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név adás min dig fon tos dön tés
egy kö zös ség – je len eset ben
Nyár egy há za pol gá rai – szá má ra,

hi szen kö zös ér té ke in ket fe jez zük ki ál ta -
la. Olyan ér té ke ket, me lyek össze köt nek
ben nün ket, pél dá ul szol gál nak a je -
len és a jö vô ge ne rá ció szá má ra.
Ne vé nek fel vé te le nem pusz tán for -
ma li tás, ha nem el kö te le zô dést is je -
lent. Egész ség ügyi in téz mé nyünk
2015. de cem ber 19-étôl an nak az
or vos nak a ne vét vi se li, aki hosszú
év ti ze de ken át ma gas szín vo na lon
és köz meg elé ge dés re dol go zott az
itt élô em be rek egész ség ügyi el lá tá -
sá ért, gyó gyu lá sá ért. Vik tor bá csi
sze mé lyi sé ge, kö ve tés re mél tó
szak mai tu dá sa, em be rek hez va ló
hoz zá ál lá sa év ti ze de kig pél da volt,
és pél da ma is szá munk ra.

Egész pá lyá ja so rán azt val lot ta,
hogy nem csak a be teg ség gel, ha -
nem a lé lek ba ja i val is fog lal koz ni
kell, hi szen sok be teg ség oko zó ja,
ki vál tó ja le het a lé lek sé rü lé se. Ná la
a mun ka idô nem a klasszi kus 8 órát
je len tet te. Amed dig be teg ült a vá -
ró te rem ben, vagy ház hoz hív ták ki, ment,
lel ki is me re te sen, fá rad ha tat la nul. Min -
den be te gé re sok idôt szen telt, hogy mi -

nél ala po sabb di ag nó zist tud jon fel ál lí ta ni
és ezek után ke zel ni. A min den na pok ban
tett na gyon so kat a kö zös sé gért, Nyár -
egy há za la kó i ért, hi szen az egész sé gü ket,
a hi tü ket, a bi zal mu kat ad ta vissza.

Min de zért, a te le pü lé sün kért foly ta tott
több év ti ze des ki ma gas ló mun kás sá gá ért
1999. már ci us 15-én dísz pol gá ri cím mel

ju tal maz ta ôt köz sé günk, most pe dig –
csak nem 17 év vel ké sôbb – ez zel a gesz -
tus sal, egész ség há zunk ró la tör té nô el ne -
ve zé sé vel kí ván tuk meg kö szön ni mind azt,
amit ér tünk, szü le in kért, gyer me ke in kért

tett. Egy ko ri ren de lô je vá ró ter mé -
ben el he lye zés re ke rült egy Hor váth
Ro zá lia mû vész nô ál tal ké szí tett fes -
tett port ré is, hogy Dok tor Úr vi gyá -
zó sze mei min dig fi gyel je nek ránk.

Vik tor bá csi meg ha tot tan kö szön -
te meg a név adást, és azt a tisz te le -
tet és sze re te tet, amellyel la ko sa ink
– mint ked ves is me rôst, jó ba rá tot –
fo gad ták ôt.

Hi á ba élek Pes ten, Nyár egy há za

az ott ho nom, itt va gyok itt hon! –
mond ta.

Na gyon kö szö nöm min den ki nek,

aki el jött és gon dol rám.

Az ün nep ség vé gén imá dott uno -
ká ja me gosz tott ve lünk egy tit kot:
ô is or vos sze ret ne len ni, gyer mek -
or vos.

Egy szer ta lán épp a nyár egy há zi
gye re ke ket gyó gyít ja majd olyan

oda adás sal és sze re tet tel, aho gyan egy -
kor a nagy pa pá ja tet te…

R.GY.

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.
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Köszönjük a Falukarácsony megvalósításához
nyújtott önzetlen segítséget!

DR. MARJAI VIKTOR NEVÉT VISELI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYÜNK

A

KÖZÖSSÉGI ÉLET KÖZÖSSÉGI ÉLET

Dr. Mar jai Vik tor szer ze tes pa pi is ko lá ba
járt, a Bu da pes ti Pi a ris ta Gim ná zi um ban
érett sé gi zett, majd a Pes ti Or vos tu do má nyi
Egye tem re ke rült. A há bo rú ban me di kus -
ként az egész Bu da pes ti ost ro mot vé gig men -
tôz te. Pá lyá ja ele jén a me zô tú ri, majd a
nagy kô rö si kór ház ban szü lész-nô gyó gyász
szak or vos ként dol go zott, össze sen 11 évet.
Ezt kö ve tô en Ceg lé den a vá ros 1. ke rü le ti
kör ze ti or vo si fel ada ta it lát ta el. Ez után
ke rült Nyár egy há zá ra, 1961-ben. An nak
ide jén az zal a fel té tel lel vál lal ta el a há zi or vo -
si pra xist, hogy va sár na pon ként szen ved élyé -
nek, a va dá szat nak hó dol has son. A hét vé gé -
ket az óta is a ter mé szet ben töl ti, no meg
csa lád já val, uno ká já val. A va dá szat mel lett
hob bi ja a bé lyeg gyûj tés, és több ezer kö te tes
könyv tá rá nak bô ví té se.

Mészáros Sándor polgármester és Maszel
László alpolgármester társaságában

Viktor bácsi és a róla készült festett portréHorváth Rózsival, a festmény alkotójával

Az egészségügyi ellátásban dolgozó hölgyekkel

A felirat leleplezése után
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve s: 
Kovács János ................... november 13.

(2015. NOVEMBER 1-TÔL DECEMBER 31-IG)ANYAKÖNYVI HÍREK
75 évesek:
Hidas István Ádámné
(sz. Horsik Ilona)................. november 6.
Tóth Ernô Pálné
(sz. Halász Erzsébet) ......... november 25.
Peremiczkó István János.... december 21.

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

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

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

HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:

Ratkai Géza és 
Vad Szilvia.................... december 16-án
Szabó András és 
Palácsik Mária ............. december 16-án

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

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Balogh Sándor és Lakatos Mónika fia
Sándor László.............. november 16.

Palóczi Norbert és Bacsó Viktória fia
Norbert........................ november 18.

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. 

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

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

EL HUNY TAK:

Lipót Pálné (sz. Dodog Erzsébet)....... (75)
Wolf György.................................... (47)
Bárdi Miklós Lászlóné
(sz. Kalmár Erzsébet) ...................... (63)
Epres László................................... (60)
Gendur Béláné 
(sz. Saly Mária Éva) ......................... (74)
Fekete Tibor ................................... (65)
Bánszki Józsefné
(sz. Noviczki Zsuzsanna).................. (91)
Huszák Dávid Ferenc....................... (21)
Hegedûs László Miklósné
(sz. Kiss Mária Borbála) .................. (60)
Várszegi Ferenc .............................. (61)

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!

2015. no vem ber 24.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el bí rál ta 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 ra ér ke zet pá lyá za to kat.

• Pest me gye tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lô -
dé se ér de ké ben tá mo gat ta Pest me -
gye ön ál ló NUTS 2-es ré gi ó vá vá lá sát,
Bu da pest tôl va ló kü lön vá lá sát.

• sok éves ki ma gas ló mun ká já ért kép vi -
se lô-tes tü le ti di csé ret ben ré sze sí tet te
Ber nu la Ist ván nét va la mint a 2015. év -

ben meg va ló sí tott ün ne pi mû so rok el -
is me ré se ként a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is -
ko la iro dal mi szín pa dá nak di ák ja it.

2015. decem ber 2.

A Kép vi se lô-tes tü let

• az óvo da el ne ve zé sét – a jog sza bá lyi elô -
írá sok nak meg fe le lô – Nyár egy há zi Nap -
su gár Óvo da el ne ve zés re vál toz tat ta.

• a Ger je-For rás Nonp ro fit Kft.-vel kö tött
hul la dék gaz dál ko dá si köz szol gál ta tá -
si szer zô dést a hul la dék ról szó ló
2012. évi CLXXXV. tör vény 37. § (1a)
be kez dé se alap ján a köz be szer zés
út ján ki vá lasz tott új szol gál ta tó val
kö tött köz szol gál ta tá si szer zô dés ha -
tály ba lé pé sé nek nap já ig, de leg fel -

jebb hat hó na pig ter je dô fel mon dá si
idô vel fel mond ta.

• dön tött az el ké szült meg va ló sít ha tó sá gi
ta nul mány ja vas la ta alap ján a 4605 je lû
út kül te rü le ti sza ka szán (Fel sô nyá regy há -
za és Nyár egy há za kö zött) ke rék pá ros köz -
le ke dés re al kal mas bur kolt út pad ka, va la -
mint ezen út bel te rü le ti sza ka sza in nyi tott
ke rék pár sáv ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó en -
ged élye zé si terv do ku men tá ció el ké szí té -
sé re vo nat ko zó aján la tok be szer zé sé rôl.

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

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl

2010. no vem ber 19-én 
ke rült át adás ra a mú ze um, 
ami Kasz ner Mar git 
ma gángyûjte mé nyét ál lít ja 
ki négy te rem ben.

meg nyi tó óta na gyon so kan
lá to gat ták, ami rôl a ven dég -
könyv ta nús ko dik. Sok-sok

el is me rô szót tar tal maz nyár egy há zi
és más te le pü lé sek rôl (Va sad, Új len -
gyel, Pi lis, Ve csés, Du na ke szi, Püs pök la dány, Jász be rény, Mo -
nor, Gyál) ér ke zô ven dé gek tôl. Volt lá to ga tónk Auszt rá li á ból
is. Kri ti kus meg jegy zés is akadt, ami a zsú folt ság ra vo nat ko zik.
Va ló ban több hely kel le ne, an nál is in kább, mert na gyon sok
nyár egy há zi, sôt pi li si em ber gaz da gít ja ér té kes ré gi sé gek kel
a gyûj te ményt. Fon tos, hogy az utó dok nak le gyen va la mi
em lék az ôsök rôl.

Pró bál juk esz té ti ku sab bá ten ni a ter me -
ket. Há rom üve ges szek rény sor ban már
meg tud juk vé de ni a por tól a ki ál lí tott tár -
gya kat. Az öt éves év for du lón ün nep ség gel
tisz te leg tünk Mar git ka em lé ke elôtt. Szik lai
Kin ga ta nár nô, Ró na szé ki Re ná ta ta nít vány
ze nél tek, Mi csi nai Lász ló ver set mon dott.
So ós Betty és Ples Mi hály na gyon ked ves
fo tó mon tázzsal örö kí tet te meg az öt évet,
ami iga zán meg ha tó. A mú ze um ban he lyez -
tem el. A részt ve vôk fe lel eve ní tet ték Kasz -
ner Mar git ká val kap cso la tos em lé ke i ket.

Vé gül Ma szel Lász ló al pol gár mes ter úr és Or szág Mi hály
a Hu mán Bi zott ság el nö ke ko szo rút he lye zett el a mú ze um
fa lán. Szép dél után volt!

Az ötö dik év for du lót meg ko ro náz ta, hogy 2015. de cem ber
19-én fel ke rült a „KASZ NER MAR GIT MÚ ZE UM” fe li rat
a mú ze um hom lok za tá ra.

