EZ+AZ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Életképek, események településünkrôl

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG

Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl
2016. március 29.
A Képviselô-testület
• a beadott érvényes pályázatok alapján
a nyáregyházán mûködô civil szervezeteket, egyesületeket összesen 2,2 millió forint támogatásban részesítette.
• a Felsônyáregyházi Majális szervezését
300.000,- Ft összeggel támogatta.

Kirándulás a Liszt Ferenc nemzetközi repülõtérre

Rajzpályázat I. helyezett – Bágyi Csaba Andor, óvoda

• a Nyáregyházi Református Egyházközség teremhasználati kérelmét elfogadta és 2016. április 9-re a Nyáry Pál Általános Iskola auláját, 2016. november 12-re a Kovács István Mûvelôdési
Házat jótékonysági bál rendezésére ingyenesen rendelkezésre bocsátotta.
• a Hagyományôrzô Szeretetcsoport teremhasználati kérelmét elfogadta és
2016. április 9-re, valamint 2016. december 31-re a Kovács István Mûvelôdési Házat ingyenesen rendelkezésre
bocsátotta.

Rajzpályázat I. helyezett – Dancsó Nadin Dóra, 4. évf.

Koszorúzás a Trianoni Emlékkeresztnél

Rajzpályázat I. helyezett – Kosiba Martin, 7. évf.

• döntött a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Nyáregyházán”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérôl, melynek alapján a szolgáltatást
2016. április 1. napjától a Vertikál
Nonprofit Zrt. nyújtja. A háztartási hulladék elszállításának napja változatlanul
a szerdai nap marad. A szelektív hulladék elszállítására minden hónap második keddjén, a zöld hulladék elszállítására – az április 1. és november 30. közötti idôszakban – minden hónap elsô és
harmadik keddjén kerül sor.
• tekintve, hogy a községben mûködô
óvoda vezetôjének megbízatása 2016.
július 31. napjával megszûnik, döntött
az óvodavezetôi pályázat kiírásáról.
• döntött arról, hogy a szünidei étkeztetést kérelemre a nem hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetû rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek részére is ingyenesen biztosítja.

Óvodai, iskolai, egészségügyi és hivatali munkatársak köszöntése
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Rajzverseny eredményhirdetés

• jóváhagyta a település közúthálózatának javítása érdekben a 2016. évben elvégzendô feladatokat. Ennek keretében
sor kerül a Szentimretelepi út mart aszfaltos burkolattal való ellátására, a Mátyás király út és a Temesvári út felújítá-

sa érdekében engedélyes tervek készíttetésére és a munka kivitelezésére.
Az egyéb utak vonatkozásában tervezési árajánlatok bekérése történik meg.

5.3.2-15 kódszámú – felhívás alapján
Nyáregyháza és Felsônyáregyháza közötti kerékpáros közlekedésre alkalmas
út megépítése érdekében.

• döntött a Nyáregyháza, Nyáry Pál út
30. szám alatti ingatlanon létrehozandó szabadidôpark koncepció tervének
elkészítésérôl, valamint a Kaszner
Margit Múzeum és a Polgármesteri Hivatal közötti terület parkrendezésérôl.

• döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a „Kisgyermeket nevelô szülôk
munkavállalási aktivitásának növelése” címû VEKOP-6.1.1-15 kódszámú
felhívás alapján a Napsugár Óvoda
épületeinek bôvítése (tornaszoba,
szertár, nevelôi szoba, sószoba és
egyéb helyiségek) érdekében.

• döntött a nyáregyházi labdarúgópálya
karbantartásához szükséges fûnyíró
traktor beszerzésérôl.

2016. május 31.
• döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a vidéki térségek kisméretû infrastruktúrájának és alapvetô szolgáltatásainak fejlesztésére, településképet
meghatározó épületek külsô rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerûsítés címû, VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás alapján a Napsugár Óvoda
Jókai út 1. szám alatti épületének külsô
felújítása valamint a Dózsa György út 1.
szám alatti ingatlan épületének energetikai korszerûsítése érdekében.

