


kép vi se lô-tes tü let mó do sí tot ta 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.) ön kor mány za ti ren de le tét, mely -
nek meg fe le lô en „ker ti hul la dé kot éget ni ki zá ró lag ked di és
csü tör tö ki na po kon, va la mint min den hó nap el sô szom bat -
ján 8.00 és 12.00 óra kö zött le het”.

Kér jük, hogy a Kép vi se lô-tes tü let ál tal biz to sí tott le he tô -
ség gel úgy él je nek, hogy a ker ti hul la dé kok ége té se a leg -
ke vés bé za var jon má so kat – ázott, vi zes, friss ker ti hul la dé -
kot ne éges se nek, csak kel lô szá raz sá gú nö vény ma ra dé kot
dob ja nak a tûz re!

A ren de let ben az is rög zí -
tés re ke rült, hogy „ti los
kö zút ra, út pad ká ra sa -
la kot, ha mut, épí té si
tör me lé ket, ker ti hul la -
dé kot, il let ve sze me tet
– ide nem ért ve a kü lön
jog sza bály sze rin ti köz -

szol gál ta tó nak va ló át adást – szál lí ta ni és he lyez ni. A köz -
te rü let re ki hor dott til tott anya go kat az érin tett in gat lan tu -
laj do no sa kö te les sa ját költ sé gén össze ta ka rí ta ni, il let ve
el szál lí ta ni.”
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Változások a település tisztaságáról szóló rendeletben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2015. szep tem ber 22.

A Kép vi se lô-tes tü let

• meg hall gat ta és el fo gad ta a há zi or vos,
a gyer mek or vos, a fog or vos és a vé dô -
nô Nyár egy há za egész ség ügyi hely ze té -
re vo nat ko zó be szá mo ló ját.

• el fo gad ta a 2015. év I. fé lé vé nek gaz -
dál ko dá sá ról szó ló tá jé koz ta tót.

• el fo gad ta Nyár egy há za köz ség te le pü -
lés fej lesz té si kon cep ci ó já nak egyez te -
té si anya gát.

• mó do sí tot ta a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko -
lá ért Ala pít vány ala pí tó oki ra tát.

• mó do sí tot ta 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.) ön kor mány za ti ren -
de le tet.

• dön tött 87 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.

• csat la ko zott a hát rá nyos szo ci ál is hely -
ze tû fel sô ok ta tá si hall ga tók, il le tô leg
fel sô ok ta tá si ta nul má nyo kat kez dô
fi a ta lok tá mo ga tá sá ra lét re ho zott Bur -
sa Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösz tön díj rend szer 2016. évi
pá lyá za ti for du ló já hoz.

2015. ok tó ber 27.

A Kép vi se lô-tes tü let

• tu do má sul vet te, ill. el fo gad ta a Nyáry
Pál Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
sze ti Is ko la, va la mint a Nap su gár Óvo -
da be szá mo ló ját az elô zô tan év rôl és a
2015/2016. tan év ill. ne ve lé si év in dí -
tá sá ról.

• 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 Akác fa ut cát, az
Arany Já nos ut cát, az Il la tos utat, a Ki -
ni zsi ut cát, az Or go na ut cát, a Szô lô ut -
cát, 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 a
Hu nya di ut cá ra és a Szen tim re te le pi
út ra, va la mint a két út vo nat ko zá sá ban

a me zô gaz da sá gi von ta tók és a las sú
jár mû vek be haj tá sát kor lá toz ta.

• A tér fi gye lô ka me ra rend szer köz be szer -
zé si el já rá sá ban a ki vi te le zés re a a leg -
ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta -
tást tar tal ma zó aján la tot te vô Vér tes -
Net Üzem vi te li és Szol gál ta tó Kft. aján -
la tát fo gad ta el.

• dön tött egy fô köz te rü let-fel ügye lô
2016. ja nu ár 1. nap já tól kez dô dô fog -
lal koz ta tá sá ról.

• tá mo ga tást biz to sí tott a 2015. évi
Fa lu ka rá csony prog ram ja i hoz, mely-
 nek idô pont ja 2015. de cem ber 19.,
hely szí ne a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la
au lá ja.

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

A

KÉR JÜK LA KO SA IN KAT A FEN TI SZA BÁ LYOK BE TAR TÁ SÁ RA!

Helytelen avarégetés
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Misányi Jánosné
(sz. Rakita Erzsébet) .......... augusztus 1.
Hévei Ernô ........................ augusztus 6.
Mizsei Antal .................... augusztus 18.
Szabó János .................... augusztus 26.
Murárik Erzsébet ........... szeptember 27.
Varga Benjáminné
(sz. Tulecz Katalin) .............. október 31. 

75 évesek:
Hering Jánosné
(sz. Kiss Erzsébet)............. augusztus 15.
Polyóka István ................. augusztus 23.
Noviczki Györgyné
(sz. Murárik Julianna) ....... augusztus 23.
Pál Gyuláné
(sz. Fazekas Ilona) ........... augusztus 25.
Hornyák Györgyné
(sz. Kalmár Ilona) .......... szeptember 12.
Fajka Istvánné (sz. Szemerédi 

Ilona Katalin) ................. szeptember 16.

(2015. AUGUSZTUS 1-TÔL OKTÓBER 31-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

Lipót Pálné
(sz. Dodog Erzsébet) ...... szeptember 19.
Gecser Jánosné
(sz. Országh Ilona) ......... szeptember 22.
Kemenár Mihályné
(sz. Szombat Etelka) ...... szeptember 24.

80 évesek:
Ország Mihály .................... augusztus 5.
Pál Józsefné (sz. Kemenczei 

Mária Margit) ................ szeptember 10.
Gecser János ........................ október 8.
Deák János ........................ október 13.
Takács Jánosné
(sz. Fajka Julianna) .............. október 31.

85 évesek:
Dobi Zoltánné
(sz. Vozári Anna)............... augusztus 30.
Cseh Istvánné
(sz. Pretzner Julianna)....... szeptember 5. 
Miczkó Sándorné
(sz. Héregi Ilona) ........... szeptember 18.
Marosvári Pálné
(sz. Nyúl Erzsébet) ......... szeptember 19.
Szemôk Sándorné
(sz. Epres Ilona) ............ szeptember 27.
Fekete Károlyné
(sz. Surman Mária) .............. október 21.

90 éves:
Gárván Sándorné
(sz. Nagy Gizella) ............. augusztus 13.

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

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:

Mahalek Dávid és Kovács 
Angéla Csilla .................. augusztus 5-én
Illich Mihály és 
László Viktória .............. augusztus 14-én
Ráfael Csaba és 
Nagyhajú Erika .......... szeptember 14-én
Fási János és 
Hidvégi Nikolett ................. október 9-én
Biró Tamás és 
Marton Judit ................... október 13-án
Fazekas Viktor és 
Nagy Kitti Ildikó ............... október 22-én

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

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Turcsányi Béla és 
Kerepeszki Mónika leánya

Mónika Anita .............. augusztus 13.
Bodnár Dávid és Hegedüs Erika fia

András ........................ augusztus 16.
Oláh Zoltán és 
Varga Ivett Zsuzsanna fia

Mihály József ............. augusztus 21.
Szabó András és 
Palácsik Mária leánya

Hella Lina ................... augusztus 31.
Veres László és 
Varga Mariann leánya

Emma ........................ szeptember 8.
Fejszés Ádám és 
Rosta Laura fia

Áron ......................... szeptember 22.
Balogh László és 
Kardos Erzsébet fia

Máté Milán ....................... október 2.
Kemenár Mihály és 
Szônyi Diána leánya

Dorottya .......................... október 5.
Szilágyi Lajos és 
Horváth Krisztina fia

Máté .............................. október 22. 

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. december 10-ig küld je el a ké pet

az uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

EL HUNY TAK:

Gyarmati Bálint Lehel ..................... (76)
Veszteg Sándor ............................. (76)
Darázsi Sándor Sámuelné
(sz. Mészáros Magdolna) ............... (69)
Lang Istvánné
(sz. Tôkési Krisztina) ....................... (53)
Hegedûs Ferenc Nándor ................. (61)
Gyarmati Bálint Lehelné
(sz. Sztanó Ilona) ........................... (78)

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!

pá lyá za ti tá mo ga tás sal vá sá rolt Pe u ge ot Bo xer tí pu sú
mik ro busz már meg is ér ke zett te le pü lé sünk re. A gép jár -
mû be szer zé si ér té ke 9.445.630 fo rint volt, ön kor mány -

za tunk a pá lyá zat öne re jét je len tô ÁFA össze gét biz to sí tot ta.
A té li gu mi-gar ni tú rá val is fel sze relt 7+1 szem élyes, 110 kW

tel je sít mé nyû mik ro busz 2.2 HDi mo tor ral ren del ke zik. A gép jár -

Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi -
va tal mun ka tár sat ke res köz -
te rü let-fel ügye lôi mun ka kör

be töl té sé re.

El lá tan dó fôbb fel ada tok
• Nyár egy há za köz igaz ga tá si te rü le tén

a köz te rü le tek jog sze rû hasz ná la tá -
nak el len ôr zé se, en ged ély hez, il let ve
út ke ze lôi hoz zá já ru lás hoz kö tött te vé -
keny sé gek el len ôr zé se, köz tisz ta sá gi
sza bá lyok be tar tá sá nak el len ôr zé se,
be haj tá si en ged élyek el len ôr zé se.

A köz szol gá la ti jog vi szony idô tar ta ma:
• ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti jog-

vi szony

Fog lal koz ta tás jel le ge:
• na pi 4 óra rész mun ka idô

Fel té te lek:
• Köz szol gá la ti kö zép is ko lai vég zett ség;

vagy kö zép is ko lai vég zett ség és köz -
szol gá la ti szak ké pe sí tés; vagy kö -
zép is ko lai vég zett ség és köz te rü let-
fel ügye lôi vizs ga.

• bün tet len elô élet
• ma gyar ál lam pol gár ság
• B ka te gó ri ás jo go sít vány
• Egész sé gi, fi zi kai és pszi cho ló gi ai

al kal mas ság

A pá lyá zat el bí rá lá sa kor elônyt je lent:
• köz te rü let-fel ügye let nél szer zett, leg -

alább 1-3 év szak mai ta pasz ta lat

Je lent kez ni Nyár egy há za jegy zô jé nél
(Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal,
2723 Nyár egy há za, Nyáry Pál út 37.)
2015. de cem ber 15. nap já ig le het.

A je lent ke zés hez csa tol ni kell:
• ön élet raj zot a 45/2012. (III.20.) Korm.

ren de let 1. sz. mel lék le te sze rint

• is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó oki ra tok
má so la tát

• há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl -
csi bi zo nyít ványt

Bé re zés: a köz szol gá la ti tiszt vi se lôk rôl
szó ló tör vény alap ján

A je lent ke zé sek el bí rá lá sa a be nyúj tá si
ha tár idôt kö ve tô en azon nal meg tör té -
nik, mely után az ál lás – há rom hó nap
pró ba idô ki kö té sé vel – 2016. ja nu ár 1.
nap já val be tölt he tô.
A mun ka kör rel kap cso la tos rész le tes
fel vi lá go sí tás a +36 (29) 690-187-es
te le fon szá mon kér he tô.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

mû re 5 év vagy 200.000 km-re ér vé nyes tel jes kö rû jó tál lás
van. Az ön kor mány zat – a pá lyá za ti elô írás nak meg fe le lô en – az
au tó ra CAS CO biz to sí tást is kö tött.

A mik ro busz be szer zé sé vel a kö te le zô en el lá tan dó és ön ként
vál lalt ön kor mány za ti fel ada ta in kat (pl.: há zi se gít ség nyúj tás,
csa lád se gí tés) ha té ko nyab ban tud juk majd el lát ni, és bô ví te ni
tud juk szol gál ta tá sa ink kö rét (idô sek és moz gá suk ban kor lá to -
zott sze mé lyek szál lí tá sa, gyer me kek utaz ta tá sa, stb.).

A pá lyá za ton a Nyár egy há zi Pol gár ôr és Ön kén tes Tû zol tó
Egye sü let is ered mé nye sen vett részt. Egy fel sze relt, fel mat ri cá -
zott, 4 ke rék meg haj tá sú Su zu ki Vi ta ra te rep já rót sze rez tek be
a tá mo ga tás ból.

Re mél jük, mind két gép jár mû hasz nos se gít ség nek bi zo nyul a
min den na pok so rán, és so ká ig szol gál ják majd te le pü lé sün ket.