KRAVECZ LÁSZLÓNÉ I MB. IGAZGATÓ

ét ta ní tó hang sze res-nép da los kö -
szön té se után kez de tét vet te a meg -
mé ret te tés: 22 egyé ni és 7 cso por -

tos ver seny zô elô adá sát hall gat tuk vé gig.
Nagy örö münk re szol gált, hogy a nagy -

ter met szin te tel je sen meg töl töt ték a
gye re kek, az ér tük iz gu ló
hoz zá tar to zók és a kol lé -
gák. Mi a latt a zsû ri tag jai
(Zsó tér Gab ri el la, Ke me -
nár Lász ló né, Kos tecz ki
Ár pád né) a hal lot tak ér -
té ke lé sé re vissza vo nul -
tak, a kö zön ség is le he -
tô sé get ka pott vé le mé -
nye ki fe je zé sé re. Tit kos
sza va za ta i kat a ta ní tó
né nik nél ad hat ták le, mi -
köz ben a hát tér ben a Ko -
lom pos Egy üt tes vi dám
nép da lai szól tak.

Az ered mény hir de tés elôtt a zsû ri meg -
szív le len dô szak mai ta ná csa it hall hat tuk.
Ezt kö ve tô en a Ma gyar Vö rös ke reszt
Nyár egy há zi Alap szer ve ze té nek kö szön -
he tô en min den részt ve vô gyer mek ke zé -
be ad hat tunk egy CD-t a „Ze ne szer zés
klasszi ku sai” so ro zat ból. Az el sô há rom
he lye zett emel lett az is ko lai Di á kön kor -
mány zat jó vol tá ból tár gyi ju ta lom ban is
ré sze sült.

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.
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A

Jubilált a Kaszner Margit Múzeum

„A magyar népdal az egész magyar lélek tükre.”

KULTÚRA

K

I. KOR CSO PORT (1-2. osz tály):

1. Bá gyi Zsom bor (2.b)
2. Fisch li Han na (1.a)
3. Tas ná di Ka ta lin (2.b)

II. KOR CSO PORT (3-4 osz tály):

1. Mesz jár Mó ni ka Eli za beth (4.b)
2. Ka sza la Vik tó ria (3.a)
3. Kom játhy Li li An na (3.a)

CSO POR TOS KA TE GÓ RIA:

1. Pa csir ták: Ma gyar Or so lya és
Ma gyar Ni ko lett (3.b)
Eb ben a ka te gó ri á ban a zsû ri
nem osz tott ki több dí jat.

KÖ ZÖN SÉG DÍJ:

Mesz jár Mó ni ka Eli za beth (4.b)



ét sza bad ság harc hô se i re em lé kez -
tünk ok tó ber ben. Ôk, akik mint fák -
lya vi lá gí ta nak szá za do kon át, s sa -

ját pél dá juk ál tal te szik kéz zel fog ha tó vá,
mi is az iga zi ha za sze re tet. Akik nek kö -
szön het jük, hogy él még a ma gyar nem -
zet. A nap ja ink ban vég be me nô tör té né -
sek is rá kény sze rí te nek ar ra, hogy pél dát
me rít sünk ôse ink bôl, és vi gyáz zunk kis
ha zánk ra, ôriz zük meg ma gyar sá gun kat.
Bí zom ab ban, hogy azok a gye re kek,
szám sze rint 27-en, akik az ün ne pi mû -
so rok ban – nem ke vés ál do zat tal – sze re -
pet vál lal tak, a mû so rok ré vén ma ki csit
job ban ér tik, mit je lent ma gyar nak len ni.

Hi szem, ezek az elô adá sok ala kít ják a
gyer me kek sze mé lyi sé gét, el rak tá roz zák
ma guk ban az is me re te ket, az át élt pil la -
na to kat, s majd ké sôbb, „jó kor, jó idô -

b ben az év ben is is ko lánk di ák jai ad ták elô – Ber nu la
Is ván né fel ké szí té sé vel – az ün ne pi mû sort, mely nek én is
részt ve vô je vol tam. Ön kén tes volt a je lent ke zés, ezért tény -

leg csak azok vet tek ben ne részt, akik lel ke sen vál lal ták a sze -
rep lést, ki csik és na gyok együtt. Mind két al ka lom mal ugya na zok
a ta nu lók lép tek fel, így ok tó ber 23-ára már egy jól össze szo kott
csa pat let tünk.

Az el sô elô adá son még ke vés volt az ér dek lô dô, de a má so -
dik ra már zsú fo lá sig te le lett a kul túr ház (biz to san hí re ment,
hogy mi lyen ügye sek va gyunk :). A szé pen fe lú jí tott mû ve lô dé si
ház ban meg fe lelő han gu la tot te remt het tünk az ese mé nyek fe l-
i dé zé sé hez. A ver sek, a da lok se gít sé gé vel pró bál tunk hat ni az
em be rek ér zel me i re. So kan me sél ték, hogy egy-egy je le ne tet
meg könnyez tek. Di csér tek min ket a pon tos szö veg tu dá sért,

a fe gyel me zett ma ga tar tá sun kért. Töb ben se gít sé günk re vol tak,
mind a dí szí tés, mind a tech ni kai hát tér meg va ló sí tá sá ban, de
a fô össze tar tó erô Ro zi ka né ni volt. A mû so rok ban va ló sze rep -
lé sünk ál tal job ban meg ért het tük a múlt bé li ese mé nye ket, be -
le él het tük ma gun kat a tör té ne lem moz za na ta i ba, az ak kor élô,
Ma gyar or szág sza bad sá gá ért har co ló em be rek hely ze té be.

TASNÁDI ORSOLYA I 7. OSZTÁLYOS TANULÓ

ben” épí te ni fog nak ezek re a gyer -
mek ko ri él mé nyek re. A mag, ame -
lyet most el ül te tünk ben nük, ha -
ma ro san ter mést hoz.

Be val lom Önök nek: na gyon sze -
re tek mû so ro kat ké szí te ni. Igaz, az
út rö gös, míg el ju tunk a cé lig, de
ki mond ha tat lan öröm, ha csak egy
pi ci, egy pa rá nyi ré sze meg érin ti az
em be rek lel két. A sze rep lô két és a né zô -
két. Ak kor már nem dol goz tunk hi á ba!

Igaz, én va gyok a mû so rok ren de zô je, de
az ered mény nem csak az én mun ká mat
di csé ri. Sze ret ném meg ra gad ni a le he tô sé -
get, s ezú ton is meg kö szön ni kü lö nö sen
igaz ga tó nônk, Ke me nár Lász ló né Ma ri ka,
Va jas né Ko vács Éva, Re ich né Tal lá rom
Györ gyi, va la mint Ke me nár Lász ló se gít sé -
gét, akik az el sô szó ra min den ben tá mo -
gat tak. Nem kér dez ték: „Mi ért így?” A vá la -
szuk min dig az volt, bár mi lyen ne héz ség
fel me rült: „Meg old juk!” Új rend szer gaz -
dánk kal, Gosz to la Fe renc cel is re me kül
tud tunk együtt dol goz ni, az ô se gí tô kész sé -

ge is pél da mu ta tó. Az elô adá so kat élô gi -
tár kí sé ret tel tet te még szí ne seb bé.

S nem utol só sor ban kö szö nöm a gye -
re kek nek az ál do za tos mun kát, azt, hogy
az „ál mot” a szín pa don meg va ló sí tot ták.
Szép mun ka volt, cso dá la tos tel je sít -
mény! Kö szö nöm gye re kek, na gyon büsz -
ke va gyok rá tok, és ti is iga zán büsz kék
le het tek ma ga tok ra!

Vö rös marty sza va it so ha sem fe led jük:
„Ha zád nak ren dü let le nûl

Légy hí ve, oh ma gyar.”

BER NU LA IST VÁN NÉ I TA NÍTÓNÔ

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

(Ady Endre)
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FÔHAJTÁS A BÁTRAK EMLÉKE ELÔTT

Így emlékeztünk…

s ko lánk min den év el sô és má so dik fe lé ben ren dez egy-egy
ta go zat szin tû ta nul má nyi ki rán du lást, mely eb ben a ta név ben
az eg ri Esz ter házy Ká roly Fô is ko la épü le te i ben meg ren de zett

Ku ta tók Éj sza ká ja prog ram so ro zat ese mé nye i nek fel tér ké pe zé -
sét, és di ák ja ink szem lé le té nek il let ve tu dá sá nak gya ra pí tá sát
tûz te ki cé lul. Fel so rol ni is ne héz len ne mennyi prog ram ra jut -
hat tunk vol na még el, ha ez az egy nap ki vé te le sen nem 24 órá -
ból áll na. Azon ban így sem pa nasz kod ha tunk: ké mi ai kí sér le ti
show, ro bo ti ka, ál lat si mo ga tó, va rázs to rony, ca me ra obs cu ra,
csil la gá sza ti mú ze um, pa no rá ma te rasz, a já ték kon zo lok vi lá ga,
a ha zánk fái cí mû ki ál lí tás…

De me sél je nek ma guk a részt ve vôk:

A Ku ta tók Éj sza ká ja na gyon tet szett. Sok min dent lát tunk.

Na gyon jó volt, hogy sok-sok szí nes prog ram várt ben nün ket.

Már az uta zás is iz ga lom mal telt. Tet szett a sok ki ál lí tás,

és az elô adás káp rá za tos volt. Olyan sok dol got ta nul tam,

és nem csak ta nul tam, ha nem ren ge teg ta pasz ta la tot is sze -

rez tem. Az jó volt, hogy az A épü let ben tar tot ták az elô adást,

és a D épü let ben pe dig ren ge teg ki ál lí tást néz het tünk meg,

pél dá ul: ál lat ki ál lí tás, csil la gá sza ti, na és per sze az ál lat si -

mo ga tó. Na most tér jünk a sö tét szo bá ra. Ér de kes nek ta lál -

tam, mert lát hat tuk az eg ri vá rat, a vá rost, lát vá nyos sá-

ga i val. Na gyon so kat lép csôz tünk, de meg ér te. Sé tál tunk

ét busszal, 102 al sós kis di ák kal ér -
kez tünk. Itt iga zi wes tern hôs sé vál -
hat tak a gyer me kek. A sá padt ar cú

cow bo yok és réz bô rû in di á nok vi lá gá ba
csöp pen ve ven dég lá tó ink fe li déz ték szá -
munk ra a múl tat. Meg te kint het tünk egy
vad nyu ga ti show-t, a she riff
há zát, az ivót, a bör tönt. Kü -
lön bö zô ügyes sé gi já té kok ban
ve het tünk részt. Volt in di án út -
vesz tô, csiz ma rö pí tés, arany -
mo sás (ahon nan a tó ból ki -
mo sott szí nes kö ve ket min -
den ki ha za hoz hat ta), lasszó -
ve tés, ál la ti láb nyom ke re sés
az er dô ben, nyom da gyûj tés a
ku ko ri cás ban, va la mint lo vas
ko csi ká zás a fa lu ban. Az él mé -
nyek ben gaz dag prog ra mok
mel lett to váb bá le he tô ség volt
a ba zár ban tör té nô vá sár lás ra,
ál lat si mo ga tás ra, és a fá ból

ki a la kí tott ját szó tér hasz ná la tá ra.
„Iga zi” she rif fel és she riff né vel va ló
ta lál ko zás nem min den nap tör té -
nik meg ve lünk, ezen a ki rán du lá -
son azon ban még be szél get ni is le -
he tett ház igaz dá ink kal.