A Képviselô-testület
• döntött arról, hogy az iparûzési adó tekintetében megvizsgálja a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 39/C § (2)
és (4) bekezdése szerinti kedvezmény
biztosításának lehetôségét.
• elfogadta az önkormányzat 2015. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
• elfogadta a 2015. évi belsô ellenôri tevékenységrôl szóló összefoglaló jelentést.

2016. április 26.
A Képviselô-testület
• döntött a Polgármesteri Hivatal adóügyi és az igazgatásügyi irodája irodabútorainak beszerzésérôl, valamint a
felnôtt háziorvosi rendelô legszükségesebb bútorainak elkészíttetésérôl.
• a civil szervezetek 2016. évi támogatása kiírásra érkezett, a Nyáry Pál Általános Iskola erdélyi kirándulásával kapcsolatos kérelmeket 250-250 ezer forint összeggel támogatta.
• pályázatot írt ki a településen mûködô
könyvtári szolgáltató hely könyvtárosi
állására.
• döntött arról, hogy a felsônyáregyházi
orvosi rendelô elôtti területen parkolót
alakíttat ki, valamint felújíttatja az ingatlan kerítését.
• döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” címû – VEKOP-

• elfogadta a 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendeletet.
• döntött pályázat benyújtásáról a Széchenyi út aszfaltburkolatának felújítása, a
Nyáregyháza, Hôsök terén lévô I. világháborús emlékmû felújítása, valamint
fénydekorációs eszközök beszerzése
és szemléletformálási programok megvalósítása érdekében.
• döntött járdaépítési kérelem támogatásáról.
• elfogadott rendelete alapján 2016.
augusztus 15-19. napjaira, valamint
2016. december 23-31. közötti munkanapjaira igazgatási szünetet rendelt
el, ezen idôszakok alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
A Képviselô-testület további döntései a mûködését dokumentáló jegyzôkönyvekben, a
Polgármesteri Hivatalban, valamint az Önkormányzat honlapján tekinthetôek meg.

ZINGER MIKLÓS I JEGYZÔ
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(2016. MÁRCIUS 1-TÔL MÁJUS 31-IG)

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PELTÉK:

HÁZASSÁGOT KÖT TEK:

70 évesek:
Ples Mihály .......................... március 6.
Bagi Istvánné
(sz. Csolik Ilona Mária) .......... március 7.
Szitó Sándor István................... május 2.
Zsuffa Sándorné
(sz. Országh Klára) ................. május 21.

Páncsics Gyula és
Marosvári Éva ..................... április 25-én
Kozma István Zsolt és
Kovács Krisztina Mária ....... május 13-án
Bokros Péter és
Ujvárosi Gyöngyvér ............. május 24-én

75 éves:
Csernai Istvánné
(sz. Deák Erzsébet) .................. április 6.

90 évesek:
Kravecz Mihályné
(sz. Pallaga Margit) ............. március 10.
Orlik László ............................. április 8.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!

KIADJA:
Nyáregyháza Község Önkormányzata
MEGJELENIK: kéthavonta,
1400 példányban
FELELÔS SZERKESZTÔ:
Szedresiné Szlama Tímea
TERVEZÔSZERKESZTÔ:
Princz Mihály
CÍMLAP:
Nyáregyházi tûzoltó szekér
Fotó: Mészáros Sándor
KAPCSOLAT:
ujsag@nyaregyhaza.hu
NYOMDA: Mátyus Bt.,
2370 Dabas, Tavasz u. 7.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:
ISSN 2062-946X
ISSN 2062-9478

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

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!
EL HUNY TAK:
ÚJ SZÜ LÖT TEK:

80 éves:
Pálinkás Józsefné
(sz. Gál Julianna)................... március 3.
85 évesek:
Mészáros Sándorné
(sz. Csillag Rozália) .................. április 4.
Krizsán János ........................ április 24.
Marcsin Ferencné
(sz. Bordás Etelka) .................. május 6.

Hidvégi Richárd és Fehér Renáta fia
Noel Dominik ................... május 21.
Kis János és Öhler Edina leánya
Natália ............................. május 30.
Papp Ferenc és Hegedûs Szilvia fia
Vince ............................... május 31.

