek nek, il let ve hi va -
tá sos mun ka vál la lók nak. Az ün nep sé gen
össze sen 12 ki tün te tést és 18 el is me rést
adott át a szer ve zet ve ze té se. Ki emel ke -
dô vö rös ke resz tes te vé keny sé gé ért
„Az év ön kén te se” el is me rés ben ré -
sze sült Re ich né Tal lá rom Györ gyi. Ed -
dig vég zett mun ká já hoz és a cím el nye ré -
sé hez szív bôl gra tu lá lunk, és to váb bi sok
si kert kí vá nunk!

A vi lág na pi ren dez vény zá rá sa ként egy
he lyi gyü mölcs szob rász re me ke it, bô sé ges
svéd asz ta los ven dég lá tást és hat fé le tor -
ta sü te ményt fo gyaszt hat tak el a ven dé -
gek. A ren dez vény szín vo na las meg va ló sí -
tá sát biz to sí tot ta Nyár egy há za Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak anya gi, va la mint a
TES CO-Glo bal Zrt.-nek és a TS Gast ro
Kft.-nek a ter mé szet be ni tá mo ga tá sa,
me lyet ezú ton is na gyon kö szö nünk.

ME GYE SI JU DIT I PROG RAM KO OR DI NÁ TOR

Nem csak lát ha tó, de ta pint ha tó és a prog ram zá rá sa ként
akár „kós tol ha tó” is volt a vö rös ke resz tes je len lét a 
Me gyei Vi lág na pi Ün nep élyen má jus 6-án, a nyár egy há zi
Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si Ház ban. A mû sor szá mok ban 
vál to za tos és az el is me ré sek ben, va la mint a gaszt ro nó mi ai
kü lön le ges sé gek ben gaz dag ren dez vé nyen min den ki 
érez het te je len tô sé gét an nak, mi lyen kö tô dést és iden ti tást
je lent a vi lág leg na gyobb hu ma ni tá ri us szer ve ze té hez 
tar toz ni. Az idei prog ra mon va ló di kö zös ség ként 
ün ne pel het te fen nál lá sá nak 134. év for du ló ját a Vö rös -
ke reszt Pest Me gyei Szer ve ze te.
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HAT TORTÁS SZÜLETÉSNAP

S

KÖZÉLET

osszú vi tát kö ve tô en tu dott csak dön te ni a kép vi se lô-tes tü -
let a nyár egy há zi ci vil szer ve ze tek és egy há zak idei évi ön -
kor mány za ti tá mo ga tá sá ról. Bár az összeg az elô zô évi hez

ké pest a dup lá já ra emel ke dett, a pá lyá za tok összes tá mo ga tá si
igé nye még így is jó val meg ha lad ta a rendelkezésre álló keretet.

Az aláb bi táb lá zat ban sze rep lô meg ítélt tá mo ga tá so kat úgy fo -
gad ta el a tes tü le ti több ség, hogy a vö rös ke resz tes nyá ri tá bor
(mely re 280 ezer ft tá mo ga tást kér tek) az ön kor mány zat tal kö zös

Szervezet neve
2015-ben kért Elôzô évi A képviselôi Megítélt 

támogatás támogatás javaslatok átlaga támogatás
Evangélikus Egyházközség 210 000 90 000 134 286 150 000
Faluvédô és Önkéntes Tûzoltó Egyesület 1 167 055 550 000 692 857 700 000
Két Szív Római Katolikus Plébánia 1 000 000 220 000 707 143 810 000
Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi Szervezete 360 000 – 182 857 80 000
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub 260 000 90 000 90 000 90 000
Nyári Keresztyény Ifjúsági Alapítvány 320 000 – 71 429 70 000
Nyáry Pál Nyugdíjas Klub 150 000 – 107 143 100 000
Nóta- és Népdalkör Egyesület – 50 000 – –
Összesen: 3 467 055 1 000 000 1 985 714 2 000 000

szer ve zés ben va ló sul majd meg, az if jú sá gi ala pít vány 250 ezer fo -
rin tos pro jek tor be szer zé sé re irá nyu ló pá lyá za tát pe dig a kö vet ke zô
év ben tud ja tá mo gat ni.

A 2 mil lió fo rin tos pá lyá za ti tá mo ga tás mel lett a költ ség ve tés ben
900 000 fo rint áll ren del ke zés re egyéb – pá lyá za ton kí vü li – tá mo ga -
tá sok ra, mely bôl az ál ta lá nos is ko lá nak 470 ezer, a Ma já lis meg va ló -
sí tá sá ra 150 ezer, az óvo dá nak 100 ezer, ka ra te ver seny ren de zé sé -
re pe dig 58 ezer fo rint tá mo ga tást már meg ítélt az ön kor mány zat.

z a cikk is azt a célt szol gál ja, hogy
mi nél több la kos ban tu da to sod jon:
az el ké szült köz mû vek re rá kell

köt nie az in gat lan-tu laj do nos nak, -hasz-
ná ló nak! A rá csat la ko zást (él ôre kö tést) a
já rá si hi va tal fog ja el len ôriz ni, és az azt el -
mu lasz tó kat kö te lez ni a köz mû re tör té nô
csat la ko zás ra. A hi va tal bír sá got is meg-
áll apít hat. A ví zi köz mû tör vény ki mond ja
azt is, hogy az áta lány dí jas fel hasz ná lá si
he lye ken a la kó kö te les az in gat la nán fo -
gyasz tás mé rôt fel sze rel tet ni.

A szenny víz szol gál ta tó 2015. má -
jus 31-ig él ôre kö té si díj men tes sé get
biz to sí tott. Ha ed dig az idô pon tig be je -
len tet te csat la ko zá si igé nyét, a rá kö tés
át vé te le kor az üze mel te tô nem szá mí tot -
ta fel a szol gál ta tói dí jat, Önt csak az in -
gat la non be lü li ki épí té sek költ sé ge ter -
hel te. A má jus 31-i díj men tes sé gi ha tár -
idôt leg fel jebb 1 hó nap pal (jú ni us 30-ig)
le het meg hosszab bí ta ni a Pol gár mes te ri
Hi va tal ban le a dott ké re lem alap ján.

Ezt kö ve tô en a szol gál ta tó nak nem áll
mód já ban díj ked vez ményt ad ni, vagy -
is meg kell fi zet ni a 18.500 Ft + ÁFA
össze gû él ôre kö té si dí jat.

Ar ról is több ször hírt ad tunk már, hogy
a 2012. feb ru ár 1-jé tôl ke let ke zô szenny -
víz után TÍZ SZE RE SÉ RE EMEL KE DETT
a fi ze ten dô ta laj ter he lé si díj össze ge!
Ez a díj fi ze té si kö te le zett ség azt a szenny -
víz-ki bo csá tót ter he li, aki a mû sza ki lag
ren del ke zés re ál ló köz csa tor ná ra nem köt
rá, és szám lák kal sem tud ja iga zol ni a
szenny víz el szál lí tá sát (te hát a II. ütem -
ben ki épült ut cák la kó i ra is vo nat ko zik,
hi szen már eze ken a te rü le te ken is adott
a rá csat la ko zás le he tô sé ge). A ta laj ter -
he lé si dí jat az el fo gyasz tott víz meny-
nyi sé ge után kell meg fi zet ni, köb mé -
te ren ként 1800 fo rin tot. A II. ütem -
ben érin tett in gat la nok ese té ben a
ta laj ter he lé si díj fi ze té si kö te le zett -
ség kez dô idô pont ja 2015. jú ni us 1.
Víz mé rô vel el lá tott in gat lan ese tén a be -

val lás ban az elô zô év ben el fo gyasz tott
víz mennyi sé get kell fel tün tet ni, mé rô nél -
kü li in gat lan ese tén pe dig 3 m3/fô/hó
áta lány-fo gyasz tás sal kell szá mol ni. Egy
3 ta gú csa lád ese tén ez ha von ta kb. 9 m3

fo gyasz tást je lent, ami egy év ben 108 m3.
Ezt 1.800 Ft-al szo roz va meg kap juk,
hogy egy év re ve tít ve 194.400 Ft fi ze -
té si kö te le zett ség ke let ke zik, ha az
in gat lan nincs rá köt ve a köz pon ti
szenny ví zel ve ze tô rend szer re.

Min de zek mi att el sô sor ban az Ön ér de -
ke, hogy – ha még nem tet te – mi nél ha -
ma rabb rá kös sön a há ló zat ra.

A Szenny víz ke ze lé si és Csa tor ná zá si
Tár su lás min den in gat lan tu laj do nost ki ér -
te sí tett a te en dôk rôl, amint egy ut cá ban
el ké szült a mû sza ki át adás. Leg utóbb áp -
ri lis 15-én kap tak rész le tes tá jé koz ta tót
azok, akik nél szi vattyú val el lá tott át eme lô
ak na ke rült el he lye zés re. Ha eset leg Ön
nem ka pott, vagy nem ta lál ja a pap írt, a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban ren del ke zé sé re
bo csát juk.

To váb bi kér dé se i vel ke res se bi za -
lom mal a Ví zi köz mû Tár su lat kap cso -
lat tar tó ját a +36 30 472 7556-os te -
le fon szá mon.

Településünkön befejezôdött a szennyvíz beruházás II. üteme. Újsá-
gunk hasábjain többször megírtuk már, hogy a víziközmû-szolgál-
tatásról szóló törvény értelmében minden olyan ingatlantulajdonos
köteles a közmûhálózatra csatlakozni, aki számára az ivóvíz és/vagy
szennyvízszolgáltatás mûszakilag elérhetô.
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ó ri Jó zsef olyan em ber volt, aki nek
gaz dag éle tét, te vé keny sé ge i nek so -
ka sá gát le he tet len ség pár mon dat ban

össze gez ni.
1944. no vem ber 30-án szü le tett Bu da pes ten.

Kun szent már ton ban a Jó zsef At ti la gim ná zi -
um ban érett sé gi zett. Mi e lôtt a ka to nai pá lya
mel let dön tött, több mun ka he lyen is ki pró bál -
ta ma gát.

1967-ben vég zett az Egye sí tett Tisz ti is ko la
tü zér sza kán, ahol meg mu tat ko zott ki vá ló ma -
te ma ti kai ér zé ke. El sô be osz tá sa Ta tá ra, a ra ké ta osz tály -
hoz szó lí tot ta, ahol in dí tó áll vány pa rancs nok lett. Te het -
sé ge, ki tar tá sa, szor gal ma ré vén rö vi de sen üteg pa rancs -
nok ká ne vez ték ki. Fel vé telt nyert a Ka li nyin Tü zér pa -
rancs no ki Aka dé mi á ra, ahol mint nem ze ti sé gi pa rancs -
nok vi selt fe le lôs sé get. Em ber ség gel in téz te tiszt tár sai
ügyes-ba jos dol ga it, kép vi sel te a ma gyar ér de ke ket.