Aján dék ként min den ki kulcs tar -
tót ka pott, va la mint egy in di án fej -
dísz sab lont, me lyet a tech ni ka
órá kon ké szí tet tek el a gye re kek a
ta ní tó né nik se gít sé gé vel.

Fá rad tan, vi dá man és sok él -
ménnyel gaz da god va tér tünk ha za
a nap vé gén. Re mél jük az el kö vet -
ke zen dô ta név ben is si ke rül is ko -
lánk ta nu ló it mi nél több szí nes él -
mény ben ré sze sí te ni a szá muk ra
szer ve zett sza bad idôs te vé keny sé -
gek so rán.

VA JAS NÉ KO VÁCS ÉVA
MUN KA KÖ ZÖS SÉG VE ZE TÔ

egy na gyot a vá ros ban, majd be tér tünk a McDo nalds-ba. Vé -

gül meg te kin tet tük a Tö rök für dôt. Ez az is ko lai ki rán du lás

na gyon tet szett.

BENCS BÁL INT I 5. OSZ TÁ LYOS TA NU LÓ

Egy esôs szep tem be ri na pon az is ko lá val Eger be ki rán dul tunk.

Ezt az él ményt sze ret ném le ír ni. Négy órás út után vég re Eger -

be ér tünk. Be men tünk az el sô elô adó hely ség be, ahol még vár -

ni kel lett pár per cet az elô adás ra. Ott ki de rült, hogy ez egy ké -

mi ai elô adás. Na gyon ér de kes volt. Utá na át men tünk egy má -

sik épü let be, ahol me te o ro ló gi ai mû sze re ket te kin tet tünk meg.

Ké sôbb men tünk az ál lat si mo ga tó ba. Majd meg néz tünk egy

ma da ras ki ál lí tást, ahol még egy di a fil met is meg te kin tet tünk.

Vé gül el men tünk a tö rök gôz für dô rom ja i hoz. Na gyon aján-

la nám min den ki nek ezt a ki rán du lást, aki tud ja, néz ze meg a

Ku ta tók Éj sza ká ját!

SIL MAN LA U RA I 5. OSZ TÁ LYOS TA NU LÓ

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.

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

Mint évrôl-évre október 6-án és 23-án, idén is

megemlékeztünk egy elôadás keretében 

az aradi vértanúkról és az ’56-os forradalomról. 

Jubileumi Kutatók Éjszakája

Vadnyugati kirándulás
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OKTATÁS-NEVELÉS OKTATÁS-NEVELÉS



e cem ber el se jén az ál ta lá nos is ko -
la ze ne is ko lá sai ze nés mû sor ral
ked ves ked tek ne künk az óvo dá -

ban. A gye re kek mel lett, mi óvó né nik,
büsz ke ség gel tel ve hall gat tuk volt ovi -
sa ink öröm ze né lé sét.

De cem ber 4-én dél elôtt el lá to ga tott
hoz zánk a Mi ku lás, aki min den cso port -

ban ki osz tot ta a jól meg ér de melt cso ma -
go kat a gye re kek nek.

Óvo dánk 2015-ben ün ne pel te fen nál -
lá sá nak 70. év for du ló ját. Úgy ter vez tük -
mi vel 2006 ka rá cso nyán köl töz tünk új
óvo dánk ba –, hogy az ad ven ti idô szak ban
adunk he lyet en nek az ese mény nek a
meg ün nep lé sé re is.

Az óvo da fo lyo só já ra fa li új sá go kat ké szí -
tet tünk, me lyek re cso port ké pek ke rül tek.
Igye kez tünk mi nél ré geb bi ké pe ket össze -
gyûj te ni, de he lyet kap tak az el múlt évek
cso port ké pei is. Jó le sô ér zés töl tött el,
ami kor a cso port szo bá ból ki néz ve azt lát -
tam, hogy a szü lôk ke re sik ma gu kat a ké -
pe ken, és büsz kén mu tat ják gyer me ke ik -
nek mi lye nek is vol tak ôk óvo dás ko ruk ban.

De cem ber 14-18 kö zött min den nap
kü lön bö zô prog ra mok kal ked ves ked tünk
a gyer me kek nek és a fel nôt tek nek. Min -
den kit sze re tet tel vár tunk kéz mû ves al -
kal ma ink ra, ahol szü lô és gyer mek kö zö -
sen ké szít he tett ka rá cso nyi dí sze ket, de -
ko rá ci ó kat.

Az Ákom-bá kom bá be gyüt tes elô adá -
sát fi gyel me sen néz tük, míg a Gé zen gúz
egy üt tes mû so rán együtt éne kel tünk,
tán col tunk.

De cem ber 16-án tar tot tuk Ovi-ka rá -
cso nyun kat, me lyet a Mák vi rág cso port
me sés elô adá sa szí ne sí tett.

De cem ber 19-én részt vet tünk a Fa lu -
ka rá cso nyon, ahol a fel sô nyá regy há zi
óvo dá sok tán cos be mu ta tó ja, és a „Má -
kocs kák” me se je le ne te is he lyet ka pott a
szín vo na las mû so rok kö zött.

Ve ze tô ó vó nônk és mi je len le gi dol go -
zók itt kö szön töt tük 1-1 szál vi rág gal ré gi
óvó né ni je in ket és da du sa in kat. Úgy gon -
do lom, meg ér de mel ték ezek az em be rek,
hogy ott, a fa lu né pe taps sal kö szönt se
ôket, hi szen míg dol goz tak, ál do za tos
mun ká juk kal se gí tet ték fa lunk min den ko -
ri gyer me ke i nek for má ló dá sát, fej lô dé sét.

Az óta el tel tek az ün ne pek, és Új Év
kö szön tött re ánk.

Óvo dám dol go zói ne vé ben is Bol dog
Új évet kí vá nok min den Nyár egy há zi
La kos nak.

BA ÁR IST VÁN NÉ I ÓVO DA VE ZE TÔ HE LYET TES

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.

Zeneiskolások előadása

Nyílt nap a Napsugár csoportbanMikulás a Napsugár csoportban
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Így telt a december 
a központi óvodában

D

ÓVODAI ÉLET

Ákom-bákom előadása

z év el sô ki emel ke dô ese mé nye a
Far sang volt, me lyet feb ru ár ban
tar tot tunk meg. Igaz, a tél nek

eszé ben sem volt el bú csúz ni, mi azért
mó kás jel me zek be öl töz ve tán col tunk,
mu lat tunk, je lez ve, hogy ele günk van
be lô le. Jó ked vün ket fo koz ta a Gé zen gúz
egy üt tes, aki min den év ben eme li e nap
szín von alát.

Áp ri lis ban nyílt na pot tar tot tunk, me -
lyen már a Hús vét ra ké szü lôd tünk kéz -
mû ves ke dés sel, aján dék ké szí tés sel. Sok
ér dek lô dô szü lôt és le en dô óvo dás test -
vért lát tunk ven dé gül.

Fel sô nyá regy há zán, az új tor na pá lyán
meg ren de zett ma já li son óvo dá sa ink is
sze re pel tek, Ba logh An na ál tal be ta ní tott
tán cot ad ták elô.

Gyer mek na pon az ég nem volt ke gyes
hoz zánk, mert reg gel esett az esô, ezért a
cso port szo bák ban és az öl tö zô ben te vé -
keny ked tünk. 11 óra kö rül már jó idô
lett, így a gye re kek ked vük re ug rál hat tak
a lég vá ron. A Gé zen gúzt er re a nap ra is
meg hív tuk.

Nagy cso por to sa in kat jú ni us 5-én bú -
csúz tat tuk. Ün nep sé gün ket ezút tal az ud -
va ron tar tot tuk, ahol a nyár fák ár nyé ká -
ban, a hely szín ki a la kí tá sá val si ke rült
meg hitt han gu la tot te rem te ni. A bal la gók

most is sok aján dé kot kap tak tô lünk, me -
lyek el ké szí té sé ben kö szö ne tet mon dok
mun ka tár sa im nak, a na gyon szép hím zett
ta risz nyák el ké szí té sét pe dig kö szön jük
Ma szel Sán dor né An ci né ni nek, aki már
na gyon sok szép és egye di dol got hím zett
óvo dánk nak.

A nyá ri szü net ide je alatt sem pi hen tek
az óvo da dol go zói. A Pil lan gó cso por tot
ki fes tet tük, a Sü ni cso port fa lát pe dig ki -
ta pé táz tuk, hogy tisz ta kör nye zet ben fo -
gad juk a gye re ke ket.

Szep tem ber ben sok kis cso por tos kezd -
te meg az óvo dát. A szü lôk él tek a szü lôs
be szok ta tás le he tô sé gé vel, mellyel a mi
mun kán kat is meg könnyí tet ték. Az új
gye re kek a má so dik hé ten már sí rás nél -
kül jöt tek óvo dá ba.

A fa lu na pon büsz kék vol tunk is mét
óvo dá sa ink ra, akik ezút tal a nagy szín pa -
don ad hat ták elô szín vo na las tán cu kat.

A gye re kek min den nap ja it sé ták kal, ki -
rán du lá sok kal tet tük szí ne seb bé. Vol tunk
di ót szü re tel ni, a Nyáry Pál gaz da ság ban
nagy gé pe ket néz ni, az er dô ben ôszi le ve -
let gyûj te ni. Óvo dán be lül ha gyo mány ôr -
zô mû so ro kat szok tunk tar ta ni: Új évi kö -
szön tést, Ki szé zést, Dö mö tö rö zést, Lu cá -
zást, amit gyer me kek ad nak elô, va la mint
a vi lág na po kat is meg tart juk: Ál la tok vi -
lág nap ja, Föld nap ja, Víz vi lág nap ja.

No vem ber ben két nagy polc cal bô vült
bú tor kész le tünk, me lyek rak tár hi á nyá ban
na gyon meg könnyí tet ték esz kö ze ink
rend sze re zett el he lye zé sét. A bú tor la po kat
Kiss Ti bor és test vé re, Kiss Jó zsef ál lí tot ták
össze, mun ká ju kat ezút tal is kö szön jük.

Alig kez dô dött el az év, már is a Mi ku -
lás ra ké szül tünk, aki – mint min den év -
ben – most is el lá to ga tott hoz zánk. Nem
csak aján dé kot ho zott, ha nem min den
gyer mek hez volt egy-két ked ves sza va is.

Ka rá cso nyi ün ne pün ket mun ka dél elôtt
elôz te meg, me lyen aján dé ko kat ké szí tet -
tünk a szü lôk kel kö zö sen, vé gül a fa lu
ka rá cso nyán óvo dá sa ink ka rá cso nyi nép -
tán cot ad tak elô.

Úgy ér zem, hogy is mét egy ese mé -
nyek ben gaz dag, tar tal mas évet zár tunk,
me lyért kö szö ne tet mon dok mun ka tár sa -
im nak, a fenn tar tónk nak, a szü lôk nek és
min den ki nek, aki se gí tett ben nün ket.

Kö szö nöm meg tisz te lô fi gyel mü ket!

KO VÁCS NÉ MA SZEL AN NA
TA GÓ VO DA VE ZE TÔ

Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy néhány mondatban beszámoljak

Önöknek a Tagóvoda jelentôsebb eseményeirôl, melyek 2015-ben történtek.