Nyár egy há za Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lô-
tes tü le te 2015 má ju sá ban mik ro busz be szer zé sé re irá nyu ló
pá lyá zat be adá sá ról dön tött. A Me zô gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal jú ni us hó nap ban ér te sí tet te ön kor mány za -
tun kat a nyer tes pá lyá zat ról. A tá mo ga tó szer ve zet össze sen
net tó 7.476.835,- Ft össze gû tá mo ga tást biz to sí tott te le pü lé -
sünk nek a gép jár mû be szer zé sé hez.
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Bur sa Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá si
Ön kor mány za ti Ösz tön díj rend -
szer cél ja az esély te rem tés ér de -

ké ben a hát rá nyos hely ze tû, szo ci ál isan
rá szo ru ló fi a ta lok fel sô fo kú ta nul má -
nya i nak tá mo ga tá sa. E cél el éré sé nek ér -
de ké ben a kor mány mind köz pon ti költ -
ség ve té si, mind pe dig ön kor mány za ti
for rá so kat is mo bi li zál. A Bur sa Hun ga -
ri ca több szin tû tá mo ga tá si rend szer,
amely nek pénz ügyi fe de ze te ként há rom
for rás szol gál: a te le pü lé si ön kor mány -
za tok ál tal nyúj tott tá mo ga tás; a me gyei
ön kor mány za tok ál tal nyúj tott tá mo ga -
tás és a fel sô ok ta tá si in téz mé nyi tá mo -
ga tás. A Bur sa Hun ga ri ca ösz tön díj
in téz mé nyi ré szé nek for rá sa a fel sô ok ta -
tá si in téz mé nyek költ ség ve té sé ben meg -
je lölt el kü lö ní tett for rás, me lyet a fel sô -
ok ta tá si in téz mé nyek fo lyó sí ta nak.

Bur sa Hun ga ri ca „A” tí pu sú ösz tön díj
pá lyá za ti fel té te lei (2 ta nul má nyi fél -
év re pá lyáz ha tó):
• la kó hely a pá lyá za tot meg hir de tô te -

le pü lé si ön kor mány zat te rü le tén
• hát rá nyos szo ci ál is hely zet

• fel sô ok ta tá si hall ga tói jog vi szony
iga zol ha tó meg lé te (a pá lyá za ti ki -
írás ban rész le te zett fel té te lek nek
meg fe le lô en)

Bur sa Hun ga ri ca „B” tí pu sú ösz tön díj
pá lyá za ti fel té te lei (6 ta nul má nyi fél év -
re pá lyáz ha tó):
• la kó hely a pá lyá za tot meg hir de tô te -

le pü lé si ön kor mány zat te rü le tén
• hát rá nyos szo ci ál is hely zet
• ko ráb ban még nem nyert fel vé telt

fel sô ok ta tá si in téz mény be

A pá lyá zat be adás hoz a Bur sa Hun ga -
ri ca Elekt ro ni kus Pá lyá zat ke ze lé si és

Együtt mû kö dé si Rend sze ré ben (a to -
váb bi ak ban: EPER-Bur sa rend szer) pá -
lyá zói re giszt rá ció szük sé ges, mely nek
el éré se: https://www.eper.hu/eper -
bur sa/paly/paly be lep.aspx

A re giszt rá ci ót kö ve tô en le het sé ges a
pá lyá za ti ada tok fel töl té se a csat la ko -
zott ön kor mány za tok pá lyá zói ré szé re.
A szem élyes és pá lyá za ti ada tok fel töl té -
sét kö ve tô en a pá lyá za ti ûr la pot ki -
nyom tat va és alá ír va a te le pü lé si ön kor -
mány zat nál kell be nyúj ta ni uk a pá lyá -
zók nak. A pá lyá zat csak a pá lyá za ti ki -
írás ban meg ha tá ro zott csa to lan dó mel -
lék le tek kel együtt ér vé nyes. A pá lyá za ti
ki írás ban meg ha tá ro zott va la mely mel -
lék let hi á nyá ban a pá lyá zat for mai hi -
bás nak mi nô sül. A be nyúj tott pá lyá za -
tok be fo ga dá sát az ön kor mány zat nak
az EPER-Bur sa rend szer ben iga zol nia
szük sé ges. A nem be fo ga dott pá lyá za -
tok a bí rá lat ban nem vesz nek részt (bô -
vebb in for má ció: www.emet.gov.hu).

A pá lyá zat rög zí té sé nek és az ön kor -
mány za tok hoz tör té nô be nyúj tá sá nak
ha tár ide je: 2015. no vem ber 9.

A pá lyá za tot a la kó hely sze rint il le té kes
te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri
hi va ta lá nál kell be nyúj ta ni.

A pá lyá za ti ki írá sok a Pol gár mes te ri
Hi va tal tit kár sá gán át ve he tôk, vagy a
www.nya regy ha za.hu hon lap ról le tölt -
he tôk!

z SSP Hun gary Kft. 16 ká vé zót, ét ter -
met mû köd tet a Liszt Fe renc Nem -
zet kö zi Rep té ren, aho vá új mun ka -

tár sa kat ke re sünk több mun ka kör be:

• Pul tos-pénz tá ros, fel szol gá ló
• Rak tá ros
• Hi deg kony hai elô ké szí tô
• Ta ka rí tó
• Asz tal le sze dô
• Sza kács
• Cuk rász

Pul tos-pénz tá ros, fel szol gá ló po zí ci ó ba
vár juk olyan, akár pá lya kez dô fi a ta lok
vagy több éves mun ka ta pasz ta lat tal ren -

El sô al ka lom mal lá to gat Mo nor ra Nóg rá di György köz gaz dász, a bu da pes ti Cor vi nus
Egye tem Ve ze tés tu do má nyi In té ze té nek pro fesszo ra, a had tu do má nyok dok to ra.
Kér dé sek és vá la szok ko runk fe szí tô tár sa dal mi prob lé má i ról, mo dern ko ri nép ván -
dor lás ról és a me ne kült hely zet re adott re ak ci ók ról.

Hall gas sa meg az or szág leg is mer tebb biz ton ság po li ti kai sza kér tô jé nek vé le mé nyét
a vi lág ban zaj ló vál to zá sok ról 2015. no vem ber 13-án, 18 órá tól a Vi ga dó Kul tu -
rá lis és Ci vil Köz pont ban (Mo nor, Kos suth La jos u. 65-67.)
Bel épô je gyek egy sé ge sen 1500 fo rin tért kap ha tó ak.
Jegy ren de lés és in for má ció a www.vi ga dokft.hu hon la pon, a 06 (29) 413-212-es
te le fon szá mon vagy a vi ga do@vi ga dokft.hu e-ma il cí men.

del ke zôk je lent ke zé sét is, akik sze re tik a
szí nes, nyüzs gô, nem zet kö zi kör nye ze -
tet, sze ret nek em be rek kel fog lal koz ni,
van ven dég lá tó i pa ri ta pasz ta la tuk, vagy
szí ve sen meg ta nul nák a szak mát. Az ô
be ta ní tá su kat, szak mai fel ké szí té sü ket
mi vál lal juk.

Sza kács, cuk rász po zí ci ó ba meg fe le lô
szak mai vég zett ség gel ren del ke zô je lent -
ke zô ket vá runk.

Szí ve sen fo gad juk olyan le en dô kol lé gák
je lent ke zé sét is, akik öröm mel dol goz nak
fi zi kai mun ka vég zés sel já ró fel ada to kon,

A Magyar Vöröskereszt 
Nyáregyházi Alapszervezete 

ismét véradásra vár 
minden segíteni szándékozó 

nyáregyházi lakost!

VÉRADÁS HELYE:
Idôsek Napköziotthona

2723 Nyáregyháza, Ady Endre út 1/A

VÉRADÁS IDEJE:
2015. november 16. (hétfô), 

12.00-16.00

ADJ VÉRT, ÉS MENTS 
MEG 3 ÉLETET!

A VÉRADÁSRA HOZZA MAGÁVAL
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, 

LAKCÍM- ÉS  
TAJ-KÁRTYÁJÁT!

az ét ter mek mû kö dé sét tá mo ga tó, ki szol -
gá ló mun ka kö rök ben, mint pél dá ul rak tá -
ros, ta ka rí tó, asz tal le sze dô, hi deg kony hai
elô ké szí tô. E mun ka kö rök be töl té sé hez
nem vá runk el szak mai vég zett sé get,
sem nyelv tu dást.

Min de zek kel kap cso lat ban rész le tes
tá jé koz ta tót tar tunk 2015. no -
vem ber 16-án (hét fôn) 17 órá tól
Nyár egy há zán a Ta nács te rem ben
(Nyáry Pál út 37.), ahol az SSP Hun -
gary Kft. mun ka tár sai sok sze re tet tel
vár ják az ér dek lô dô ket!

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erôforrások
Minisztériumával együttmûködve a 2016. évre kiírja a Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsôoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a
2016/2017. tanév elsô félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati
kiírás), valamint a felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).

Az SSP nemzetközi csoport 29 országban 125 repülôtéren és 270 vasútállomáson üzemeltet
vendéglátóipari egységeket, amelyek célja az utazóközönség kiszolgálása. Köztük az
egyszemélyes kis büfé és a Michelin csillagos a'la carte étterem is megtalálható.
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Felsôoktatásban tanuló 
hallgatók támogatása

Repülôtéri kávézókba, éttermekbe keres
munkatársakat az SSP Hungary Kft.

VÉRADÁS

Bevándorlás – a Nyugat alkonya?

TÜDÔSZÛRÉS DECEMBERBEN

Nógrádi György elôadása Monoron

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

A

A

Fel hív juk Ol va só ink fi gyel mét, hogy eb ben az év ben 
de cem ber ben ke rül sor a tü dô szû rés re!

A VIZS GÁ LA TOK IDÔ PONT JAI:
2015. de cem ber 3-a, 4-e (csü tör tök, 
pén tek), va la mint de cem ber 7-e (hét fô).
Eze ken a na po kon egy sé ge sen 8-tól 
18 órá ig vár juk Önt!

A TÜ DÔ SZÛ RÉS HE LYE: 
Idô sek Nap kö zi Ott ho na 
(Nyár egy há za, Ady End re út 1/A)
Be já rat a Pol gár mes te ri Hi va tal ud va ra fe lôl, az épü let hát só aj ta ján ke resz tül!

A TÜ DÔ SZÛ RÉS A FEL NÔTT LA KOS SÁG SZÁ MÁ RA 
AJÁN LOTT VIZS GÁ LAT!

A szû rô vizs gá lat 40 év fel et ti la ko sok nak éven te egy al ka lom mal to vább ra is in -
gye nes. 40 éves kor alatt, il let ve mun ka he lyi al kal mas sá gi vizs gá lat hoz a vizs -
gá lat dí ja 1700 Ft, mely az OEP ál tal or szá go san el ren delt összeg. A be fi ze tés
a szû rô ál lo má son kap ha tó csek ken tör té nik. A 14-18 év kö zöt ti gyer me kek szû -
ré se in gye nes, de be u ta ló, és szü lôi be le egye zô nyi lat ko zat szük sé ges. A tör vény
ál tal kö te le zet tek, il let ve a 18 év nél idô sebb ta nu lók nál – akik nek az ok ta tá si
tör vény ezt elô ír ja – a vizs gá lat ter mé sze te sen in gye nes.

Pa nasz nél kül is le het be teg. A vizs gá lat al kal mas a TBC il let ve sok más
tü dô be teg ség idô ben tör té nô fel is me ré sé re!

A vizs gá lat ra hoz za ma gá val sze mé lyi iga zol vá nyát, TB kár tyá ját, il let ve – ha van –
az elô zô évi tü dô szû rô iga zo lást!



z el sô nap a gyer me ke ké volt, mi vel az egész sé ges élet -
re ne ve lést nem le het elég ko rán kez de ni. Pén te ken
a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la di ák ja i nak tar tot tunk

el sô se gély-nyúj tó elô adást, me lyen meg is mer het ték az új ra -
é lesz tés he lyes tech ni ká ját, a de fib ril lá tor hasz ná la tát, il let -
ve a kü lön bö zô bal ese tek nél szük sé ges te en dô ket. A kis ne -
bu lók hall hat tak még a he lyes test tar tás ról és moz gás ról, az
egész sé ges táp lál ko zás ról, az or vos tu do mány tör té ne té rôl,
a meg fe le lô száj- és fo gá po lás ról. Részt ve het tek kéz mû ves
fog lal ko zá so kon, és egész sé ges éte le ket kós tol hat tak a sa lá -
ta bár ban. A gye re kek na gyon él vez ték az is me ret ter jesz tô
ok ta tá so kat! A prog ra mok és a szí nes elô adá sok le bo nyo lí -
tá sá ban Dr. Fá ber No é mi fog or vos, La já né Ku ris Lo ret ta vé -
dô nô és az ál ta lá nos is ko la tan tes tü le te vet tek részt. Se gí tô
mun ká ju kat kö szön jük szé pen!

Más nap a fel nôtt la kos ság ke rült gór csô
alá, ugyan is kü lön bö zô szû rô vizs gá la to kat
szer vez tünk ré szük re. Kö zel 300 fô re giszt -
rált olyan szak vizs gá la tok ra, me lyek kel ko -
runk leggya ko ribb nép be teg sé ge it szû rik.
Le he tô ség nyílt in gye nes vér nyo más-,
ko lesz te rin-, vér cu kor-, trig li ce rid szint és
test zsír szá za lék mé rés re. Volt még bôr da -
ga nat és csont rit ku lás szû rés, al ler gia teszt
és ta ná csa dás is. A szer ve zést és a se gít sé -
get kö szön jük Dr. Haj du he gyi Ág nes,
Dr. Far kas Lász ló há zi or vo sok nak, Dr.
Gru ber Csa ba gyógy sze rész nek, Ke indl né
Ho mo la Tí me á nak és Rácz né Ad ri en nek.