1979 ôszé tôl ki kép zô fô tisz ti be osz tás ban kezd te meg
törzs tisz ti kar ri er jét. Rö vid idôn be lül be il lesz ke dett a fô -
nök ség kö zös sé gé be, meg ta lál ta he lyét, ki vív ta el öl já rói és
kol lé gái tisz te le tét. Kö ve tel mény tá masz tó és kö vet ke ze tes
volt, de so ha sem fel leg zôs, min dig se gí tô kész. Érez he tô en
erô, ma ga biz tos ság, ha tá ro zott ság su gár zott ab ból a kis
em ber bôl. A fel sôbb ve ze tôk is fel fi gyel tek mun ká já ra, így
1985 ôszé tôl Bu da pes ten foly tat ta pá lya fu tá sát.

A rend szer vál tás a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ba szó lí -
tot ta: a ka to nai ügye ket fel ügye lô he lyet tes-ál lam tit kár
köz vet len mun ka tár sa lett, majd osz tály ve ze tô-he lyet tes -
ként szol gált to vább. Idô köz ben tár gya ló ké pes an gol
nyelv tu dás ra tett szert. Te vô ré sze se és szel le mi aty ja volt
a me to di kai vál to zá sok, új ok mány rend sze rek ki dol go zá -
sá nak. Mun kás sá ga el is me ré se -
kép pen ez re des sé ne vez te ki a
hon vé del mi mi nisz ter. Sza kér tel -
mé re nem zet kö zi te rü le ten is
igényt tar tot tak.

38 év szol gá lat után, 2001-ben
ke rült nyug ál lo mány ba. Szak mai
mun ká ja el is me ré se ként szám ta -
lan di csé ret ben, ju ta lom ban és el -
is me rés ben, két szer so ron kí vü li
elô lép te tés ben ré sze sült. Tu laj do -
no sa az összes el ér he tô ka to nai
ki tün te tés nek.

Vas szor ga lom, ki tar tás, fe gye lem, mun ka -
sze re tet jel le mez te, min den hol meg áll ta a he -
lyét. Ma gá val szem ben kí mé let le nül szi go rú,
má sok kal vi szont to le ráns volt. Hi va tá sá nak
meg szál lott ja ként, óri á si mun ka bí rás sal dol -
go zott. Tü re lem, jó ke dély, ki tû nô al kal maz ko -
dó ké pes ség jel le mez te, min den ki vel meg ta lál -
ta a kel lô han got. Könnyen te rem tett kap cso -
la tot, op ti mis ta ter mé sze tét, sze mé lyi sé gét a
kö rü löt te lé vôk ha mar el fo gad ták, és akik mé -
lyeb ben meg is mer het ték, meg sze ret ték.

Nyug ál lo mány ba vo nu lá sát kö ve tô en is akt ív éle tet élt.
Nyár egy há zá ra köl tö zé sét kö ve tô en sze rény sé ge és köz -
vet len sé ge mi att az em be rek ha mar meg sze ret ték. Köz éle -
ti te vé keny sé ge, a kö zös sé gért vál lalt fel ada tai is ki eme lik
ôt. 2010-tôl az ön kor mány zat Hu mán Bi zott sá gá ban dol -
go zott, így köz vet le nül is ré sze volt he lyi kér dé sek meg ol -
dá sá nak, fon tos dön té sek elô ké szí té sé nek, meg ho za ta -
lá nak. Mér sé kelt, nyu godt stí lu sa, meg ol dá si ja vas la tai
al kal mas sá tet ték ôt ar ra, hogy ered mé nye sen kép vi sel je
– el sô sor ban – a fel sô nyá regy há zi em be rek ér de ke it. Igye -
ke zett min dent meg ten ni Nyár egy há zá ért, az itt élô em be -
re kért, et tôl be teg sé ge sem tán to rít hat ta el. Rend kí vül fe -
gyel me zett, nagy aka ra te rô vel bí ró, sze líd hu mo rú em ber
volt, aki vég te le nül ko mo lyan vett min dent, ami vel fog lal -
ko zott. Szí ve sen vé gez te ön kén tes te vé keny sé gét a Gá bor
Áron Tü zér Baj tár si Egye sü let ben, és a Nyár egy há zi Ha -
gyo mány ôr zô Sze re tet cso port ban is.

Jó zsi éle té ben a hi va tás, a mun ka mel lett a csa lád ját -
szot ta a fô sze re pet. Ra jong va sze ret te hû sé ges tár sát,
Mar git kát, gyer me ke it és azok csa lád ját. Na gyon büsz ke
volt és bol do gan gyö nyör kö dött uno ká i ban. Ugyan ak kor

igaz ba rát is volt, sze re te té re,
se gít sé gé re, tá mo ga tá sá ra min -
dig le he tett szá mí ta ni. Nem ön -
ma gá nak élt. Min den tö rek vé se
ar ra irá nyult, hogy hasz ná ra, ja -
vá ra, elô me ne te lé re le gyen övé i -
nek és kö zös sé gé nek. Ezért küz -
dött lan ka dat la nul, pél dát ál lít va
elénk.

Ez után nél kü le kell küz de -
nünk, nél kü le kell helyt áll junk,
de pél dá ja min dig kö te lez ni, biz -
tat ni és bá to rí ta ni fog ben nün ket.

Néhány héttel ezelôtt az élet útjának szomorú és fájdalmas állomásához 
érkezett Dóri József ezredes, sokunk kedves ismerôse, jó barátja. 

Április 25-én távozott közülünk, hogy lelkének megnyugvást találjon, beteg teste
pedig végleg megpihenhessen az anyaföld ölén. Temetésére Nyáregyházáról is

sokan ellátogattak az újpesti Megyeri temetôbe.
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Varga Pálné (sz. Lengyel 

Mária Erzsébet) ................... március 11.
Vida Sándorné
(sz. Tóth Judit) .................... március 11.
Balogh Sándorné
(sz. Simon Julianna) ............ március 12.
Sztanó József ..................... március 13.
Bárdi Miklós László ............. március 14.
Serfôzô Józsefné
(sz. Szemôk Ilona) .............. március 17.
Gendúr Béláné
(sz. Zsiros Ilona) ................. március 22.
Solymosi István ....................... április 5.

75 évesek:
Pálfi Istvánné
(sz. Dobrovolni Julianna) ........ március 6. 
Bence Gyuláné
(sz. Kasza Lujza) ................. március 10.
Rafael Gusztáv..................... március 12.
Legeza Antal Emilné
(sz. Aggod Borbála) ............. március 17.
Barták Sándorné
(sz. Hájas Katalin) ............... március 23.
Bakos Balázs .......................... április 7. 
Baár Pálné
(sz. Halasi Gizella) .................. április 13.

(2014. MÁRCIUS 1-TÔL ÁPRILIS 30-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

80 éves:
Mészáros Istvánné
(sz. Fajka Anna)................... március 18.
Kozma Sándorné
(sz. Marosvári Ilona) ................. április 7. 
Surman Andrásné
(sz. Nagy Katalin) .................. április 25. 
Kovács Jánosné
(sz. Kalmár Mária) .................. április 26.

93 éves:
Lehoczki Pálné
(sz. Kovács Eszter)............... március 13.

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

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:

Turcsányi Béla és 
Kerepeszki Mónika ............ március 7-én

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

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Horváth István és 
Halgas Anita leánya

Maja Bianka .................. március 14.
Szrapkó István és 
Balázs Krisztina leánya

Bernadett Erzsébet ....... március 16. 
Hegedûs László Gábor és 
Kövesligeti Ildikó leánya

Annabella ...................... március 25.
Bertók Sándor és Varga Emese fia

Dominik .............................. április 8. 
Hajdu Ákos és 
Tisztán Rita leánya

Izabel ................................ április 13
Kiss Tamás és 
Dr. Labancz Anita fia

Tamás .............................. április 27.

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

EL HUNY TAK:

Erdôsi József ................................. (72)
Cseh Jánosné
(sz. Mészáros Julianna) .................. (81)
Gregus Ferencné
(sz. Födelevics Mária) ..................... (79)
Horváth István ............................... (57)
Svébis György ................................ (72)
Mayer Ádámné (sz. Vida Ilona) ....... (87)
Szvitekné Fekete Magdolna
(sz. Fekete Magdolna) ................... (59)
Humicsku Mihályné
(sz. Biró Judit Ilona) ....................... (66)
Dr. Magyar Péter Pál ...................... (62)
Osikovicz Rezsôné
(sz. Bánkuti Margit) ........................ (71)
Dóri József Gyula ........................... (70)
Balla Jánosné (sz. Subicz Lili) .......... (94)

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!

Köszönetünket szeretnénk kifejezni 
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk
Lehoczki Pálné (Kovács Eszter) temetésén

részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek.

=
Gyászoló család

Bertók Dominik Kiss Tamás



2001-ben vé gez tem a szar va si Tes se dik Sá mu el Fô is ko la óvo -
da pe da gó gus sza kán. Pá lya fu tá som el sô – meg ha tá ro zó – 12
évét Da ba son töl töt tem. El ôször a há rom cso por tos Tá ti ka óvo -
dá ban igye kez tem az is ko lá ban el sa já tí tott el mé le ti is me re te i -
met ka ma toz tat ni a gya kor lat ban. Kol lé ga nô im
se gít sé gé vel, tá mo ga tá sá val pá lya kez dô ként
fel fe dez tem az óvo da pe da gó gu si hi va tás szép -
sé ge it, a gyer me kek kel va ló fog lal ko zás örö -
me it. 2010-tôl egy új, kor sze rû hat cso por tos
óvo da, az Új Bó bi ta Óvo da vál tot ta ki a 2 ré gi
óvo dát (Tá ti ka és Kipp-Kopp Óvo dát), ahol
2013 de cem be ré ig dol goz tam.

Ter ve im kö zött nem sze re pelt az óvo da vál tás,
egy vé let len be szél ge tés al kal má val tud tam

meg, hogy a Nap su gár Óvo dá ba óvó nôt ke res nek. Ne héz dön tés
volt ennyi év után el hagy ni kol lé gá i mat, Ma zso la cso por to mat.
De meg is mer ve a Nap su gár Óvo da kol lek tí vá ját, ne ve lé si fel fo gá -
su kat, egy más hoz va ló vi szo nyu lá su kat, egy re biz to sabb let tem
ben ne, hogy én is eh hez a csa pat hoz sze ret nék tar toz ni. Szak mai
el kö te le zett sé gem, al kal maz ko dó ké pes sé gem, ki tar tá som re mé -
lem, se gít ab ban, hogy én is öreg bít hes sem az óvo da jó hír ne vét.
Így több mint egy év el tel té vel biz tos va gyok ben ne, hogy na gyon
jó dön tést hoz tam, a Nap su gár Óvo dá ban egy ki vá ló hely re, egy
na gyon jó kö zös ség be ke rül tem, ahol be iga zo lód tak az elô ze tes
vá ra ko zá sa im, meg ta lál tam a szá mí tá sa i mat.