2016. JANUÁR I   NYÁRFALEVÉL I   9

JELES NAPOK, ÜNNEPEK 
A TAGÓVODÁBAN

ÓVODAI ÉLET

A



JANUÁR
1 P Újév, Fruzsina
2 Sz Ábel
3 V Benjámin, Genovéva
4 H Leóna, Titusz
5 K Simon
6 Sz Boldizsár
7 Cs Attila, Ramóna
8 P Gyöngyvér
9 Sz Marcell

10 V Melánia
11 H Ágota
12 K Ernő
13 Sz Veronika
14 Cs Bódog
15 P Lóránd, Lóránt
16 Sz Gusztáv
17 V Antal, Antónia
18 H Piroska
19 K Márió, Sára
20 Sz Fábián, Sebestyén
21 Cs Ágnes
22 P Artúr, Vince
23 Sz Rajmund, Zelma
24 V Timót
25 H Pál
26 K Paula, Vanda
27 Sz Angelika
28 Cs Karola, Károly
29 P Adél
30 Sz Martina
31 V Gerda, Marcella

JÚLIUS
1 P Annamária, Tihamér
2 Sz Ottó
3 V Kornél, Soma
4 H Ulrik
5 K Emese, Sarolta
6 Sz Csaba
7 Cs Apollónia
8 P Ellák
9 Sz Lukrécia

10 V Amália
11 H Lili, Nóra
12 K Dalma, Izabella
13 Sz Jenő
14 Cs Örs, Stella
15 P Henrik, Roland
16 Sz Valter
17 V Elek, Endre
18 H Frigyes
19 K Emília
20 Sz Illés
21 Cs Dániel, Daniella
22 P Magdolna
23 Sz Lenke
24 V Kincső, Kinga
25 H Jakab, Kristóf
26 K Anikó, Anna
27 Sz Liliána, Olga
28 Cs Szabolcs
29 P Flóra, Márta
30 Sz Judit, Xénia
31 V Oszkár

ÁPRILIS
1 P Hugó
2 Sz Áron
3 V Buda, Richárd
4 H Izidor
5 K Vince
6 Sz Bíborka, Vilmos
7 Cs Herman
8 P Dénes
9 Sz Erhard

10 V Zsolt
11 H Leó, Szaniszló
12 K Gyula
13 Sz Ida
14 Cs Tibor
15 P Anasztázia, Tas
16 Sz Csongor
17 V Rudolf
18 H Andrea, Ilma
19 K Emma
20 Sz Tivadar
21 Cs Konrád
22 P Csilla, Noémi
23 Sz Béla
24 V György
25 H Márk
26 K Ervin
27 Sz Zita
28 Cs Valéria
29 P Péter
30 Sz Katalin, Kitti

OKTÓBER
1 Sz Malvin
2 V Petra
3 H Helga
4 K Ferenc
5 Sz Aurél
6 Cs Brúnó, Renáta
7 P Amália
8 Sz Koppány
9 V Dénes

10 H Gedeon
11 K Brigitta
12 Sz Miksa
13 Cs Ede, Kálmán
14 P Helén
15 Sz Teréz
16 V Gál
17 H Hedvig
18 K Lukács
19 Sz Nándor
20 Cs Vendel
21 P Orsolya
22 Sz Előd
23 V Nemzeti ünnep,

Gyöngyi
24 H Salamon
25 K Bianka, Blanka
26 Sz Dömötör
27 Cs Szabina
28 P Simon, Szimonetta
29 Sz Nárcisz
30 V Alfonz
31 H Farkas

FEBRUÁR
1 H Ignác
2 K Aida, Karolina
3 Sz Balázs
4 Cs Csenge, Ráhel
5 P Ágota, Ingrid
6 Sz Dóra, Dorottya
7 V Rómeó, Tódor
8 H Aranka
9 K Abigél, Alex

10 Sz Elvira
11 Cs Bertold, Marietta
12 P Lídia, Lívia
13 Sz Ella, Linda
14 V Bálint, Valentin
15 H Georgina, Kolos
16 K Julianna, Lilla
17 Sz Donát
18 Cs Bernadett
19 P Zsuzsanna
20 Sz Aladár, Álmos
21 V Eleonóra
22 H Gerzson
23 K Alfréd
24 Sz Elemér
25 Cs Mátyás
26 P Géza
27 Sz Edina
28 V Ákos, Bátor
29 H Elemér

AUGUSZTUS
1 H Boglárka
2 K Lehel
3 Sz Hermina
4 Cs Dominika, Domonkos
5 P Krisztina
6 Sz Berta, Bettina
7 V Ibolya
8 H László
9 K Emőd

10 Sz Lőrinc
11 Cs Tiborc, Zsuzsanna
12 P Klára
13 Sz Ipoly
14 V Marcell
15 H Mária
16 K Ábrahám
17 Sz Jácint
18 Cs Ilona
19 P Huba
20 Sz Az államalapítás

ünnepe, István
21 V Hajna, Sámuel
22 H Menyhért, Mirjam
23 K Bence
24 Sz Bertalan
25 Cs Lajos, Patrícia
26 P Izsó
27 Sz Gáspár
28 V Ágoston
29 H Beatrix, Erna
30 K Rózsa
31 Sz Bella, Erika

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

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

MÁRCIUS
1 K Albin
2 Sz Lujza
3 Cs Kornélia
4 P Kázmér
5 Sz Adorján, Adrián
6 V Inez, Leonóra
7 H Tamás
8 K Zoltán
9 Sz Fanni, Franciska

10 Cs Ildikó
11 P Szilárd
12 Sz Gergely
13 V Ajtony, Krisztián
14 H Matild
15 K Nemzeti ünnep,

Kristóf
16 Sz Henrietta
17 Cs Gertrúd, Patrik
18 P Ede, Sándor
19 Sz Bánk, József
20 V Klaudia
21 H Benedek
22 K Beáta, Izolda
23 Sz Emőke
24 Cs Gábor, Karina
25 P Irén, Írisz
26 Sz Emánuel
27 V Húsvét, Hajnalka
28 H Húsvét,

Gedeon, Johanna
29 K Auguszta
30 Sz Zalán
31 Cs Árpád

SZEPTEMBER
1 Cs Egon, Egyed
2 P Dorina, Rebeka
3 Sz Hilda
4 V Rozália
5 H Lőrinc, Viktor
6 K Zakariás
7 Sz Regina
8 Cs Adrienn, Mária
9 P Ádám

10 Sz Hunor, Nikolett
11 V Teodóra
12 H Mária
13 K Kornél
14 Sz Roxána, Szeréna
15 Cs Enikő, Melitta
16 P Edit
17 Sz Zsófia
18 V Diána
19 H Vilhelmina
20 K Friderika
21 Sz Máté, Mirella
22 Cs Móric
23 P Tekla
24 Sz Gellért, Mercédesz
25 V Eufrozina, Kende
26 H Jusztina, Pál
27 K Adalbert
28 Sz Vencel
29 Cs Mihály
30 P Jeromos

JÚNIUS
1 Sz Tünde
2 Cs Anita, Kármen
3 P Klotild
4 Sz Bulcsú
5 V Fatime
6 H Cintia, Norbert
7 K Róbert
8 Sz Medárd
9 Cs Félix

10 P Gréta, Margit
11 Sz Barnabás
12 V Villő
13 H Anett, Antal
14 K Vazul
15 Sz Jolán, Vid
16 Cs Jusztin
17 P Alida, Laura
18 Sz Arnold, Levente
19 V Gyárfás   
20 H Rafael
21 K Alajos, Leila
22 Sz Paulina
23 Cs Zoltán
24 P Iván
25 Sz Vilmos
26 V János, Pál
27 H László
28 K Irén, Levente
29 Sz Péter, Pál
30 Cs Pál

DECEMBER
1 Cs Elza
2 P Melinda, Vivien
3 Sz Ferenc, Olívia
4 V Barbara, Borbála
5 H Vilma
6 K Miklós
7 Sz Ambrus
8 Cs Mária
9 P Natália

10 Sz Judit
11 V Árpád
12 H Gabriella
13 K Luca, Otília
14 Sz Szilárda
15 Cs Valér
16 P Aletta, Etelka
17 Sz Lázár, Olimpia
18 V Auguszta
19 H Viola
20 K Teofil
21 Sz Tamás
22 Cs Zénó
23 P Viktória
24 Sz Ádám, Éva
25 V Karácsony, Eugénia
26 H Karácsony, István
27 K János
28 Sz Kamilla
29 Cs Tamara, Tamás
30 P Dávid
31 Sz Szilveszter

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: 08.00 – 12.00
Kedd:  13.00 – 17.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 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

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)



z OKTF NHI 2015 ok tó be ré ben
hir det te meg „A ha zai hul la dék -

gaz dál ko dás sal és sze lek tív

hul la dék gyûj tés sel kap cso la tos la kos -

sá gi szem lé let for má lás ra for dít ha tó tá -

mo ga tás” c. pá lyá za tot. A ki írás cél ja a
sze lek tív hul la dék gyûj tés nép sze rû sí té -
sé vel, a hul la dé kok ke let ke zé sé nek
meg elô zé sé vel és a hul la dék ká vált
anya gok új ra hasz no sí tá sá val il let ve új -
ra hasz ná la tá val kap cso la tos pro jek tek
meg va ló sí tá sa volt.

Nyár egy há za Nagy köz ség Ön kor mány -
za ta a fen ti cé lok nép sze rû sí té se ér de ké -
ben pá lyá za ti do ku men tá ci ót nyúj tott be,
mely a kör nye ze ti ne ve lés és a kör nye zet -
tu da tos ság erô sí té se, emel lett a fe le lôs
ma ga tar tás és az ah hoz szük sé ges in for -
má ci ók meg is me ré sé re és el sa já tí tá sá ra
irá nyult.

A tá mo ga tó szer ve zet 2015. no vem ber
17-én kelt le ve lé ben ér te sí tet te ön kor -
mány za tun kat a 2.494.534,- Ft össze gû
tá mo ga tás el nye ré sé rôl. A tá mo ga tá si in -
ten zi tás brut tó 100%-os, te hát a meg va -
ló sí tás hoz nincs szük ség ön erô re.

A tá mo ga tás ból esz kö zök be szer zé sét
(pa lackp rés, sze lek tív hul la dék gyûj tô
edény, komp osz tá ló edény) és egy olyan
pro jekt ren dez vényt ter ve zünk meg va ló sí -
ta ni, amely a la kos ság sze lek tív hul la dék -
gyûj tés sel és új ra hasz no sí tás sal kap cso -
la tos szem lé let- és gon dol ko dás mód ját
po zi tív irány ban kí ván ja meg vál toz tat ni.
A pá lyá zat ban az esz kö zök, va la mint a
ren dez vény nép sze rû sí té sé vel (ki ad vány

AZ ÖN KOR MÁNY ZAT A PÁ LYÁ ZAT MEG VA LÓ SÍ TÁ SA
SO RÁN 75 DB KOMP OSZ TÁ LÓ EDÉNYT 

OSZT KI A LA KOS SÁG RÉ SZÉ RE IGÉNY LÉS ALAP JÁN.

Az igény lés me ne te:
A komp osz tá ló lá da az er re rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon igé nyel he tô,
ame lyet pap ír ala pon a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal tit kár sá gán le het
át ven ni, il let ve a www.nya regy ha za.hu te le pü lé si hon lap ról lesz le tölt he tô.