Kolonics Nora

Papp Vince

Molnár Tibor és Párizs Andrea leánya
Viktória ......................... március 10.
Polgár István és Deák Linda fia
Vajk ............................... március 10.
Szigetvári János és Tatai Brigitta fia
Bence ........................... március 17.
Hegedüs Tamás és Kovács Ramóna leánya
Mirabel........................... március 19.
Bogdán Róbert és Makula Tünde fia
Marcell .......................... március 21.
Kolonics Zsolt és Kása Annamária leánya
Nóra Gréta .................... március 25.
Jung Attila és Vajda Ágnes fia
Olivér ............................ március 25.
Mészáros Ferenc és Szatmári Tímea fia
Hunor ............................... április 20.
Hochstein Benjámin és
Nyerlucz Julianna leánya
Bella ................................ április 24.

Ország Istvánné (sz. Hornyák Piroska) (86)
Szemerédi Illés ............................... (59)
Pap László ..................................... (72)
Cseh Istvánné (sz. Pretzner Julianna). (85)
Ples Mihályné (sz. Ádám Jolán) ........ (92)
Zatykó Mihályné
(sz. Nagy Ilona Márta) ..................... (77)
Kovácsné Bakos Zsuzsanna Erzsébet
(sz. Bakos Zsuzsanna Erzsébet) ........ (74)
Kovács Mihály ................................ (90)
Zsigó Anikó (sz. Zsigó Anikó) ............ (48)
Gyôrfi Andrásné (sz. Császár Éva) ...... (56)
Tisztán Lajos Mihály ........................ (84)
Varga Lajos .................................... (59)
Zöld Józsefné (sz. Mészáros Erzsébet) (91)
Krizsán József ................................. (67)
Czervan István ................................ (75)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!
Ha nem szeretné, hogy az Ön vagy családtagja
neve megjelenjen az anyakönyvi hírek között,
kérjük jelezze elérhetôségeink valamelyikén!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik szeretett édesanya, nagymama, dédmama Zöld Józsefné temetésén részt vettek és részvétükkel enyhítették fájdalmunkat!
Gyászoló család

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
Ö
nkormányzatunk minden évben a
pénzügyi lehetôségeihez mérten igyekszik támogatni a helyben mûködô civil szervezeteket, egyesületeket, egyházi közösségeket, alapítványokat.

Ebben az évben a rendelkezésre álló keretösszeget 10%-kal megnövelve összesen 2,2
millió forint összegû támogatást hagyott jóvá
a képviselô-testület a beérkezett pályázatok
alapján. A szervezetek által igényelt támogatás
a keretösszeg csaknem kétszerese volt.

Szervezet neve

Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség
Nyáry Pál Általános Iskoláért Alapítvány
Nyáregyházi Polgárôr
és Önkéntes Tûzoltó Egyesület
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub
Nyári Keresztyény Ifjúsági Alapítvány
Nyáregyházi Hagyományôrzô
Szeretetcsoport
Nyáry Pál Nyugdíjas Klub

OTTHON MELEGE
PROGRAM

2016. évi
támogatás (Ft)

150 000
-

200 000
300 000

700 000

800 000

90 000
70 000

100 000
450 000

-

150 000

100 000

200 000

Idén is szeretettel
vár mindenkit a
Nyáregyháza Fesztivál!

2016. július 1-jétôl 5 milliárd forint keretösszeggel induló vissza nem térítendô
támogatást biztosít a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium családi házak energetikai
korszerûsítésére és felújítására.