A ne ve lés sel kap cso la tos hit val lá so mat
Mül ler Pé ter fo gal maz ta meg na gyon
szé pen: „A ne ve lés nem csak el ve ken és

okos tak ti kán mú lik, mert el sô sor ban a

lé nyünk kel ne ve lünk. A ne ve lés: tit kos

me ta kom mu ni ká ció. Ami jó ben ned és

tisz ta, és ami rossz és ko szos, to vább -

adod. A gye rek re me gi fé lel me i det, ag -

gód ja az ag go dal ma i dat – de éli a nyu -

gal ma dat és de rû det is – ha va ló di.”

Kö zel egy éve egy vi dám far san gi ké szü lô dés be csöp pen -
tem be le a Csi be cso port ba. Az idei év ben is a ki sze báb ége -
tés sel ké szü lôd tünk a té lû zés re. Bár az iga zi te let, ha vat saj -
nos nem is ta lál tuk meg! Rém isz tô, ijesz tô álar cok ba búj va,
zaj kel tô hang sze rek kel fel sze rel ve in dul tunk az óvo da mel let -
ti te rep re. A cso por tok sor ban el mond ták „ki szé zôs” mon dó -
ká i kat, ver se i ket. Majd a ki sze báb meggy új tá sa után han gos
ki a bá lás sal, za jon gás sal, csör gés sel, ke re pe lés sel ûz tük
messzi re a hi de get.

A tél, a hi deg elû zé se annyi ra jól si ke rült, hogy a far san gi
jel me zes mu lat sá gunk már ta vasz kö szön tô masz ka bál lá ala -
kult. Ugyan is már ci us 14-én ke rült meg ren de zés re a Mû ve -
lô dé si Ház ban.

El sô ként a Nap su gár cso por to sok vo nul tak a szín pad ra,
ahol a na gyok már ru ti no san mo zog tak, ver sel tek; de bi zony
a ki csik is bát ran ki áll tak sze re pel ni. Ôket a Mák vi rág cso port
kö vet te, akik far san gi mû so ruk mel lett egy vi dám nyu szis
tánc cal is mu lat tat ták a kö zön sé get. A Ka ti ca cso port Gryllus
Vil mos Masz ka bál já ra mó ká zott. Vé gül a Csi bék (vagy in kább
ka ka sok) ka nya rod tak a kí ván csi sze mek elé. A ki csik vissza -
fo got tan áll tak a szü lôk elôtt, a na gyok pe dig ma ga biz to san
ver sel tek, éne kel tek, tán col tak. Ez után vi dám tánc mu lat ság,
vo na to zás, „zöld ág alatt bú jás” kö vet ke zett. A hosszú ra nyú -
ló tom bo la sor so lás so rán ren ge teg aján dék, já ték ta lált gaz -
dá ra. Jó han gu la tú, vi dám kö szön té se volt ez a ta vasz nak.

BAR TU SZEK OR SO LYA I ÓVO DA PE DA GÓ GUS

Egye sü le tün ket Be ré nyi Gá bor úr ral
kö zö sen ta valy hoz tuk lét re, SILK né -
ven. Fel nôtt csa pa tunk há rom for du ló -
val a sze zon vé ge elôtt 6 pon tos elôny-
nyel ve ze ti a Me gyei III. osz tály Dé li
cso port já nak ta bel lá ját, így au gusz -
tus tól Me gyei II. osz tá lyú csa pat fut -

bal lo zik majd a te le pü lé sen, SILK-Nyár egy há za né ven.
Az ered mé nyes fel nôtt csa pat mel lett cé lunk, hogy mi nél

több gyer mek és if jú spor to ló jöj jön, és kezd je el az ál ta lunk
imá dott spor tot! Szak edzôk vég zik majd a mun kát, hi szen
mind egyi künk ér de ke, hogy idô vel mi nél több sa ját ne ve lé sû
nyár egy há zi lab da rú gó ke rül jön az el sô csa pat hoz.

Az el sô „is mer ke dô” fog lal ko zást 2015. jú ni us 10-én,
szer dán 17 órai kez det tel tart juk az al só nyá regy há zi sport -
pá lyán. Ar ra ké rek min den kis gyer me kes szü lôt, fi a talt,
ka maszt, fi út, lányt, hogy ha ked ved érez és kí ván csi, jöj jön,
jöj je nek el a fo ci pá lyá ra. 6 éves kor tól vá runk min den kit!

Mai „szá mí tó gé pes” vi lá gunk ban egy re job ban érez he tô,
hogy mek ko ra igé nye van a fej lô dô szer ve zet nek a moz gás -
ra, az el mé nek pe dig a ver seny re. Er re sze ret nénk ösz tö nöz -
ni a fi a ta lo kat, a fo ci pá lyát pe dig élet tel meg töl te ni. Eh hez
nagy szük ség van a szü lôk tá mo ga tá sá ra, hi szen cél ja ink
el éré sé hez el en ged he tet len a kö zös ség ere je!

Az ön kor mány zat tal kö zö sen azért és azon dol go zunk
majd, hogy a SILK-Nyár egy há za név hal la tán min den sport -
ba rát tisz te le tét és el is me ré sét ki vív juk az ered mé nye ink
alap ján, va la mint öreg bít sük, ve re tes sé te gyük az egye sü let
és a te le pü lés ne vét a Pest me gyei lab da rú gás tör té nel mé ben!

Eh hez kér tünk és kap tunk tá mo ga -
tást az ön kor mány zat ve ze té sé tôl,
azon ban am bi ci ó zus el kép ze lé se in ket
csak kö zö sen va ló sít hat juk meg ered -
mé nye sen. Eh hez kí vá nok min den
sport sze re tô nyár egy há zi em ber nek ki -
tar tást és jó egész sé get!

SPORT TÁR SI TISZ TE LET TEL: 
SUR MAN IST VÁN I SILK EL NÖK

PÁ LYA GOND NO KOT 
KE RE SÜNK!

Fel ada ta a fut ball pá lya gon do zá sa 
(fû nyí rás, lo cso lás, stb.), a pá lyá nak, az öl tö zô nek 

és a be ren de zé sek nek rend ben tar tá sa.
Je lent kez ni a Pol gár mes te ri Hi va tal ban le het!

Nagy örömünkre szolgál, hogy az 
önkormányzattal kötött együttmûködési

megállapodás alapján hamarosan 
ismét felnôtt mérkôzéseknek adhat
otthont a nyáregyházi futballpálya!
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ISMÉT LESZ FOCI
NYÁREGYHÁZÁN!

Üdvözlöm az Olvasókat!

ÓVODAI ÉLET KÖZÉLET

Bartuszek Orsolya óvoda-
pedagógus vagyok, 2014.
január 1. óta a Napsugár
Óvoda Csibe csoportjának
dolgozója.

Kedves Nyáregyházi Lakosok!
1945. július 15-én kezdte meg mûködését az idôszakos
Napköziotthonos Óvoda, a jelenlegi Diófasor utcában.
Ebben az évben szeretnénk megünnepelni Óvodánk fen-
nállásának 70. évfordulóját, és az ünnep részeként régi
képekbôl egy kiállítást létrehozni. Ehhez kérjük a
lakosság segítségét!

Kérjük Önöket, hogy aki rendelkezik régi óvodai
képekkel, hozza be hozzánk az óvodába, melyeket
beszkennelés után visszaadunk a tulajdonosának.

Segítségüket elôre is köszönjük!

KÖSZÖNETTEL: LIPÓT PÁL JÓZSEFNÉ I ÓVODAVEZETÔ



1968. szep tem ber 25-én szü let tem.
Édes anyám Kle i ne i sel Má ria (Ma szel
óvó né ni) a fel sô nyá regy há zi óvo dá -
ban volt tag in téz mény ve ze tô. Éle te
vé gé ig köz sé günk ben ne vel te a kis -
gye re ke ket a szép re, a jó ra, a sze re tet -
re, egy más meg be csü lé sé re.

Édes apám Ma szel Jó zsef bol ti el -
adó ként dol go zott, saj nos na gyon ko -
rán, 47 éves ko rá ban „el ment”. Édes -
anyám egye dül ne velt fel Ce cí lia ne -
vû hú gom mal.

Ál ta lá nos Is ko lai ta nul má nya i mat
itt, Nyár egy há zán vé gez tem, majd a
vá ci Lôwy Sán dor Ipa ri Szak kö zép is -
ko lá ba (ma: Bo ron kay György Mû -
sza ki Szak kö zép is ko la, Gim ná zi um
és Kol lé gi um, 2013-ban az or szág leg -
jobb kö zép is ko lá ja lett, min dig a leg -
job bak közt sze re pel az or szá gos
rang sor ban) ke rül tem, ahol az érett -
sé gi vizs ga mel lé elekt ro ni kai mû sze -
rész szak mun kás bi zo nyít ványt is
kap tam.

A sors vé let len mû ve, hogy ke reszt -
apám Ma szel Pál (Pa li bá csi) ugyan -
ab ban az is ko lá ban kezd te ta nul má -
nya it, mint pi a ris ta nö ven dék. Gyak -
ran meg lá to ga tott, kö zö sen el men -
tünk a Szé kes egy ház ba, me sélt a
temp lom ról, a Vá con el töl tött éve i rôl,
a ta ná ri mun ka szép sé ge i rôl, a ne ve -
lés fur csa, ti tok za tos vi lá gá ról.

Az is ko lai szü ne te ket ál ta lá ban édes -
anyám mal az óvo dá ban töl töt tem, hi -
szen ott nem volt va ká ció. Itt meg ta -
pasz tal tam, lát tam, hogy édes anyá mat
mi lyen sze re tet tel, ra jon gás sal ve szik
kö rül a gye re kek, és ô is szin te anyai
sze re tet tel be szél get ve lük, me sél ne -
kik, ját szik ve lük. Már ek kor fel me rült
ben nem, hogy én is pe da gó gus sze ret -
nék len ni, hi szen alig vár tam az újabb
va ká ci ót, hogy a gye re kek kel együtt
le hes sek, új ra hall has sam a jó ked vû
gyer mek ka ca gá so kat.

Érett sé gi után nem ta nul tam to -
vább, mun ká ba áll tam. Férj hez men -
tem, két gyö nyö rû gyer me künk szü -
le tett. A hosszú GYES alatt érez tem a
ta nu lás hi á nyát, be i rat koz tam egy
tan fo lyam ra, ahol né met nyelv bôl
nyelv vizs gát, és ban ki ügy in té zô ké -
pe sí tést sze rez tem. 1998-ban a he lyi
óvo dá ban óvo da tit kárt ke res tek,
meg pá lyáz tam és meg kap tam az ál -
lást. Köz ben meg ta nul tam gép ír ni,
szá mí tó gé pet ke zel ni, és a Nyáry Pál
Ál ta lá nos Is ko lá ban né met nyel vet
ta ní tot tam. Kez dett el jön ni az az idô,
ami kor vég re azt te het tem, amit iga -
zán sze re tek. 2000-ben me gü re se dett
a nap kö zi ott hon ban egy ál lás, fel kér -
tek, hogy tölt sem be. Szí ve sen tet tem,
az egész csa lá dom ve lem együtt
örült.

