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DR. MARJAI VIKTOR NEVÉT VISELI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYÜNK
Egy nyáregyházi lakosunk javaslatára a Képviselô-testület úgy döntött, hogy azt az
épületet, melyben egykori háziorvosunk oly sok éven át szolgálta és ôrizte mindannyiunk
egészségét, Dr. Marjai Viktorról nevezi el. A névadásra a Falukarácsony megnyitó
eseményeként került sor, melyen Doktor Úr is részt vett.

A

A felirat leleplezése után

Mészáros Sándor polgármester és Maszel
László alpolgármester társaságában

névadás mindig fontos döntés nél alaposabb diagnózist tudjon felállítani jutalmazta ôt községünk, most pedig –
egy közösség – jelen esetben és ezek után kezelni. A mindennapokban csaknem 17 évvel késôbb – ezzel a geszNyáregyháza polgárai – számára, tett nagyon sokat a közösségért, Nyár- tussal, egészségházunk róla történô elnehiszen közös értékeinket fejezzük ki álta- egyháza lakóiért, hiszen az egészségüket, vezésével kívántuk megköszönni mindazt,
amit értünk, szüleinkért, gyermekeinkért
la. Olyan értékeket, melyek összekötnek a hitüket, a bizalmukat adta vissza.
tett. Egykori rendelôje várótermébennünket, például szolgálnak a jeben elhelyezésre került egy Horváth
len és a jövô generáció számára.
Dr. Marjai Viktor szerzetes papi iskolába
Rozália mûvésznô által készített fesNevének felvétele nem pusztán forjárt, a Budapesti Piarista Gimnáziumban
tett portré is, hogy Doktor Úr vigyámalitás, hanem elkötelezôdést is jeérettségizett, majd a Pesti Orvostudományi
zó szemei mindig figyeljenek ránk.
lent. Egészségügyi intézményünk
Egye
tem
re
ke
rült.
A
há
bo
rú
ban
me
di
kus
2015. december 19-étôl annak az
Viktor bácsi meghatottan köszönorvosnak a nevét viseli, aki hosszú
ként az egész Budapesti ostromot végigmente meg a névadást, és azt a tiszteleévtizedeken át magas színvonalon
tôzte. Pályája elején a mezôtúri, majd a
tet és szeretetet, amellyel lakosaink
és közmegelégedésre dolgozott az
nagykôrösi kórházban szülész-nôgyógyász
itt élô emberek egészségügyi ellátá– mint kedves ismerôst, jó barátot –
szakorvosként dolgozott, összesen 11 évet.
sáért, gyógyulásáért. Viktor bácsi
fogadták ôt.
Ezt követôen Cegléden a város 1. kerületi
személyisége, követésre méltó
Hiába élek Pesten, Nyáregyháza
körzeti orvosi feladatait látta el. Ezután
szakmai tudása, emberekhez való
az otthonom, itt vagyok itthon! –
került Nyáregyházára, 1961-ben. Annak
hozzáállása évtizedekig példa volt,
mondta.
idején azzal a feltétellel vállalta el a háziorvoés példa ma is számunkra.
Nagyon köszönöm mindenkinek,
aki eljött és gondol rám.
si praxist, hogy vasárnaponként szenvedélyéEgész pályája során azt vallotta,
nek, a vadászatnak hódolhasson. A hétvégéhogy nem csak a betegséggel, haAz ünnepség végén imádott unoket azóta is a természetben tölti, no meg
nem a lélek bajaival is foglalkozni
ká
ja megosztott velünk egy titkot:
családjával, unokájával. A vadászat mellett
kell, hiszen sok betegség okozója,
ô is orvos szeretne lenni, gyermekhobbija a bélyeggyûjtés, és több ezer kötetes
kiváltója lehet a lélek sérülése. Nála
orvos.
könyv
tá
rá
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se.
a munkaidô nem a klasszikus 8 órát
Egyszer talán épp a nyáregyházi
jelentette. Ameddig beteg ült a vágyerekeket gyógyítja majd olyan
Mindezért, a településünkért folytatott odaadással és szeretettel, ahogyan egyróteremben, vagy házhoz hívták ki, ment,
lelkiismeretesen, fáradhatatlanul. Min- több évtizedes kimagasló munkásságáért kor a nagypapája tette…
den betegére sok idôt szentelt, hogy mi- 1999. március 15-én díszpolgári címmel
R.GY.

Az egészségügyi ellátásban dolgozó hölgyekkel

Köszönjük a Falukarácsony megvalósításához
nyújtott önzetlen segítséget!

Horváth Rózsival, a festmény alkotójával
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Viktor bácsi és a róla készült festett portré

Albertné Polyóka Judit, Bajári Brigitta, Benkô Zoltán, Fábián Felícia, Fadgyas Károly, Forgács Józsefné
Forgács Szimonetta, Gál Márton, Hagyományôrzô Szeretetcsoport, Hegedûs Klaudia, Horváth Rozália, Ildikó virágbolt
Ilona virágbolt, Jangyik István, Kemenár László, Kövesligeti Magdolna, Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi Alapszervezete
Majer Ádámné, Marosvári Lászlóné, Marosvári Valéria, Marosváriné Gondi Valéria, Maszel László, Micsinai László
Nagy Károly, Nagy Kristóf, Nyáregyházi Polgárôr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Nyáry Pál Nyugdíjas Klub
Ország Mihály András, Pálfi István, Páva Ibolya, Rácz Krisztián, Rácz Lászlóné Adrienn, Revákné Serfôzô Mónika
Rimár Vilmosné, Savanyaker, Serfôzô Józsefné, Steijszkálné Hegedûs Márta, Szitó Sándor és családja, Sztahó Krisztina
Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola, Tóth András, valamint a Nyáry Pál Általános Iskola és a Napsugár Óvoda dolgozói
Nyáregyháza Képviselô-testülete és településünk közmunkásai.
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KULTÚRA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG

„A magyar népdal az egész magyar lélek tükre.”

Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl
2015. november 24.
A Képviselô-testület

ben megvalósított ünnepi mûsorok elismeréseként a Nyáry Pál Általános Iskola irodalmi színpadának diákjait.

• elbírálta a hátrányos szociális helyzetû
felsôoktatási hallgatók, illetôleg felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati
fordulójára érkezet pályázatokat.

2015. december 2.

• Pest megye társadalmi-gazdasági fejlôdése érdekében támogatta Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását,
Budapesttôl való különválását.

• a Gerje-Forrás Nonprofit Kft.-vel kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzôdést a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (1a)
bekezdése alapján a közbeszerzés
útján kiválasztott új szolgáltatóval
kötött közszolgáltatási szerzôdés hatályba lépésének napjáig, de legfel-

• sok éves kimagasló munkájáért képviselô-testületi dicséretben részesítette
Bernula Istvánnét valamint a 2015. év-

A Képviselô-testület
• az óvoda elnevezését – a jogszabályi elôírásoknak megfelelô – Nyáregyházi Napsugár Óvoda elnevezésre változtatta.

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PELTÉK:
70 éves:
Kovács János ................... november 13.

KIADJA:
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
MEGJELENIK: kéthavonta,
1400 példányban
FELELÔS SZERKESZTÔ:
Szedresiné Szlama Tímea
TERVEZÔSZERKESZTÔ:
Princz Mihály
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DR. MARJAI VIKTOR PORTRÉJA
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2370 Dabas, Tavasz u. 7.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:
ISSN 2062-946X
ISSN 2062-9478
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jebb hat hónapig terjedô felmondási
idôvel felmondta.
• döntött az elkészült megvalósíthatósági
tanulmány javaslata alapján a 4605 jelû
út külterületi szakaszán (Felsônyáregyháza és Nyáregyháza között) kerékpáros közlekedésre alkalmas burkolt útpadka, valamint ezen út belterületi szakaszain nyitott
kerékpársáv kialakítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó ajánlatok beszerzésérôl.
A Képviselô-testület további döntései a
mûködését dokumentáló jegyzôkönyvekben, a Polgármesteri Hivatalban,
valamint az Önkormányzat honlapján
tekinthetôek meg.

ZINGER MIKLÓS I JEGYZÔ

(2015. NOVEMBER 1-TÔL DECEMBER 31-IG)

75 évesek:
Hidas István Ádámné
(sz. Horsik Ilona)................. november 6.
Tóth Ernô Pálné
(sz. Halász Erzsébet) ......... november 25.
Peremiczkó István János.... december 21.

Hidvégi László és Surman Veronika leánya
Annabella .................... november 24.
Pozsonyi János és Greff Hajnalka fia
Dániel ......................... december 14.
Kovács Krisztián és Somogyi Tímea leánya
Gréta........................... december 26.

80 éves:
Endrôdyné Pelikán Erzsébet
(sz. Pelikán Erzsébet) .......... november 7.

Gratulálunk a szülôknek,
és köszöntjük a gyermekeket!

85 évesek:
Fazekas József.................. november 26.
Ürge Sándorné
(sz. Pethô Mária) .............. november 28.
Nagy Tiborné
(sz. Viza Ilona).................. december 28.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!
HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:
Ratkai Géza és
Vad Szilvia.................... december 16-án
Szabó András és
Palácsik Mária ............. december 16-án

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!
ÚJ SZÜ LÖT TEK:
Balogh Sándor és Lakatos Mónika fia
Sándor László.............. november 16.
Palóczi Norbert és Bacsó Viktória fia
Norbert........................ november 18.

2015. november 10-én ez a Kodály Zoltántól származó
idézet fogadta a megjelenteket Kovács István Mûvelôdési Ház
színpadán felállított paravánon. Ugyanis iskolánk ezen a
napon rendezte meg az alsó tagozatosok számára a csaknem
két évtizedes hagyománnyal bíró népdaléneklési versenyét.

Ha szeretné, hogy újszülött gyermeke fotója
megjelenjen a következô számban, kérjük
küldje el a képet az ujsag@nyaregyhaza.hu
e-mail címre.