A nap fo lya mán 50 em ber nyúj tot ta kar ját be teg em ber tár -
sa ink meg se gí té sé re. A vér adók nak fi nom ebéd del há lál tuk
meg ön zet len se gít sé gü ket, me lyet Czi ra Aran ka, Ma ros vá ri
Lász ló né és Ma ros vá ri né Gon di Va lé ria ké szí tet tek.

Min de zek mel lett a Fo gya té kos Sze mé lyek Esély egyen lô -
sé gé ért Köz hasz nú Nonp ro fit Kft. ve ze té sé vel ki le he tett
pró bál ni a ke re kesszé ket egy szla lom pá lyán. Át él het tük a

fej moz ga tás sal irá nyít ha tó fej egér és egy
spe ci á lis fel ol va só szken ner vi lá gát is.
A ked ves lá to ga tók meg is mer ked het tek a
mos ha tó pe len kák kal is.

E je les na pon nagy erôk kel lép tünk fel az
al ko hol- és drog fo gyasz tás el len, ami hez a
Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság mun ka tár sa it
hív tuk se gít sé gül, akik drog- és al ko hol-
p re ven ci ós elô adá so kat tar tot tak.

A ren dez vény a Ma gyar Vö rös ke reszt és
Nyár egy há za Ön kor mány za ta se gít sé gé vel
jö he tett lét re. To váb bá kö szön jük a köz re -
mû kö dést Hid vé gi Ba lázs úr nak a Vö rös -
ke reszt Da bas 3. sz. te rü let ve ze tô jé nek.

Re mél jük, szép és hasz nos na po kat töl töt tek ve lünk, és a
jö vô ben ha son ló an szín vo na las egész ség me gôr zô prog ra -
mok kal vár hat juk Önö ket!

KISS TA MÁS I KÉP VI SE LÔ

te le pü lé sen az utób bi idô ben je -
len tôs gon dot okoz a köz te rü le -
ten gaz dát la nul kó bor ló ebek

szá má nak meg nö ve ke dé se.
Ezek több sé gük ben olyan ku tyák, me -

lyek gaz dái gon dat lan ság ból, nem tö rô -
döm ség bôl nem gon dos kod nak ar ról,
hogy ál la ta ik csak a sa ját le ke rí tett in gat -
lan ja i kon ma rad ja nak, ha nem hagy ják az
ebe ket köz te rü le ten, má sok in gat la nán
kó bo rol ni, ez zel vesz élyez te tik la kos tár -
sa ik és ku tyá juk tes ti ép sé gét is.

Az a tu laj do no si vé le ke dés, hogy
„az én ku tyám nem olyan … nem
bánt sen kit … nem vesz élyes …” nem
ír ják fe lül azon jog sza bá lyi ren del ke -

a kos sá gi be je len té se ket a Pol gár mes te ri Hi va tal
ügy fél szol gá la ti ide jé ben Mo no ri Jó zsef né ügy in té -

zô a +36 (29) 690-184-es te le fon szá mon fo gad ja,
vagy a Szol gá lat mun ka tár sa is ér te sít he tô köz vet -
le nül a +36 (20) 964-3025-ös te le fon szá mon.

A Szo mo rú Szív Kft. mun ka tár sai Gyöm rô rôl ér kez nek
a be je len tést kö ve tô en, ezért kér jük, ve gyék fi gye lem be
a be je len tés és a hely szín re ér ke zés kö zött el telt idôt.
Sa ját ku tya le adá sa a Szol gá lat fe lé 15.000,- Ft költ -
sé get je lent a tu laj do nos nak.

A Szol gá lat te vé keny sé gi kö ré be tar to zik az el hul lott
ál la tok te te mé nek el szál lí tá sa, mely szol gál ta tás az
aláb bi költ sé gek meg fi ze té se mel lett kér he tô:

• kis tes tû ál lat te te mé nek el szál lí tá sa: 8.000,- Ft
• na gyobb tes tû ál lat te te mé nek el szál lí tá sa: 

15.000,- Ft
• nagy tes tû ál lat te te mé nek el szál lí tá sa 

(pl.: el hul lott ló, szar vas mar ha): 70.000,- Ft

Ku tya tám adás ese tén, vagy sé rült ál lat hoz is hív ha tók
az ál lat men tôk!
A fen ti mo bil szá mon 24 órás ügye le tet tar ta nak!

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

kép vi se lô-tes tü let eb ben az év ben is pá lyá za tot nyúj tott be szo ci -
ál is cé lú tû zi fa be szer zé sé re, hogy a rá szo ru ló kat, egye dül élô

idôs em be re ket fe nye ge tô ve szély hely zet meg elô zé sé re se gít sé get
tud jon nyúj ta ni a té li idô szak ban.
A Bel ügy mi nisz té ri um dön té se alap ján ön kor mány za tunk ré szé re
1 066 800 fo rint össze gû vissza nem té rí ten dô egy sze ri tá mo ga tás
ke rült jó vá ha gyás ra, me lyet 120 m3 ke mény lom bos tû zi fa vá sár lá -
sá ra hasz nál hat fel te le pü lé sünk.

A tû zi fa tá mo ga tás irán ti ké rel me ket az er re rend sze re sí tett nyom tat -
vá nyon a Pol gár mes te ri Hi va tal ban kell be nyúj ta ni 2016. ja nu ár 15.
nap já ig (a ha tár idô jog vesz tô).

A ter mé szet be ni jut ta tást a
rend sze res szo ci ál is se gély ben,
vagy fog lal koz ta tást he lyet te sí tô
tá mo ga tás ban, vagy idôs ko rú ak
já ra dé ká ban, vagy la kás fenn tar -
tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lô la -
kos, ill. hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gyer me ket ne ve lô csa -
lád kér he ti, va la mint az a nyár -
egy há zi ál lan dó la kó hellyel ren -
del ke zô sze mély, aki nek csa lád já ban az egy fô re ju tó jö ve de lem nem
ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj mi ni mum össze gét. Az igé nyek ki elé -
gí té sé nek sor rend je meg egye zik a fel so ro lás sor rend jé vel.
A be ér ke zett ké rel mek tel je sí té se a ren del ke zés re ál ló ke ret ere -
jé ig tör tén het, el bí rá lá suk a Hu mán Bi zott ság ha tás kö ré be tar to zik.

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

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

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

zé se ket, hogy ku tya nem kó bo rol hat
köz te rü le ten fel ügye let nél kül.

En nek meg fe le lô en a sza bály sér té sek -
rôl, a sza bály sér té si el já rás ról és a
sza bály sér té si nyil ván tar tá si rend szer rôl
szó ló 2012. évi II. tör vény 193. § (1) be -

kez dé se a) pont ja sza bály sér tés nek mi -
nô sí ti azt, ha va la ki a fel ügye le te alatt
ál ló ku tyát a te le pü lés bel te rü le tén fel -
ügye let nél kül bo csát ja köz te rü let re, vagy
kó bo rol ni hagy ja.

A sza bály sér té si el já rás le foly ta tá sa, a
sza bály sér té si bír ság ki sza bá sa (a pénz -
bír ság leg ala cso nyabb össze ge – e tör -
vény el té rô ren del ke zé se hi á nyá ban –
öte zer fo rint, leg ma ga sabb össze ge szá z-
öt ve ne zer fo rint) a Mo no ri Já rá si Hi va tal
ha tás kö ré be tar to zik.

Min dannyi unk biz ton sá ga és a te le -
pü lés nyu gal ma ér de ké ben kér jük az
érin tet tek se gí tô együtt mû kö dé sét.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

A Nyáregyháza Fesztivál keretein belül az általános
iskolában került megrendezésre az egészségnap, a
lakosság egészségi állapotának megôrzése céljából.

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, 
hogy településünkön, a közterületen 

gazdátlanul kóborló ebek, elhullott vagy
sérült állatok elszállításáról a Szomorú
Szív Állatmentô Szolgálat gondoskodik.
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„BÍBOR-BÁRSONY VENDÉGSÉG, 
JOBB EGY NAPI EGÉSZSÉG!”

Kóbor ebek és 
elhullott állatok 

bejelentése

TÛZIFATÁMOGATÁS 
RÁSZORULÓKNAK

A

L

A

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK KÖZÉLET

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására

A



zep tem ber 1-én a köz pon ti óvo dá ban el bal lag tat tuk nagy -
cso por tos óvo dá sa in kat, akik a ta gó vo dás tan kö te les gye re -
kek kel együtt részt vet tek az is ko la tan év nyi tó ren dez vé nyén.

Szep tem ber 2-án mind két óvo dá ban az új gye re kek meg ér ke zé -
sé vel, a ré gi óvo dá sok vissza té ré sé vel, 6 cso port be in dí tá sá val
zök ke nô men te sen be in dult a 2015/2016. óvo dai ne ve lé si év,
mely re min den je lent ke zô gyer me ket (2,5-5 éve sig) fel vet tünk.

CSO POR TOK ELOSZ TÁ SA:
Köz pon ti óvo da: 3 ve gyes cso port (Ka ti ca, Csi be, Mák vi rág)

1 rész ben osz tott kis-kö zép sô cso port 
(Nap su gár)

Ta gó vo da: 2 ve gyes cso port (Sü ni, Pil lan gó)

CSO POR TOK RA VO NAT KO ZÓ ADA TOK:
Nap su gár Óvo da Nyár egy há za cso port jai:
1. Nap su gár: 19 gyer mek + 4 fô ok tó ber ben, 1 fô de cem ber ben

és 1 fô már ci us ban kez di az óvo dai ne ve lést
2. Ka ti ca: 22 gyer mek + 1 fô ok tó ber ben és 1 fô ja nu ár ban

kez di az óvo dai ne ve lést
3. Csi be: 22 gyer mek + 1 fô már ci us ban kez di az óvo dai

ne ve lést
4. Mák vi rág: 21 fô + 1 fô ok tó ber ben kez di az óvo dai ne ve lést

Össze sen: 84 gyer mek, 2015.12. hó ig 91 gyer mek fog
óvo dá ba jár ni.

Nap su gár Óvo da Nyár egy há za Ta gó vo dá já nak cso port jai:
1. Pil lan gó: 16 gyer mek
2. Sü ni: 15 gyer mek
Össze sen: 31 gyer mek ré sze sül óvo dai ne ve lés ben.

Össz lét szám: 115 fô, 2015.12. hó ig 120 gyer mek.

AZ IN TÉZ MÉNY DOL GO ZÓ I NAK LÉT SZÁ MA 20 FÔ:
Köz pon ti óvo da: 14 fô (8 óvo da pe da gó gus (óvo da ve ze tô vel),

1 pe da gó gi ai asszisz tens, 4 daj ka, 1 óvo da-
tit kár)

Ta gó vo da: 6 fô (3 óvo da pe da gó gus, 1 pe da gó gi ai
asszisz tens, 2 daj ka)

PE DA GÓ GI AI MUN KÁ VAL KAP CSO LA TOS TÁ JÉ KOZ TA TÁS:
a.) Au gusz tus utol só he té ben az új szü lôk gyer me ke it az óvo dai

élet tel kap cso la tos fon tos tud ni va lók ról tá jé koz tat tuk szü lôi
ér te kez le tek ke re tén be lül.

b.) Az in gye nes óvo dai ét ke zés tör vé nyi kö te le zett sé gé nek és
egyéb fon tos tud ni va lók mi att min den cso port ban szü lôi ér -
te kez le te ket tar tot tunk. Saj nos hi á ba küld tünk szem élyes
meg hí vó kat, töb ben nem jöt tek el, így ôk ké sôbb ju tot tak az
in for má ci ók bir to ká ba.

c.) Az in téz mé nyünk ben fo lyó szak mai mun ka alap ja a „Hét köz -
na pi va rázs la tok” cí mû pe da gó gi ai prog ra munk, ami re cso -
port nap lónk és más do ku men tu ma ink is épül nek.

d.) A pe da gó gus mi nô sí tés ke re tén be lül óvo da pe da gó gu sa ink
kö zül eb ben az év ben 4 kol lé ga mi nô sí té sé re ke rül sor.

e.) A hét éven kén ti kö te le zô to vább kép zés ke re tén be lül 1 óvo -
da pe da gó gus „gya kor lat ve ze tô óvo da pe da gó gus” te rü le ten
ta nul.

f.) Meg tar tot tuk tan év nyi tó al kal ma zot ti és ne ve lô tes tü le ti ér te -
kez le tün ket.