Még eb ben az év ben fel vé telt nyer -
tem a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Ta ní tó kép zô Fô is ko lai Ka rá -
ra, 2004-ben vé gez tem ta ní tó ként.

2000 óta a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is -
ko lá ban dol go zom, min den pe da gó -
gus mun ka kört ki pró bál tam. Vol tam
nap köz is ne ve lô al só és fel sô ta go za -
ton, vol tam ta ní tó 1-4. év fo lya mon,
ta ní tot tam fel sô ta go za ton ma te ma ti -

kát és test ne ve lést, osz tály fô nö ki te -
en dô ket lát tam el 1-8. év fo lya mon,
igaz ga tó he lyet tes ként dol goz tam.
Idô köz ben 2004-tôl te le pü lé sün kön
csa lád se gí tô ként is te vé keny ked tem,
má so dál lás ban.

2014-ben a Sze ge di Tu do má ny-
e gye te men in téz mény ve ze tô és kö -
zép ve ze tô te rü le ten szak vizs gá zott
pe da gó gus ké pe sí tést sze rez tem.

2014. no vem ber 3-án az Em be ri
Erô for rá sok Mi nisz te re a Kö zal kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXI II. tör vény 20/A. § alap ján pá -
lyá za tot hir de tett 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 In téz mény-
 ve ze tô (ma ga sabb ve ze tô) be osz tás
el lá tá sá ra.

Be a dott pá lyá za tom po zi tív el bí rá -
lás ban ré sze sült.

Ba log Zol tán mi nisz ter úr meg-
 bí zá sá ból el jár va, Czu nyi né Dr. Ber -
ta lan Ju dit köz ne ve lé sért fe le lôs
ál lam tit kár asszony tá mo gat ta 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
ve ze tôi fel ada ta i nak el lá tá sá ra szó ló
meg bí zást.

Ki ne ve zé se met – mely 2015. már-
 ci us 2. nap já tól 2020. au gusz tus 15.
nap já ig szól – 2015. áp ri lis 21-én kap -
tam kéz hez az Em be ri Erô for rá sok
Mi nisz té ri u ma, Szo ci ál is Ügye kért és
Tár sa dal mi Fel zár kó zá sért Fe le lôs
Ál lam tit kár ság kon fe ren ci a ter mé ben.

Itt is sze ret ném meg kö szön ni is ko -
lánk min den dol go zó já nak, a szü lôk -
nek, a di á kok nak, a Kép vi se lô-tes tü -
let nek és a Mo no ri Tan ke rü let nek a
tá mo ga tást és a bi zal mat.

KE ME NÁR LÁSZ LÓ NÉ (MAR CSI NÉ NI)
IN TÉZ MÉNY VE ZE TÔ

Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel életrajzomat:
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TISZTELT NYÁREGYHÁZIAK!
OKTATÁS-NEVELÉS
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RENDÔRSÉGI HÍREK

Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság ki emel -
ten ke ze li az idôs ko rú ak sé rel mé re
el kö ve tett bûn cse lek mé nye ket, va -

la mint ezek meg elô zé sét. A meg elô zé sért
azon ban ma guk az érin tett szép ko rú ak is
tud nak ten ni az zal, hogy be tart ják a rend ôr -
ség ál tal adott hasz nos ta ná cso kat. Ké -
rünk min den la kost, hogy ol vas sa el
kor ra és nem re va ló te kin tet nél kül az
aláb bi a kat, hi szen az idô sek vé del me
min den ki nek ér de ke és sok eset ben a
szom szé dok, is me rô sök be a vat ko zá sa hiú -
sít ja meg a bûn cse lek mény el kö ve té sét!

• Be vá sár lá sát le he tô leg nap pal vé gez ze,
csak annyi pénzt vi gyen ma gá val,
amennyi fel tét le nül szük sé ges.

• A bank kár tya mel lett SO HA ne tart sa
a PIN kó dot, ugyan is an nak el ve szí té se
vagy el tu laj do ní tá sa után pil la na tok alatt
le ve he tik szám lá já ról az összes meg ta ka -
rí tott pénzt a PIN kód se gít sé gé vel. Az el -
ha gyott vagy el lo pott bank kár tyát ha la -
dék ta la nul tilt sa le bank já nál!

• Amennyi ben bank ban vesz fel pénzt,
le he tô leg ne egye dül, ha nem meg bíz -
ha tó sze mély tár sas ágá ban te gye, aki
ha za kí sé ri.

• Ide gen sze mélyt sem mi lyen kö rül -
mé nyek – rosszul lét, pénz vál tás,
ház alás, stb. – kö zött ne en ged jen
be az ud var ra, la kás ba. Ha nem ér zik
ma gu kat biz ton ság ban, gya nús nak ta lál -
ják a hí vat lan lá to ga tót, azon nal hív ják a
rend ôr sé get.

• Amennyi ben va la ki a há zi or vos ra hi vat ko -
zik, te le fon-, gáz-, vagy elekt ro mos szol -
gál ta tó al kal ma zott já nak mond ja ma gát,
hív ja fel a szol gál ta tót, há zi or vost és
kér dez zen rá, hogy va ló ban az ô meg bí -
zá suk ból pró bál-e va la ki a la kás ba be jut ni.

• Ha az ud var ról olyan zajt hall, ami ar ra
utal, hogy il le ték te len jár bent, ak kor
egye dül NE men jen ki, ha nem hív ja a
rend ôr sé get!

• Amennyi ben anya gi hely ze te meg en ge -
di, sze rel tes sen fel ri asz tót, moz gá s-
ér zé ke lôt, nyi tá sér zé ke lôt, vagy bár -
mi lyen jel zést adó ké szü lé ket, biz ton sá gi
rá csot, több zár ral fel sze relt aj tót.

• Tö re ked jen jó vi szonyt, ba rát sá gos
lég kört ki ala kí ta ni a szom szé dok kal,
hi szen a köl csö nös oda fi gye lés na gyobb
biz ton sá got je lent.

• Is mer je a te le pü lés kör ze ti meg bí -
zott já nak és a pi li si jár ôr mo bil el ér -
he tô sé gét, hogy prob lé ma ese tén bár -
mi kor tud ja ér te sí te ni.

Amennyi ben még is bûn cse lek mény ál -
do za tá vá vál na, ha la dék ta la nul ér te sít se

a Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá got a 06-
29/410-367-es te le fon szá mon, vagy te -
gyen be je len tést a rend ôr ség in gye ne sen
hív ha tó 107-es, vagy 112-es köz pon ti se -
gély hí vó va la me lyi kén.

Amennyi ben kér dé se, ké ré se van, 
for dul jon bi za lom mal 

a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság hoz:

Cím: 2200 Mo nor, Kos suth La jos u. 86.
Te le fon: 06-29/410-367

Pi li si jár ôr mo bil: 06-20/771-0411
E-ma il: mo norrk@pest.po li ce.hu

Le le mé nyes trük kel pró bál nak pénzt sze rez ni idôs em be rek tôl
is me ret len tet te sek, akik Ve csé sen, Ül lôn, Mag ló don és több
Mo nor kör nyé ki te le pü lé sen is fel tûn tek az el múlt he tek ben.
Ra vasz csel lel pró bál ják meg té vesz te ni idôs ál do za ta i kat – ed -
dig sze ren csé re ke vés si ker rel – de saj nos elô for dult olyan
eset, hogy egy idôs asszony tól 1 mil lió fo rin tot csal tak ki.

csa lók mód sze ré re jel lem zô, hogy az es -
ti órák ban ve ze té kes te le fo non ke re sik
fel az idôs em be re ket, majd ma gu kat a

sér tett uno ká já nak vagy fi á nak ki ad va pró bál ják
el kö vet ni a bûn cse lek ményt. Az egyik eset ben
fel tûnt a sér tett nek, hogy az iga zi ro kon hang já -
tól el té rô or gá num szólt be le a kagy ló ba. Ek kor
az zal vé de ke zett a hí vó, hogy au tó bal ese tet
oko zott, amely ben meg sé rült, fel re pedt a szá ja,
emi att vál to zott el a hang ja. A tör té net foly ta tá sa ként az álu no ka azt ál lí tot ta, az
au tó bal eset el szen ve dôi ki gyúrt „ne héz fi úk”, akik ad dig nem en ge dik el a hely szín -
rôl, amíg a kárt meg nem fi ze ti. Ezért azon nal pénz re van szük sé ge, ami ért el küld
va la kit a nagy szü lô höz. Hogy a szín já ték hi te le sebb nek tûn jön, a hí vó sí rást imi tál -
va to vább fo koz ta a han gu la tot. A fér fi egy mil lió fo rin tot kért a sér tet tôl, ál lí tá sa sze -
rint ek ko ra összeg fe dez te vol na az oko zott kárt. Elô for dult olyan eset is, hogy az
egyik éj sza ka négy al ka lom mal is pró bál koz tak a bû nö zôk. Sze ren csé re azon ban a
ki sze melt ál do za tok gya nút fog tak, így si ke rült el ke rül ni a bajt.

A rend ôr ség azt ta ná csol ja azok nak, akik ha son ló hely zet be ke rül nek, hogy ne ha -
boz za nak fel hív ni a te le fo ná ló ál tal hi vat ko zott uno kát, gyer me ket és el len ôriz zék le,
hogy va ló ban meg tör tént-e a baj. Ne higgye nek a csa lók nak! Ne ad junk is me -
ret len nek pénzt, és ha son ló eset ben azon nal ér te sít sük rend ôr sé get!

RENDÔRSÉGI FELHÍVÁS
Idôskorúak védelmében

FIGYELEM!
Trükkös telefonhívással 

csalnak ki pénzt

A

A



FEB RU ÁR:
• 10-én az al só ta go zat szín ház lá to ga tá -

son volt a Ko lib ri szín ház ban, ahol a
Macs ka vol tam Lon don ban cí mû elô -
adást néz ték meg, 98 gyer me ket vit tek
a ta ní tó né nik.

• 13-án far san gi mu lat ság volt.
• 25-én a pap ír gyûj tés nyer te sei mo zi lá -

to ga tá son vol tak.
• 27-én Nyáry Pál szü le té sé nek 210. év -

for du ló ja al kal má ból ko szo rú zást, meg -
em lé ke zést tar tot tunk a Nyáry Pál Pi he -
nô park ban, me lyen az is ko la összes ta -
nu ló ja, pe da gó gu sa, il let ve a Pol gár -
mes te ri Hi va tal, az óvo dá sok és a KLIK
is kép vi sel tet te ma gát.