A sza bá lyo san ki töl tött, alá írt igény lô la po kat a Pol gár mes te ri Hi va tal
tit kár sá gán kell le ad ni feb ru ár 29-e és már ci us 4-e kö zött. Az igény lé sek
el bí rá lá sa fo lya ma tos, a be ér ke zés sor rend jé ben tör té nik. A po zi tív el bí rá lás ban
ré sze sü lô igény lôk ér te sí tô le ve let kap nak.

Lak cí men ként ma xi mum 1 db komp osz tá ló edény igé nyel he tô!

Po zi tív el bí rá lás ban az a ké rel me zô ré sze sül het, aki leg alább 2016. ja nu ár 1-e
óta ál lan dó be je len tett nyár egy há zi lak cím mel ren del ke zik és nyi lat ko zat ban
vál lal ja, hogy a komp osz tá ló lá dát ren del te téssze rû en hasz nál ja. 
A lá da igény lé se díj men tes.

szer kesz té se és sok szo ro sí tá sa), meg va -
ló sí tá sá val (elô adás, ki ál lí tás, ve tél ke dô,
aján dé kok, rep re zen tá ció) kap cso la tos
költ sé gek szá mol ha tók el.

A pro jekt el sôd le ges cél cso port ja Nyár -
egy há za la kos sá gá nak 6-14 éves kor osz -
tá lya, a he lyi ál ta lá nos is ko la ta nu lói. Hi -
szünk ab ban, hogy a gyer me kek azok,
akik akt ív kez de mé nye zô sze re pet tud nak
ját sza ni a ki a la kult kör nye zet tu da tos
szem lé let el ter jesz té sé ben.

A ren dez vény re 2016. már ci us 18-án
a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko lá ban, va la mint
a Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si Ház ban ke rül
sor. A pro jekt na pon a gyer me ke ket és
szü le i ket ér de kes és vál to za tos prog ra -
mok kal vár juk, a ren dez vé nyen meg hí vott
elô adók be mu ta tók kal igye kez nek nép -
sze rû sí te ni a sze lek tív hul la dék gyûj tést.
Az ál ta lá nos is ko lás gye re ke ket már fi a tal
ko ruk ban kör nye zet tu da tos élet mód ra
kell ne vel ni, hosszú tá von ösz tö nöz ve ôket
ez zel a tu da tos ma ga tar tás ra. Ezt rö vid tá -
von a ren dez vény is me ret ter jesz tô- és
ver seny fel ada ta i val, hosszú tá von olyan
ter mé kek, esz kö zök aján dé ko zá sá val,
min den na pi hasz ná la tá val kí ván juk el ér -

ni, ame lyek em lé kez te tik ôket a sze lek tív
hul la dék gyûj tés fon tos sá gá ra.

Bí zunk ab ban, hogy a ki a la kult fel nôtt
szem lé let is vál toz tat ha tó, for mál ha tó,
ala kít ha tó a gyer mek ál tal.

A pro jekt ren dez vény rész le tes prog -
ram ját már ci us ele jén tesszük köz zé.

A pro jekt az OKTF Nem ze ti Hul la dék -
gaz dál ko dá si Igaz ga tó ság tá mo ga tá -
sá val va ló sul meg.

http://www.sze lek ta lok.hu

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fôfelügyelôség
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (OKTF NHI) bruttó
2.494.534,- Ft összegû támogatásban részesítette szelektív hulladék-
gyûjtéssel és újrahasznosítással kapcsolatos pályázatunkat.
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PAPÍR, FÉM, MÛANYAG VAGY ÜVEG,
SZELEKTÍV GYÛJTÔBEN A HELYED!

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓ

A

z ava tás, le lep le zés a Fa lu ka rá csony meg nyi tá sa ként tör -
tént meg, me lyen nem vol tam je len. Nem tud tam,
hogy ak kor és ott a „szok vá nyos” meg nyi tó he lyett

ava tás ké szül. Az is ko la be já ra ta mel lett fog lal tam he lyet fi am -
mal, ami kor ész re vet tem „A DO KI BÁ CSIT”. Ter mé sze tes -
nek tar tot tam, hogy üd vö zöl jem. Ami kor meg lá tott, átö lelt és
nem is várt me leg, jó le sô sza vak kal, mon da tok kal üd vö zölt.
Na gyon meg ha tó volt, hogy ilyen idôs ko rá ban is mi lyen
pon to san em lék szik min den egyes be te gé re, csa lád já ra és még
cso dá la to sabb ér zés volt, hogy már va ló di nyug dí jas ként, a tá -
vol ból is nyo mon kö ve ti az itt élôk éle té nek ala ku lá sát.

Az es te fo lya mán tü re lem mel, nagy sze re tet tel néz te vé gig
a ka rá cso nyi mû sort. A vé ge fe lé csak fel állt és kör be járt az
is ko la au lá já ban, mond ván nem bír ja egy hely ben so ká ig.

Pol gár mes ter úr az ün nep ség vé gén kö szön töt te egy üveg
bor ral, en nek át adá sa után is mét volt sze ren csém vál ta ni ve le
pár szót.

El néz ve egész es te en nek a vég te le nül nyu godt, meg fon tolt,
tü ne mé nyes, idôs em ber nek a lé nyét, meg fo gal ma zó dott ben -
nem, hogy idén én kap tam a leg szebb ka rá cso nyi aján dé kot.
Is mét ta lál koz hat tam Vik tor bá csi val! Szá mom ra ez na gyon so -
kat je len tett. A bú csú zás, az utol só öle lés pil la na tá ban kö zöl tem
ve le, hogy ne kem idén ô volt az aján dék. Meg könnyez te s mi
tag adás, én is el ér zé ke nyül tem. Va la mi le ír ha tat lan, ta lán
„nagy apai” pu ha ér zés sel vi sel te tek irán ta. So ha nem fe lej tem
ezt a fel eme lô es tét, mert én már de cem ber 19-én meg kap tam
a ka rá cso nyi aján dé kot!

BÁGYI RÓBERT MIKLÓS

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.
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a po kig dol goz tak a gé pek, szór ták
a só dert, tö mí tet ték, majd ho mok kal
szór ták le. Sík asz tal lá vál to zott a

göd rös, sá ros, köz le ke dés re már tel je sen
al kal mat lan Jó zsef At ti la ut ca.

Hab a ka rá cso nyi tor tán az ár kok ki mar -
ko lá sa volt. Gyö nyö rû en, egye nes vo nal -
ban nyúl nak el az ár kok az ut ca bal ol da -
lán, biz to sít va a víz el nye lé sét eset le ges
esô zé sek, hó ol va dá sok ide jén. Sok fé le -
kép pen le het örö möt sze rez ni, ez iga zán
öröm szer zés volt. Fi gyel mes ség re vall,
hogy a bé kés, nyu gal mat igény lô, vá ra ko -
zás sal te li ad ven tet már nem za var ta sem -
mi zaj. Az aján dék el ér te cél ját, na gyon
örü lünk ne ki, ka rá csony után nem cse rél -
jük ki, nem aján dé koz zuk to vább, meg tart -
juk és bol do gan hasz nál juk.

VESZ TEG IST VÁN NÉ

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.

MEGLEPETÉS A KARÁCSONYFA ALÁ

N

LAKOSAINK ÍRTÁK

Az én karácsonyi ajándékom

A



ok-sok prog ram nak az elô ké szü le -
te it kell el vé gez nünk, sok-sok
em bert kell moz gó sí ta nunk. Nem

a nagy tö meg je le ne tek ben hi szünk, ez -
rek és tí zez rek fel vo nul ta tá sá ban, azok
be ha ran go zá sá ban, ha nem sok kal in -
kább azok ban az ese mé nyek ben, ren -
dez vé nyek ben, ame lyek az üze ne tet ké -
pe sek át ad ni em ber tôl-em be rig.

Jó do log ün nep re ké szül ni, jó do log
ter ve ket ké szí te ni, ar ra ké szül ni, hogy
má so kat meg aján dé koz zunk. Jó do log a
szí vün ket ün nep lô be öl töz tet ni és elô re
te kin te ni. Ah hoz, hogy elô re te kint hes -
sünk, hogy egye ne sen és emelt fô vel
vál lal has suk cél ja in kat és ter ve in ket, ah -
hoz a múlt ba is kell néz ni. Meg ke res ni
azo kat a pon to kat, ame lyek kap cso ló dá -
si pon tok a múlt és a je len kö zött.

El sôd le ges múlt szá munk ra Jé zus Krisz tus
ko ra, a ke resz tyén ség haj na la. Az alap a
Szent írás, Is ten sza va, ki je len té se, majd a
Re for má ció ko ra (1517. ok tó ber 31.
Wit ten berg), azok a hit be li fel fe de zé sek,
ame lyek örök ér vé nyû ek, de még is az
egy ház tör té ne lem alatt el vesz tek, ki ü -
rül tek. A re for má ció új ra fel is me ri a hit -
be li iga zsá go kat, tisz ta sá got, új ra szól az
evan gé li um az em be rek nek, hi szen a
Szent írás ol vas ha tó vá vá lik, köz kinccsé.
Az el sô nyom ta tott könyv a Bib lia lesz.

Majd Ma gyar or szá gon 1592-ben Ká -
ro li Gás pár, Gön ci Re for má tus Es pe res
le for dít ja Ma gyar nyelv re a tel jes Szent -
írást. A Ká ro li Bib lia ha tás sal lesz a ma -
gyar nyelv re, kul tú rá ra. A re for má ció
ér té ke nem csak a re for má tus em ber szá -
má ra je len tett vál to zást, de ha tás sal volt a

köz élet re, kul tú rá ra, nyelv re, po li ti ká ra,
ok ta tás ra, átö lel te a min den na pi éle tet.

A re for má ció ko rá tól el kell mon da -
nunk, ho gyan ér kez tünk meg a mai vi -
lág ba, mi lyen utat jár tunk be. Majd a
2017. év ben elô re is kell mu tat nunk,
mi lyen cél ja ink van nak, mit sze ret nénk
a jö vô ben el ér ni, mi lyen vál to zá sok ra
szá mí tunk. Ví zi ó kat kell ad nunk az em -
be rek elé, olyan jö vô be ni ké pe ket,
ame lyek rôl hi szünk, hogy Is ten Szent -
lel ke in dí tot ta el ben nünk. Ví zió nél kül
nincs élô egy ház, mi pe dig élô egy ház -
hoz aka runk tar toz ni. Olyan egy ház hoz,
amely ben Is ten ere je, aka ra ta nem csak
mun kál ko dott va la ha, ha nem ma is
mun kál ko dik, és a jö vô ben is mun kál -
kod ni fog. A jel szó te hát az élô egy ház.

Az élet je lei, az em be rek kö zött vég -
zett mun ká ban van. Nem rek lám ban,
nem ki fe szí tett mo li nó ban, hang za tos
sza vak ban, tel je sít he tet len ígé re tek ben,
ha nem el vég zett mun ká ban. Az egy ház -
ban vég zett mun ka nem kam pány jel le -
gû, mi kor fel kell mu tat ni ese mé nye ket,
ren dez vé nye ket, hogy azt hi hes sék az
em be rek, hogy mun ka fo lyik. Az élô
egy ház hosszú tá von gon dol ko dik, nem
rö vid tá von. Vá rom és vár juk a jö vô
évet, akt ívan vár juk a jö vô évet. Is ten
le gyen ve lünk, ô le gyen a se gí tônk és
pász to runk. So li Deo Gló ria!