EL HUNY TAK:
Lipót Pálné (sz. Dodog Erzsébet).......
Wolf György....................................
Bárdi Miklós Lászlóné
(sz. Kalmár Erzsébet) ......................
Epres László...................................
Gendur Béláné
(sz. Saly Mária Éva) .........................
Fekete Tibor ...................................
Bánszki Józsefné
(sz. Noviczki Zsuzsanna)..................
Huszák Dávid Ferenc.......................
Hegedûs László Miklósné
(sz. Kiss Mária Borbála) ..................
Várszegi Ferenc ..............................

(75)
(47)
(63)
(60)
(74)
(65)
(91)
(21)
(60)
(61)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!
Ha nem szeretné, hogy az Ön vagy családtagja
neve megjelenjen az anyakönyvi hírek között,
kérjük jelezze elérhetôségeink valamelyikén!

K

ét tanító hangszeres-népdalos köszöntése után kezdetét vette a megmérettetés: 22 egyéni és 7 csoportos versenyzô elôadását hallgattuk végig.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a nagytermet szinte teljesen megtöltötték a
gyerekek, az értük izguló
hozzátartozók és a kollégák. Mialatt a zsûri tagjai
(Zsótér Gabriella, Kemenár Lászlóné, Kosteczki
Árpádné) a hallottak értékelésére visszavonultak, a közönség is lehetôséget kapott véleménye kifejezésére. Titkos
szavazataikat a tanító
néniknél adhatták le, miközben a háttérben a Kolompos Együttes vidám
népdalai szóltak.

Az eredményhirdetés elôtt a zsûri megszívlelendô szakmai tanácsait hallhattuk.
Ezt követôen a Magyar Vöröskereszt
Nyáregyházi Alapszervezetének köszönhetôen minden résztvevô gyermek kezébe adhattunk egy CD-t a „Zeneszerzés
klasszikusai” sorozatból. Az elsô három
helyezett emellett az iskolai Diákönkormányzat jóvoltából tárgyi jutalomban is
részesült.

I. KORCSOPORT (1-2. osztály):
1. Bágyi Zsombor (2.b)
2. Fischli Hanna (1.a)
3. Tasnádi Katalin (2.b)
II. KORCSOPORT (3-4 osztály):
1. Meszjár Mónika Elizabeth (4.b)
2. Kaszala Viktória (3.a)
3. Komjáthy Lili Anna (3.a)
CSOPORTOS KATEGÓRIA:
1. Pacsirták: Magyar Orsolya és
Magyar Nikolett (3.b)
Ebben a kategóriában a zsûri
nem osztott ki több díjat.
KÖZÖNSÉGDÍJ:
Meszjár Mónika Elizabeth (4.b)

Jubilált a Kaszner Margit Múzeum
2010. november 19-én
került átadásra a múzeum,
ami Kaszner Margit
magángyûjteményét állítja
ki négy teremben.

A

megnyitó óta nagyon sokan
látogatták, amirôl a vendégkönyv tanúskodik. Sok-sok
elismerô szót tartalmaz nyáregyházi
és más településekrôl (Vasad, Újlengyel, Pilis, Vecsés, Dunakeszi, Püspökladány, Jászberény, Monor, Gyál) érkezô vendégektôl. Volt látogatónk Ausztráliából
is. Kritikus megjegyzés is akadt, ami a zsúfoltságra vonatkozik.
Valóban több hely kellene, annál is inkább, mert nagyon sok
nyáregyházi, sôt pilisi ember gazdagítja értékes régiségekkel
a gyûjteményt. Fontos, hogy az utódoknak legyen valami
emlék az ôsökrôl.

Próbáljuk esztétikusabbá tenni a termeket. Három üveges szekrénysorban már
meg tudjuk védeni a portól a kiállított tárgyakat. Az öt éves évfordulón ünnepséggel
tisztelegtünk Margitka emléke elôtt. Sziklai
Kinga tanárnô, Rónaszéki Renáta tanítvány
zenéltek, Micsinai László verset mondott.
Soós Betty és Ples Mihály nagyon kedves
fotómontázzsal örökítette meg az öt évet,
ami igazán megható. A múzeumban helyeztem el. A résztvevôk felelevenítették Kaszner Margitkával kapcsolatos emlékeiket.
Végül Maszel László alpolgármester úr és Ország Mihály
a Humán Bizottság elnöke koszorút helyezett el a múzeum
falán. Szép délután volt!
Az ötödik évfordulót megkoronázta, hogy 2015. december
19-én felkerült a „KASZNER MARGIT MÚZEUM” felirat
a múzeum homlokzatára.
KRAVECZ LÁSZLÓNÉ I MB. IGAZGATÓ
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OKTATÁS-NEVELÉS

OKTATÁS-NEVELÉS

Jubileumi Kutatók Éjszakája
Fontos évfordulóhoz érkezett Európa legnagyobb
tudománykommunikációs rendezvénysorozata
– az idei már a 10. évfordulója volt annak,
hogy a tudomány sokszor titokzatosnak vagy
a hétköznapoktól távolinak tûnô világa
megmutatta a szórakoztató oldalát.

De meséljenek maguk a résztvevôk:
A Kutatók Éjszakája nagyon tetszett. Sok mindent láttunk.
Nagyon jó volt, hogy sok-sok színes program várt bennünket.
Már az utazás is izgalommal telt. Tetszett a sok kiállítás,
és az elôadás káprázatos volt. Olyan sok dolgot tanultam,
és nem csak tanultam, hanem rengeteg tapasztalatot is szereztem. Az jó volt, hogy az A épületben tartották az elôadást,
és a D épületben pedig rengeteg kiállítást nézhettünk meg,
például: állatkiállítás, csillagászati, na és persze az állatsimogató. Na most térjünk a sötét szobára. Érdekesnek találtam, mert láthattuk az egri várat, a várost, látványosságaival. Nagyon sokat lépcsôztünk, de megérte. Sétáltunk

egy nagyot a városban, majd betértünk a McDonalds-ba. Végül megtekintettük a Törökfürdôt. Ez az iskolai kirándulás
nagyon tetszett.

BENCS BÁLINT I 5. OSZTÁLYOS TANULÓ
Egy esôs szeptemberi napon az iskolával Egerbe kirándultunk.
Ezt az élményt szeretném leírni. Négy órás út után végre Egerbe értünk. Bementünk az elsô elôadó helységbe, ahol még várni kellett pár percet az elôadásra. Ott kiderült, hogy ez egy kémiai elôadás. Nagyon érdekes volt. Utána átmentünk egy másik épületbe, ahol meteorológiai mûszereket tekintettünk meg.
Késôbb mentünk az állatsimogatóba. Majd megnéztünk egy
madaras kiállítást, ahol még egy diafilmet is megtekintettünk.
Végül elmentünk a török gôzfürdô romjaihoz. Nagyon ajánlanám mindenkinek ezt a kirándulást, aki tudja, nézze meg a
Kutatók Éjszakáját!

SILMAN LAURA I 5. OSZTÁLYOS TANULÓ

Mint évrôl-évre október 6-án és 23-án, idén is
megemlékeztünk egy elôadás keretében
az aradi vértanúkról és az ’56-os forradalomról.

E
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ét szabadságharc hôseire emlékeztünk októberben. Ôk, akik mint fáklya világítanak századokon át, s saját példájuk által teszik kézzelfoghatóvá,
mi is az igazi hazaszeretet. Akiknek köszönhetjük, hogy él még a magyar nemzet. A napjainkban végbemenô történések is rákényszerítenek arra, hogy példát
merítsünk ôseinkbôl, és vigyázzunk kis
hazánkra, ôrizzük meg magyarságunkat.
Bízom abban, hogy azok a gyerekek,
szám szerint 27-en, akik az ünnepi mûsorokban – nem kevés áldozattal – szerepet vállaltak, a mûsorok révén ma kicsit
jobban értik, mit jelent magyarnak lenni.
Hiszem, ezek az elôadások alakítják a
gyermekek személyiségét, elraktározzák
magukban az ismereteket, az átélt pillanatokat, s majd késôbb, „jókor, jó idô-

a fegyelmezett magatartásunkért. Többen segítségünkre voltak,
mind a díszítés, mind a technikai háttér megvalósításában, de
a fô összetartó erô Rozika néni volt. A mûsorokban való szereplésünk által jobban megérthettük a múltbéli eseményeket, beleélhettük magunkat a történelem mozzanataiba, az akkor élô,
Magyarország szabadságáért harcoló emberek helyzetébe.

TASNÁDI ORSOLYA I 7. OSZTÁLYOS TANULÓ

ben” építeni fognak ezekre a gyermekkori élményekre. A mag, amelyet most elültetünk bennük, hamarosan termést hoz.
Bevallom Önöknek: nagyon szeretek mûsorokat készíteni. Igaz, az
út rögös, míg eljutunk a célig, de
kimondhatatlan öröm, ha csak egy
pici, egy parányi része megérinti az
emberek lelkét. A szereplôkét és a nézôkét. Akkor már nem dolgoztunk hiába!
Igaz, én vagyok a mûsorok rendezôje, de
az eredmény nem csak az én munkámat
dicséri. Szeretném megragadni a lehetôséget, s ezúton is megköszönni különösen
igazgatónônk, Kemenár Lászlóné Marika,
Vajasné Kovács Éva, Reichné Tallárom
Györgyi, valamint Kemenár László segítségét, akik az elsô szóra mindenben támogattak. Nem kérdezték: „Miért így?” A válaszuk mindig az volt, bármilyen nehézség
felmerült: „Megoldjuk!” Új rendszergazdánkkal, Gosztola Ferenccel is remekül
tudtunk együtt dolgozni, az ô segítôkészsé-

ge is példamutató. Az elôadásokat élô gitárkísérettel tette még színesebbé.
S nem utolsósorban köszönöm a gyerekeknek az áldozatos munkát, azt, hogy
az „álmot” a színpadon megvalósították.
Szép munka volt, csodálatos teljesítmény! Köszönöm gyerekek, nagyon büszke vagyok rátok, és ti is igazán büszkék
lehettek magatokra!
Vörösmarty szavait sohasem feledjük:
„Hazádnak rendületlenûl
Légy híve, oh magyar.”