MÁR CI US:
• 2-án in téz mé nyün ket a Vö rös ke reszt

Bá zis Is ko lá vá vá lasz tot ta.
• 6-án a 7. év fo lyam az is ko lá ban „osz -

tály bu lit” tar tott, éj sza kai fo ci, ping-
pon go zás, ke vés al vás volt a prog ram.

• 7-én a fi úk vi rág gal és vers sel kö szön -
töt ték a lá nyo kat, nô nap al kal má ból.

• 10-én 18 óra kor a hit- és er kölcs tan,
ill. er kölcs tan ok ta tá sá val kap cso la tos
tud ni va lók ról tar tott szü lôi ér te kez le tet
az is ko la ve ze té se a há rom egy ház köz -
ség kép vi se le té vel (je len vol tak: Sel -
mec zi La jos, An tal And rás, Ke le men
Nor bert, er kölcs tan ta nár ként: Va jas né
Ko vács Éva és Ba goly Lász ló né).

• 12-én az is ko la au lá já nak dí szí té se tör -
tént a már ci us 15-ei ün nep ség re ké szül -
ve. A dí szí tés ben részt vett a szü lôi mun -
ka kö zös ség is. For gács Jó zsef né, Vi rág
Csa bá né, Ma ros vá ri né Gon di Va lé ria,
Ma ros vá ri Lász ló né, Ste ij szál né He ge -
dûs Már ta. Kö szön jük a se gít sé get!
Ezen a na pon, dél után tes tü le ti ülés
volt, amin is ko lánk 400.000 Ft tá mo -
ga tást ka pott, mely össze get a 7. év-
fo lya mo sok er dé lyi ki rán du lá sá ra for-
dít juk.

• 13-án 10 óra kor kez dô dött az is ko lai
ün nep ség. Az 1848-49-es sza bad ság -
harc em lé ké re a 6. év fo lya mo sok ké -
szül tek mû sor ral. A gye re ke ket fel ké szí -
tet te: Ber nu la Ist ván né, Nagy né Czi ra
Il di kó, Stift Ká roly.

• 15-én 15 óra kor zaj lott a köz sé gi ün -
nep ség az is ko la au lá já ban.

• 16-án pá lya o ri en tá ci ós ta nul má nyi ki -
rán du lást szer ve zett Ben kô Zol tán és
Mo no ri Ri ta a 7. év fo lyam nak, mely nek
ke re té ben el lá to gat tak Mo no ron egy
pék ség be, egy cuk rász dá ba, és egy
pap ír-író szer üz let be.

Es te 18 óra kor a 3. év fo lya mon szü lôi
ér te kez le tet tar tot tunk, ahol be mu ta -
tás ra ke rült az új ta ní tó né ni, Dan csó né
Ke re kes Dó ra.

• 17-én „Csi pe ge tôt” szer vez tünk, aho va
a le en dô el sô sö ket hív tuk meg, hogy egy
ki csit be le lás sa nak is ko lánk éle té be.
A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um köz -
le ke dés re ne ve lé si prog ram já nak meg -
va ló sí tá sa – a kö zú ti köz le ke dés biz ton -
sá gát szol gá ló köz ne ve lé si in téz mé nyi
ne ve lé si te vé keny ség cí mû – pá lyá za -
ton 193.680 Ft-ot nyert az is ko la a
köz le ke dés biz ton ság ta ní tá sa cél já ból.
Ki hir det tük az ál ta lunk meg hir de tett vér -
adá si ver seny ered mé nyét. Aján dé kot ka -
pott az 5. a osz tály, egy cso csó asz talt.
Új ra be in dult az úszás-ok ta tás le he tô -
sé ge. Az 5. és 6. év fo lya mo so kat hord -
juk he ti egy al ka lom mal úszás ra a Mo -
no ri uszo dá ba.

• 19-én „Csi pe ge tô” – új ra a le en dô el -
sô sö ket vár tuk, já té kos né met tel, kéz -
mû ves ke dés sel, az is ko la meg is mer te -
té se cél já ból.

• 25-26-án az al só- és fel sô nyá regy há zi
óvo dák ban szü lôi ér te kez le ten vol tunk,
me lyet le en dô 1. osz tá lyos gye re kek
szü lei ré szé re szer vez tek.

• 27-én Ró zsa Mû ve lô dé si-ház Bu da pest
– me se já ték meg te kin té se az al só-ta -
go zat tal.

• Saj ná la tos mó don a fiú mos dó az al só
szin ten fe lú jí tás ra szo rult. Az eh hez szük -
sé ges anya gi se gít sé get a tan ke rü let tôl
meg kap tuk, vi szont a mun ká la to kat ön -

kén tes fe la ján lás sal Pász tor Jó zsef vé gez -
te már ci us 28-án, egy szom ba ti na pon.
Na gyon szé pen kö szön jük a se gít sé get!

ÁP RI LIS:
• 10-én 30 di ák kal a Me zô gaz da sá gi Mú -

ze um ba lá to gat tunk (2-4. osz tá lyo sok kal)
• 15-én a Biz ton sá gos Köz le ke dés sel

kap cso la tos pá lyá za tunk el sô meg moz -
du lá sa: a szü lôk és gye re kek elô adá son
vet tek részt.

• 21-én ugya ne zen pá lyá zat meg va ló sí -
tá sa kap csán rend ôrök jöt tek hoz zánk,
és tar tot tak be szá mo lót, iz gal mas ver -
se nye ket a gye re kek nek ar ról, hogy ho -
gyan kell biz ton sá go san köz le ked ni ke -
rék pár ral, jár mû vel az uta kon. A gye re -
kek na gyon él vez ték. A tor na te rem ben
és a kis ud va ron ke rék pá ros aka dály -
ver se nyek vol tak.

El mond hat juk, hogy is ko lánk éle té ben a
ta vasz a ver se nyek, meg mé ret te té sek
idô sza ka. Sze ret nénk fel so rol ni, és büsz -
kén le ír ni azo kat a ver se nye ket, ami ken
ta nu ló ink részt vet tek, és iga zán szép
ered mé nye ket ér tek el.

Már ci us 30.
7 pró bás Me se ver seny az is ko lánk ban
49 gyer mek vett részt

Már ci us 31.
Te rü le ti ének-ver seny Ül lôn

Részt ve vôk:
2. osz tály: Kom játhy Li li An na, To kai

Szó fia Amá lia, Ma gyar Or so lya, Ma gyar

Ni ko lett, Picz kó Pat rí cia, Ka sza la Vik tó ria

Fel ké szí tô ta nár: Ber nu la Ist ván né

3. osz tály: Mesz jár Mó ni ka

Fel ké szí tô ta nár: Ba já ri Bri git ta

4. osz tály: Bencs Ta ma ra, 

Pá lin kás Lí via, Czi ra Mi hály

Fel ké szí tô ta nár: Va jas né Ko vács Éva

5. osz tály: Bog dán Gab ri el la

Fel ké szí tô ta nár: Ba já ri Bri git ta

8. osz tály: Fé nyes Gré ta, 

Pin tér Me lin da Mer cé desz

Fel ké szí tô ta nár: Va jas né Ko vács Éva

Ezen a ver se nyen 271 fel lé pô vett részt,
15 is ko lá ból!
Ered mé nyek: Mesz jár Mó ni ka 
II. he lye zett lett

Áp ri lis 14.
Szép- és he lye sí ró ver seny Mo no ron

Részt ve vôk:
3. osz tály: Kis Krisz to fer, Riz ma yer Kris tóf

Fel ké szí tô ta nár: Ba já ri Bri git ta

4. osz tály: Pá lin kás Lí via, 

Soly mo si Má tyás, Kle in Bál int

Fel ké szí tô ta nár: Va jas né Ko vács Éva

Ezen a ver se nyen 105 in du ló ból, 
15 is ko la rész vé te lé vel 
Kle in Bál int II. he lye zést ért el.

Áp ri lis 16.
Vers- és pró za mon dó ver seny Va sa don
Er rôl a ver seny rôl min den in du ló 
kor osz tály nye re ménnyel tért ha za!

Részt ve vôk:
1. a osz tály: Skrek Fló ra

Fel ké szí tô ta nár: Hal gas né Szûcs Eri ka

1. b osz tály: Soly mo si Mar tin, 

Bar tusz Hen ri et ta, Tas ná di Ka ta lin

Fel ké szí tô ta nár: Ta tár Gusz táv né

2. a osz tály: Kom játhy Li li An na, 

Czi ra Ger gô

Fel ké szí tô ta nár: Ber nu la Ist ván né

3. osz tály: Ko vács Kit ti, Kle in Mar cell

Már ton, Dan csó Na din Dó ra

Fel ké szí tô ta nár: Ba já ri Bri git ta 

és Dan csó né Ke re kes Dó ra

4. osz tály: Ko vács La u ra Fan ni, 

Me zei Ad ri án

Fel ké szí tô ta nár: Va jas né Ko vács Éva

He lye zé sek:
Kom játhy Li li An na I. he lye zés (2. a)
Soly mo si Mar tin III. he lye zés (1. b)
Skrek Fló ra III. he lye zés (1. a)
Ko vács Kit ti I. he lye zés (3. b)
Ko vács La u ra Fan ni II. he lye zés (4.)
Kle in Mar cell Már ton III. he lye zés (3. b)
Me zei Ad ri án VI. he lye zés (4.)