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

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

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

j.) Hi tok ta tás min den fe le ke zet ré szé re:
Hét fôn ként: Ka to li kus (köz pon ti óvo dá ban)
Szer dán ként: Ka to li kus (ta gó vo dá ban)
Csü tör tö kön: Evan gé li kus és Re for má tus (köz pon ti óvo dá ban)

k.) Szep tem ber ben az 5 éves gyer me kek lo go pé di ai fel mé ré se
is meg tör tént. A be széd fej lesz tést szer dai na po kon uta zó
lo go pé dus vég zi.

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

m.) Ne ve lé si idôn be lül, mind két óvo dá ban 1-1 óvo da pe da gó -
gus irá nyí tá sá val gyer mek tánc ok ta tá sá ra ke rül sor.

n.) Ne ve lé si idôn kí vü li szü lôi fi nan szí ro zá sú szol gál ta tá sa ink:
Köz pon ti óvo da: Sport-Ma nó prog ram (óvo da pe da gó gu sok
ve ze té sé vel)
Ta gó vo da: Gyer mek ba lett

A NAP SU GÁR ÓVO DA TA GÓ VO DÁ JÁ BAN
GYÛJ TÔ MUN KÁT IS FOLY TA TUNK:
1. El kü lö ní tett he lyen elekt ro ni kai hul la dé kot (tv, szá mí tó gép,

mag nó, stb.) gyûj tünk. Az eb bôl be folyt össze get a „Szü lôk
a gyer me ke kért” ala pít vá nyon ke resz tül az óvo dás gyer me -
kek szá má ra, az ala pí tó oki rat ban fog lal tak alap ján hasz nál -
juk fel.
Kér jük Önö ket, hogy aki az em lí tett gyûj tés ben tud se gí te ni,
az ne szét sze rel ve hoz za el a tár gya kat!

2. Egy da ba si be teg kis fiú gyó gyu lá sá nak se gí té sé re mû anyag -
ku pa ko kat gyûj tünk.

Az 5. Nyár egy há za Fesz ti vál ide je alatt szep tem ber 4-én és
5-én a köz pon ti óvo dá ban fo gad tuk a ven dég sze rep lô ket, il let -
ve 5-én (szom ba ton) 13-tól 16 órá ig az ügyes ke zû óvo da pe da -
gó gu sok in gye nes arc fes tés sel ked ves ked tek a gye re kek nek.

Kö szö net nyil vá ní tás!

In téz mé nyünk mind két óvo dá já nak gyer me köl tö zô i be egy sé ges,
hím zett kis tás kák ké szül tek. Kol lé gá im ne vé ben is sze ret ném
meg kö szön ni Ma szel Sán dor né, An ci né ni nek a 140 szebb nél
szebb óvo dai je le ket áb rá zo ló hím zé se ket!

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

Zenés mesejáték 
a mûvelôdési házban

Kedves Olvasóink! Szeretném Önöket tájékoztatni a Napsugár Óvoda Nyáregyháza

2015/2016. nevelési évének megkezdésével kapcsolatos információkról.
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S

ÓVODAI ÉLET ÓVODAI ÉLET

or kát egy for gó szél Óz bi ro dal má ba re pí ti
To tó ku tyá val, ahol a Jó Bo szor kány tu dat ja
ve le, hogy el pusz tí tot ta a Go nosz Ke le ti

Bo szor kányt. Dor ka meg kap ja a Jó Bo szor kány tól a
Go nosz Ke le ti Bo szor kány Ezüst Ci pel lô jét, ám a Go -
nosz Nyu ga ti Bo szor kány – a Go nosz Ke le ti Bo szor -
kány hú ga – meg ha rag szik Dor ká ra, és vissza akar ja
sze rez ni tô le a va rázs ci pô ket. A Sár ga kö ves Úton
Dor ka el in dul Sma ragd vá ros ba, hogy ta lál koz zon
Óz zal, a nagy va rázs ló val, hogy meg kér je ôt, re pít se
ha za Kan sas-be. Út köz ben ta lál ko zik a Ma dá ri jesz tô -
vel, aki ar ra vá gyik, hogy észt kap has son, a Bá -
do gem ber rel, aki szív után vá gya ko zik, és a gyá va
Orosz lán nal, aki bá tor sá got sze ret ne. Így már öten
men nek együtt Sma ragd vá ros ba, Óz, a nagy va rázs ló
bi ro dal má ba. A Go nosz Bo szor kány el ra bol ja a lányt,
hogy ba rá ta it tá vol tart va le gyôz hes se ôt…

Ha kí ván csi vagy rá, hogy Dor ka mi lyen ka lan-
 do kat él át, se gít-e ne ki Óz, a nagy va rázs ló, és
hogy vé gül si ke rül-e ha za jut nia, gye re el Te is az
elô adás ra 2015. de cem ber 16-án, szer dán 15 óra kor
a Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si Ház ba (Nyár egy há za,
Nyáry Pál út 32)!

Je gyek 1500 Ft-os áron elô vé tel ben a Nyáry
Pál Ál ta lá nos Is ko la tit kár sá gán, va la mint 

az elô adás elôtt a hely szí nen kap ha tók. 

Az elô adás meg te kin té se 
3 éves kor alatt in gye nes!

D

ÓZ, A NAGY 
VARÁZSLÓ

BALLAGÁS ÉS BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBAN



Me sél jen ma gá ról, mi ért lett rend ôr?

Csa lá dom ban nem volt rend ôr vagy ka -
to na, így nem is volt in for má ci óm a
rend ôr ség bel sô mû kö dé sé rôl. Kö zép-
is ko la után sem for dult meg a fe jem -
ben, hogy rend ôr le gyek, de még ké -
sôbb, sor ka to na ként sem me rült ez fel
ben nem. Le sze re lé sem után egy új ság -
ban ol vas tam, hogy a Rend ôr tisz ti Fô-
is ko lá ra le het már ci vil ként is je lent -
kez ni, buz gott ben nem az iga zsá gér zet
min dig, így jó öt let nek tûnt, hogy je -
lent kez zek, bár ami kor meg tud tam
mennyi en je lent kez tek nem igen lát tam
re ményt a si ker re, de az tán még is si ke -
rült fel vé telt nyer nem bûn ügyi szak ra
és nap pa li ta go zat ra. Itt 1988-ban vé -
gez tem.

Mi lyen kö te lé kek ben dol go zott a
rend ôr ség ber ke in be lül?

Fô is ko la után a Mo no ri Rend ôr ka pi tány -
sá gon vol tam vizs gá ló, al osz tály ve ze tô,
osz tály ve ze tô, a 90-es évek má so dik fe -
lé tôl a Pest Me gyei Rend ôr-fô ka pi tány -
ság Élet vé del mi egy sé gé nél, majd a
Rab lá si Osz tály ve ze tô je ként dol goz tam
2005-ig. Ak kor él ve az át szer ve zés ad ta
le he tô ség gel el men tem nyug díj ba. Öt év
után, ami kor ala kult a Nem ze ti Vé del mi
Szol gá lat volt kol lé gá im vissza hív tak, és
én vál lal tam az új ki hí vást. Négy évig
dol goz tam ott, on nan ke rül tem vissza
Mo nor ra.

Mon da na pár szót a csa lád já ról, hol
él je len leg?

Nyár egy há zi szü le té sû va gyok, és ezt
han goz ta tom is min den hol, ahol csak
elô ke rül ez a kér dés – bár is ko lai éve im
alatt kol lé gis ta vol tam, utá na szin te
csak alud ni jár tam ha za, majd nô sü lés
után 3 évig Gyöm rôn lak tunk, 1996 óta
pe dig Mo no ron élünk. Egy fi am van, aki
vég zôs egye tem is ta és nem zet kö zi köz -
igaz ga tást ta nul.

PÓTSELEJTEZÔK ELÔTT
A MAGYAR VÁLOGATOTT

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata és Képviselô-testülete
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2015. december 19-én szombaton
a Nyáry Pál Általános Iskolában tartandó

Falukarácsonyra!
PROGRAM:

14.30 Megnyitó
Mészáros Sándor polgármester

15.00 órától ünnepi mûsort adnak
az általános iskola 2. évfolyamos diákjai,
a Napsugár Óvoda gyermekei,
a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub tagjai,
a zeneiskola és az énekkar tanulói,
valamint a Hagyományôrzô 
Szeretetcsoport tagjai.

17.00 órakor gyertyagyújtás,
majd közös ünnepi vacsora.

„S hogy ne a hóban, csillagokban,

Ne a foszlós kalácson,

Ne díszített fákon, hanem

A szívekben legyen KARÁCSONY!”

(Szilágyi Domokos: Karácsony)

ELADÓ NYÁREGYHÁZÁN!
Imádkozó Jézus festmény – irányár: 500.000 Ft

Kikészített kecskebôrök – 3.000 Ft/db
Petôfi Sándor összes költeményei (1907-es kiadás) – irányár: 50.000 Ft

Dióhéj szótárak (magyar-latin) – irányár: 30.000 Ft
Érdeklôdni a 06 (70) 202-8944 telefonszámon lehet.

APRÓHIRDETÉS

Mi lyen em lé kei van nak Nyár egy há-
zá ról?

Nem csak em lé ke im, ha nem na pi él mé -
nye im is van nak, hi szen he ten te meg -
for du lok édes anyám nál. Ha azt kér dez -
nék, mit adott ne kem Nyár egy há za,
azt mon da nám, hogy min dent! Hi szem
és val lom, hogy egy élet pá lyát az ha tá -
roz meg, hogy ki, ki tôl és mit ta nul, mi -
lyen út ra va lót kap a csa lá di kö te lé ken
kí vül is.
Ab ban a sze ren csé ben volt ré szem,
hogy Jú lia ta ní tó né ni kez dett el kis is ko -
lás ként ok tat ni, az tán Pa li bá csi, Du dás
ta nár nô és mel let tük olya nok, akik tôl
nem csak le xi ká lis tu dást, ha nem er köl -
csi, eti kai tar tást, gon dol ko dás mó dot is
ta nul hat tam. Az tán az is ko lai osz tály tár -
sak, a klub bé li ba rá tok, a ránk fi gye lô
fel nôt tek is mind ala kí tot ták a sze mé lyi -
sé ge met, ami tel jes mér ték ben meg ha -
tá roz ta a ké sôb bi utat. Je len tôs té nye zô
volt, hogy mi so ká ig együtt szó ra koz -
tunk, együtt töl töt tük a sza bad idôn ket,
prog ra mo kat szer vez tünk és bo nyo lí tot -
tunk le. Ez meg ta ní tott al kal maz kod ni,
de ugyan ak kor má so kért cse le ked ni is.

En nek mind-mind hasz nát ve szem a mai
na pig, így csak há lá val tu dok gon dol ni
szü lô fa lum ra és azok ra, akik ala kít gat -
ták az éle tem, gon dol ko dás mó dom.

Mi kor ne vez ték ki a Mo no ri Rend ôr -
ka pi tány ság ve ze tô jé vé?

2015. ja nu ár 1-jé tôl szól a meg bí zá som,
ez a jog sza bály alap ján 5 évig szól, és
adott fel té te lek fen nál lá sa ese tén to váb -
bi öt év vel meg hosszab bít ha tó, de nem
gon dol ko dom ennyi re elô re. Le he tô sé get
kap tam a ve ze tôi fel ada tok el lá tá sá ra, és
úgy gon dol tam, hogy szép do log len ne ott
be fe jez ni a pá lyát, ahol el kezd tem.

Ami kor meg kap ta a ki ne ve zé sét, fel -
mér te a te re pet, meg is mer te az ál lo -
mányt. Mit gon dolt, ho gyan to vább?

Min den ve ze tô nek meg van a ma ga ki a la -
kult ve ze té si stí lu sa, ezt igyek szik az adott,
ál ta la ve ze tett egy ség be át ül tet ni. Én még
ennyi re szer te á ga zó fel adat kö rö ket el lá tó
egy sé get nem ve zet tem, meg kel lett is -
mer nem a tel jes fel adatst ruk tú rát és ez
még má ig is tart. Ek ko ra egy ség mû kö dé -
sé nek és az ál lo mány ké pes sé ge i nek
meg is me ré se hosszabb idôt igé nyel, ha
azt va ló ban ala po san akar juk meg ten ni.

Ho gyan kezd te a mun kát, mint a tér -
ség rend ôr ka pi tá nya?

Azt mond tam az el sô be mu tat ko zá som
so rán – mi u tán vá zol tam, hogy mik az
alap ve tô el vá rá sa im – hogy én csak egy
dol got ígé rek. Szol gál ni fo gom a ka pi -
tány sá got, mun ka tár sa i mat, és raj tuk ke -
resz tül a rend ôr sé get. Az a cé lom, hogy
így szol gál jam a ka pi tány ság te rü le tén
élô ket vagy ide ér ke zô ket, hogy nyu ga -
lom ban és biz ton ság ban él je nek.
Sze ret ném, ha a mun ka tár sa im nyu god -
tak és ki e gyen sú lyo zot tak len né nek, sze -
res se nek a Mo no ri Rend ôr ka pi tány sá gon
dol goz ni, hi szen ak kor biz to san ered mé -
nyes lesz a mun ká juk.

Mi lyen irány vo na lat sza bott meg
ma gá nak?