A Gyü le ke ze tünk rôl bô vebb in for má -
ció ta lál ha tó a gyü le ke zet hon lap ján,
cik ke i ben és fo tó tá rá ban: 

http://ref nya regy ha za.fw.hu

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

zzal a bi zo nyí té kok kal, hogy ma gá tól
nem ke let ke zett a vi lág, és az oko -
zat nak oka is kell, hogy le gyen, el

le het jut ni oda, hogy van Is ten. De, hogy
ja va mat akar ja-e, azt az en gem meg szó -
lí tó igé bôl, Jé zus sza ba dí tó ha tal má ból és
Is ten meg ta pasz talt sze re te té bôl tu dom.

Ha el ron tot tad az éle ted, zsá kut cá ban
vagy, vagy hi ány zik a bol dog ság, kérd Is -
tent, hogy mu tas sa meg ma gát. És egy -
szer csak Jé zus szem élye sen meg fog
szó lí ta ni, hogy bel ép jen éle ted be és sza -
bad dá te gyen. Ak kor vá la szolj ne ki imád -
ság ban: „Igen Uram, lépj be az éle tem -

be, s kezdj ve lem újat!”.

1966 Szen tes té jén az egyik Pes ti ut -
cán sé tál tam. Va la mi re vá gyód tam, mert
a kül sô sé gek, az ün ne pi for ga tag már
nem von zot tak. Iga zi Ka rá csony ra vágy -
tam és ez a só haj szállt föl be lô lem.
Ahogy men tem, össze ta lál koz tam az
egyik osz tály tár sam mal, aki épp az au tó -
ju kat mos ta. Pár szót be szél get tünk, ami -
kor em lí tet te, hogy most fog ják ün ne pel -
ni a ka rá csonyt, van-e ked ven fel men ni
hoz zá juk. Az ott ho nuk ban egy ének és
imád ság után az édes apa el kezd te ol vas -
ni a ka rá cso nyi tör té ne tet. Ha ma ro san
odá ig ért, hogy az an gyal azt mond ta a
pász to rok nak: „Ne félj, mert íme, nagy

örö met hir de tek nék tek, mely az egész

nép örö me lesz. Mert Üd vö zí tô szü le tett

ma nék tek, az Úr Krisz tus.”. Eb ben a pil -
la nat ban úgy érez tem, hogy ez az ige
csak ne kem szól, va la hogy így: „Iga zi Ka -

rá csonyt akar tál, íme, itt van. Ne ked szü -

le tett meg a meg vál tó, aki meg sza ba dít

bû ne id bôl, még pe dig most, és ve led lesz

min den uta don. Add ne ki az éle ted!”.

Ed dig el vont fo ga lom volt szá mom ra Is -
ten, Jé zus Krisz tus, de most va ló sá gos
sze mély lett: meg szó lí tott, hoz zám be -
szélt. Ez a ke resz tény élet: szól hoz zám, s
így bi zo nyos szá mom ra: Jé zus él. De hogy
lesz eb bôl ve le va ló élet? Szá mom ra úgy
lett, hogy vá la szol tam ne ki imád ság ban,
még azon a há zi együtt lét ben. „Kö szö -

nöm Uram, hogy iga zi Ka rá csonyt ad tál,

el hív juk a Tisz telt La kos ság fi gyel mét, hogy a Be te gút Egye sü let egész sé ge -
sek és be te gek ré szé re in for má ci ós köz pon tot tesz el ér he tô vé a jobb tá jé ko -

zó dás és a gyó gyu lá si fo lya mat meggyor sí tá sa ér de ké ben. Az adat bá zi so kon kí vül
sze mély re sza bott ta ná csa dást is biz to sí tunk, va la mint jog se gély szol gál ta tást
is el lá tunk. Az in for má ci ós köz pont irány tû az egész ség ügyi el lá tó rend szer ben
tör té nô el iga zo dás hoz.
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meg szü let tél az én szí vem ben is. Kö szö -

nöm, hogy meg hal tál ér tem a ke resz ten

és meg vál tóm lett él. Kér lek, bo csásd

meg bû ne i met és tégy sza bad dá! Ne ked

adom ma gam, légy éle tem Ura és ve ze -

tô je! Ámen.”. Va la hogy így imád koz tam
és tud tam, de érez tem is, hogy Is ten
meg hall gat, ko mo lyan ve szi imád sá go -
mat. At tól a nap tól kezd ve ta pasz ta lom,
hogy ve zet en gem és so sem bán tam
meg, hogy az ô út já ra lép tem. Ve zet, s ha
meg bot lom, föl emel és vissza he lyez a cél
fe lé ve ze tô út ra.

Ezt az új kez de tet, ami vel Is ten ke zé be
ve szi je le nün ket és jö vôn ket, új já szü le -
tés nek ne vez zük. Azt pe dig, hogy en nek
hí vá sá nak en ge dek, meg té rés nek. Ez a
vá lasz az ô hí vá sá ra. A múlt ra vo nat ko zó -
an, hogy hi szed, ér ted halt meg a ke resz -
ten és meg bá nod bû ne i det, a je len re
néz ve, hogy át adod ne ki az éle ted, és a
jö vô re néz ve, hogy el kez ded en ge del me -
sen kö vet ni ôt.

Hol ta lá lod meg Is tent? Nézd a vi lág -
tör té net leg na gyobb és leg meg ren dí tôbb
ese mé nyét! Lé lek ben menj vissza 2000
évet ez elôtt re Gol go ta he gyé ig. S ott lá -
tod a csön des Jé zust, ahogy vi szi ke reszt -
jét, és el len sé ge i ért imád ko zik. A bûn te -
len ma gá ra vál lal ja bû ne id bün te té sét, a
ször nyû ke reszt ha lált. És ha el len sé ges,
kö zö nyös, rész vét nél kü li tö meg ben te
hit tel né zel föl a ke reszt fá ra, ahol Jé zus
ér ted szen ved, bo csá na tot nyersz és sza -
ba du lást bû ne id bôl. Le hull ró lad a te her
és ér zed: sza bad va gyok Jé zu sért. Aki föl -
tá madt és él, s kész ve zet ni egy éle ten át
azo kat, akik bíz nak ben ne. Té ged is.

Ho gyan ta lá lod meg Is tent? De hi szen
ô ke res té ged éle ted ese mé nye in, az iga -
zi ba rá ta id szí vén és az ige meg szó lí tó
ere jén ke resz tül. Ho gyan ta lá lod meg?
Ha rá döb bensz, hogy eze ken ke resz tül
egy élô sze mély hív, aki sze ret, és a ja va -
dat akar ja, s vá la szolsz ne ki te is egy
imád ság ban va la hogy így: „Úr Jé zus tu -

dom, hogy most te szó lí tasz en gem.

Hi szem, hogy ér tem hal tál meg a ke resz -

ten, hogy bû ne im re bo csá na tot sze rezz,

és én sza bad le gyek. Ne ked adom éle te -

met, légy ura és ki rá lya. Ámen.”.

És a bi zo nyos ság a szí ved be köl tö zik:
nem csak van Is ten, ha nem ve lem van,
sze ret en gem és tel jes föl di éle tem ben,
egé szen az örök ké va ló sá gig ve ze ti az éle -
te met. Ha se gít sé get akarsz kér ni, hogy
az Úr út ján el tudj in dul ni, az éle ted zsá -
kut cá já tól, re mény te len sé ged tôl és bû -
ne id bôl meg sza ba dul hass, ke ress min ket
min den va sár nap 11:30-tól az evan gé li -
kus is ten tisz te le ten és köz vet len az után.

1. Is ten min den kit sze ret és min den -
ki nek a ja vát akar ja.
„Mert úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy

az ô egy szü lött fi át ad ta, hogy aki hisz

ôben ne el ne vesszen, ha nem örök éle te

le gyen.” (Jn. 3,16).

2. El ve szett vagy éle ted haj szá já ban
és bû ne id ben.
„A ti vét ke i tek vá lasz ta nak el ti te ket Is te -

ne tek tôl, és bû ne i tek fe dez ték el ar cát

elôt te tek, hogy nem hall ga tott meg.”

(Ézs. 52,2)

3. Jé zus azért jött, hogy meg ment -
sen.
„Azért jött, hogy az Em ber nek Fia, hogy

meg sza ba dít sa és meg tart sa az el ve szet -

te ket.” (Lk. 19,10)

4. En gedd, hogy cse le ked jen, hívd be
az éle ted be.
„Íme, az aj tó elôtt ál lok és zör ge tek. Ha

va la ki meg hall ja a sza va mat és meg nyit -

ja az aj tót, be me gyek ah hoz.” (Jel. 3,20)

5. Ha ezt meg te szed ve led lesz egy
éle ten át, az örök cé lig.
„Íme, én ve le tek va gyok min den na pon a

vi lág vé ge ze té ig.” (Mt. 28,20)

6. Légy hû sé ges Meg vál tód hoz!
„Légy hû mind ha lá lig és ne ked adom az

élet ko ro ná ját.” (Jel. 2,10)

Jé zus mond ja: „Be telt az idô és el kö ze lí -

tett már Is ten or szá ga: tér je tek meg és

higgyé tek az evan gé li u mot” (Mk. 1,15)

Ál dott Új Évet Kí vá nunk!

LI PÓT ZSOLT

Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!
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.

TUDOD, HOGY Ô MÁR TÉGED KERES, EZÉRT OLVASOD EZT A CIKKET IS.
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al lom, ahogy azt mond ják az
em be rek: „At tól tar tok, el fo gom
ve szí te ni az ál lá so mat.”; „Fé lek,

hogy a há zas sá gom nem fog so ká ig tar ta -
ni.”; „At tól tar tok, hogy a gyer me kem rossz
tár sas ág ba fog ke ve red ni.”. Ezek az em be -
rek nem ve szik ész re, hogy a hit he lyett
a fé lel met vá laszt ják. A hit ben és a fé le -
lem ben van va la mi kö zös. Mind ket tô
ar ra ösz tö nöz, hogy el higgyünk va la mit,
amit nem lá tunk. A fé le lem azt mond ja,
hogy hidd el a leg rossz ab bat. „Az ol da -
lad ban az a fáj da lom… ugyan az, mint ami
mi att meg halt a nagy ma mád! Va ló szí nû
most már ne ked is vé ged...”. A hit azt
mond ja: „Az a be teg ség nem ma ra dan dó,
csak át me ne ti.” A fé le lem azt mond ja:
„Ma gyen ge a gaz da ság… te is le fogsz
csúsz ni.”. A hit azt mond ja: „Is ten ki ren -
de li min den szük sé ge det!”. A fé le lem azt
mond ja: „Túl sok min den ért már té ged,
so se le szel iga zán bol dog.”. A hit azt
mond ja: „Leg jobb nap ja id még elôt ted van -
nak!”. A kulcs a kö vet ke zô: amin gon -
dol ko dunk, az gyö ke ret fog ver ni ben -
nünk. Ha egész nap a fé lel me in ken jár a
fe jünk, ha új ra és új ra le ját szuk ôket
ma gunk ban, az vé gül va ló ság gá vál hat.
Jób is ezt mond ta „...ami tôl leg in kább ret -
teg tem, az jött rám...” (Jób 3:25)