Áp ri lis 17.
Nép da lé nek lé si ver seny Al ber tir sán

Részt ve vôk:
4. osz tály: Pá lin kás Lí via, Bencs Ta ma ra

8. osz tály: Fé nyes Gré ta, Pin tér Me lin da

Mer cé desz

Fel ké szí tô ta nár: Va jas né Ko vács Éva

Áp ri lis 21.
Szép ki ej té si és ol va sá si ver seny
(he lyi):

Részt ve vôk:
1. a osz tály: Jant ner Nó ra, Skrek Fló ra

1. b osz tály: Tóth Gá bor, Soly mo si Mar tin

He lye zé sek:
I. Tóth Gá bor
II. Jant ner Nó ra
III. Skrek Fló ra

2. a osz tály: Kob lencz Kris tóf, 

Ka sza la Vik tó ria, Micz kó Pat rí cia, 

Ke menc zei Ta más, Mo hel la Ta más

2. b osz tály: Mel lik Nó ra, Ma gyar 

Or so lya, Pri an Dá ria, Papp Bi an ka

He lye zé sek:
I. Ke menc zei Ta más
II. Kob lencz Kris tóf
III. Pri an Dá ria

3. a osz tály: Ben kô Áron Le ven te, 

Dan csó Na din Dó ra, Hor váth Dá ni el,

Hor váth Krisz to fer, Kiss Krisz ti na Dor ka,

Öh ler Bar ba ra, Pá li Jó zsef, Szil ber 

Me li ó ra Nap su gár

3. b osz tály: Il lés Féd ra, Kar nai Fan ni,

Kis Krisz to fer, Kla zsik Ág nes, Kle in 

Mar cell Már ton, Lus ták Bar ba ra An na,

Micz kó Sá ra An na, Riz ma yer Kris tóf,

Mol nár Gá bor, Mesz jár Mó ni ka

He lye zé sek:
I. Kla zsik Ág nes
II. Kiss Krisz ti na Dor ka
III. Pá li Jó zsef

4. osz tály: Sil man La u ra, Ko vács La u ra

Fan ni, Pá lin kás Lí via, Ma la ta Do ri na

Kin ga, Pál fi Vi ven, He ge dûs Kla u dia 

Vi vi en, Papp Ben ce Ist ván, Kle in Bár lint

He lye zé sek:
I. He ge dûs Kla u dia Vi vi en
II. Kle in Bál int
III. Ma la ta Do ri na Kin ga

Áp ri lis 25.
Ör kény ben vol tak ze ne is ko lá sa ink 
fu ru lya-ver se nyen

He lye zé sek:

I. kor cso port
Ke menc zei Ta más Bo tond III. 
he lye zést ért el (14 ver seny zô bôl)

II. kor cso port
Ben kô Áron Le ven te II. he lye zést
ért el, és
Kom játhy Li li An na kü lön dí jas lett
(28 ver seny zô bôl)

III. kor cso port
Soly mo si Má tyás II. he lye zést 
ért el (5 ver seny zô bôl)

A NYÁR EGY HÁ ZI NYÁRY PÁL ÁL TA LÁ NOS

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

TAN TES TÜ LE TE ÉS DI ÁK JAI
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ISKOLAI HÍREK
OKTATÁS-NEVELÉS OKTATÁS-NEVELÉS



Ked ves nyár egy há zi 
Test vé re im az Úr ban!

z a ta lál ko zó sok új don sá got
ho zott, hi szen a min dent meg -
újí tó Szent lé lek – en nek a min -

dig új, jó hír nek a le té te mé nye se – és
Is ten ir gal ma olyan vég te len és ki für -
kész he tet len, mint ô ma ga. Az egész
ta lál ko zót az imád ság nak gaz dag for -
mái szôt ték át. So kan ha tá ron in nen
és ha tá ron túl ról él ték meg az Is ten,
Jé zus egy há zá hoz va ló szo ros tar to zá -
su kat, tud ván, hogy ez Jé zus egy há za
és eb be min den kit meg hív, hogy kö -
ves se ôt. Nem a mi egy há zunk. Jé zus
egy há za. Az ô aka ra ta nyil vá nul meg

az egy ház min den tet té ben. En nek a
meg hí vás nak ele get tu dunk ten ni és
kö vet ni Jé zust.

Nem mi ha tá roz zuk meg, hogy mi -
lyen le gyen az egy ház, mit te het, vagy
mit nem te het, ha nem a Szent lé lek.
Is ten né pe ott van a temp lom ban,

há la adó éne ket éne kel az ál dott Is ten
ke gyel mé ért, jós ágá ért. Zen gi a zsol -
tárt, mely Is ten kö nyö rü le tes sé gét,
ir gal mas sá gát hir de ti, hall gat juk a
tör vény fel ol va sá sát és köz ben há lát la -
nok, elé ge det le nek, zú go ló dók va -
gyunk Is ten nel szem ben. Mi lyen egy -
sze rû en és vi lá go san el mond ja a tör -
vény, hogy mi kép pen kell ir gal mas nak
len ni, ho gyan kell hû sé ges nek len ni,
ho gyan kell Is ten sze re tet-pa ran cso la -
tát meg tar ta ni. És eköz ben – mi köz ben
te hát nem csak hall ják, ha nem ének li
és imád koz za Is ten di csô sé gét – sok
em ber fe jé ben az a gon do lat jár, hogy
mi kor lesz már az egész nek vé ge, ho -
gyan le het ezt meg szün tet ni, el tö röl ni,
meg vál toz tat ni…

Is ten el küld te Fi át, hogy az em be ri
élet nek le gyen mél tó sá ga. Is ten sze re -
tô szí vû, meg áld ja a dol go zó „szán tó-
ve tô mun ká ját”. Sok min den meg -
vál to zott és vál toz ni fog, mert nem

em be ri aka rat, ha nem is te ni szán dék,
az Úr Lel ke ve ze ti az egy há zat és
a Krisz tust kö ve tô né pet. Így más,
ami re vá gyunk, és más, ami re vágy -
nunk kel le ne.

A múlt szá zad ban volt kul tusz mi nisz -
ter Kle bels berg Ku no, aki ma is ak tu á -
lis mó don azt val lot ta, hogy nem fel -
tét le nül azt kell ad ni az em be rek nek,
amit azok vár nak vagy kö ve tel nek,
ha nem azt, ami re vágy ni uk kel le ne.

Áb ra há mon ke resz tül üzen te meg,
hogy nem kí ván em ber ál do za tot, Mó -
ze sen ke resz tül men tet te ki né pét az
el nyo más ból, Jé zus Krisz tus a Gol go -
tán vég leg és örök re meg pe csé tel te
Is ten és em ber sze re tet szö vet sé gét.
Krisz tus irán ti sze re te tünk nek fá ján, a
há la fá ján fog te rem ni az öröm gyü -
möl cse.

Fé nyes volt a nap sü tés a sza bad ég
alatt meg tar tott két na pos kon fe ren cia
ide jén, fé nyes volt a tár sas ág – ahogy
Ka to na Ist ván püs pök úr több ször
is hang sú lyoz ta –, hi szen erek lyé ik-
 ben ve lünk vol tak a fa ti mai lát nok
gye re kek Szent Fran ces co és Ja cin ta,
Li si e ux-i Szent, Szent Fa usz ti na és
Szent II. Já nos Pál pá pa. Há rom apos -
to lu tód, Be er Mik lós, Pa lán ki Fe renc
és Ka to na Ist ván püs pö kök ta ní tot tak
ôk, akik jó pász tor ként mu tat ják az
egy ház új út ját, ame lyet Fe renc pá -
pánk ki je löl az egy ház szá má ra, és
amely re meg hí vást ka pott min den ki,

nyár egy há zi és nem nyár egy há zi
egya ránt. Kö vet jük az egy há zat, tá mo -
gat juk, se gít jük, és – mi vel ez Jé zus
egy há za nem a mi énk, ezért – hisszük,
hogy el ju tunk az üd vös ség re.

Egy ház me gyénk fô pász to ra, apos tol
utód Be er Mik lós püs pök mond ta,
hogy a jobb la tor va la mennyi ünk ne -
vé ben ké ri: „Em lé kez zél meg ró lam, bû -

nös rôl”. Is ten ir gal ma Jé zus sza va in
ke resz tül ilyen: „Menj, de töb bet ne vét -
kez zél!” Van bo csá nat, sôt, a meg bo -
csá tást meg hí vás és kül de tés kö ve ti.
„Ti ad ja tok en ni!” – mond ja Jé zus a ke -
nyér sza po rí tás kor. Most is ránk szá -
mít. Hogy mit kell ten nünk?

„Ha van ir gal mas, nagy szí ved, tud ni
fo god, mit kell ten ned.”

És lát ván mi lyen jó volt és most is mi lyen
jó hoz zánk az Is ten, mert a ra gyo gó nap -
sü tés mel lett az ir gal mas sze re tet ra gyo -
gó pél dá ja volt az a pá rat la nul ked ves,
iga zi ma gyar ven dég sze re tet, amely ben
fü röd het tek azok, akik szál lást kér tek, és
az éj sza kát vagy éj sza ká kat Nyár egy há -
zán töl töt ték akár Bu da pest rôl, akár Er -
dély bôl ér kez tek, vagy ép pen ét kez tek.

A próféta azt mondja: Isten leleplezi népét.
2015. április 11-én és 12-én Nyáregyháza adott otthont
az Isteni Irgalmasság VI. Országos Konferenciának 
és az Isteni Irgalmasság imacsoportjainak elsô,
határainkat átívelô nemzetközi találkozójának.
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DICSÉRTESSÉK AZ 
ÚR JÉZUS KRISZTUS!
Erôs Vár a mi Istenünk! Áldás, Békesség!

E

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

A há la fá ján te rem az ÖRÖM! Le gyünk há lá sak az Is ten nek mind azo kért 
a cso dá kért, ame lyek kel meg aján dé koz ta te le pü lé sün ket!

Há lá val, kö szö net tel és vi szon zást nem vá ró sze re tet tel kö szö nöm min den ki -
nek a sok-sok mun kát, imád sá got, anya gi és er köl csi tá mo ga tást!

AND RÁS ATYA I PLÉ BÁ NI A VE ZE TÔ

KÉT SZÍV RÓ MAI KA TO LI KUS PLÉ BÁ NIA
Nyár egy há za, Dó zsa György út 1.

Tel./Fax: +36 (29) 490-010 • Mo bil: +36 (30) 577-1414
E-ma il: an tal.and ras@va ci egy haz me gye.hu • ket szivpl.nya regy ha za@t-on li ne.hu

„Tel ve van a föld az ô ir gal má val.” 33 zs. 5. – csak ész re kell ven ni. 
Ha ész re vet tük, há la ön ti el a szí vün ket. S a mi nél több há la adás 

las san-las san ir gal mas sá te szi az em be ri szí vet. 
Kér jük az ir gal mas Jé zust: Ala kítsd szí vün ket a Te szí ved sze rint!

Jé zu som, bí zom Ben ned!



ora reg gel ze nés éb resz tô vel in dult a
nap a For tis si mo ze ne kar ral. A Nyáry
Pál Nyug dí jas Klub tag jai lán gost sü -

töt tek a ven dé gek nek és bab gu lyást fôz tek
a ren dez vény fel lé pô i nek. A reg ge li órák -
ban meg kez dô dött a kis pá lyás fo ci ku pa,
me lyen nyolc csa pat vett részt.

Pró bál tunk min den kor osz tály nak ele get
ten ni. Le he tô ség volt ul tiz ni, mely re igen
nagy volt az ér dek lô dés. Ez zel pár hu za mo -
san pó ker ver seny ke rült meg ren de zés re.
A gyer me kek és fi a ta lok szá má ra az egész
na pos lo va go lást Frank Dá ni el és Má té
At ti la biz to sí tot ta. Nagy ér dek lô dés kí sér te
a ceg léd ber ce li Ha gyo mány ôr zô Íjá sze gye -
sü let mun ká ját is. Itt le he tô ség volt ki csik -
nek és na gyok nak egya ránt, hogy be le lás -
sa nak az ôsi íjá szat for té lya i ba.