Nincs elô re meg sza bott irány vo nal,
nem ha tá roz tam meg elô re mi és ho -
gyan fog tör tén ni, hi szen min dig az
adott hely zet hez kell di na mi ku san al -
kal maz kod ni.
Az biz tos, hogy ak kor men nek jól a
dol gok, ha ki szá mít ha tó és kon zek -
vens a ve ze tés, ha nem csak kö ve tel,
ha nem meg te rem ti ah hoz a fel té tel -
rend sze re ket és ez alatt nem csu pán
az anya gi-tech ni kai esz kö zö ket ér tem,
ha nem azt is, hogy azt le het meg kö ve -
tel ni, amit az ál lo mány tud is, te hát
hang súlyt kell fek tet ni a kép zés re és
az ok ta tás ra is. Nem elég azt mon da -
ni, hogy va la mi nem jó, meg kell mon -
da ni mi ért nem jó, és mi tôl lesz jó.

A te le pü lé sek ön kor mány za ta i val
mi lyen a kap cso la tuk?

En nek meg íté lé se min dig két ol da lú,
én úgy lá tom, hogy ki vé tel nél kül har -
mo ni kus és na gyon kor rekt. Csak se gí -
tô kész sé get ta pasz tal tam ed dig az ön -
kor mány za tok ré szé rôl, ter mé sze te sen
igyek szünk fi gye lem be ven ni a vá ro -
sok, te le pü lé sek ér de ke it a min den na -
pi mun ka szer ve zé sünk ben. A cél ja ink
ugya na zok. Fon tos, hogy nyu ga lom -
ban él je nek az em be rek, biz ton ság ban
tud ják va gyonu kat, ér té ke i ket és ne
kell jen ag gódni uk gyer me ke ik, hoz zá -
tar to zó ik biz ton sá gá ért.

Ön sze rint mi lyen a rend ôrök tár sa -
dal mi meg íté lé se?

Én úgy lá tom, hogy alap ve tô en jó, és
ezt alá tá maszt ják a kö zel múlt ban ké -
szült fel mé ré sek is. Az el múlt hó na -
pok ban na gyon sok se gí tô kész és tá -
mo ga tó vé le mény ju tott el hoz zám,
ami szin tén ezt mu tat ja.

Mi lyen ter vei van nak a jö vôt il le-
tô en?

Dol goz ni és szol gál ni!

Ka pi tány Úr nak si ke res mun kát, a la -
ko sok kal mi nél jobb és szo ro sabb
együtt mû kö dést, és jó egész sé get kí -
vá nunk!

SZ.T.
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„Sok mindent köszönhetek Nyáregyházának.”
Beszélgetés Baár Pál rendôr ezredessel,

a Monori Rendôrkapitányság vezetôjével

MEGHÍVÓ
FALUKARÁCSONYRA

INTERJÚ EZ+AZ

Szurkoljunk együtt a magyar labdarúgó-válogatottnak 
a norvégok elleni pótselejtezô mérkôzéseken 

a Kovács István Mûvelôdési Házban!

Szeretettel várunk 
mindenkit november 

12-én (csütörtökön) és 
15-én (vasárnap) 20 órától.

HAJRÁ 
MAGYAROK!



Nyáry Pál Nyug dí jas Klub a
fel sô nyá regy há zi ma já lis sal kö -
szön töt te a nya rat. Kiss Ta más

kép vi se lô (szer ve zô) úr ké ré sé re tag ja -
ink bab gu lyást fôz tek és lán gost sü töt -
tek a je len lé vôk nek. Nagy si kert arat tak.

Jú ni us 20-án 35 fô vel kép vi sel tük klu -
bun kat a Pi li si Kis tér sé gi Ta lál ko zón,
amit a Ba rát ság klub szer ve zett. Igé nyes
mû sor, fi nom ebéd volt, jó szer ve zés sel.

Jú li us 14-én ön kor mány za ti pá lyá za ti
tá mo ga tás ból Eger be men tünk (a busz
költ sé gét a pá lyá za ti összeg bôl fi zet -
tük). Vá ros né zô kis vo nat tal meg te kin -
tet tük a ne ve ze tes sé ge ket. Az Eg ri
Szé kes egy ház ban Ka to na püs pök úr
fo ga dott ben nün ket. Ter mé sze te sen a
Szép asszony Völ gyet is meg lá to gat tuk,
kós tol tunk a fi nom eg ri bor kü lön le ges -
sé gek bôl. Ha za fe lé sé tát tet tünk az
eger sza ló ki só domb hoz. Az es ti órák -
ban jó ked vû en, da lol va ér ke zett meg
Nyár egy há zá ra az 53 fô.

Jú li us 17-én Al ber tir sá ra men tünk
25-en, az ön kor mány za ti strand-nap ra.
Jó idô, jó mû sor, ke vés bé jó ebéd volt.

Au gusz tus 20-án 130 fô rész vé te lé vel
ba rá ti össze jö ve telt szer vez tünk, Pi lis,
Dán szent mik lós, Mo no ri er dô klub ja i -
nak meg hí vá sá val. Az ebé det az al ber -
tir sai Szittyó ét te rem bôl ren del tük.
Tag ja ink ren ge teg sü te ményt sü töt tek.
A ven dé ge ket Ma szel Lász ló al pol gár -
mes ter úr is kö szön töt te. 5 000 Ft-tal
tá mo gat ta klu bun kat. Kö szön jük.

Ezen a ren dez vé nyen de bü tál tak szín -
ját szó ink. Volt kis iz ga lom, de fer ge te -
ges si kert arat tak.
Kö szö net Ko vács Jan csi nak, aki ren dez -
te és a fel lé pôk nek: Né meth né Jul csi -
nak, Tisz tán né Szil vi nek, Kiss né Évá -
nak, Far kas né Edit nek és Li pót né Er zsi -
ké nek. A mû sor után Tisz tán La jos
szol gál tat ta a tal pa lá va lót, min den ki
meg elé ge dé sé re.

A Nyár egy há za Fesz ti vá lon tag ja ink
a meg nyi tás tól a zá rá sig je len vol tak.
5-én fi nom reg ge li vel kezd tük a na pot,
ebéd re 200 töl te lék kel ké szí tet tünk
ká posz tát. Szín ját szó ink itt is fel lép tek,
si ke rük volt.

Ok tó ber 6-án fák lyás fel vo nu lá son
vet tünk részt, 10-én pe dig Mé szá ros
Sán dor pol gár mes ter úr kö szön töt te az
Idô sek Vi lág nap ja al kal má ból a fa lu
„szép ko rú” la kó it.

A Nyug dí jas Klu bunk Má rai Sán dor
sza va it pró bál ja meg va ló sí ta ni mun ká -
ja so rán: „Az élet gaz da gabb lesz, ün ne -
pibb és em be ribb, ha meg töl töd a hét köz na -
pok né hány per cét a rend kí vü li vel, az em be -
ri vel, a jó in du la tú val és az ud va ri as sal,
te hát az ün nep pel.”

KRA VECZ LÁSZ LÓ NÉ I EL NÖK

ver se nyen 17 fô nyár egy há zi la kos je lent meg. Öröm mel üd vö zöl tük a ver seny -
zôk kö zött Tóth Bé la la ko sun kat, aki itt a pá lya csú csot tart ja. Pol gá ra ink
mel lett meg je len tek pi li si és dá no si la ko sok is 9 fô vel. A baj nok sá got a

fegy ver el mé le ti és bal eset biz ton sá gi ok ta tás után le bo nyo lí tot tuk.

„Nyár egy há za lô baj no ka” cí met Mik lós Gá bor pi li si la kos nyer te el.
2. he lye zést Tom pa Pál nyár egy há zi la kos,
3. he lye zést Gor ni csár Ruszlàn pi li si la kos ér te el.

Kü lön öröm volt, hogy több hölgy ver seny zô is meg mé ret te ma gát.
1. he lye zést Kiss Dó ra Ta ta bá nyai la kos sze rez te meg.
2. he lye zést Ják fal vi Ág nes pi li si la kos,
3. he lye zést Tol la si Zsu zsan na nyár egy há zi la kos ér te el.

A dí ja kat – a Pol gár mes te ri Hi va tal ál tal biz to sí tott ku pát, ér me ket és ok le ve le ket –
Fad gyas Ká roly a Nyáry Pál Lö vész Klub tit ká ra ad ta át a ké sô es ti órák ban. 
A klub ve ze tô sé ge kö szö ni a hi va tal ál tal biz to sí tott pá lya kar ban tar tá si mun ká la tok
el vég zé sét is az ott dol go zók nak.

FADGYAS KÁROLY I TITKÁR I FOTÓ: MAITZ LÁSZLÓ

Tisz telt Nyár egy há zi La ko sok!

öbb la kos jel zé se alap ján tá jé koz -
tat juk Önö ket, hogy te le pü lé sünk
te rü le tén be teg sé ge ket ter jesz tô

vagy egész ség ügyi szem pont ból ká ros
rág csá lók (pat ká nyok) je len tek meg.

Az egész ség ügyi kár te vôk el le ni vé de -
ke zés rôl, a költ sé gek fe de zé sé rôl, va la -
mint a szük sé ges rend sza bá lyok és el já -
rá sok vég re haj tá sá ról az érin tett te rü let
vagy épü let tu laj do no sa (bér lô je, hasz -
ná ló ja, ke ze lô je), il le tô leg a gaz dál ko dó
szerv ve ze tô je vagy üze mel te tô je (a
to váb bi ak ban együtt: fenn tar tó ja) kö te -
les gon dos kod ni (a fer tô zô be teg sé gek
és a jár vá nyok meg elô zé se ér de ké ben
szük sé ges jár vá nyü gyi in téz ke dé sek rôl
szó ló 18/1998. (VI. 3.) NM ren de let 36.
§. (4) be kez dés).

A vé de ke zés leg ha té ko nyabb for má ja a
meg elô zés. A leg na gyobb gon dot a kü -
lön fé le mû sza ki hi á nyos sá gok (pl. be tört
ab lak, lyu kak, hi ány zó rá csok, ki rá gott
nyí lá szá rók, stb.) meg szün te té sé re kell
for dí ta nunk. Ezál tal ugyan is je len tô sen
meg ne he zít het jük a rág csá lók be ju tá sát
az épü le tek be. A sze me tet min dig zár tan
(jól zá ró kon té ne rek ben, ku ká ban) tá rol -
juk, le he tô leg el ke rít ve, hogy a kó bor ku -
tyák és macs kák se fér hes se nek hoz zá.

A ki szó ró dott, könnyen hoz zá fér he tô sze -
mét ugyan is ki vá ló táp lá lék for rás a rág -
csá lók szá má ra.
A pat ká nyok ál tal gyak ran lá to ga tott te rü -
le te ken ugyan ak kor ér de mes fo lya ma -
to san ir tó szert ki he lyez nünk és el len -
ôriz nünk a fo gyást még ak kor is, ha
át me ne ti leg nin cse nek rág csá lók
okoz ta prob lé mák.

A szük sé ges ir tó te vé keny sé gek el -
vég zé sét az Ön kor mány zat az in gat -
lan tu laj do no sok ren del ke zé sé re bo -
csáj tott zárt ete tô sze rel vé nyek biz to -
sí tá sá val kí ván ja elô se gí te ni.
Kér jük, hogy a szük sé ges mennyi ség
fel mé ré sé hez szí ves ked je nek ez irá -
nyú igé nye i ket 2015. de cem ber 10.
nap já ig a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri
Hi va tal ban je lez ni!

NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Öröm mel ér te sí tek 
min den kit ar ról, hogy 
az 5. Nyár egy há za 
Fesz ti vál ra meg hir de tett 
lô baj nok sá got 
si ke rült be pó tol nunk. 
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GAZDAG PROGRAMOKKAL
ZÁRULT A NYÁR…

LÖVÉSZVERSENY EREDMÉNYEI

FELHÍVÁS RÁGCSÁLÓIRTÁSRA
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KÖZÉLET KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Szeretettel 
várlak titeket 

december 4-én és 5-én 
10-tôl 16 óráig

Nyáregyházán, az iskola elôtt 
felállított házikómba!

Mikulás

KEDVES GYEREKEK!
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öz sé günk ben 2015. szep tem ber
1-jén is mét ta lál koz hat tunk ün nep -

lô ru hás di á kok kal, hi szen ek kor ke rült
meg ren de zés re a tan év nyi tó ün nep ség,
mely re ki csik és na gyok egya ránt si et -
tek. Az is ko lá ban nagy volt a zson gás:
a va ká ció el múl tá val ré gi és új osz tály -
tár sak ta lál koz tak, az el sô sök pe dig
iz ga tot tan vár ták, mi lyen is az év nyi tó?
Az is ko la meg telt di á kok kal, pe da gó-
gu sok kal, szü lôk kel.

A Him nusz kö zös el ének lé se után az 1.
osz tá lyo sok elô adá sa kö vet ke zett,
mely ben el bú csúz tak az óvo dá tól, óvó
né nik tôl és egy ben kö szön töt ték a ta ní -
tó né ni ket is. Ezt kö vet te a 3. év fo lya -
mos ta nu lók mû so ra, mely re au gusz tus
utol só he té ben nagy sze re tet tel és ki -
tar tás sal ké szül tek.