BERNULA ISTVÁNNÉ I TANÍTÓNÔ

Vadnyugati kirándulás
Immár hatodik éve hagyománnyá vált alsó-tagozatos ôszi
kirándulásunkra 2015. október 16-án került sor. Egy igazi
vadnyugati városba vittük tanulóinkat Csongrád-Bokrosra.

K

Így emlékeztünk…
bben az évben is iskolánk diákjai adták elô – Bernula
Isvánné felkészítésével – az ünnepi mûsort, melynek én is
résztvevôje voltam. Önkéntes volt a jelentkezés, ezért tényleg csak azok vettek benne részt, akik lelkesen vállalták a szereplést, kicsik és nagyok együtt. Mindkét alkalommal ugyanazok
a tanulók léptek fel, így október 23-ára már egy jól összeszokott
csapat lettünk.
Az elsô elôadáson még kevés volt az érdeklôdô, de a másodikra már zsúfolásig tele lett a kultúrház (biztosan híre ment,
hogy milyen ügyesek vagyunk :). A szépen felújított mûvelôdési
házban megfelelő hangulatot teremthettünk az események felidézéséhez. A versek, a dalok segítségével próbáltunk hatni az
emberek érzelmeire. Sokan mesélték, hogy egy-egy jelenetet
megkönnyeztek. Dicsértek minket a pontos szövegtudásért,

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek.
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.“
(Ady Endre)

K

I

skolánk minden év elsô és második felében rendez egy-egy
tagozatszintû tanulmányi kirándulást, mely ebben a tanévben
az egri Eszterházy Károly Fôiskola épületeiben megrendezett
Kutatók Éjszakája programsorozat eseményeinek feltérképezését, és diákjaink szemléletének illetve tudásának gyarapítását
tûzte ki célul. Felsorolni is nehéz lenne mennyi programra juthattunk volna még el, ha ez az egy nap kivételesen nem 24 órából állna. Azonban így sem panaszkodhatunk: kémiai kísérleti
show, robotika, állatsimogató, varázstorony, camera obscura,
csillagászati múzeum, panoráma terasz, a játékkonzolok világa,
a hazánk fái címû kiállítás…

FÔHAJTÁS A BÁTRAK EMLÉKE ELÔTT

ét busszal, 102 alsós kisdiákkal érkeztünk. Itt igazi western hôssé válhattak a gyermekek. A sápadt arcú
cowboyok és rézbôrû indiánok világába
csöppenve vendéglátóink felidézték számunkra a múltat. Megtekinthettünk egy
vadnyugati show-t, a sheriff
házát, az ivót, a börtönt. Különbözô ügyességi játékokban
vehettünk részt. Volt indián útvesztô, csizmaröpítés, aranymosás (ahonnan a tóból kimosott színes köveket mindenki hazahozhatta), lasszóvetés, állati lábnyomkeresés
az erdôben, nyomdagyûjtés a
kukoricásban, valamint lovas
kocsikázás a faluban. Az élményekben gazdag programok
mellett továbbá lehetôség volt
a bazárban történô vásárlásra,
állatsimogatásra, és a fából

kialakított játszótér használatára.
„Igazi” sheriffel és sheriffnével való
találkozás nem minden nap történik meg velünk, ezen a kiránduláson azonban még beszélgetni is lehetett házigazdáinkkal.
Ajándékként mindenki kulcstartót kapott, valamint egy indián fejdísz sablont, melyet a technika
órákon készítettek el a gyerekek a
tanító nénik segítségével.
Fáradtan, vidáman és sok élménnyel gazdagodva tértünk haza
a nap végén. Reméljük az elkövetkezendô tanévben is sikerül iskolánk tanulóit minél több színes élményben részesíteni a számukra
szervezett szabadidôs tevékenységek során.

VAJASNÉ KOVÁCS ÉVA
MUN KA KÖ ZÖS SÉG VE ZE TÔ
2016. JANUÁR I NYÁRFALEVÉL I 7

ÓVODAI ÉLET

ÓVODAI ÉLET

JELES NAPOK, ÜNNEPEK
A TAGÓVODÁBAN

Így telt a december
a központi óvodában
Kedves Olvasók! Mint mindig, az elmúlt évben is örömteli
készülôdéssel telt az adventi idôszak óvodánkban.
A gyerekek énekeket, verseket tanultak, a szülôk nyílt
napokon bepillantást nyerhettek óvodai életünkbe.

Mikulás a Napsugár csoportban

Nyílt nap a Napsugár csoportban

D

ban kiosztotta a jól megérdemelt csomagokat a gyerekeknek.
Óvodánk 2015-ben ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Úgy terveztük mivel 2006 karácsonyán költöztünk új
óvodánkba –, hogy az adventi idôszakban
adunk helyet ennek az eseménynek a
megünneplésére is.

ecember elsején az általános iskola zeneiskolásai zenés mûsorral
kedveskedtek nekünk az óvodában. A gyerekek mellett, mi óvónénik,
büszkeséggel telve hallgattuk volt ovisaink örömzenélését.
December 4-én délelôtt ellátogatott
hozzánk a Mikulás, aki minden csoport-

Ákom-bákom előadása

Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy néhány mondatban beszámoljak
Önöknek a Tagóvoda jelentôsebb eseményeirôl, melyek 2015-ben történtek.
Zeneiskolások előadása

Az óvoda folyosójára faliújságokat készítettünk, melyekre csoportképek kerültek.
Igyekeztünk minél régebbi képeket összegyûjteni, de helyet kaptak az elmúlt évek
csoportképei is. Jólesô érzés töltött el,
amikor a csoportszobából kinézve azt láttam, hogy a szülôk keresik magukat a képeken, és büszkén mutatják gyermekeiknek milyenek is voltak ôk óvodáskorukban.
December 14-18 között mindennap
különbözô programokkal kedveskedtünk
a gyermekeknek és a felnôtteknek. Mindenkit szeretettel vártunk kézmûves alkalmainkra, ahol szülô és gyermek közösen készíthetett karácsonyi díszeket, dekorációkat.
Az Ákom-bákom bábegyüttes elôadását figyelmesen néztük, míg a Gézengúz
együttes mûsorán együtt énekeltünk,
táncoltunk.
December 16-án tartottuk Ovi-karácsonyunkat, melyet a Mákvirágcsoport
mesés elôadása színesített.
December 19-én részt vettünk a Falukarácsonyon, ahol a felsônyáregyházi
óvodások táncos bemutatója, és a „Mákocskák” mesejelenete is helyet kapott a
színvonalas mûsorok között.
Vezetôóvónônk és mi jelenlegi dolgozók itt köszöntöttük 1-1 szál virággal régi
óvónénijeinket és dadusainkat. Úgy gondolom, megérdemelték ezek az emberek,
hogy ott, a falu népe tapssal köszöntse
ôket, hiszen míg dolgoztak, áldozatos
munkájukkal segítették falunk mindenkori gyermekeinek formálódását, fejlôdését.
Azóta elteltek az ünnepek, és Új Év
köszöntött reánk.
Óvodám dolgozói nevében is Boldog
Új évet kívánok minden Nyáregyházi
Lakosnak.

BAÁR ISTVÁNNÉ I ÓVODAVEZETÔ HELYETTES
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z év elsô kiemelkedô eseménye a
Farsang volt, melyet februárban
tartottunk meg. Igaz, a télnek
eszében sem volt elbúcsúzni, mi azért
mókás jelmezekbe öltözve táncoltunk,
mulattunk, jelezve, hogy elegünk van
belôle. Jókedvünket fokozta a Gézengúz
együttes, aki minden évben emeli e nap
színvonalát.
Áprilisban nyílt napot tartottunk, melyen már a Húsvétra készülôdtünk kézmûveskedéssel, ajándékkészítéssel. Sok
érdeklôdô szülôt és leendô óvodás testvért láttunk vendégül.
Felsônyáregyházán, az új tornapályán
megrendezett majálison óvodásaink is
szerepeltek, Balogh Anna által betanított
táncot adták elô.
Gyermeknapon az ég nem volt kegyes
hozzánk, mert reggel esett az esô, ezért a
csoportszobákban és az öltözôben tevékenykedtünk. 11 óra körül már jó idô
lett, így a gyerekek kedvükre ugrálhattak
a légváron. A Gézengúzt erre a napra is
meghívtuk.
Nagycsoportosainkat június 5-én búcsúztattuk. Ünnepségünket ezúttal az udvaron tartottuk, ahol a nyárfák árnyékában, a helyszín kialakításával sikerült
meghitt hangulatot teremteni. A ballagók

most is sok ajándékot kaptak tôlünk, melyek elkészítésében köszönetet mondok
munkatársaimnak, a nagyon szép hímzett
tarisznyák elkészítését pedig köszönjük
Maszel Sándorné Anci néninek, aki már
nagyon sok szép és egyedi dolgot hímzett
óvodánknak.
A nyári szünet ideje alatt sem pihentek
az óvoda dolgozói. A Pillangó csoportot
kifestettük, a Süni csoport falát pedig kitapétáztuk, hogy tiszta környezetben fogadjuk a gyerekeket.
Szeptemberben sok kiscsoportos kezdte meg az óvodát. A szülôk éltek a szülôs
beszoktatás lehetôségével, mellyel a mi
munkánkat is megkönnyítették. Az új
gyerekek a második héten már sírás nélkül jöttek óvodába.

A falunapon büszkék voltunk ismét
óvodásainkra, akik ezúttal a nagyszínpadon adhatták elô színvonalas táncukat.
A gyerekek mindennapjait sétákkal, kirándulásokkal tettük színesebbé. Voltunk
diót szüretelni, a Nyáry Pál gazdaságban
nagygépeket nézni, az erdôben ôszi levelet gyûjteni. Óvodán belül hagyományôrzô mûsorokat szoktunk tartani: Újévi köszöntést, Kiszézést, Dömötörözést, Lucázást, amit gyermekek adnak elô, valamint
a világnapokat is megtartjuk: Állatok világnapja, Föld napja, Víz világnapja.