A dél után fo lya mán szá mos fel lé pô és
elô adó mû so rát néz het tük és hall gat hat -
tuk meg. Kö szön jük Stift Ká roly nak és csa -
pa tá nak a be mu ta tó ját. Kö szön jük a Nyár -
egy há zi Ha gyo mány ôr zô és Sze re tet cso -
port, a Crazy Girls, a Di van na For ma Tánc -
egye sü let szín vo na las elô adá sát, a Nyár -
egy há zi Fa lu vé dô és Ön kén tes Köz hasz nú
Tû zol tó Egye sü let ér de kes és lát vá nyos

tû zol tó be mu ta tó ját, va la mint a ren dez -
vény biz to sí tá sá ban va ló köz re mû kö dé sü -
ket is. A jó han gu lat ról a Ma gya Rock ze ne -
kar, Mc Ha wer és Tekk nô va la mint a For -
tis si mo ze ne ka rok gon dos kod tak.

Mint tud juk, a Ma já lis nem jö he tett vol -
na lét re, ha nincs anya gi for rá sunk.

Kö szön jük a tá mo ga tá so kat:
• Nyár egy há za Nagy köz ség 

Ön kor mány za tá nak
• Ep res Pál nak (Ep res Trans Kft.)
• Sin ka Ká roly nak (Sin ka Kft.)

• Bar tos An dor nak
• He ve si Ist ván nak (HEV-HOR Bt.)
• Pász tor And re á nak
• Pál fi Ist ván nak
• Zu bor Esz ter nek
• Ifj. Hid vé gi Lász ló nak (Hi das Tü zép)
• Ma szel Lász ló nak
• Cser nai Ist ván nak
• Or szág Mi hály nak és pó ker csa pa tá nak

Kü lön kö szön jük az alá za tos mun ká ját
Roz man Jó zsef nek! Se gí tô szán dé kát
Mar ton Jó zsef Zol tán Va sad pol gár mes te -
ré nek és Ke le men Nor bert Nagy tisz te le -
tes úr nak, akik esz kö zö ket biz to sí tot tak a
ren dez vény hez.

Összes sé gé ben jól si ke rült ren dez vé -
nyünk. Egy iga zi csa lá di na pot si ke rült
össze ko vá csol ni. Re mél jük, jól érez ték
ma gu kat ked ves ven dé ge ink! Re mél jük a
„Nyár egy há zi Ma já lis” ha gyo mánnyá vá lik
te le pü lé sün kön, és jö vô re még szín vo na -
la sabb prog ram so ro za tot si ke rül össze ál -
lí ta nunk!

Nyár egy há za! Kö szön jük!

VO LENSZ KI IST VÁN ÉS KISS TA MÁS

Már az elô zô na pon nagy volt az ér dek lô dés a ren dez vény iránt. A fô zô-
ver seny re ne ve zô csa pa tok nagy len dü let tel és ak ti vi tás sal ren dez -
get ték, csi no sí tot ták sát ra i kat, fô zô he lye i ket, asz ta la i kat. A ver seny
ki lenc órá tól kez dô dött és iga zi jó han gu lat ban telt. Kö zel húsz csa pat
re mek mû vét kel lett bí rál ni a zsû ri nek. Fel sô nyá regy há zát jobb nál
jobb, za ma tos il la tok jár ták be, és ha Nyár egy há za egész sé ge azon
múl na amennyit koc cin tot tak az egész ség re ezen a fô zô ver se nyen, ak kor
a be teg ség messze-messze el ke rül né te le pü lé sün ket… Ezt kí vá nom!

2015. május 1-jén Felsônyáregyházán Majális került megrendezésre. 
A mulatság civil kezdeményezésre jött létre.
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JÓ HANGULATBAN TELT
A FELSÔNYÁREGYHÁZI MAJÁLIS

K

KÖZÉLET

h hoz, hogy ez meg tör tén hes sen, a
bû ne ink kel szem be kell néz -
nünk, azo kat fel kell is mer -

nünk, azok ra ne met kell mon da nunk,
azok nak há tat kell for dí ta nunk, meg kell
bán nunk. Min dez ne héz fo lya mat, nin -
cse nek ál lan dó re cep tek ar ra, hogy ez a
meg tisz tu lá si fo lya mat ho gyan ér he tô
el. Ne künk fi gyel ni kell az Úr Is ten re,
aki meg mu tat ja, hogy ép pen most mit is
vár el tô lünk. Mit vár el az Ige ol va sás -
ban, imád ság ban, böj tö lés ben, kap cso-
 la ta ink ja ví tá sá ban, hely re ho zá sá ban.
Fáz isai van nak te hát a meg tisz tu lá si fo -
lya mat nak. A lel ki ké szü lô dés az Úr va -
cso rá ra az zal kez dô dik, hogy pró bál juk
a bû ne in ket fel is mer ni, az Ige ol va sá sa
ál tal és az Ige hir de tés hall ga tá sa ál tal.

Az em ber a sa ját bû ne i vel szem ben
na gyon is meg ér tô tud len ni. Is ten vi -
szont nem tud az len ni. Ne ki ke vés a mi
em be ri ma gya rá za tunk, ma gya ráz ko dá -

sunk, hi szen a szí vün ket is is me ri, tud ja,
mi la ko zik ben ne. Az em ber kel le met le -
nül ér zi ma gát, de ki kell mon da nia a
bûn re, hogy az bûn, az el vá laszt Is ten tôl.
Ami kor az em ber el jut a fel is me rés re,
hogy van, ami el vá laszt Is ten tôl, ak kor
íté le tet kell hoz nia sa ját ma ga fel ett, ki
kell mon da nia, hogy et tôl meg kell sza -
ba dul nom, nem dé del get he tem to vább,
nem ra gasz kod ha tom hoz zá. Meg kell
tud ni bán ni, meg kell tud ni utál ni, hogy
hát ra tud ja hagy ni az em ber, hogy ké pes
le gyen nél kü le él ni. Ne héz nél kü le él ni,
mert meg szok ta, meg sze ret te az em ber,
hi ány zik ne ki, mint szen ved ély be teg nek
a szen ved élye tár gya – ép pen ezért kell
tô le meg vál ni, hi szen rab bá tesz. Nagy -
sze rû do log a sza bad ság. Ezt ál doz za fel
min den bûn ben élô em ber – in kább rab -
bá vá lik, de nem mond ne met a bûn re.

Az Is ten a gyer me ke i nek min deh hez
erôt, bá tor sá got, ki tar tást ad. Mi kor az
em ber meg sza ba dul az Úr va cso rá ban

ezek tôl a hor go nyok tól, lán cok tól, ne -
he zé kek tôl, rá esz mél, hogy sza bad.
A sza bad ság nem pil la nat nyi, meg fog -
ha tat lan do log, mint aho gyan a vi lág -
ban ta pasz tal juk, mert Is ten ál tal adott
sza bad ság, az örök ké va ló ság ba ve zet.
A ha lál fel ett va ló sza bad ság íze a leg -
éde sebb íz, mit em ber érez het: ez az
örök ké va ló ság ígé re te.

A Re for má tus Egy ház ban csak azok
ré sze sül het nek az Úr va cso rá ban, akik
kon fir má ció vizs gát és fo ga dal mat tet -
tek. Idén má jus 3-án kon fir mál tak a fel -
nôt tek, má jus 16-17-én pe dig a gyer me -
kek. A kon fir mál tak ré sze sül het nek a
szent je gyek ben, a ke nyér ben és a bor -
ban, ép pen úgy, aho gyan Jé zus Krisz -
tus hagy ta ránk. A kon fir má ció te hát az
Úr va cso rá val va ló élés re ha tal maz fel,
va la mint fel nôtt egy ház tag gá nyil vá nít,
te hát be fo gad a Gyü le ke zet lel ki kö zös -
sé gé be is. A kon fir má ci ó nak a csa lá dok
éle té ben is fon tos sze re pe van, hi szen a
gyer me kek meg ke resz te lé se kor a szü -
lôk és ke reszt szü lôk, Is ten és a Gyü le -
ke zet szí ne elôtt tesz nek fo ga dal mat a
kon fir má ció vizs gá ra. A kon fir má ci ók
te hát há la adás ról, és az ígé re tek és fo -
ga dal mak be tel je sí té sé rôl is szól nak.

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

NYÁREGYHÁZAI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 19/B
Tel.: 06-29-490-021

Web: refnyaregyhaza.fw.hu  
E-mail: nyaregyhaza.ref@gmail.com

A Református ember számára az Úrvacsora 
kiemelten fontos lelki ajándék, hiszen a kenyér és 
bor átlényegülésében szabadságot kapunk lelki 
értelemben. Nem terhelnek és nem nyomasztanak 
a bûneink, a lelkünk megszabadul a súlyoktól.
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Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!

ÚRVACSORA ÉS KONFIRMÁCIÓ!

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
EGYHÁZI ÉLET

A 2014-ben konfirmált gyermekek csoportja

A
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RECEPTTÁR

HOZ ZÁ VA LÓK
a tésztához:
• 10 dkg liszt
• 1 evôkanál holland kakaópor
• 1/4 csomag sütôpor
• 1 kiskanál kristálycukor
• 1 tojássárgája
• 2,5 dkg vaj
• tej
a töltelékhez:
• 25 dkg zsírszegény túró
• 2 egész tojás
• 1 tojásfehérje (a sárgáját 

a tésztába tettük)
• 2 dkg mazsola
• 2 csomag vaníliás cukor
• 10 dk porcukor
• 1/2 citrom leve és reszelt héja
• 1 evôkanál búzadara
• 5 dkg étcsoki és 1 kiskanál 

étolaj a bevonáshoz
• 2 evôkanál diákcsemege a tetejére

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A tész tá hoz össze ke ver-

jük a lisz tet a sü tô por ral,
a cu kor ral, a ka kaó por -
ral. Be le tesszük a to jás -
sár gá ját, a va jat és
annyi te jet, hogy gyúr-
ha tó masszát kap junk.
Jól össze dol goz zuk.

2. A krém hez a zsír sze gény
tú rót ki ke ver jük a to jás -
sár gák kal, a va ní li ás
cuk rok kal, a cit rom lé vel
és re szelt cit rom héj jal.
Be le ke ver jük a bú za da -
rát, majd a ma zso lát. 
A to jás fe hér jé ket ke -
mény hab bá ver ve óva -
to san a tú rós krém be
dol goz zuk.

3. A tész tát lisz te zett desz kán ak ko ra tég la -
lap pá nyújt juk, hogy az ôz ge rinc for mát
be lül rôl be tud juk te rí te ni, és vissza is
tud juk majd a töl te lék te te jén haj ta ni.