Ez után Ke me nár Lász ló né igaz ga tó asz-
szony mon dott ün ne pi be szé det, mellyel
meg nyi tot ta a 2015/2016-os tan évet.
Ez után a TETZ Mû vé sze ti Is ko la ve ze tô -
je mu tat ta be né hány szó ban az is ko -
lánk ban újon nan in du ló tánc- és gra fi ka
ok ta tást. Vé gül Zsó tér Gab ri el la, a
Ze ne is ko la ve ze tô je tá jé koz tat ta a ta-
nu ló kat és a szü lô ket a be i rat ko zás sal
kap cso lat ban.

Az ün nep ség a Szó zat kö zös el ének lé -
sé vel ért vé get.

2015. ok tó ber 2-án ke rült meg ren de zés re a pi li si Gu bá nyi
Ká roly Ál ta lá nos Is ko la me zei fu tó ver se nye a Ger jé nél. 

agy örö münk re di ák ja ink szép szám ban je lent kez tek a
meg mé ret te tés re. A ver se nyen kor osz tá lyon ként in dul tak

a gye re kek, a ver seny táv is kor osz tá lyon ként vál to zott.
Má so dik kor cso port: 1000 m
Har ma dik kor cso port: 1500 m
Ne gye dik kor cso port: 2000 m
Kor cso por ton ként kü lön lá nyok és fi úk áll tak a rajt vo nal mö gé.

HE LYE ZET TEK:
• A má so dik kor cso port fi úi kö zül Hor váth Dá ni el 4. osz tá lyos

ta nu ló el sô he lye zést ért el, és kü lön dí jat ka pott a kor cso -
port já ban leg jobb ered mé nyért.

• A má so dik kor cso port lá nyai kö zül Ma gyar Or so lya 3. osz tá -
lyos ta nu ló har ma dik he lye zett lett.

• A har ma dik kor cso port fi úi kö zül Kob lencz Ba lázs 6. osz tá -
lyos ta nu ló har ma dik he lye zést ért el.

• A ne gye dik kor cso port lá nyai kö zül Csu por Fan ni 7. osz tá lyos
ta nu ló har ma dik he lye zett lett.

A he lye zet te ken kí vül még sok ta nu lónk ért el szép ered -
ményt. So kan múl ták fe lül sa ját ké pes sé ge i ket, ha tá ra i kat.

Iga zán büsz kék le he tünk is ko lánk ta nu ló i nak ered mé nye i re.
Re mél jük jö vô re is so kan je lent kez nek majd a fu tó ver seny re,
és sok érem mel té rünk ha za.

osszú ki ha gyás után, 2015. szep tem ber 28-án is mét
DÖK na pot tar tot tunk az is ko lá ban.

A prog ram 8 óra kor di ák par la men ti ülés sel kez dô dött.
A gye re kek el mond hat ták ké ré se i ket, ész re vé te le i ket, ja -
vas la ta i kat a ve ze tô ség fe lé, amely re Ma ri ka né ni nyom ban
vá la szolt. Ez után sport prog ra mok kö vet kez tek, az al só és
fel sô ta go za to sok nak kü lön hely szí ne ken. A szo mor kás idô -
já rás el len ére a gye re kek fel sza ba dul tan él vez ték a já ték
örö mét. A ki seb bek lel ke sen vet ték Ro zi ka né ni, va la mint a
szü lôk aka dá lya it. Min dez nem jö he tett vol na lét re az ô
oda adó se gít sé gük nél kül. Kö szö net ne kik!

Na gyon iz gal mas szám há bo rú ban csa táz tak Lil la né ni ve -
ze té sé vel, va la mint osz tá lyok kö zöt ti ver seny zés folyt Fe ri
bá csi val. A sport nap vé gez té vel min den ki nek járt egy Sport
sze let. Mi vel si ke res na pot zár tunk, sze ret nénk a jö vô ben is
foly tat ni…

„A gye re kek olya nok, mint a ma da rak, szük sé gük 

van fé szek re, hogy re pül ni ta nul ja nak.”

(Mag gie Gob ran)

kes pél dá ját lát hat tam szep tem ber har ma dik
hét vé gé jén az össze fo gás nak a Nyár egy há zi
Ál ta lá nos Is ko lá ban. Ezen a hét vé gén több

szü lô úgy gon dol ta, együtt sze ret né nek va la mit ten -
ni azért, hogy gyer me ke ik ott ho no sabb kör nye zet -
ben ta nul ja nak.

Szep tem ber 18-án és 19-én a 3.a osz tá lyos di á -
kok lel kes szü lei szer szá mot és ecse tet ra gad tak,
hogy a tan ter met új já, vi lá go sab bá és ba rát sá go -
sab bá va rá zsol ják. Ezen az ön kén tes szü lôi hét vé -
gén Apu kák és Anyu kák idôt, pénzt és ener gi át nem
kí mél ve együtt pa kol tak, fes tet tek, ta ka rí tot tak,
ab la kot pu col tak, füg gönyt mos tak és szô nye get
tisz tí tot tak. Ez az össze fo gás a gye re kek és az én
szá mom ra is pél da ér té kû volt.

A mun ká ról, han gu lat ról és az ered mény rôl szá mos fo tó ta nús ko dik. A fes tés óta
el telt na pok alap ján a gye re kek na gyon jól ér zik ma gu kat a fris sen fes tett tan -
te rem ben, ked velt he lyük a „Me se sa rok ban” el he lye zett ka na pé, mely szin tén
szü lôi fe la ján lás ból dí szí ti a tan ter met.

„A te rem sok kal job ban tet szik ne künk, mint ré gen. A szí ne mo gyo ró szí nû és

szé pek a de ko rá ci ók és vi lá go sabb is.” (Micz kó Pat rí cia, To kai Szó fia Amá lia)

„Azt gon do lom, hogy na gyon szép lett a te rem és na gyon meg di csé rem a

szü lô ket.” (Bál int Lac kó)

„Az tet szik ne kem a fris sen fes tett te rem mel lett még, hogy a TV-szek rény aj ta ja

vissza ke rült a he lyé re.” (Erôs Ta más)

„Na gyon sze ret jük a ka na pét, mert na gyon jó a szí ne és ké nyel mes.” (Ke menc zei
Ta más, Amb rus Krisz ti án, He ge dûs Ba lázs)

„Na gyon sok min dent kap tunk, megp ró bá lunk vi gyáz ni rá, hogy so ká ig szép ma rad jon.

Kö szö nöm a szü lôk nek, hogy sok mun kát ál doz tak ránk.” (Amb rus Krisz ti án)

„Na gyon szép a te rem. Kö szön jük a szü lôk nek!” (Kob lencz Kris tóf, Zsuf fa Ni ko lett)

Bál int Lász ló, Bál int né Ko csis Kla u dia, Ber nu la Bet ti na, Czi rá né Ba ár Ka ta lin,
Erôs Pé ter né, Ke menc ze i né F. Ber na dett, Kob lencz Ba lázs, Kob lencz And rea,
Led nicz ki Tün de, Len gyel Bri git ta, Lip ták Vik tó ria, Me zei Ani ta, Szen ti vá nyi Já nos,
Zsuf fa Ti bor né

Kö szön jük Ne kik!
RA BI ANI TA I OSZ TÁLY FÔ NÖK

z el sô to vább ta nu lás dön té se 8. osz tály ban vá lik ak tu á lis sá.
En nek a dön tés nek a meg ho za ta la ko moly át gon do lást kí -

ván mind a gyer mek tôl, mind a szü lô ré szé rôl. Eb ben sze ret nénk
mi, osz tály fô nö kök se gít sé get nyúj ta ni.

Idén má so dik al ka lom mal in dul tunk út nak a gye re kek kel és
ke res tünk fel cé ge ket, ahol kör be ve zet tek min ket, rö vid szak mai
be mu ta tó val is mer tet ték meg az adott szak mát a mes te rek és
a bolt ve ze tôk di ák ja ink nak. Ta vasszal Ma szel La ci bá csi tar tott
ne künk egy in te rak tív be mu ta tót az is ko lá ban. Ok tó ber 13-án
pá lya vá lasz tá si ki ál lí tá son vet tünk részt Ve csé sen, majd pe dig a
kör nyék be li kö zép is ko lák nyílt nap ja it te kin tet tük meg. Ter ve ink
kö zött sze re pel egy össze vont szü lôi ér te kez let, aho vá pá lya vá -
lasz tá si ta ná csa dó és elô adó ér ke zik, hogy to váb bi el iga zí tást
és se gít sé get nyújt son a csa lá dok nak a vég le ges is ko la il let ve
szak ma ki vá lasz tá sá ban.

NYÁR EGY HÁ ZI NYÁ RI 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
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Hírek az iskola életébôl
Tanévnyitó

GYE RE KEK MOND TÁK:

A KRE A TÍV CSA PAT TAG JAI:

HELYEZETTEK:

GUKA mezei futóverseny

AZ ÖSSZEFOGÁS NAPJA
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NYÁR(Y)FAFORGÁCSOK

Pályaválasztás elôtt
A

DÖK nap



ég re el ér ke zett a vár va várt nap, a
gye re kek nagy iz ga lom mal vá ra -
koz tak az is ko la elôtt szep tem ber

17-én reg gel a busz ra vár va. Öröm te li
pil lan tá suk kal bú csúz tak el szü le ik tôl és
in dul tunk a Ba la ton fe lé. Már a bu szon
na gyon iz ga tot tá vál tak a ta nu lók, hogy
mi kor lát hat ják meg a ma gyar ten gert.

Negy ven gye rek bôl né hány nak el ôször
ada tott meg, hogy meg pil lant hat ták a
Ba la tont. Öröm mel vet ték bir to kuk ba a
fa ház szo bá it, ágya it, há rom nap juk „új
ott ho nát”. Tá bo runk a Ba la ton par ton he -
lyez ke dett el, így meg ér ke zé sünk után
rög tön be le gá zol hat tunk a Ba la ton ba…

Dél után meg is mer ked tünk tá vo lab bi
kör nye ze tünk kel, Fo nyód li get tel egy sé ta
al kal má val. Va cso ra után kö zö sen gyö -
nyör köd tünk a ba la to ni nap le men té ben.

Sö té te dé sig vi dám per ce ket töl töt tünk
el a ját szó té ren és strand-röp lab dá zás
köz ben.

Más nap ko ra reg gel az ér dek lô dô gye -
re kek kel meg te kint het tük a ba la to ni nap -
fel kel tét. Dél elôtt a tá bor még fel fe de zet -
len te rü le te it jár tuk be, majd új ra az
öröm te li já té ké lett a fô sze rep. Új él -
ményt nyúj tott a röp lab dá zás, me lyet
öröm mel, szin te hobby szin ten ûz tek a
gye re kek. A nap fo lya mán új ra meg már -