Novemberben két nagy polccal bôvült
bútorkészletünk, melyek raktár hiányában
nagyon megkönnyítették eszközeink
rendszerezett elhelyezését. A bútorlapokat
Kiss Tibor és testvére, Kiss József állították
össze, munkájukat ezúttal is köszönjük.
Alig kezdôdött el az év, máris a Mikulásra készültünk, aki – mint minden évben – most is ellátogatott hozzánk. Nem
csak ajándékot hozott, hanem minden
gyermekhez volt egy-két kedves szava is.
Karácsonyi ünnepünket munkadélelôtt
elôzte meg, melyen ajándékokat készítettünk a szülôkkel közösen, végül a falu
karácsonyán óvodásaink karácsonyi néptáncot adtak elô.
Úgy érzem, hogy ismét egy eseményekben gazdag, tartalmas évet zártunk,
melyért köszönetet mondok munkatársaimnak, a fenntartónknak, a szülôknek és
mindenkinek, aki segített bennünket.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!

KOVÁCSNÉ MASZEL ANNA
TA GÓ VO DAVE ZE TÔ
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Újév, Fruzsina
Ábel
Benjámin, Genovéva
Leóna, Titusz
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránd, Lóránt
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Márió, Sára
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Artúr, Vince
Rajmund, Zelma
Timót
Pál
Paula, Vanda
Angelika
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Annamária, Tihamér
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Lili, Nóra
Dalma, Izabella
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Elek, Endre
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kincső, Kinga
Jakab, Kristóf
Anikó, Anna
Liliána, Olga
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Judit, Xénia
Oszkár
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Aida, Karolina
Balázs
Csenge, Ráhel
Ágota, Ingrid
Dóra, Dorottya
Rómeó, Tódor
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Georgina, Kolos
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
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Boglárka
Lehel
Hermina
Dominika, Domonkos
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Tiborc, Zsuzsanna
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
Az államalapítás
ünnepe, István
Hajna, Sámuel
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Bella, Erika

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Inez, Leonóra
Tamás
Zoltán
Fanni, Franciska
Ildikó
Szilárd
Gergely
Ajtony, Krisztián
Matild
Nemzeti ünnep,
Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Ede, Sándor
Bánk, József
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Húsvét, Hajnalka
Húsvét,
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád
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Egon, Egyed
Dorina, Rebeka
Hilda
Rozália
Lőrinc, Viktor
Zakariás
Regina
Adrienn, Mária
Ádám
Hunor, Nikolett
Teodóra
Mária
Kornél
Roxána, Szeréna
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Pál
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

ÁPRILIS

2016
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal
Nyáry Pál út 37., Tel.: (29) 690-180
Polgármester: Mészáros Sándor
Web: www.nyaregyhaza.hu
E-mail: hivatal@nyaregyhaza.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:		
14.00 – 18.00
Kedd:		
08.00 – 12.00
Szerda:		
08.00 – 12.00
		
14.00 – 16.00
Csütörtök:
08.00 – 12.00
Községi Könyvtár Nyáregyháza
Nyáry Pál út 20., Tel.: (29) 490-056
Könyvtáros: Borkútiné Szemők Éva
E-mail: konyvtar@nyaregyhaza.hu
Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I.
Nyáry Pál út 20., Tel.: (29) 490-017
Igazgató: Kemenár Lászlóné
Web: www.iskola.nyaregyhaza.hu
E-mail: iskola@nyaregyhaza.hu
Nyáregyházi Napsugár Óvoda
Ady Endre út 1/A., Tel.: (29) 490-015
Óvodavezető: Lipót Pál Józsefné
Web: www.ovoda.nyaregyhaza.hu
E-mail: ovoda@nyaregyhaza.hu
Napsugár Óvoda Tagintézménye
Jókai út 1., Tel.: (29) 490-209
Vezető: Kovácsné Maszel Anna
E-mail: tagovoda@nyaregyhaza.hu
Körzeti háziorvosi rendelő
Ady Endre út 1., Tel.: (29) 490-016
Dr. Farkas László
Hétfő, Szerda:
Kedd:		
Csütörtök:
Péntek:

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
08.00 – 11.00

Dr. Farkas Gábor
Hétfő:		
14.30 – 16.45
Kedd, Csütörtök: 08.00 – 10.00
Péntek:
12.30 – 14.00
Orvosi rendelő – Felsőnyáregyháza
Lázár út 20., Tel.: (29) 490-030
Dr. Farkas Gábor
Hétfő:		
12.30 – 14.15
Kedd, Csütörtök: 10.15 – 12.00
Szerda:		
14.00 – 16.00
Péntek:
11.00 – 12.00

Orvosi ügyelet
Pilis, Rákóczi u. 40.
Tel.: (29) 490-016; (29) 496-011
Elérhető:
Hétköznap: 16.00 – 08.00 és
Péntek:
14.00 – Hétfő: 08.00
Gyermekorvos
Nyáry Pál út 39.
Dr. Hajduhegyi Ágnes
Tel.: (29) 490-935; (30) 349-6370
Felsőnyáregyháza: (29) 490-030
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Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Bíborka, Vilmos
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

Védőnő
Nyáry Pál út 39.
Lajáné Kuris Loretta
Tel.: (29) 490-787; (30) 512-2065
Felsőnyáregyháza: (29) 490-030
E-mail: vedono@nyaregyhaza.hu
Fogorvos
Ady Endre út 1.
Dr. Fáber Noémi
Tel.: (29) 490-423
Ellátás előzetes bejelentkezés alapján.
Kulcs Patika
Diófasor út 11., Tel.: (29) 490-003
Gyógyszerész: Dr. Gruber Csaba
E-mail: diofapatika@freemail.hu
Nyitva tartás:
H, K, Cs, P:
08.00 – 17.00
Szerda:		
08.00 – 12.00
Állatorvos
Petőfi Sándor út 7., Tel.: (70) 317-1035
Dr. Tamáska István
Hétfő - Péntek:
08.00 – 09.00
		
18.00 – 20.00
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Dózsa György út 1. – tűzoltó szertár
Elnök: Fekete Máté
Tel.: (20) 415-1234
Körzeti megbízott
Dózsa György út 1. – tűzoltó szertár
Mészáros Pál:
(20) 489-6738
Fogadó óra minden páros héten
Csütörtökön:
08.00 – 10.00
Pilisi Rendőrőrs
Parancsnok: Kerepeszki Ferenc
Tel.: (29) 498-128 (hivatali időben)
Járőrautó: (20) 771-0411 (0-24 óráig)
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Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Ede, Kálmán
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Nemzeti ünnep,
Gyöngyi
Salamon
Bianka, Blanka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

MÁJUS
1 V A munka ünnepe,
Fülöp, Jakab
2 H Zsigmond
3 K Irma, Tímea
4 Sz Flórián, Mónika
5 Cs Adrián, Györgyi
6 P Frida, Ivett
7 Sz Gizella
8 V Mihály
9 H Gergely
10 K Ármin, Pálma
11 Sz Ferenc
12 Cs Pongrác
13 P Imola, Szervác
14 Sz Bonifác
15 V Pünkösd,
Szonja, Zsófia
16 H Pünkösd,
Botond, Mózes
17 K Paszkál
18 Sz Alexandra, Erik
19 Cs Ivó, Milán
20 P Bernát, Felícia
21 Sz Konstantin
22 V Júlia, Rita
23 H Dezső
24 K Eliza, Eszter
25 Sz Orbán
26 Cs Evelin, Fülöp
27 P Hella
28 Sz Csanád, Emil
29 V Magdolna
30 H Janka, Zsanett
31 K Angéla, Petronella

JÚNIUS
1
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12
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17
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20
21
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23
24
25
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27
28
29
30

NOVEMBER
1 K Mindenszentek,
Marianna
2 Sz Achilles
3 Cs Győző
4 P Károly
5 Sz Imre
6 V Lénárd
7 H Rezső
8 K Zsombor
9 Sz Tivadar
10 Cs Réka
11 P Márton
12 Sz Jónás, Renátó
13 V Szilvia
14 H Aliz
15 K Albert, Lipót
16 Sz Ödön
17 Cs Gergő, Hortenzia
18 P Jenő
19 Sz Erzsébet
20 V Jolán
21 H Olivér
22 K Cecília
23 Sz Kelemen, Klementina
24 Cs Emma
25 P Katalin
26 Sz Virág
27 V Virgil
28 H Stefánia
29 K Taksony
30 Sz Andor, András
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Tünde
Anita, Kármen
Klotild
Bulcsú
Fatime
Cintia, Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Gréta, Margit
Barnabás
Villő
Anett, Antal
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Alida, Laura
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Irén, Levente
Péter, Pál
Pál

DECEMBER
1
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5
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Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Barbara, Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Aletta, Etelka
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamara, Tamás
Dávid
Szilveszter

LAKOSAINK ÍRTÁK

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓ

PAPÍR, FÉM, MÛANYAG VAGY ÜVEG,

SZELEKTÍV GYÛJTÔBEN A HELYED!
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fôfelügyelôség
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (OKTF NHI) bruttó
2.494.534,- Ft összegû támogatásban részesítette szelektív hulladékgyûjtéssel és újrahasznosítással kapcsolatos pályázatunkat.

ni, amelyek emlékeztetik ôket a szelektív
hulladékgyûjtés fontosságára.
Bízunk abban, hogy a kialakult felnôtt
szemlélet is változtatható, formálható,
alakítható a gyermek által.

A

A projektrendezvény részletes programját március elején tesszük közzé.

z OKTF NHI 2015 októberében
hirdette meg „A hazai hulladékgaz dál ko dás sal és sze lek tív
hulladékgyûjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” c. pályázatot. A kiírás célja a
szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítésével, a hulladékok keletkezésének
megelôzésével és a hulladékká vált
anyagok újrahasznosításával illetve újrahasználatával kapcsolatos projektek
megvalósítása volt.