Egy szer egy olyan hely zet tel néz tem
szem be, amely ben meg volt a le he tô ség
ar ra, hogy a dol gok tény leg na gyon
rossz ra for dul ja nak. Hó na po kig tar tott
ez az idô szak és sok em bert érin tett.
Min den reg gel, ami kor fe léb red tem
az el sô gon do lat, ami eszem be ju tott az
volt: „Ez nem fog men ni. Ez ren ge teg szív -
fáj dal mat fog okoz ni ne ked.”. Ilyen kor
az ér tel med el kezd ter ve ket szô ni ar ra az
eset re, ha ku dar cot val lassz. Így mû kö -
dik a fé le lem: meg pró bál ural mat ven ni
a gon dol ko dá sod ban. Ha meg en ge ded,
a fé le lem fel fog kel te ni éj sza ka. El fog -
ja ven ni az örö möd. El fog ja ra bol ni a
lel ke se dé sed. Na gyon meg kí sér tett,

hogy fo lya ma to san ag gód jak, és ez zel a
sö tét, fe ke te fel hô vel a fe jem ben jár kál -
jak egész nap. Egy nap vi szont hal lot -
tam, ahogy Is ten szól hoz zám: nem
han go san, ha nem mint egy bel sô be nyo -
más ként a szí vem ben. Azt mond ta:
„Jo el, ha ag gódsz emi att, és új ra meg új ra
vé gig gon do lod, hogy mi ért nem fog si ke rül ni
ak kor a te ag gó dá sod ál tal meg en ge ded, hogy
az va ló ra vál jon. De ha bí zol ben nem, és
ugyan azt az ener gi át ar ra hasz ná lod fel,
hogy higgy a fé le lem he lyett, ak kor én meg -
for dí tom a dol go kat, és a ja vad ra fo gom ala -
kí ta ni ôket.”. Ami kor ezt meg hal lot tam,
egy új lá tás mó dot kap tam ve le. Fel is -
mer tem, hogy az ag go da lom, a fé le lem
és a hely te len gon dol ko dás nem csu pán
rossz szo ká sok, ha nem ezek kel le he tô sé -
get adok a rossz dol gok nak, hogy meg -
tör tén je nek. At tól kezd ve hoz tam egy
dön tést, hogy töb bé nem fo gok ag gód -
ni ér te. Ami kor meg kí sér tett, hogy el -
csüg ged jek, meg ra gad tam a le he tô sé get
és em lé kez tet tem ma gam ar ra, hogy
meg kö szön jem az Úr nak, hogy ô jól
irá nyít min dent, és hogy har col ér tem,
hogy küz del me im a ja vam ra for dul ja -
nak. Több hó nap pal ké sôbb az a bi zo -
nyos hely zet nem csak, hogy a ja vam ra
ol dó dott meg, de sok kal több ál dást ho -
zott ma gá val, mint kép zel tem vol na.

Mint ha Is ten egy fel ki ál tó je let tett vol na
a vé gé re, és azt mond ta vol na: „Lá tod,
ha csu pán hi szel és bí zol ben nem, ak kor
nem csak, hogy ki hoz lak be lô le, de jobb ra
for dí tom a hely ze te det, mint volt elôt te.”.

Ma annyi le he tô ség van ar ra, hogy fé -
le lem ben él jünk. Az em be rek ag gód nak
a gaz da ság mi att, az egész sé gük mi att, a
gyer me ke ik mi att. Is ten azt mond ja ne -
ked, amit ne kem is mon dott: ne hasz -
náld fel az erô det az ag gó dás ra, in kább
hasz náld ar ra, hogy higgy! Ugyan annyi
erô kell ah hoz, hogy higgy, mint amen-
nyi erô kell az ag gó dás hoz. Ugya no lyan
könnyû azt mon da ni: „Is ten be töl ti min -
den szük sé ge met!”, mint ami lyen azt
mon da ni: „Ezt so se fo gom tud ni meg ol da -
ni.”. Ugyan annyi erô kell ah hoz, hogy
azt mond: „Hosszú és egész sé ges éle tet fo -
gok él ni.”, mint amennyi ah hoz kell,
hogy azt mond: „Sze rin tem én so se fo gok
meggyó gyul ni.”. Hal lom, ahogy azt
mond ják az em be rek: „At tól tar tok, el
fog nak bo csá ta ni.”. Meg ér tem, hogy
nyug ta la nok emi att, és le het, hogy ez
va lós is. De nem te he ted meg, hogy
foly ton ezen jár az agyad, a leg rosszabb -
ra szá mí tasz, és ar ra, hogy mi lyen rossz
éved lesz. Ha ezt te szed, ak kor a hi te det
sa ját ma gad el len for dít va hasz ná lod.
Ahe lyett, hogy foly ton ag gód nál, mond
azt: „Is te nem, éle tem a Te ke zed ben van!
Tu dom, hogy te ve ze ted és irá nyí tod lép te i -
met és ezért nem ve re sé get vá rok, nem ku -
dar cot vá rok, ha nem azt, hogy egy ál dott
évem lesz! Fel emel ke dést és nem le csú szást
vá rok.”

Ta lán azt mon dod: „Mi van, ha így te -
szek, de még sem az tör té nik meg?”. Mi
van ak kor, ha hi szel, és tény leg meg tör -
té nik? De még ak kor is, ha el bo csá ta -
nak, nem kell el csüg ged ned azt mond -
va: „Tud tam, hogy ez nem fog men ni...”.
Nem, in kább hit ben, ma rad va azt
mond ha tod: „Ha egy aj tó be zá rul, Is ten

ki nyit szá mom ra egy má si kat!”. És ha
meg fe le lô hoz zá ál lást ta nú sí tasz, Is ten
ad ni fog ne ked egy jobb mun kát, több
elô nyök kel, és több ke re set tel.

Hal lot tam va la ki rôl, aki nek a ba rá tai
el ha tá roz ták, hogy meg vic ce lik ôt. Egy
reg gel be ment dol goz ni, ahogy más kor
is, ugya no lyan bol do gan, mint min den
nap. Mi kor be lé pett a por tás azt mond -
ta ne ki: „Biz tos jól ér zed ma gad?”. Er re ô
azt mond ta: „Igen, nagy sze rû en, mi ért?”.
A hölgy azt mond ta: „Nem tu dom, csak
va la hogy más hogy né zel ki, sá pad tabb -
nak.”. A fér fi nem gon dolt er re töb bet
és be ment az iro dá já ba. 10 perc cel ké -
sôbb be jött hoz zá a mun ka tár sa és azt
mond ta: „Nem vagy fá radt? Nem úgy né -
zel ki, ahogy szok tál.”. Ô er re ezt mond -
ta: „Nem, jól va gyok.”. Né hány perc cel
ké sôbb vi szont el kez dett azon gon dol -
kod ni, hogy: „Le het, hogy tény leg fá radt
va gyok egy ki csit.”. Mun ka tár sa ké sôbb
vissza jött és rö vid be szél ge tés után azt
mond ta: „Nincs lá zad? Na gyon me leg nek
lát szol.”. Er re a fér fi ki csit meg la zí tot ta
a nyak ken dô jét és azt mond ta: „Hát, egy
ki csit tény leg me le gem van.”. Az tán egy
má sik mun ka tár sa jött hoz zá, aki azt
mond ta: „Ször nyen né zel ki, mi baj van
ve led?”. Az nap 10 óra kor a fér fi ha za -
ment az zal az in dok kal, hogy va la mi be -
teg sé ge van… Ilyen ere je van a fel té te -
le zés nek. Ha nem vi gyá zunk az el -
ménk re és ar ra, hogy mit en ge dünk be
oda, ak kor egy cso mó min den be be le
tud juk be szél ni ma gun kat. Ha reg gel
fel kelsz, be kap cso lod a hí re ket, hal lod,
hogy mennyi min den rosszul megy… és
egy re több rossz ked vet és két sé get be -
szélsz be ma gad nak; a nap fo lya mán
ebéd köz ben ar ról be szél nek ne ked a
mun ka tár sa id, hogy mi lyen rosszul
men nek a dol gok. Min de zek ké pe sek
be léd be szél ni egy ve re ség köz pon tú
éle tet. Ké pe sek tel je sen tönk re ten ni a
na po dat. A vic ces eb ben ugyan az, mint
az em lí tett em ber nél is: va ló já ban nincs
sem mi ba jod! Csak mert azt mond ják,
nem biz tos, hogy igaz. Csak mert azok
az úgy ne ve zett „sza kér tôk” jó sol nak va -
la mit, ne künk még nem kell be nyel -
nünk azt és úgy él ni. Gon dol tad már
va la ha, hogy a sza kér tôk is té ved het nek?
„A kö vet ke zô há rom év ször nyû sé ges és
ka taszt ro fá lis lesz, ter vez zük meg a túl -

élést...” – mond ják. Ha ezt hal lod, la zít -
hatsz a nyak ken dôn és azt mond ha tod:
„Tény leg egy ki csit rosszul ér zem ma -
gam...”, vagy azt mond ha tod: „Tu dod
mit? Nagy sze rû en ér zem ma gam! Tu -
dom, hogy még min dig Is ten a ki rály,
aki az én Gond vi se lô Is te nem! Erô sebb
va gyok, mint va la ha! …”. Ne add fel az
ál mo dat, és ne ké szíts ter ve ket a túl élés -
re csak azért, mert va la kik azt mond ták
ne ked! Ez csak az ô vé le mé nyük, de van
egy má sik vé le mény is, ami azt mond ja:
„Ál dott vagy, gyü möl csö zô vagy, te het sé ges
vagy, kre a tív vagy, egé szen al kal mas vagy
ar ra, hogy el vé gezd azt, ami re Is ten el hí -
vott!” ...

Ol vas tam, hogy hét vá ros részt be ta ka -
ró sû rû köd, ami kb. 30 mé ter ma gas,
meg fe lel egy nem egé szen te li po hár
víz nek. Más szó val: nagy nak lát szik, fé -
lel me tes nek, de a va ló ság ban egy ál ta lán
nem az, csu pán nagy mennyi sé gû pá ra,
ami el fér egy ki sebb po hár ban. Ami kor
a fé le lem meg tá mad ja el mé det, azt
mond va, hogy ez nem fog men ni, vagy,
hogy az a be teg ség szá mod ra a vé get je -
len ti, vagy, hogy a csa lá dod, a há zas sá -
god össze fog om la ni… Ilyen kor nézz
szem be a fé le lem mel és mond ezt:
„Nagy nak és meg ra ga dó nak lát szol, de tu -
dom, hogy va ló já ban nem vagy az, csu pán
olyan, mint a köd. ... Ál lan dó nak lát szol,
de tu dom, hogy csak át me ne ti vagy. Az éle -
tem ben le het, hogy kis sé sö té tek és fel hô sek a
dol gok és úgy tû nik, ez so sem fog meg vál -
toz ni. De ne kem van egy bel sô in for má ci óm,
tu dom, hogy a nap még min dig süt és csak
idô kér dé se, hogy ez a köd fel száll, és olyan
tisz ta és gyö nyö rû lesz min den, ahogy min -