Al bert Ot tó • Ál lo más Pék ség • Ban gó Pet ro nel la • Bar BÁR • Bar tos An dor • Ben kô Zol tán • Ber nu la Ilo na, Me se presszó • BFB
plus Kft. • Bor gu la Má ria • Czi ra Aran ka • Csák Im re • Cser nai Ist ván • Cser nai Zsa nett • Da bas Te le ví zió • Dan no na Rec
Stu dio • De ák Zol tán • Dió fa Pék ség • Di van na for ma tánc egye sü let • Eger sze gi Jó zsef • Ep res-Trans Kft. • Dr. Far kas Lász ló, Nyáry
Far kas Kft. • Dr. Fá ber No é mi • Fá bi án Fe lí cia • Fá bi án Ti bor • Faj ka La jos • Fa-Ko vi Kft. • Far kas Já nos né • For gács Jó zsef né
For gács Szi mo net ta • Fo ur tis si mo ze ne kar • Gáb risch né Dé zsi Krisz ti na • Ga me dan ce • Ge Mi ni Te le ví zió • Gó dor kis bolt
Gran de-Transz Kft. • Dr. Gru ber Csa ba, Dió fa Gyógy szer tár • Ha gyo mány ôr zô Sze re tet cso port • Dr. Haj du he gyi Ág nes • Happy
Tej ter mék Kft. • He ve si Dá vid • Hi das tü zép • Ho mon nay Ta más • Il lés Féd ra • Ilo na vi rág bolt • Ir ka-fir ka • Jár ka Já nos
Je rus ka Lász ló • Kal már Ta más • Ke me nár Lász ló • Ke me nár Lász ló né • Ke indl né Ho mo la Tí mea • Kiss Ta más • Ko csis An tal
Kö ve cses Csil la • Kra vecz Lász ló né • Kri zsán Mi hály • Kri zsán Mi hály né • Kun Mar ti na • La já né Ku ris Lo ret ta • Led nicz ki Tün de
Ma jer Ádám né • Ma ku la Fló ri án • Ma la ta Im re, 100 Ft-os bolt • Ma ros vá ri Ág nes • Ma ros vá ri Lász ló né • Ma ros vá ri né Gon di
Va lé ria • Ma szel Lász ló • Ma szel Pál né • Ma szel Ta más • Mé szá ros Lil la • Mé szá ros Mi hály • Mé szá ros Mi hály né • Mé szá ros
Sán dor • Mesz jár Mó ni ka • Ná dor Jó zsef • Nagy há zi Pá lin ka Kft. • Né meth Gá bor né • Nyáry Pál MGTSZ • Nyáry Pál Nyug dí jas
Klub • Orosz Lász ló né • Or szág Mi hály And rás • Öl ve di né Bo zó ki Be á ta • PA CO 78 Bt. • Pál fi Ist ván • Party Drinks Coc ta il bar
Pász tor And rea • Pász tor Ká roly né • Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet • Pá va Ibo lya • Pen ta Kft. • Pest Me gye Ön kor mány za ta • Pin tér
Er zsé bet • Pla tán Fit ness • Princz Ist ván né • Princz Mi hály • Qu a li roll Hun gary Kft. • Rab né Ná ná si Esz ter • Rácz Éva • Rácz
Krisz ti án • Rácz La jos né Ad ri enn • Rácz Lász ló • Rá dió Da bas • Ré gió Lap ki adó Kft. • Re ich Re ná ta • Re ich né Tal lá rom Györ gyi
Re vák Ke vin • Re vák No é mi • Re vák né Ser fô zô Mó ni ka • Ri már Vil mos né • Riz ma jer Csa ba • Riz ma jer Jó zsef • Roz man Jó zsef
Sa va nya-ker • Ser fô zô Jó zsef né • Sin ka Kft. • Soly mo si Zol tán • Sport Ven dég lô • Ste ijsz kál né He ge dûs Már ta • Sza már
Ital disz kont • Szar vas ven dég lô • Szat má ri-ízek Kft. • Szed re si né Szla ma Tí mea • Sze me ré di Il lés, Hang má nia • Szi tó An na má ria
Szi tó Hen ri et ta • Szi tó Sán dor • Szi tó Sán dor né • id. Szi tó Sán dor • Ta tár Gusz táv né • Tóth And rás • Tóth Ár pád • Tóth
Ka ta lin, lot tó zó • TS Gast ro Kft. • Tun ner Ta más • Var ga Mi hály • Ve cse rek Ibo lya • Ver bói Ta más • Vesz tegh Ist ván né • Wil li ams
Te le ví zió • Zin ger Fru zsi na Zel ma • Zu bor Esz ter
Kö szön jük a Nap su gár Óvo da és a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la pe da gó gu sa i nak és tech ni kai dol go zó i nak, a Pol gár mes te ri Hi va tal
mun ka tár sa i nak, te le pü lé sünk köz mun ká sa i nak va la mint di ák mun ká sa i nak se gít sé gét.
Az „Egész ség nap” le bo nyo lí tás ban nyúj tott anya gi és egyéb jel le gû tá mo ga tá sát a Ma gyar Vö rös ke reszt Nyár egy há zi Alap szer ve ze -
té nek, va la mint te le pü lé sünk or vo sa i nak.
Kö szön jük a ren dez vény biz to sí tá sát a Kos suth La jos Nem ze tôr Egye sü let nek, a Nyár egy há zi Pol gár ôr és Ön kén tes Tû zol tó Egye sü let nek,
va la mint a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság és a Pi li si Rend ôr ôrs kö te lé ké ben a ren dez vény ide je alatt ná lunk szol gá la tot tel je sí tô rend ôrök nek.
A Far kas Lász ló Em lék tor na szer ve zé sét és le bo nyo lí tá sát Csák Im ré nek, Cser nai Ist ván nak, Al bert Ot tó nak, Faj ka La jos nak, Hu szák
Dá vid nak, Mi lo szer ni Lász ló né nak és Csô ke Ju li an ná nak.

tóz hat tunk a gye re kek örö mé re a Ba la -
ton ban. A tá bor ve ze tô sé ge egy kul tu rá lis
prog ram mal ked ves ke dett a tá bo ro zók -
nak az es te so rán. Egy mo dern mu si cal
fel dol go zást, slá ge re ket hall gat hat tunk
meg. Az est fény pont ját a dis co ko ro náz -
ta meg.

Mi kor reg gel fe léb red tünk, szin te bú -
csú zott tô lünk a Ba la ton a tá bo ro zás
utol só nap ján. Az idô já rás is si rat ta a bú -
csú zó gye re ke ket, a szép ké sô nyá ri em -
lé ke ket. Ha za uta zá sunk elôtt Fo nyó don
meg te kin tet tük a vár he gyi ki lá tót, ahon -
nan fe lejt he tet len ki lá tás nyílt a Ba la ton -
ra és a kör nye zô he gyek re. Majd még
egy szer el akar tunk bú csúz ni a Ba la ton -
tól, így a mó lón meg is tet tük.

Az idô já rás ke gyes volt hoz zánk él vez -
het tük a vé nasszo nyok nya rát. Fá rad tan,
új is me re tek kel tel ve és fe lejt he tet len él -
mé nyek kel tér tünk ha za.

NYÁR EGY HÁ ZI NYÁ RI 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

gy szer min den so ro zat nak vé ge
sza kad, de nem gon dol tam vol -
na, hogy az is ten tisz te let ilyen

rö vid éle tû lesz. Jó volt kü lön bö zô val -
lá sú em be re ket együtt lát ni az ige hir de -
té se ken. Az is ten tisz te le te ken olya nok
is részt vet tek, akik egyik fe le ke zet hez
sem tar toz tak, nem val lás gya kor ló ak.
Úgy gon do lom, ren dez vé nye ink mél tó
le zá rá sa volt az is ten tisz te let.

Töb ben, kü lön bö zô val lá sú em be rek
meg kér dez ték tô lem az oko kat, hogy
idén mi ért ma radt ez el. Volt olyan is,
aki az ön kor mány zat hi bá já nak rót ta
ezt fel. Min de zek mi att ezú ton is sze ret -
ném egy-két tény rôl tá jé koz tat ni a
nyár egy há zi pol gá ro kat.

zep tem ber el sô he te több ok -
ból is fon tos gyer mek és fel nôtt
szá má ra egya ránt. A di á kok

meg kez dik is ko lai ta nul má nya i kat,
köz ben las san ké szü lôd nek a Nyár -
egy há za Fesz ti vál ra.

Nem tör tént ez más képp eb ben
az év ben sem. Di ák ja ink kéz mû ves
fog la ko zá so kon, rajz- és tech ni ka
órá kon lel ke sen dí szí tet ték is ko lán -
kat a szom ba ti egész ség nap ra.

Si ke re sen zá rult a nap, hi szen a szû rô vizs gá la to kon és a
vér adá son is szép szám mal vet tek részt la ko sa ink és ven dé -

ge ink. Ezú ton is sze ret nénk kö szö -
ne tet mon da ni va la mennyi egész -
ség ügyi dol go zó lel ki is me re tes mun -
ká já ért. 

Ezen a na pon nyi tot ta meg ka pu it
az is ko la tör té ne ti ki ál lí tás is, me lyet
is ko lánk ala pí tá sá nak 150. év for du -
ló ja al kal má ból ren dez tünk be. Kö -
szön jük min den lel kes pol gá runk nak
tár gyi em lé ke ik ren del ke zé sünk re
bo csá tá sát, és az ön kor mány zat

se gít sé gét. A ki ál lí tás to vább ra is nyit va tart is ko lai idô ben.
Ezú ton is vár juk ér dek lô dô lá to ga tó in kat!

A fesz ti vál fô szer ve zô jé vel ke vés sel a
ren dez vény elôtt Ke le men Nor bert kö -
zöl te, hogy a lel ké szek kö zös dön té se
alap ján nem tart ják meg az öku me ni -
kus is ten tisz te le tet. A lel kész úr tól
meg kér dez tem az oko kat, hogy mi ért
nem foly ta tó dik ez a szép ha gyo mány,
ami már év ele jén, a már ci u si Nyár fa-
L ev él új ság ban mind a re for má tus,
mind a ka to li kus egy há zi ren dez vé -
nyek kö zött meg hir de tés re ke rült.

A kö vet ke zô in do ko kat hoz ta fel:
A re for má tus pres bi té ri um dön tött,
hogy nem vesz nek részt az is ten tisz te -
le ten. Kér dé sem re, hogy mi en nek az
oka, azt kö zöl te ve lem, hogy az egyik
ok, hogy oka fo gyot tá vált az is ten tisz te -

let, mert a 600 éves év for du lón volt ér -
tel me, a töb bi az fel es le ges volt. Kö vet -
ke zô in do ka, hogy a ka to li ku sok ke ve -
sen vet tek részt az is ten tisz te le ten.
Az is ten tisz te le tet za var ta, hogy köz -
ben az köz mun ká sok rá mol tak, és a vil -
lany sze re lô is dol go zott. Ez ko ráb ban
saj nos va ló ban elô for dult, de ta valy
már er re is kü lön oda fi gyel tünk, hogy
ilyen ne tör tén jen. Be szél ge té sünk vé -
gén kö zöl te ve lem, hogy az ön kor -
mány zat nem fe let tes szer ve az egy há -
zak nak, és sem mi fé le rá ha tá sunk nincs
a mû kö dé sük re. Eb ben tel je sen iga za
van lel kész úr nak, mi csak kér tünk. Saj -
nos a má sik két fe le ke zet ve ze tô jé nek
in do ka szá mom ra is me ret len, és azért a
re for má tus lel kész urat kér dez tem
meg, mert ô volt a szó vi vô jük és a le -
mon dás kez de mé nye zô je.

MA SZEL LÁSZ LÓ I AL POL GÁR MES TER

A korábbi években a Nyáregyháza Fesztivál lezárása 
a vasárnapi ökumenikus istentisztelettel történt. 
Az idei lett volna az 5. alkalom – ami sajnos elmaradt…

2015 tavaszán pályázatot nyújtottunk be az ôszi táborozásra,
az Erzsébet Program keretén belül. Nagy örömünkre 
a pályázatot megnyertük, így a két 4. és 5. osztály egy 
élményekkel és örömökkel teli 3 napos táborban vehetett részt.
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VÉGET ÉRT EGY HAGYOMÁNY…

E

Vénasszonyok nyara a Balatonnál

AZ 5. NYÁREGYHÁZA FESZTIVÁL 
TÁMOGATÓI, SEGÍTÔI, KÖZREMÛKÖDÔI

V

S

OKTATÁS-NEVELÉS KÖZÉLET

Mozgalmas hétvége az iskolában



o tyinsz ki né Gaj dos Szil via Pi -
lis rôl át já ró szol gá la ta gyü le ke -
ze tünk fel len dí té sét ered mé -

nyez he ti, hi szen az if jú sá gi mun ka
ki emel ke dô fon tos sá gú. Be in dult a
köz pon ti óvo dá ban a hi tok ta tás, és az
is ko lai hi tok ta tás nak há la a szer ve zett
al kal ma kon már több gyer mek is jó
kedv vel részt vett.

Sok terv vel ér ke zett hoz zánk, mely -
nek el sô lé pé se a min den va sár nap
11:30-kor el in dult Va sár na pi Is ko la
lét re ho zá sa a gyer me kek ré szé re, mely -
re min den kit sze re tet tel hí vunk és
vá runk!

á jé koz tat juk Önö ket,
hogy 2015-ben és 
a kö vet ke zô évek -

ben sem tör té nik ház hoz
me nô egy ház fenn tar tói
já ru lék gyûj tés. Bí zunk az
Ön lel ki is me re té ben, se gí tô
szán dé ká ban!

Tisz te let tel kér jük, hogy amennyi ben le he -
tô sé ge van kész pénz be fi ze té si la pon a he lyi
Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél szí ves ked jen
be fi zet ni egy ház fenn tar tói já ru lé kát (éven -
kén ti díj). A köz le mény ro vat ba „Név, 2015.
Egy ház fenn tar tói já ru lék” meg jegy zést kér -
jük fel tün tet ni. Le he tô ség van a temp lom ban
min den va sár nap 11:30- tól tör té nô szem -
élyes be fi ze tés re is pénz tá ro sunk, Li pót Zsolt
fel ke re sé sé vel.

Az összeg a pres bi té ri um dön té se alap ján:
fel nôtt, dol go zó: 6000 Ft, nyug dí jas, di ák:
3000 Ft. Tá mo ga tá sát gyü le ke ze tünk fenn tar -
tá sá ra, s épü lé sé re for dít juk.

Kér jük Önö ket, hogy ren dez zék tar to zá -
su kat, mert eb ben az év ben jó val ke ve sebb

sze mély tôl ér ke zett be a tá mo ga tás, mint a
ta va lyi év ben, mely gyü le ke ze tünk költ ség -
ve té sét meg vi se li.

Szám la szám: 
65100101-10100565

Li pót Zsolt 
pénz tá ros te le fon szá ma: 

06-70-386-2596

Sze ret ne meg szó lí ta ni min den evan -
gé li kus és fe le ke zet hez nem tar to zó
gyer me ket, fi a talt.