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a fenti célok népszerûsítése érdekében pályázati dokumentációt nyújtott be,
mely a környezeti nevelés és a környezettudatosság erôsítése, emellett a felelôs
magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására
irányult.
A támogató szervezet 2015. november
17-én kelt levelében értesítette önkormányzatunkat a 2.494.534,- Ft összegû
támogatás elnyerésérôl. A támogatási intenzitás bruttó 100%-os, tehát a megvalósításhoz nincs szükség önerôre.
A támogatásból eszközök beszerzését
(palackprés, szelektív hulladékgyûjtô
edény, komposztáló edény) és egy olyan
projektrendezvényt tervezünk megvalósítani, amely a lakosság szelektív hulladékgyûjtéssel és újrahasznosítással kapcsolatos szemlélet- és gondolkodásmódját
pozitív irányban kívánja megváltoztatni.
A pályázatban az eszközök, valamint a
rendezvény népszerûsítésével (kiadvány
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szerkesztése és sokszorosítása), megvalósításával (elôadás, kiállítás, vetélkedô,
ajándékok, reprezentáció) kapcsolatos
költségek számolhatók el.
A projekt elsôdleges célcsoportja Nyáregyháza lakosságának 6-14 éves korosztálya, a helyi általános iskola tanulói. Hiszünk abban, hogy a gyermekek azok,
akik aktív kezdeményezô szerepet tudnak
játszani a kialakult környezettudatos
szemlélet elterjesztésében.
A rendezvényre 2016. március 18-án
a Nyáry Pál Általános Iskolában, valamint
a Kovács István Mûvelôdési Házban kerül
sor. A projektnapon a gyermekeket és
szüleiket érdekes és változatos programokkal várjuk, a rendezvényen meghívott
elôadók bemutatókkal igyekeznek népszerûsíteni a szelektív hulladékgyûjtést.
Az általános iskolás gyerekeket már fiatal
korukban környezettudatos életmódra
kell nevelni, hosszútávon ösztönözve ôket
ezzel a tudatos magatartásra. Ezt rövidtávon a rendezvény ismeretterjesztô- és
versenyfeladataival, hosszútávon olyan
termékek, eszközök ajándékozásával,
mindennapi használatával kívánjuk elér-

Az én karácsonyi ajándékom
Hatalmas, politikán, eszméken, izmusokon
átívelô, mindenen felemelkedô gesztust tett
Nyáregyháza Nagyközség Képviselô-testülete
és Mészáros Sándor polgármester. Ebben a
nagyon is kusza, emberi érzéseket nélkülözô,
magát mérgezô, bomlasztó társadalomban
kimondhatatlanul emberi volt a falut 52 évig
derekasan szolgáló Dr. Marjai Viktorról
elnevezni a nemrégiben teljesen felújított
egészségházat.

A
A projekt az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság támogatásával valósul meg.

z avatás, leleplezés a Falukarácsony megnyitásaként történt meg, melyen nem voltam jelen. Nem tudtam,
hogy akkor és ott a „szokványos” megnyitó helyett
avatás készül. Az iskola bejárata mellett foglaltam helyet fiammal, amikor észrevettem „A DOKIBÁCSIT”. Természetesnek tartottam, hogy üdvözöljem. Amikor meglátott, átölelt és
nem is várt meleg, jólesô szavakkal, mondatokkal üdvözölt.
Nagyon megható volt, hogy ilyen idôs korában is milyen
pontosan emlékszik minden egyes betegére, családjára és még
csodálatosabb érzés volt, hogy már valódi nyugdíjasként, a távolból is nyomon követi az itt élôk életének alakulását.
Az este folyamán türelemmel, nagy szeretettel nézte végig
a karácsonyi mûsort. A vége felé csak felállt és körbejárt az
iskola aulájában, mondván nem bírja egy helyben sokáig.

Polgármester úr az ünnepség végén köszöntötte egy üveg
borral, ennek átadása után ismét volt szerencsém váltani vele
pár szót.
Elnézve egész este ennek a végtelenül nyugodt, megfontolt,
tüneményes, idôs embernek a lényét, megfogalmazódott bennem, hogy idén én kaptam a legszebb karácsonyi ajándékot.
Ismét találkozhattam Viktor bácsival! Számomra ez nagyon sokat jelentett. A búcsúzás, az utolsó ölelés pillanatában közöltem
vele, hogy nekem idén ô volt az ajándék. Megkönnyezte s mi
tagadás, én is elérzékenyültem. Valami leírhatatlan, talán
„nagyapai” puha érzéssel viseltetek iránta. Soha nem felejtem
ezt a felemelô estét, mert én már december 19-én megkaptam
a karácsonyi ajándékot!
BÁGYI RÓBERT MIKLÓS

http://www.szelektalok.hu

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

AZ ÖNKORMÁNYZAT A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA
SORÁN 75 DB KOMPOSZTÁLÓ EDÉNYT
OSZT KI A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IGÉNYLÉS ALAPJÁN.
Az igénylés menete:
A komposztáló láda az erre rendszeresített formanyomtatványon igényelhetô,
amelyet papíralapon a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet
átvenni, illetve a www.nyaregyhaza.hu települési honlapról lesz letölthetô.
A szabályosan kitöltött, aláírt igénylôlapokat a Polgármesteri Hivatal
titkárságán kell leadni február 29-e és március 4-e között. Az igénylések
elbírálása folyamatos, a beérkezés sorrendjében történik. A pozitív elbírálásban
részesülô igénylôk értesítô levelet kapnak.
Lakcímenként maximum 1 db komposztáló edény igényelhetô!
Pozitív elbírálásban az a kérelmezô részesülhet, aki legalább 2016. január 1-e
óta állandó bejelentett nyáregyházi lakcímmel rendelkezik és nyilatkozatban
vállalja, hogy a komposztáló ládát rendeltetésszerûen használja.
A láda igénylése díjmentes.

MEGLEPETÉS A KARÁCSONYFA ALÁ
Karácsony közeledtével egyik reggel munkagépek zaja verte fel
a pihenésbôl feltápászkodó emberek nyugalmát. Meggyorsítottuk
lépteinket, hogy minél elôbb megnézzük milyen munkálatok
kezdôdnek kint az utcán. Nagy volt a meglepetés, mert tológépek
álltak munkába, egyenesítették az utca talaját.

N

apokig dolgoztak a gépek, szórták
a sódert, tömítették, majd homokkal
szórták le. Sík asztallá változott a
gödrös, sáros, közlekedésre már teljesen
alkalmatlan József Attila utca.
Hab a karácsonyi tortán az árkok kimarkolása volt. Gyönyörûen, egyenes vonalban nyúlnak el az árkok az utca bal oldalán, biztosítva a víz elnyelését esetleges
esôzések, hóolvadások idején. Sokféleképpen lehet örömöt szerezni, ez igazán
öröm szer zés volt. Fi gyel mes ség re vall,
hogy a békés, nyugalmat igénylô, várakozással teli adventet már nem zavarta semmi zaj. Az ajándék elérte célját, nagyon
örülünk neki, karácsony után nem cseréljük ki, nem ajándékozzuk tovább, megtartjuk és boldogan használjuk.

VESZTEG ISTVÁNNÉ
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EGYHÁZI ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

Hogyan találom meg Istent?

Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!

TUDOD, HOGY Ô MÁR TÉGED KERES, EZÉRT OLVASOD EZT A CIKKET IS.

Számunkra, Reformátusok számára, a 2016. év az elôkészületek
éve lesz, mivel 2017-ben a reformáció 500. évfordulóját fogjuk
ünnepelni. Szeretnénk méltóképpen ünnepelni, nem csak országos
szinten, de helyi szinten is. Szeretnénk a Gyülekezet és a helyi
lakosság felé is az értékeinket felmutatni, valamint a határon túl
élô Református Testvéreinkkel is találkozni, közösen ünnepelni.

2015. december 24-én szenteste ünnepelhettük Jézus Krisztus
születésének napját. Isten egyszülött fiát küldte a Földre, akinek
életét adta értünk. Hogyan találom meg Istent? Hogy válhatok
Isten gyermekévé? A Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség
Missziói Bizottsága Széll Bulcsú írását közli ezzel kapcsolatban.

S

ok-sok programnak az elôkészületeit kell elvégeznünk, sok-sok
embert kell mozgósítanunk. Nem
a nagy tömegjelenetekben hiszünk, ezrek és tízezrek felvonultatásában, azok
beharangozásában, hanem sokkal inkább azokban az eseményekben, rendezvényekben, amelyek az üzenetet képesek átadni embertôl-emberig.

Jó dolog ünnepre készülni, jó dolog
terveket készíteni, arra készülni, hogy
másokat megajándékozzunk. Jó dolog a
szívünket ünneplôbe öltöztetni és elôre
tekinteni. Ahhoz, hogy elôre tekinthessünk, hogy egyenesen és emelt fôvel
vállalhassuk céljainkat és terveinket, ahhoz a múltba is kell nézni. Megkeresni
azokat a pontokat, amelyek kapcsolódási pontok a múlt és a jelen között.

Elsôdleges múlt számunkra Jézus Krisztus
kora, a keresztyénség hajnala. Az alap a
Szentírás, Isten szava, kijelentése, majd a
Reformáció kora (1517. október 31.
Wittenberg), azok a hitbeli felfedezések,
amelyek örök érvényûek, de mégis az
egyháztörténelem alatt elvesztek, kiürültek. A reformáció újra felismeri a hitbeli igazságokat, tisztaságot, újra szól az
evangélium az embereknek, hiszen a
Szentírás olvashatóvá válik, közkinccsé.
Az elsô nyomtatott könyv a Biblia lesz.
Majd Magyarországon 1592-ben Károli Gáspár, Gönci Református Esperes
lefordítja Magyar nyelvre a teljes Szentírást. A Károli Biblia hatással lesz a magyar nyelvre, kultúrára. A reformáció
értéke nem csak a református ember számára jelentett változást, de hatással volt a

KÖZLEMÉNY
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

F

elhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetôvé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül
személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást
is ellátunk. Az információs központ iránytû az egészségügyi ellátó rendszerben
történô eligazodáshoz.