dig is volt.”. Ne add át ma gad a fé le lem -
nek, az csu pán olyan, mint a köd, és
messze nem olyan rossz a hely zet, ahogy
azt ál lít ja ne ked. Mi kor el kö vet jük azt a
hi bát, hogy le ta nyá zunk ná luk, ak kor a
fé lel mek el kez de nek kép ze let be li ké -
pek ké vál ni. El ménk el kezd le ját sza ni
min den va ri á ci ót ar ra, hogy min den
meg tör tén het, csak úgy, mint ha egy fil -
met néz nél – a ne ga tív gon do la tok ne -
ga tív fan tá zi a szü le mé nyek ké vál nak. Ha
meg en ge ded, ak kor egy ki csi fé le lem
meg sok szo ro zód va sok kal ha tal ma sab bá
nö ve ked het. ... Szó val, le kell rom bol -
nod eze ket a ha mis kép zel gé se ket! Ne
en gedd, hogy ne ga tív ké pek fo lya ma to -
san le ját szód ja nak az el méd ben. Te vagy
a tu laj do nos, a te ke zed ben van a táv irá -
nyí tó, válts csa tor nát! ... Nincs olyan
aka dály, amely túl nagy len ne, nincs
olyan el len ség, ami túl erôs len ne, mert
a mi Is te nünk ke zé ben van min den ha -
ta lom! Le het, hogy most nem lá tod azt,
hogy ho gyan ol dód hat nak meg, de ne
pa za rold az erô det ar ra, hogy ag gódj,
ha nem hasz náld ar ra, hogy higgy! Is ten
hor do zott té ged a múlt ban, és vé gig fog
hor doz ni min de nen át a jö vô ben is!
Vedd ma gad kö rül olyan em be rek kel,
akik te le van nak hit tel, olya nok kal, akik
gyô zel met hoz nak az éle ted be. És ha fe -
gyel me zed gon dol ko dá so dat, és meg ta -
nu lod a hi tet vá lasz ta ni a fé le lem he -
lyett, ak kor le fogsz gyôz ni min den aka -
dályt, le fogsz gyôz ni min den el len sé get,
és min den álom és ígé ret, amit Is ten a
szí ved re he lye zett be fog tel je sed ni az
éle ted ben.

For rás: részlet Jo el Os te en 
ige hir de té sé bôl

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.
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Válaszd a hitet a félelem helyett
EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET
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RECEPTTÁR

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A vö rös hagy mát a pap ri ká val és 

a pa ra di csom mal ke vés zsí ron
meg dinsz tel jük. 

2. A da rált húst meg fû sze rez zük 
az éte lí ze sí tô vel, bors sal, 
ore gá nó val, íz lés sze rin ti só val, 
ke vés pi ros pap ri ká val, majd 
pu há ra pá rol juk és fél re tesszük.

3. A meg tisz tí tott és fel sze le telt 
gom bát ke vés va jon szin tén 
meg fû sze rez ve zsír já ra süt jük.

4. Köz ben a tész tát is meg fôz zük.

5. A ve gyes zöld sé get va jon, só val, ke vés fû szer rel szin tén pu há ra pá rol juk. 
A töm lôs saj tot a to jás sal si má ra ke ver jük.

6. Mi vel elég sok hoz zá va ló jött össze, ezért egy nagy tep si re lesz szük sé günk. 
Egy 37x21 cm-es tep sit vaj jal ki ke nünk. Az al já ba rak junk egy sor tész tát, 
ar ra jön a da rált hús fe le, majd a gom ba, vé gül a zöld sé ges ke ve rék.

7. Vas ta gon meg ken jük tej föl lel, vé gül szét oszt juk raj ta a to já sos sajt fe lét.

8. Ezt a mû ve le tet is mé tel jük meg a kö vet ke zô sor tész tán. A te te jé re önt jük a 
to já sos sajt má sik fe lét.

9. Íz lés sze rint meg szór juk re szelt sajt tal, rá do bál juk a va jat és me het is a 180 
fok ra elô me le gí tett sü tô be. Ad dig süt jük, amíg a te te je szép pi ros nem lesz.

RAKOTT HÚSOS TÉSZTA GAZDAGON

MÁKOS CHARLOTTE ALAGÚT
EL KÉ SZÍ TÉS
1. A 6 to jást szét vá laszt juk, a 

sár gá ju kat a cu kor ral, va ní li ás 
cu kor ral és egy csi pet só val 
ha bos ra ke ver jük. Be le ke ver jük 
a te jet és az olajt. Hoz zá szi tál juk 
a sü tô por ral el ke vert liszt és 
ke mé nyí tô ke ve ré két.

2. A to já sok fe hér jét ke mény hab bá
ver jük, majd óva to san a to jás-
sár gá jás tész tá hoz ke ver jük.

3. A nyers masszát egy sü tô pa pír ral ki bé lelt gáz tep si be si mít juk (a lé nyeg, hogy 
ne le gyen vas tag a tész ta), majd 180 fok ra elô me le gí tett sü tô ben 15-20 per cig
süt jük (tûp ró bá ig). A meg sült tész tát ki hûl ni hagy juk.

4. A tej ben meg fôz zük a va ní li ás pu ding port. A hi deg cuk rász ha bot a cu kor ral és a
zse la tin-fix szel ke mény hab bá ver jük, hoz zá for gat juk a le da rált má kot és a ki hûlt
pu din got.

5. Egy ôz ge rinc for mát fol pack kal ki bé le lünk, a pis kó tát ujj nyi vas tag sá gú csí kok ra
vág juk. A for má ba te szünk egy csí kot, mind két old alát meg ken jük lek vár ral, 
majd mel lé he lyez zük a kö vet ke zô tész ta csí kot. Így foly tat juk, míg kör be nem
érünk a for mán.

6. A kré met be le tölt jük a pis kó tá val bé lelt for má ba. A te jé re egy ak ko ra nagy sá gú
pis kó ta sze le tet ha gyunk, ami ép pen be fe di.

7. A for mát kör be te ker jük alu fó li á val és hagy juk pár órán át a hû tô ben áll ni. Utá na
ki bo rít juk a sü te mény egy tál cá ra és íz lés sze rint sze le tel jük.

HOZ ZÁ VA LÓK
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

HOZ ZÁ VA LÓK
• 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

z adó ha tó ság ka te go ri zál ja az adó -
zó kat: el té rô el já rá si sza bá lyo kat
al kal maz a meg bíz ha tó és a koc -

ká za tos adó zók ra. A meg bíz ha tó adó zói
stá tusz fel té te le a töb bi kö zött, hogy az
adó zó leg alább há rom éve fo lya ma to san
mû köd jön (vagy le gyen áfa re giszt rált), ne
le gyen 500 ezer fo rin tot meg ha la dó net -
tó adó tar to zá sa, és ne mi nô sül jön koc ká -
za tos adó zó nak. A meg bíz ha tó adó zók
szá mos ked vez mény ben ré sze sül nek.

A fel sô ok ta tás ban há rom lép csô ben a
tel jes ok ta tói-ku ta tói kör bé re nô, el sô lé -
pés ként idén ja nu ár tól 15 szá za lék kal.
Ezt 2017-ben és 2018-ban is 5-5 szá za -
lé kos bér eme lés kö ve ti.

Be von ták a fel sô fo kú vég zett sé gû böl -
csô dei kis gyer mek ne ve lô ket is a pe da gó -
gus-elô me ne te li rend szer be. Ez csak nem
900 érin tett nek át la go san 30-40 szá za -
lé kos, ha vi net tó 40-60 ezer fo rin tos bér -
emel ke dést je lent.

Ha tály ba lé pett a köz igaz ga tá si bü rok -
rá ci a csök ken tés rôl el fo ga dott tör vény -
cso mag. A mó do sí tás sal ál ta lá nos el já rá -
si sza bá lyok egy sze rû söd tek, ke ve sebb
lett az en ged ély hez kö tött te vé keny ség,
és csök ken tek az ügy in té zé si ha tár idôk.

MEGNEVEZÉS DÁTUM (NAP) HELYSZÍN
Nônap Március 12. (Szombat) Kovács István Mûvelôdési Ház
Nemzeti ünnep Március 15. (Kedd) Kovács István Mûvelôdési Ház
A költészet napja Április 11. (Hétfô) Községi Könyvtár
Hôsök napja Május 28. (Szombat) Hôsök tere
Trianon Június 2. (Szombat) Kovács István Mûvelôdési Ház
Nyáregyháza Fesztivál Szeptember 9-10. (P-Sz) Polgármesteri Hivatal udvara
Idôsek világnapja Október 1. (Szombat) Kovács István Mûvelôdési Ház
Aradi vértanúk emléknapja Október 6. (Csütörtök) Általános Iskola – Hôsök tere (fáklyás felvonulás)
Nemzeti ünnep Október 23. (Vasárnap) Kovács István Mûvelôdési Ház
Falukarácsony December 17. (Szombat) Nyáry Pál Általános Iskola

Több pon ton mó do sult a sza bály sér té si
tör vény. A töb bi kö zött új jog in téz mény a
sza bály sér té sek nél a meg ke re sés, amel-
lyel a bí ró ság és a rend ôr ség ar ra kap fel -
ha tal ma zást, hogy egy el zá rás sal is sújt -
ha tó sza bály sér tés mi att is me ret len el kö -
ve tô el len in dult el já rás ban ál la mi vagy
ön kor mány za ti szer vet, ha tó sá got meg -
ke res sen, és tá jé koz ta tást kér jen. A jog -
sza bály ér tel mé ben már a cse kély men-
nyi sé gû, 10 gram mot meg nem ha la dó új

pszi cho ak tív szer bir tok lá sa is sza bály sér -
tés nek mi nô sül.

Az új va dá sza ti tör vény több ren del ke zé -
se már ja nu ár 1-jén élet be lé pett, 2017.
már ci us 1-jé tôl pe dig a tör vény összes
passzu sa ha tá lyos lesz. Fon tos új don ság a
táj egy sé gi vad gaz dál ko dá si szem lé let elô -
tér be he lye zé se. A tró fe a gaz dál ko dás ban a
ko ráb bi el ve ket ál lít ják vissza, ar ra ösz tö -
nöz ve a va dá szo kat, hogy meg fon tol tan ejt -
sék el a va dat. A vad kár ren de zé se is új ala -
pok ra ke rül, és meg szün tet tek több bü rok -
ra ti kus sza bályt.

Ja nu ár 1-jé vel új tûz vé del mi sza bá lyo kat
ve zet tek be, az elô írá sok ki hat nak a tár sas -
há zak ra is. A mó do sí tá sok nyo mán po zi tív
vál to zá sok ra szá mít a Ma gyar Kö zös Kép vi -
se lôk Egye sü le te. A bel ügy mi nisz ter ta valy
de cem ber ben mó do sí tot ta a tûz vé del mi
sza bály zat ké szí té sé rôl szó ló ren de le tet, az
új sza bá lyo kat leg ké sôbb már ci us 31-ig kell
tel je sí te ni.

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 száza-
lékkal emelkedik januártól. A rendvédelmi dolgozók keresete
5 százalékkal nô. A személyi jövedelemadó kulcsa 16-ról 15 szá-
zalékra mérséklôdik és emelkedik a kétgyermekes családok ked-
vezménye. Illetékmentessé vált több személyazonosító okmány
és az erkölcsi bizonyítvány kiállítása.
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Így változik az életünk január 1-tôl

ÜNNEPEINKET 2016-BAN A TÁBLÁZATBAN FOGLALTAK SZERINT TARTJUK

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

A



3445 Ft
kedvezmény 

20%

1480 Ft
kedvezmény 

20% 1480 Ft
kedvezmény 

20%

1480 Ft
kedvezmény 

20%

1199 Ft
kedvezmény 

20%

1490 Ft
kedvezmény 

20%

2690 Ft
kedvezmény 

25%

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!