Kér jük, se gít sék Önök is ôt a mun ká -
já ban, hi szen az if jú ság a gyü le ke zet
egyik alap kö ve.

Az Úr Jé zus ezt mond ta: „En ged jé tek
hoz zám jön ni a gyer me ke ket és ne tilt sá tok
el ôket, mert ilye ne ké az Is ten nek or szá ga”.

LI PÓT ZSOLT I PRES BI TER

A NYÁR EGY HÁ ZI EVAN GÉ LI KUS EGY HÁZ -
KÖZ SÉG PRES BI TÉ RI U MÁ NAK NE VÉ BEN

i zen két évet vár tunk ar ra, hogy a
temp lom tér után el ké szül hes sen a
to rony rész is. Há rom év alatt ké -

szült el, mi vel az anya gi esz kö zö ket is elô
kel lett te rem te ni. 2013-év ben az ala po -
kat rak tuk le, 2014-ben a fal azat és a te -
tô ké szült el, majd 2015-ben a nyí lá szá -
rók, a va ko lás és a bel sô mun ká la tok, vé -
gül a bur ko lás és fes tés.

Jó volt lát ni, aho gyan a kis ima ház ból
temp lom szü le tik, a kis csú nyács ka, be -
fe je zet len nek tû nô ima ház ból az ar ra já ró
em ber egy szép és igé nyes temp lo mot lát
ma. A fa lu ékes sé ge le het a temp lom, az
ég re mu ta tó csil lag gal, meg kon du ló, lágy
han gú ha rang já val. Kö szö net ér te, a tem-
p lom hom lok za tán el he lye zett táb la sze -
rint, a jó aka ra tú em be rek nek, az ada ko -
zó szán dé kú re for má tu sok nak, evan gé li -
ku sok nak és ró mai ka to li ku sok nak. Kö -
szö net Tóth Jó zsef né asszony test vé rünk
csa lád já nak, fi a i nak, mi vel ez a csa lád fi -
zet te a ha rang ön té sé nek és vil la mo sí tá -
sá nak tel jes költ sé gét. Kö szö net Új len -
gyel Ön kor mány za tá nak, Kép vi se lô i nek
és Pol gár mes te ré nek anya gi és er köl csi
tá mo ga tá sá ért. Kö szö net a lel kes hí vek -
nek, akik el jöt tek az ün ne pi al ka lom ra,
da col tak a hi deg gel, szél lel, és az idôn -
ként sze mer ké lô esô vel.

Az al ka lom a nem ze ti szi nû sza lag át vá -
gá sá val kez dô dött, majd a ha rang el ôször
szó lalt meg, csen gé se alatt vo nult be az
ün nep lô gyü le ke zet. Ta ka ró And rás re for -
má tus es pe res vé gez te a szen te lés szol -
gá la tát, mély és ko moly imád ság emel te
fel lel ke in ket, ér tet te meg ve lünk, hall ga -
tók kal, hogy Is ten kö zöt tünk van Szent lel -
ke ál tal. Gyô ri Pé ter Ben já min evan gé li -
kus es pe res vé gez te az Ige hir de tés szol -
gá la tát, aki ért he tô, tisz ta, Igei ta ní tást
adott a Zá ke us pél dá za tán ke resz tül. Ba -
log Esz ter evan gé li kus lel kész nô imád ko -
zott és hí vo ga tott a sze re tet ven dég ség re.
A pa lás tos lel ké szek ál dást mond tak a
temp lom és ha rang ja fel ett. Zám bo ri So -
ma szín mû vész sza va la tát hall gat hat tuk

az Ige hir de tés után. A mû vész mé lyen
bú gó hang ja elv itt né hány perc re a mû vé -
szet emel ke dett at mosz fé rá já ba. Ke le -
men Nor bert re for má tus lel kész be szá -
molt a temp lom épí té sé nek kö rül mé nye -
i rôl, vissza em lé ke zett a rég múlt ese mé -
nye i re, va la mint a to rony épí té sé nek fon -
tos ál lo má sa i ra. A kö szön té se ket Ka iz ler
Ág nes mond ta, fia And rás ad ta át ven dé -
ge ink nek a vi rá got és az em lék map pát,
mely ben a to rony és ha rang já nak fo tói
vol tak. Emel ke dett han gu lat ban, a temp -
lom fa lán lé vô fo tó ki ál lí tást néz ve vo nult
ki az ün nep lô tö meg.

Az ál ta lá nos is ko la au lá já ban for ró tea
és for ró vad disz nó gu lyás vár ta a meg -
gém be re dett ke ze ket, Vác zi Ta más sza -
kács jó vol tá ból. Majd a sü te mé nyek ka -
val kád ja kö vet ke zett és a ke men cé ben
sült ré tes. Zson gott a tö meg, be szél get -

tek az em be rek, ün ne pi szív vel vol tak
együtt. Kö szö net a szol gá lók nak, akik ta -
ka rí tot tak, mo so gat tak, fel szol gál tak, pa -
do kat, asz ta lo kat ál lí tot tak, dí szí tet tek,
le he tô vé tet ték az al ka lom pre cíz és szép
le bo nyo lí tá sát.

Min den el vég zett mun ká ért Is te né le -
gyen a di csô ség! So li Deo Gló ria.

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

A Nyár egy há zi Re for má tus Egy ház éle té ben fon tos ese mény volt
2015.10.11-én va sár nap dél után, Új len gyel ben fel szen te lés re ke -
rült a ha rang to rony és a ha rang. A temp lom kö zös tu laj don ban
van, re for má tus és evan gé li kus test vé rek kö zö sen épí tet ték. 
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Temetôtakarítás EGYHÁZFENNTARTÓI 
JÁRULÉK

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!

T

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

A Gyülekezetünkrôl bôvebb információ található a gyülekezet honlapján, cikkeiben és fotótárában: http://refnyaregyhaza.fw.hu

KED VES TEST VÉ RE INK!
2015.10.17-én (szom ba ton) 08:00-tól a ré gi evan gé li kus te me tô (Or go na
ut ca) kar ban tar tá si mun ká la tai zaj lot tak. Kö szö net Nyár egy há za
Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak és köz mun ká sa i nak a ta ka rí tás elôt ti
fû ka szá lás ban nyúj tott se gít sé gért! A mun ká la tok so rán több ször, nem
csak ezen al ka lom kor is kér tük a sí rok hoz zá tar to zó it a ta ka rí tá sok ban
va ló rész vé tel re vagy bár mi ne mû se gí té sé re, de saj nos ezen a na pon
sem je lent meg sen ki, csak a gyü le ke zet, s sem mi mó dú tá mo ga tás
(fi zi kai, anya gi) sem ér ke zett fe lénk ez iránt. A te rü let fo lya ma tos rend -
be té te le nagy em be ri és anya gi erô for rást igé nyel, és az Önök hoz zá tar -
to zó i nak a mél tó sá gá ról van szó.

A pres bi té ri um el gon dol ko zott a te me tôi fenn tar tói díj sze dé sé vel
kap cso lat ban, mi vel azt lát juk, hogy sok az el ha nya golt, nem gon do -
zott sír, mely a te me tô el ga zo so dá sá hoz is ve zet. Ez sok ki adást is je lent
a szá munk ra (fû ka szá lás). Nem sze ret nénk Önök nek újabb ter het ki ró -
ni, ezért is mé tel ten kér jük, szán ja nak 1-2 órát a sí rok kö rü li rend be té -
tel re, s a te me tô ta ka rí tá sá ra.

Kér jük Önö ket, hogy le he tô sé gük höz mér ten se gít sék, tá mo gas sák
akár fi zi kai, akár anya gi mó don a te me tô kar ban tar tá si mun ká la ta it!

A te me tô kar ban tar tá sa, a múlt em lé ke i nek meg ôr zé se és a ha lot -
tak mél tó sá ga kö zös ér de künk!

T

K

Új, lelkes hitoktató, lelkipásztori munkatárs
érkezett gyülekezetünk szolgálatába!

Újlengyeli 
harang háta

Újlengyeli 
templom



A céklát legtöbben csak savanyúság formájában ismerik, 
pedig a kicsit édeskés, pikáns gumóféle számtalan formában 
elkészíthetô. Mivel gazdag antioxidánsokban, és vitaminokban
érdemes beépíteni a mindennapi étrendünkbe. 
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CÉKLA, a téli vitaminforrás…

RECEPTTÁR

HOZ ZÁ VA LÓK (4 SZEMÉLYRE)
• 1 fej vöröshagyma
• 4 db kisebb cékla
• 1 db közepes burgonya
• 1 db kisebb alma
• 1 db húsleveskocka
• kb. 200 gr natúr joghurt 
• só, cukor, citromlé ízlés szerint
a tetejére:
• tejföl és petrezselyemzöld

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A hagy mát fe lap rít juk, és ke vés ola jon meg -

pá rol juk. 
2. A cék lá kat meg há moz zuk, ki sebb koc kák ra

fel da ra bol juk, a hagy má ra dob juk, és át for -
gat juk. Fel en ged jük kb. 3/4 li ter víz zel és te -
szünk hoz zá egy hús le ves koc kát. 

3. Be le tesszük a meg há mo zott és fe lap rí tott
bur go nyát és al mát, sóz zuk és le fed ve kb. 1
óra alatt meg fôz zük. Bot mi xer rel pü ré sít jük.  

4. Ezt kö ve tô en a jog hur tot kü lön kis tál ká ban
cso mó men tes re ke ver jük, pár ka nál le vest
te szünk hoz zá, hogy ki e gyen lí tôd je nek a hô -
mér sék le tek és csak ez után önt jük a le ves -
be. Hoz zá a dunk még egy ká vés ka nál nyi
cuk rot, csak azért, hogy az ízek még job ban
ki jöj je nek és pár csepp fris sen fa csart cit -
rom lét.

5. A krém le vest tej föl lel, ap ró ra vá gott pet re -
zse lyem zöld del a te te jén, me le gen tá lal juk.

HOZ ZÁ VA LÓK (4 SZEMÉLYRE)
a tortalaphoz:
• 3 tojás
• 10 dkg porcukor
• só
• 5 dkg étkezési keményítô
• 5 dkg liszt
• 4 dkg fehér csokoládé
• 1 csomag vaníliás cukor
• fél citrom leve
• 4 dkg Rama
a krémhez:
• 40 dkg fôtt cékla
• 2,5 dl tejföl
• 13 dkg cukor
• 3 evôkanál zselatin
• 4 dl tejszín
a tetejére:
• 1,5 dl céklalé
• 1,5 evôkanál zselatin
a forma kikenéséhez: vaj és liszt

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A to já so kat a cu kor ral ha bos ra ke -

ver jük. Egy csi pet nyi só val, a ke -
mé nyí tô vel és a liszt tel össze dol -
goz zuk. A cso ko lá dét be le tör del jük,
a va ní li ás cuk rot be le szór juk, és a
cit rom le vet be le önt jük. Jól össze -
ke ver jük, majd vaj jal ki kent, liszt tel
be hin tett tor ta for má ba si mít juk.
Elô me le gí tett 180 °C-os sü tô ben,
(lég ke ve ré ses sü tô ben 165 °C) kb.
15 perc alatt meg süt jük. 

2. A meg há mo zott, fôtt cék lát ap ró
da ra bok ra vág juk, és a tej föl lel
együtt tur mi xol juk. Ha na gyon da -
ra bos ma rad na, egy szi tán át tör jük,
majd a cu kor ral össze dol goz zuk. 

3. A zse la tint egy ke vés lan gyos víz ben
fel old juk, és a cék lá ba ke ver jük. 

4. A tej színt ke mény hab bá ver jük és
ezt is a cék lás ke ve rék be for gat juk. 

5. A kré met a ki hûlt tész tá ra si mít juk,
és le fed ve 6-7 órá ra a hût ôszek -
rény be ál lít juk. Ez után a zse la tint a
fel me le gí tett cék la lé ben fel old juk,
majd né hány perc hû tés után a
tor ta te te jé re si mít juk. Újabb egy
óra hû tés kö vet ke zik. 

6. A tor tát cik kek re vág va, men ta le -
vél lel és re szelt fe hér cso ko lá dé val
dí szít ve tá lal juk.

CÉKLA KRÉMLEVES CÉKLAKRÉMES TORTA



Facebook-on is 
jelen vagyunk!

2690 Ft
kedvezmény 

25%
790 Ft
kedvezmény 

20%
790 Ft
kedvezmény 

20%

690 Ft
kedvezmény 

20%

1390 Ft
kedvezmény 

20%

2290 Ft
kedvezmény 

20%

1190 Ft
kedvezmény 

20%

1190 Ft
kedvezmény 

20%
1190 Ft

kedvezmény 

20%

1190 Ft
kedvezmény 

20%

1990 Ft
kedvezmény 

20%

1690 Ft
kedvezmény 

20%

1390 Ft
kedvezmény 

20%

DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

Telefon: 06-29/490-003

Az akció idôtartama: 2015.11.01–2015.12.31-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!