ELÉRHETÔSÉGEINK:
Web: www.betegutegyesulet.hu · E-mail: betegutegyesulet@gmail.com
Telefon: +36 (70) 884-5879, +36 (70) 389-4178

A

közéletre, kultúrára, nyelvre, politikára,
oktatásra, átölelte a mindennapi életet.
A reformáció korától el kell mondanunk, hogyan érkeztünk meg a mai világba, milyen utat jártunk be. Majd a
2017. évben elôre is kell mutatnunk,
milyen céljaink vannak, mit szeretnénk
a jövôben elérni, milyen változásokra
számítunk. Víziókat kell adnunk az emberek elé, olyan jövôbeni képeket,
amelyekrôl hiszünk, hogy Isten Szentlelke indította el bennünk. Vízió nélkül
nincs élô egyház, mi pedig élô egyházhoz akarunk tartozni. Olyan egyházhoz,
amelyben Isten ereje, akarata nem csak
munkálkodott valaha, hanem ma is
munkálkodik, és a jövôben is munkálkodni fog. A jelszó tehát az élô egyház.
Az élet jelei, az emberek között végzett munkában van. Nem reklámban,
nem kifeszített molinóban, hangzatos
szavakban, teljesíthetetlen ígéretekben,
hanem elvégzett munkában. Az egyházban végzett munka nem kampány jellegû, mikor fel kell mutatni eseményeket,
rendezvényeket, hogy azt hihessék az
emberek, hogy munka folyik. Az élô
egyház hosszú távon gondolkodik, nem
rövidtávon. Várom és várjuk a jövô
évet, aktívan várjuk a jövô évet. Isten
legyen velünk, ô legyen a segítônk és
pásztorunk. Soli Deo Glória!
A Gyülekezetünkrôl bôvebb információ található a gyülekezet honlapján,
cikkeiben és fotótárában:
http://refnyaregyhaza.fw.hu

KELEMEN NORBERT I REFORMÁTUS LELKÉSZ
14 I NYÁRFALEVÉL I 2016. JANUÁR

zzal a bizonyítékokkal, hogy magától
nem keletkezett a világ, és az okozatnak oka is kell, hogy legyen, el
lehet jutni oda, hogy van Isten. De, hogy
javamat akarja-e, azt az engem megszólító igébôl, Jézus szabadító hatalmából és
Isten megtapasztalt szeretetébôl tudom.
Ha elrontottad az életed, zsákutcában
vagy, vagy hiányzik a boldogság, kérd Istent, hogy mutassa meg magát. És egyszer csak Jézus személyesen meg fog
szólítani, hogy belépjen életedbe és szabaddá tegyen. Akkor válaszolj neki imádságban: „Igen Uram, lépj be az életembe, s kezdj velem újat!”.
1966 Szentestéjén az egyik Pesti utcán sétáltam. Valamire vágyódtam, mert
a külsôségek, az ünnepi forgatag már
nem vonzottak. Igazi Karácsonyra vágytam és ez a sóhaj szállt föl belôlem.
Ahogy mentem, összetalálkoztam az
egyik osztálytársammal, aki épp az autójukat mosta. Pár szót beszélgettünk, amikor említette, hogy most fogják ünnepelni a karácsonyt, van-e kedven felmenni
hozzájuk. Az otthonukban egy ének és
imádság után az édesapa elkezdte olvasni a karácsonyi történetet. Hamarosan
odáig ért, hogy az angyal azt mondta a
pásztoroknak: „Ne félj, mert íme, nagy
örömet hirdetek néktek, mely az egész
nép öröme lesz. Mert Üdvözítô született
ma néktek, az Úr Krisztus.”. Ebben a pillanatban úgy éreztem, hogy ez az ige
csak nekem szól, valahogy így: „Igazi Karácsonyt akartál, íme, itt van. Neked született meg a megváltó, aki megszabadít
bûneidbôl, mégpedig most, és veled lesz
minden utadon. Add neki az életed!”.
Eddig elvont fogalom volt számomra Isten, Jézus Krisztus, de most valóságos
személy lett: megszólított, hozzám beszélt. Ez a keresztény élet: szól hozzám, s
így bizonyos számomra: Jézus él. De hogy
lesz ebbôl vele való élet? Számomra úgy
lett, hogy válaszoltam neki imádságban,
még azon a házi együttlétben. „Köszönöm Uram, hogy igazi Karácsonyt adtál,

megszülettél az én szívemben is. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten
és megváltóm lettél. Kérlek, bocsásd
meg bûneimet és tégy szabaddá! Neked
adom magam, légy életem Ura és vezetôje! Ámen.”. Valahogy így imádkoztam
és tudtam, de éreztem is, hogy Isten
meghallgat, komolyan veszi imádságomat. Attól a naptól kezdve tapasztalom,
hogy vezet engem és sosem bántam
meg, hogy az ô útjára léptem. Vezet, s ha
megbotlom, fölemel és visszahelyez a cél
felé vezetô útra.
Ezt az új kezdetet, amivel Isten kezébe
veszi jelenünket és jövônket, újjászületésnek nevezzük. Azt pedig, hogy ennek
hívásának engedek, megtérésnek. Ez a
válasz az ô hívására. A múltra vonatkozóan, hogy hiszed, érted halt meg a kereszten és megbánod bûneidet, a jelenre
nézve, hogy átadod neki az életed, és a
jövôre nézve, hogy elkezded engedelmesen követni ôt.
Hol találod meg Istent? Nézd a világtörténet legnagyobb és legmegrendítôbb
eseményét! Lélekben menj vissza 2000
évet ezelôttre Golgota hegyéig. S ott látod a csöndes Jézust, ahogy viszi keresztjét, és ellenségeiért imádkozik. A bûntelen magára vállalja bûneid büntetését, a
szörnyû kereszthalált. És ha ellenséges,
közönyös, részvét nélküli tömegben te
hittel nézel föl a keresztfára, ahol Jézus
érted szenved, bocsánatot nyersz és szabadulást bûneidbôl. Lehull rólad a teher
és érzed: szabad vagyok Jézusért. Aki föltámadt és él, s kész vezetni egy életen át
azokat, akik bíznak benne. Téged is.
Hogyan találod meg Istent? De hiszen
ô keres téged életed eseményein, az igazi barátaid szívén és az ige megszólító
erején keresztül. Hogyan találod meg?
Ha rádöbbensz, hogy ezeken keresztül
egy élô személy hív, aki szeret, és a javadat akarja, s válaszolsz neki te is egy
imádságban valahogy így: „Úr Jézus tudom, hogy most te szólítasz engem.

Hiszem, hogy értem haltál meg a kereszten, hogy bûneimre bocsánatot szerezz,
és én szabad legyek. Neked adom életemet, légy ura és királya. Ámen.”.
És a bizonyosság a szívedbe költözik:
nemcsak van Isten, hanem velem van,
szeret engem és teljes földi életemben,
egészen az örökkévalóságig vezeti az életemet. Ha segítséget akarsz kérni, hogy
az Úr útján el tudj indulni, az életed zsákutcájától, reménytelenségedtôl és bûneidbôl megszabadulhass, keress minket
minden vasárnap 11:30-tól az evangélikus istentiszteleten és közvetlen az után.
1. Isten mindenkit szeret és mindenkinek a javát akarja.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
az ô egyszülött fiát adta, hogy aki hisz
ôbenne el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (Jn. 3,16).
2. Elveszett vagy életed hajszájában
és bûneidben.
„A ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektôl, és bûneitek fedezték el arcát
elôttetek, hogy nem hallgatott meg.”
(Ézs. 52,2)
3. Jézus azért jött, hogy megmentsen.
„Azért jött, hogy az Embernek Fia, hogy
megszabadítsa és megtartsa az elveszetteket.” (Lk. 19,10)
4. Engedd, hogy cselekedjen, hívd be
az életedbe.
„Íme, az ajtó elôtt állok és zörgetek. Ha
valaki meghallja a szavamat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz.” (Jel. 3,20)
5. Ha ezt megteszed veled lesz egy
életen át, az örök célig.
„Íme, én veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig.” (Mt. 28,20)
6. Légy hûséges Megváltódhoz!
„Légy hû mindhalálig és neked adom az
élet koronáját.” (Jel. 2,10)
Jézus mondja: „Betelt az idô és elközelített már Isten országa: térjetek meg és
higgyétek az evangéliumot” (Mk. 1,15)
Áldott Új Évet Kívánunk!

LIPÓT ZSOLT
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Válaszd a hitet a félelem helyett
Arról szeretnék beszélni nektek, hogy a hitet kell választanunk a félelem helyett.
Az egész nap folyamán lehetôségünk van választani aközött, hogy elhisszük: Isten irányítása alatt
tart mindent, gondot visel ránk és jó dolgok várnak ránk, vagy elmerülhetünk az aggodalomban,
rosszra számítva, és azon tûnôdve, hogy vajon képesek leszünk-e megbirkózni a nehézségekkel.