4. Az ôz ge rinc for mát vé ko nyan vaj jal 
ki ken jük, le he let nyi liszt tel meg szór juk. 
A ki nyúj tott tész tát a for má ba fek tet jük.
Meg tölt jük a fi nom cit ro mos-va ní li ás 
tú ró krém mel.

TÚRÓ RUDI DESSZERT ÔZGERINCBEN

KAPROS, FÛSZERES TÚRÓVAL TÖLTÖTT CSIRKEMELL FILÉ
EL KÉ SZÍ TÉS
1. A tú rót egy tá nyér ban 

vil lá val össze tör jük, össze-
ke ver jük a fû sze rek kel.

2. A csirkemellet ketté vág-
juk. A két fél csir ke mell 
fi lét vá gó desz kán ki te rít -
jük, majd fol pack alatt 
óva to san ki ve re get jük.

3. A két szét te rí tett hús ra
szé pen rá ken jük a 
kap ros-tú rós kré met. 
A hú so kat óva to san 
fel te ker jük, majd 
hús tû vel meg tûz zük, 
hogy ne nyíl ja nak szét sü tés köz ben.

4. Egy jé nai edényt olaj jal vé ko nyan 
ki ke nünk, majd a kap ros-tú rós töl tött 
hú so kat szé pen be le rak juk.

5. A jé na it a sü tô be tesszük, majd a sü tôt
be kap csol juk, és 180 fo kon kb. 40 perc
alatt meg süt jük a töl tött húst.

6. A kusz kuszt egy le fed he tô edény be 
szór juk, két sze res mennyi sé gû me leg

hús le ves sel fe lönt jük. Le ta kar va
10 per cig áll ni hagy juk. A pa ra-
di cso mot és a kí gyó u bor kát 
meg mos suk, majd ap ró ra vág juk.
A zöld sé ge ket a meg pu hult kusz -
kusz hoz ke ver jük.

7. A kap ros-tú rós töl tött csir ke mell 
fi lét a zöld sé ges kusz kusszal 
tá lal juk.

5. A tész tát vissza hajt juk. A Tú ró 
Ru di sü tit elô me le gí tett sü tô ben
170 fo kon kb. 40 per cig süt jük.

6. Ha ki hûlt, ol vasz tott cso ki val be -
von juk. A sü ti te te jét di ák cse me -
gé vel dí szít jük. Leg alább 2 órát 
pi hen tes sük a Tú ró Ru di sü tit 
sze le te lés elôtt.

HOZ ZÁ VA LÓK
• 1 nagy csirkemell filé
• 25 dkg túró
• só
• bors
• morzsolt kapor
• fokhagyma granulátum
• olaj
• 25 dkg kuszkusz
• 2 paradicsom
• kígyóuborka (5-6 cm-nyi)

r té kek te kin te té ben tud juk, hogy
az el múlt ko rok ban min dig ki emelt
tisz te let és oda fi gye lés övez te az

élet ko ruk de re kán, vagy elô re ha la dot -
tabb sza ka szán élô ket. In di án re gé nyek -
bôl min den ki is me ri a vé nek ta ná csát,
akik a lé nye gi dön té se ket hoz ták a törzs
éle té ben. Az Ószö vet sé gi Szent írás is
gya kor ta em lí ti az iz ra e li ta vé ne ket, akik
szin tén akt ív részt vál lal tak a tör zsek irá -
nyí tá sá ban. A ter mé sze tes és tu da tos
em be ri ér ték rend, er köl csi meg íté lés
egy sze rû en nem is mer idô sö dô kor-
hoz kö tô dô ki ik ta tó hoz zá ál lást. Ez a je -
len ség csak mo dern ko runk ban ütöt te
fel a fe jét.

Lász ló élet erôs fér fi volt, sze re tett dol -
goz ni. Éle te szer ves ré szét ké pez te
mun ká ja. Fe le sé ge és gyer me kei büsz -
kék vol tak a csa lád fô re, aki ha sze ré -
nyen is, de emelt fô vel tud ta a meg él -
he tést biz to sí ta ni csa lád ja ré szé re. Lász -
ló kép te len volt tu do má sul ven ni, ami -
kor kö zöl ték ve le, hogy vé ge! Más nap
nem kell dol goz nia men ni. A sza vak ér -
tel mét a tu dat és a több év ti ze des ru tin
nem tud ta be fo gad ni. Lász ló össze rop -
pan va, meg tör ten je len tet te be a csa -
lád nak, hogy baj van. Hi tel tör lesz tés,
meg él he tés, igé nyek, hir te len min den
ad dig ész re nem vett kis ki adás ha tal -
mas ra nôtt. Lász lót min den fó ru mon
elu ta sí tot ták, ahol mun kát ke re sett. Kö -
zöl ték ve le, hogy „túl kép zett”. Ahol nem
lep lez ték a va lós okot, meg is mond ták:
le het ki vá ló szak em ber, de túl idôs!
Lász ló nem volt vál lal ko zó ter mé sze tû,

vi lág éle té ben al kal maz ko dó, nagy szak -
tu dá sú, sze rény és tisz tes sé ges mun ka -
erô volt. Kép te len volt fel dol goz ni, hogy
má sod ren dû, ér ték te len, meg bé lyeg -
zett, ki ve tett em ber ré vált. Kép te len volt
a ren del ke zé sé re ál ló, ha bi tu sá tól gyö -
ke re sen tá vol esô le he tô sé ge ket meg ra -
gad ni. Idô vel in ge rült té vált, gya kor ta
nyúlt a po hár után. A csa lád sor sa ha -
ma ro san meg pe csé te lô dött. Lász ló nál
rá kot di ag nosz ti zál tak és nem so ká ra el -
hunyt. Még 60 éves sem volt.

Ér té kek te kin te té ben gya kor ta szem -
be sül he tünk az zal, hogy a vi lág a fe je
te te jé re állt. Dol goz hatsz, de le gyél fi a -
tal, mu ta tós! Egy ben le gyen töb bé ves
mun ka ta pasz ta la tod. Éj je li ôr, vagy da ru -
ke ze lô? Le gyen nyelv vizs ga és jo go sít -
vány! Ké szülj ar ra, hogy a tú ló rá id, eset -
leg hét vé géd be ál do zod, mert el vár ják
tô led. Per sze ru gal mas hoz zá ál lás sal,
vagy is örülj, hogy dol goz hatsz. A fô -
nök/tu laj szesz élye it és han gu la ta it, in -
du la ta it, me ga lá zó ki ro ha ná sa it csen -
des rab szol ga ként vi seld. Ak kor ta lán
meg ma radsz és dol goz hatsz. Amíg nem
jön egy „is me rôs”, aki eset leg ép pen a
te he lyed re ke rül. Ad dig nem le szel
mun ka nél kü li. Ad dig nem kell egy rád

erôl te tett, akár me ga lá zó, kép zett sé -
ged re, ha bi tu sod ra te kin tet tel nem lé vô
mun ká ra és kol lek tí vá ra kény sze rülj.

Gon dol juk át a kör nye ze tünk re irá nyu -
ló ér ték ren dün ket, hogy ne me seb bé
vál junk akár sa ját ma gunk kal szem ben
is. Hi szen elég egy pil la nat, és jó ma -
gunk is a má sik ol da lon ta lál hat juk ma -
gun kat. Ahol gyûj tik a vissza vált ha tó
üve ge ket, ahol a ke nyér re va ló is bi -
zony ta lan. Ahol ki kap csol ják a vil lanyt és
a gázt. Ahol a mél tó ság tel jes élet le he -
tô sé ge ki zárt, ahol a fel nö vô gye re kek
sor sa kér dé ses. Ahol az ad dig ki vá ló és
har sány is me rôs „jó ba rát” si e tô sen el -
for dít ja a te kin te tét, ami kor ész re vesz
min ket. Ahol Ne ked kell szé gyell ned
ma gad ami att, ami nem fel tét le nül a te
hi bád.

Mond hat ja, aki nem érin tett: ve lünk
ez biz to san nem tör tén het meg. Mi nem
fog juk meg is mer ni mi lyen ér zés éhez ni,
szám ki ve tett nek len ni, be teg ség ben
egye dül ma rad ni. Mond hat ják: meg ér -
dem li a sor sát, aki ilyen te he tet len. Va -
jon jól lát, aki így ítél? Éle tün ket, egész -
sé gün ket il le tô en nincs ga ran ci ánk. És
bi zony ked ves, en gem meg tisz te lô fi a ta -
labb Ol va só is tud hat ja, hogy ama vesz -
élyez te tett kor osz tá lyo kat ô is meg jár ja
majd va la mi kor. Ami kor fel tû nik, hogy
nem fog lal koz nak olyan ki emel ten ve le,
mint azt elôt te meg szok hat ta. Ami kor
hir te len el for dul nak a ba jai, gond jai hal -
la tán. Ami kor cso dál koz va te kint ma ga
kö rül a sû rû sö dô el uta sí tá sok hal la tán.
Cél sze rû min de ze ken el gon dol kod ni. Rá
kell is mer ni az ér té kek re, gya ko rol ni kell
a má sok fe lé irá nyu ló meg ér tést, ôsz in -
te egy üt tér zést és sze re te tet, ön zet len
se gít sé get. Csak annyi ra, amennyi re mi
is sze ret nénk és ne künk is jó les ne for dí -
tott hely zet ben. Ap ró dol gok ezek, ám
az ér té kük vég te len. Ki kell lép ni az ér -
dek te len el ha tá ro ló dás ból. A fe le lôs sé -
günk kö zös, ilyen kel le ne le gyen a hoz -
zá ál lá sunk is. Már ha tény leg em ber nek
vall juk ma gun kat.

FO DOR JÓ ZSEF

Az a kedves Olvasó, aki érintett, vagy volt már érintett 

a címbeli élethelyzetben, tudni fogja, mirôl szól ez az írás.

Gondolataim azon magyar családok, életerôs férfiak 

és nôk tönkremenetele ihlette, akik valamilyen formában

belekóstoltak ebbe a keserû pohárba. Társadalmunk 

és értékrendünk egyik jellemzô fonákjára szeretnék 

rámutatni. Gyakorta értetlenül állunk a miért-ek elôtt,

amik mélységesen felháborítanak és elkeserítenek minket.
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SEGÍTSÉG! MUNKANÉLKÜLI LETTEM!
Avagy: Mit ér az ember 50 év felett?

É

EZ+AZ



Facebook-on is 
jelen vagyunk!

2699 Ft
kedvezmény 

25%

650 Ft
kedvezmény 

20%
1099 Ft

kedvezmény 

20%
1199 Ft

kedvezmény 

20%

499 Ft
kedvezmény 

20%

799 Ft
kedvezmény 

15%
799 Ft
kedvezmény 

15%

690 Ft
kedvezmény 

15%
950 Ft
kedvezmény 

15%

799 Ft
kedvezmény 

15%

DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

Telefon: 06-29/490-003

Az akció idôtartama: 2015.05.01–2015.06.30-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!