H

allom, ahogy azt mondják az
emberek: „Attól tartok, el fogom
veszíteni az állásomat.”; „Félek,
hogy a házasságom nem fog sokáig tartani.”; „Attól tartok, hogy a gyermekem rossz
társaságba fog keveredni.”. Ezek az emberek nem veszik észre, hogy a hit helyett
a félelmet választják. A hitben és a félelemben van valami közös. Mindkettô
arra ösztönöz, hogy elhiggyünk valamit,
amit nem látunk. A félelem azt mondja,
hogy hidd el a legrosszabbat. „Az oldaladban az a fájdalom… ugyanaz, mint ami
miatt meghalt a nagymamád! Valószínû
most már neked is véged...”. A hit azt
mondja: „Az a betegség nem maradandó,
csak átmeneti.” A félelem azt mondja:
„Ma gyenge a gazdaság… te is le fogsz
csúszni.”. A hit azt mondja: „Isten kirendeli minden szükségedet!”. A félelem azt
mondja: „Túl sok minden ért már téged,
sose leszel igazán boldog.”. A hit azt
mondja: „Legjobb napjaid még elôtted vannak!”. A kulcs a következô: amin gondolkodunk, az gyökeret fog verni bennünk. Ha egész nap a félelmeinken jár a
fejünk, ha újra és újra lejátszuk ôket
magunkban, az végül valósággá válhat.
Jób is ezt mondta „...amitôl leginkább rettegtem, az jött rám...” (Jób 3:25)
Egyszer egy olyan helyzettel néztem
szembe, amelyben meg volt a lehetôség
arra, hogy a dolgok tényleg nagyon
rosszra forduljanak. Hónapokig tartott
ez az idôszak és sok embert érintett.
Minden reggel, amikor felébredtem
az elsô gondolat, ami eszembe jutott az
volt: „Ez nem fog menni. Ez rengeteg szívfájdalmat fog okozni neked.”. Ilyenkor
az értelmed elkezd terveket szôni arra az
esetre, ha kudarcot vallassz. Így mûködik a félelem: megpróbál uralmat venni
a gondolkodásodban. Ha megengeded,
a félelem fel fog kelteni éjszaka. El fogja venni az örömöd. El fogja rabolni a
lelkesedésed. Nagyon megkísértett,
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Mintha Isten egy felkiáltójelet tett volna
a végére, és azt mondta volna: „Látod,
ha csupán hiszel és bízol bennem, akkor
nemcsak, hogy kihozlak belôle, de jobbra
fordítom a helyzetedet, mint volt elôtte.”.

hogy folyamatosan aggódjak, és ezzel a
sötét, fekete felhôvel a fejemben járkáljak egész nap. Egy nap viszont hallottam, ahogy Isten szól hozzám: nem
hangosan, hanem mintegy belsô benyomásként a szívemben. Azt mondta:
„Joel, ha aggódsz emiatt, és újra meg újra
végiggondolod, hogy miért nem fog sikerülni
akkor a te aggódásod által megengeded, hogy
az valóra váljon. De ha bízol bennem, és
ugyanazt az energiát arra használod fel,
hogy higgy a félelem helyett, akkor én megfordítom a dolgokat, és a javadra fogom alakítani ôket.”. Amikor ezt meghallottam,
egy új látásmódot kaptam vele. Felismertem, hogy az aggodalom, a félelem
és a helytelen gondolkodás nem csupán
rossz szokások, hanem ezekkel lehetôséget adok a rossz dolgoknak, hogy megtörténjenek. Attól kezdve hoztam egy
döntést, hogy többé nem fogok aggódni érte. Amikor megkísértett, hogy elcsüggedjek, megragadtam a lehetôséget
és emlékeztettem magam arra, hogy
megköszönjem az Úrnak, hogy ô jól
irányít mindent, és hogy harcol értem,
hogy küzdelmeim a javamra forduljanak. Több hónappal késôbb az a bizonyos helyzet nemcsak, hogy a javamra
oldódott meg, de sokkal több áldást hozott magával, mint képzeltem volna.

Ma annyi lehetôség van arra, hogy félelemben éljünk. Az emberek aggódnak
a gazdaság miatt, az egészségük miatt, a
gyermekeik miatt. Isten azt mondja neked, amit nekem is mondott: ne használd fel az erôdet az aggódásra, inkább
használd arra, hogy higgy! Ugyanannyi
erô kell ahhoz, hogy higgy, mint amennyi erô kell az aggódáshoz. Ugyanolyan
könnyû azt mondani: „Isten betölti minden szükségemet!”, mint amilyen azt
mondani: „Ezt sose fogom tudni megoldani.”. Ugyanannyi erô kell ahhoz, hogy
azt mond: „Hosszú és egészséges életet fogok élni.”, mint amennyi ahhoz kell,
hogy azt mond: „Szerintem én sose fogok
meggyógyulni.”. Hallom, ahogy azt
mondják az emberek: „Attól tartok, el
fognak bocsátani.”. Megértem, hogy
nyugtalanok emiatt, és lehet, hogy ez
valós is. De nem teheted meg, hogy
folyton ezen jár az agyad, a legrosszabbra számítasz, és arra, hogy milyen rossz
éved lesz. Ha ezt teszed, akkor a hitedet
saját magad ellen fordítva használod.
Ahelyett, hogy folyton aggódnál, mond
azt: „Istenem, életem a Te kezedben van!
Tudom, hogy te vezeted és irányítod lépteimet és ezért nem vereséget várok, nem kudarcot várok, hanem azt, hogy egy áldott
évem lesz! Felemelkedést és nem lecsúszást
várok.”
Talán azt mondod: „Mi van, ha így teszek, de mégsem az történik meg?”. Mi
van akkor, ha hiszel, és tényleg megtörténik? De még akkor is, ha elbocsátanak, nem kell elcsüggedned azt mondva: „Tudtam, hogy ez nem fog menni...”.
Nem, inkább hitben, maradva azt
mondhatod: „Ha egy ajtó bezárul, Isten

kinyit számomra egy másikat!”. És ha
megfelelô hozzáállást tanúsítasz, Isten
adni fog neked egy jobb munkát, több
elônyökkel, és több keresettel.
Hallottam valakirôl, akinek a barátai
elhatározták, hogy megviccelik ôt. Egy
reggel bement dolgozni, ahogy máskor
is, ugyanolyan boldogan, mint minden
nap. Mikor belépett a portás azt mondta neki: „Biztos jól érzed magad?”. Erre ô
azt mondta: „Igen, nagyszerûen, miért?”.
A hölgy azt mondta: „Nem tudom, csak
valahogy máshogy nézel ki, sápadtabbnak.”. A férfi nem gondolt erre többet
és bement az irodájába. 10 perccel késôbb bejött hozzá a munkatársa és azt
mondta: „Nem vagy fáradt? Nem úgy nézel ki, ahogy szoktál.”. Ô erre ezt mondta: „Nem, jól vagyok.”. Néhány perccel
késôbb viszont el kezdett azon gondolkodni, hogy: „Lehet, hogy tényleg fáradt
vagyok egy kicsit.”. Munkatársa késôbb
visszajött és rövid beszélgetés után azt
mondta: „Nincs lázad? Nagyon melegnek
látszol.”. Erre a férfi kicsit meglazította
a nyakkendôjét és azt mondta: „Hát, egy
kicsit tényleg melegem van.”. Aztán egy
másik munkatársa jött hozzá, aki azt
mondta: „Szörnyen nézel ki, mi baj van
veled?”. Aznap 10 órakor a férfi hazament azzal az indokkal, hogy valami betegsége van… Ilyen ereje van a feltételezésnek. Ha nem vigyázunk az elménkre és arra, hogy mit engedünk be
oda, akkor egy csomó mindenbe bele
tudjuk beszélni magunkat. Ha reggel
felkelsz, bekapcsolod a híreket, hallod,
hogy mennyi minden rosszul megy… és
egyre több rosszkedvet és kétséget beszélsz be magadnak; a nap folyamán
ebéd közben arról beszélnek neked a
munkatársaid, hogy milyen rosszul
mennek a dolgok. Mindezek képesek
beléd beszélni egy vereség központú
életet. Képesek teljesen tönkretenni a
napodat. A vicces ebben ugyanaz, mint
az említett embernél is: valójában nincs
semmi bajod! Csak mert azt mondják,
nem biztos, hogy igaz. Csak mert azok
az úgynevezett „szakértôk” jósolnak valamit, nekünk még nem kell benyelnünk azt és úgy élni. Gondoltad már
valaha, hogy a szakértôk is tévedhetnek?
„A következô három év szörnyûséges és
katasztrofális lesz, tervezzük meg a túl-

élést...” – mondják. Ha ezt hallod, lazíthatsz a nyakkendôn és azt mondhatod:
„Tényleg egy kicsit rosszul érzem magam...”, vagy azt mondhatod: „Tudod
mit? Nagyszerûen érzem magam! Tudom, hogy még mindig Isten a király,
aki az én Gondviselô Istenem! Erôsebb
vagyok, mint valaha! …”. Ne add fel az
álmodat, és ne készíts terveket a túlélésre csak azért, mert valakik azt mondták
neked! Ez csak az ô véleményük, de van
egy másik vélemény is, ami azt mondja:
„Áldott vagy, gyümölcsözô vagy, tehetséges
vagy, kreatív vagy, egészen alkalmas vagy
arra, hogy elvégezd azt, amire Isten elhívott!” ...
Olvastam, hogy hét városrészt betakaró sûrû köd, ami kb. 30 méter magas,
megfelel egy nem egészen teli pohár
víznek. Más szóval: nagynak látszik, félelmetesnek, de a valóságban egyáltalán
nem az, csupán nagy mennyiségû pára,
ami elfér egy kisebb pohárban. Amikor
a félelem megtámadja elmédet, azt
mondva, hogy ez nem fog menni, vagy,
hogy az a betegség számodra a véget jelenti, vagy, hogy a családod, a házasságod össze fog omlani… Ilyenkor nézz
szembe a félelemmel és mond ezt:
„Nagynak és megragadónak látszol, de tudom, hogy valójában nem vagy az, csupán
olyan, mint a köd. ... Állandónak látszol,
de tudom, hogy csak átmeneti vagy. Az életemben lehet, hogy kissé sötétek és felhôsek a
dolgok és úgy tûnik, ez sosem fog megváltozni. De nekem van egy belsô információm,
tudom, hogy a nap még mindig süt és csak
idô kérdése, hogy ez a köd felszáll, és olyan
tiszta és gyönyörû lesz minden, ahogy min-

dig is volt.”. Ne add át magad a félelemnek, az csupán olyan, mint a köd, és
messze nem olyan rossz a helyzet, ahogy
azt állítja neked. Mikor elkövetjük azt a
hibát, hogy letanyázunk náluk, akkor a
félelmek elkezdenek képzeletbeli képekké válni. Elménk elkezd lejátszani
minden variációt arra, hogy minden
megtörténhet, csak úgy, mintha egy filmet néznél – a negatív gondolatok negatív fantáziaszüleményekké válnak. Ha
megengeded, akkor egy kicsi félelem
megsokszorozódva sokkal hatalmasabbá
növekedhet. ... Szóval, le kell rombolnod ezeket a hamis képzelgéseket! Ne
engedd, hogy negatív képek folyamatosan lejátszódjanak az elmédben. Te vagy
a tulajdonos, a te kezedben van a távirányító, válts csatornát! ... Nincs olyan
akadály, amely túl nagy lenne, nincs
olyan ellenség, ami túl erôs lenne, mert
a mi Istenünk kezében van minden hatalom! Lehet, hogy most nem látod azt,
hogy hogyan oldódhatnak meg, de ne
pazarold az erôdet arra, hogy aggódj,
hanem használd arra, hogy higgy! Isten
hordozott téged a múltban, és végig fog
hordozni mindenen át a jövôben is!
Vedd magad körül olyan emberekkel,
akik tele vannak hittel, olyanokkal, akik
gyôzelmet hoznak az életedbe. És ha fegyelmezed gondolkodásodat, és megtanulod a hitet választani a félelem helyett, akkor le fogsz gyôzni minden akadályt, le fogsz gyôzni minden ellenséget,
és minden álom és ígéret, amit Isten a
szívedre helyezett be fog teljesedni az
életedben.
Forrás: részlet Joel Osteen
igehirdetésébôl
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Így változik az életünk január 1-tôl
A bruttó minimálbér a tavalyi 105 ezerrôl 111 ezer forintra nô, a
szakképzetteknek 129 ezer forintnál kevesebbet nem lehet
fizetni. A nyugellátások és több más ellátás összege 1,6 százalékkal emelkedik januártól. A rendvédelmi dolgozók keresete
5 százalékkal nô. A személyi jövedelemadó kulcsa 16-ról 15 százalékra mérséklôdik és emelkedik a kétgyermekes családok kedvezménye. Illetékmentessé vált több személyazonosító okmány
és az erkölcsi bizonyítvány kiállítása.

A

z adóhatóság kategorizálja az adózókat: eltérô eljárási szabályokat
alkalmaz a megbízható és a kockázatos adózókra. A megbízható adózói
státusz feltétele a többi között, hogy az
adózó legalább három éve folyamatosan
mûködjön (vagy legyen áfaregisztrált), ne
legyen 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása, és ne minôsüljön kockázatos adózónak. A megbízható adózók
számos kedvezményben részesülnek.

Több ponton módosult a szabálysértési
törvény. A többi között új jogintézmény a
szabálysértéseknél a megkeresés, amellyel a bíróság és a rendôrség arra kap felhatalmazást, hogy egy elzárással is sújtható szabálysértés miatt ismeretlen elkövetô ellen indult eljárásban állami vagy
önkormányzati szervet, hatóságot megkeressen, és tájékoztatást kérjen. A jogszabály értelmében már a csekély mennyiségû, 10 grammot meg nem haladó új

pszichoaktív szer birtoklása is szabálysértésnek minôsül.
Az új vadászati törvény több rendelkezése már január 1-jén életbe lépett, 2017.
március 1-jétôl pedig a törvény összes
passzusa hatályos lesz. Fontos újdonság a
tájegységi vadgazdálkodási szemlélet elôtérbe helyezése. A trófeagazdálkodásban a
korábbi elveket állítják vissza, arra ösztönözve a vadászokat, hogy megfontoltan ejtsék el a vadat. A vadkár rendezése is új alapokra kerül, és megszüntettek több bürokratikus szabályt.
Január 1-jével új tûzvédelmi szabályokat
vezettek be, az elôírások kihatnak a társasházakra is. A módosítások nyomán pozitív
változásokra számít a Magyar Közös Képviselôk Egyesülete. A belügyminiszter tavaly
decemberben módosította a tûzvédelmi
szabályzat készítésérôl szóló rendeletet, az
új szabályokat legkésôbb március 31-ig kell
teljesíteni.

A felsôoktatásban három lépcsôben a
teljes oktatói-kutatói kör bére nô, elsô lépésként idén januártól 15 százalékkal.
Ezt 2017-ben és 2018-ban is 5-5 százalékos béremelés követi.

ÜNNEPEINKET 2016-BAN A TÁBLÁZATBAN FOGLALTAK SZERINT TARTJUK
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ELKÉSZÍTÉS
1. A vöröshagymát a paprikával és
a paradicsommal kevés zsíron
megdinszteljük.
2. A darált húst megfûszerezzük
az ételízesítôvel, borssal,
oregánóval, ízlés szerinti sóval,
kevés pirospaprikával, majd
puhára pároljuk és félre tesszük.
3. A megtisztított és felszeletelt
gombát kevés vajon szintén
megfûszerezve zsírjára sütjük.
4. Közben a tésztát is megfôzzük.
5. A vegyes zöldséget vajon, sóval, kevés fûszerrel szintén puhára pároljuk.
A tömlôs sajtot a tojással simára keverjük.
6. Mivel elég sok hozzávaló jött össze, ezért egy nagy tepsire lesz szükségünk.
Egy 37x21 cm-es tepsit vajjal kikenünk. Az aljába rakjunk egy sor tésztát,
arra jön a darált hús fele, majd a gomba, végül a zöldséges keverék.
7. Vastagon megkenjük tejföllel, végül szétosztjuk rajta a tojásos sajt felét.
8. Ezt a mûveletet ismételjük meg a következô sor tésztán. A tetejére öntjük a
tojásos sajt másik felét.

MÁKOS CHARLOTTE ALAGÚT

Hatályba lépett a közigazgatási bürokráciacsökkentésrôl elfogadott törvénycsomag. A módosítással általános eljárási szabályok egyszerûsödtek, kevesebb
lett az engedélyhez kötött tevékenység,
és csökkentek az ügyintézési határidôk.

DÁTUM (NAP)
Március
12.
Március
15.
Április
11.
Május
28.
Június
2.
Szeptember 9-10.
Október
1.
Október
6.
Október
23.
December 17.

HOZZÁVALÓK
• 50 dkg penne tészta
• 80 dkg sertés darált hús
• 50 dkg gomba
• 10 dkg mexikói zöldség keverék
• 2 nagy pohár tejföl
• 2 db tömlôs natúr ömlesztett sajt
• 1 tojás
• 1 közepes vöröshagyma
• fél paradicsom
• fél tv paprika
• trappista sajt
• fûszerek (ételízesítô, bors,
oregánó)
• só • pirospaprika
• zsír • vaj

9. Ízlés szerint megszórjuk reszelt sajttal, rádobáljuk a vajat és mehet is a 180
fokra elômelegített sütôbe. Addig sütjük, amíg a teteje szép piros nem lesz.

Bevonták a felsôfokú végzettségû bölcsôdei kisgyermeknevelôket is a pedagógus-elômeneteli rendszerbe. Ez csaknem
900 érintettnek átlagosan 30-40 százalékos, havi nettó 40-60 ezer forintos béremelkedést jelent.

MEGNEVEZÉS
Nônap
Nemzeti ünnep
A költészet napja
Hôsök napja
Trianon
Nyáregyháza Fesztivál
Idôsek világnapja
Aradi vértanúk emléknapja
Nemzeti ünnep
Falukarácsony

RAKOTT HÚSOS TÉSZTA GAZDAGON

(Szombat)
(Kedd)
(Hétfô)
(Szombat)
(Szombat)
(P-Sz)
(Szombat)
(Csütörtök)
(Vasárnap)
(Szombat)

HELYSZÍN
Kovács István Mûvelôdési Ház
Kovács István Mûvelôdési Ház
Községi Könyvtár
Hôsök tere
Kovács István Mûvelôdési Ház
Polgármesteri Hivatal udvara
Kovács István Mûvelôdési Ház
Általános Iskola – Hôsök tere (fáklyás felvonulás)
Kovács István Mûvelôdési Ház
Nyáry Pál Általános Iskola

HOZZÁVALÓK
a tésztához:
• 6 tojás
• 6 csapott evôkanál kristálycukor
• 1 evôkanál vaníliás cukor
• 3 púpos evôkanál étkezési
keményítô
• 3 púpos evôkanál finomliszt
• 1 csomag sütôpor
• csipet só
• 2 evôkanál étolaj
• 2 evôkanál tej
a töltéshez: baracklekvár
a krémhez:
• 0,6 dl tej
• 1 csomag vaníliás pudingpor
• 75 gramm darált mák
• 200 ml cukrászhab/tejszín
• 1 csomag zselatin-fix
• 3 csapott evôkanál porcukor

ELKÉSZÍTÉS
1. A 6 tojást szétválasztjuk, a
sárgájukat a cukorral, vaníliás
cukorral és egy csipet sóval
habosra keverjük. Belekeverjük
a tejet és az olajt. Hozzászitáljuk
a sütôporral elkevert liszt és
keményítô keverékét.
2. A tojások fehérjét kemény habbá
verjük, majd óvatosan a tojássárgájás tésztához keverjük.
3. A nyers masszát egy sütôpapírral kibélelt gáztepsibe simítjuk (a lényeg, hogy
ne legyen vastag a tészta), majd 180 fokra elômelegített sütôben 15-20 percig
sütjük (tûpróbáig). A megsült tésztát kihûlni hagyjuk.
4. A tejben megfôzzük a vaníliás pudingport. A hideg cukrászhabot a cukorral és a
zselatin-fixszel kemény habbá verjük, hozzáforgatjuk a ledarált mákot és a kihûlt
pudingot.
5. Egy ôzgerincformát folpackkal kibélelünk, a piskótát ujjnyi vastagságú csíkokra
vágjuk. A formába teszünk egy csíkot, mindkét oldalát megkenjük lekvárral,
majd mellé helyezzük a következô tésztacsíkot. Így folytatjuk, míg körbe nem
érünk a formán.
6. A krémet beletöltjük a piskótával bélelt formába. A tejére egy akkora nagyságú
piskótaszeletet hagyunk, ami éppen befedi.
7. A formát körbetekerjük alufóliával és hagyjuk pár órán át a hûtôben állni. Utána
kiborítjuk a sütemény egy tálcára és ízlés szerint szeleteljük.
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1480 Ft
kedvezmény

20%
1490 Ft
kedvezmény

20%

1480 Ft
kedvezmény

20%

1480 Ft
kedvezmény

20%

3445 Ft
kedvezmény

20%
2690 Ft
kedvezmény

1199 Ft
kedvezmény

25%

20%

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!