A

program célja a családi házak energetikai korszerûsítése és felújítása. Támogatható az épületek
homlokzati nyílászáróinak cseréje, homlokzatok hôszigetelése, épületgépészeti rendszerek (pl.: kazánok,
radiátorok) energia-megtakarítást eredményezô cseréje, illetve felújítása, valamint az épület gépészeti
rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása (napelemes rendszerek, napkollektoros
rendszerek, biomassza kazánrendszerek kiépítése).
Kizárólag a hagyományos technológiával 1996 elôtt
épült és 1995. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkezô, egy lakásos, legfeljebb 135 m2 fûtött alapterületû, a pályázatot benyújtó magánszemély
tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelôzôen használatban lévô (lakott) családi házak energetikai korszerôsítésére nyújtható vissza nem térítendô támogatás.
A támogatás az elszámolható költségek 40-55%ára igényelhetô a megvalósítandó fejlesztés összetettségétôl függôen. Az igényelhetô támogatás maximális
összege 2,5 millió forint. A támogatási kérelmeket a
pályázati portálon keresztül, elektronikus úton nyújthatják be az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezô
magánszemélyek 2016. július 1-jétôl a rendelkezésre
álló forrás kimerüléséig.

A pályázati felhívás és útmutató megtekinthetô a
www.kormany.hu oldalon.

SÁRÁNSZKI MÁRIA I MÛSZAKI ELÔADÓ
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Elôzô évi
támogatás (Ft)

Ebben az évben
se hagyd ki!
https://www.facebook.com/nyaregyhazafesztival
https://www.youtube.com/nyaregyhazafesztival
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TÁJÉKOZTATÓ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉSRÔL
Tisztelt Ingatlanhasználók!

T

ájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv.
(Ht.) 39. § (1) bekezdése szerint az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képzôdô települési hulladékot 2015.01.01-tôl
köteles elkülönítetten gyûjteni. Ez minden háztartásra azt a kötelezettséget rótta,
hogy már az ingatlan területén külön kell
válogatnia a mûanyag, a papír, fém, üveg és
a zöld hulladékot, ezeket tilos a háztartási
hulladékgyûjtô edénybe elhelyezni.
A szabályozással egyidejûleg a gyûjtési rendszer kialakításáról a közszolgáltatónak kellett
gondoskodnia, figyelembe véve a Ht. 43.
§-ának szabályozását valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirôl szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.
rendelet szabályait.

Ez utóbbi jogszabály azt írja elô, hogy a
gyûjtést házhoz menô rendszerben kell
elvégezni, ezért az elkülönített hulladékgyûjtési rendszer kialakítására és mûködtetésére havi egyszeri házhoz menô begyûjtési módra tettünk vállalást, mely gyûjtési
mód az ingatlanhasználók számára is kényelmes módon az ingatlanok elé történô
kihelyezéssel biztosítja a csomagolási hulladékok átadását.
A szabályozás a szelektív gyûjtôszigetek
üzemeltetésérôl - a Ht. 43. § (3) bek. d)
pontja alapján - az alábbiak szerint rendelkezik: „d) a települési hulladék hulladékgyûjtô
szigeten történô elhelyezése csak kiegészítô
megoldásként, elsôsorban olyan sûrûn lakott
településrészeken legyen alkalmazható, ahol
az elkülönítetten gyûjtött háztartási hulladék

TÁJÉKOZTATÁS
SZÁMLÁZÁSRÓL

T

ájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló, 2016. április 1-el hatályba lépett 2015. évi CCXXI.
törvény 1. § (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése holding rendszerû mûködésre került átszervezésre. A közszolgáltatási folyamatba az állami feladatkör ellátására a törvénymódosítás
beemelte az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelô Zrt-t.
Társaságunk változatlanul teljesíti a közszolgáltatási feladatot az ingatlanhasználók részére, mivel a szolgáltatás nyújtása és az ügyfélszolgálati feladatok ellátása a jövôben is megilleti. A feladatmegosztás következtében a NHKV
Zrt. jogosult a közszolgáltatási díjszámlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladat ellátására, ezért a teljesített közszolgáltatási számlát az
NHKV Zrt. állítja ki az Önök részére.
Az NHKV Zrt. jelenleg nem rendelkezik azzal az
adatbázissal és informatikai rendszerrel, hogy a
számlákat ki tudja bocsátani, ezért az Önök részére havonta kiállítandó számlák 2016. április
1-tôl nem készültek el.
Társaságunk bérszámlázásra jelentkezett az
NHKV Zrt-nél, így várhatóan július hónapban
megindulhat a számlázás, addig a türelmüket
kérjük.

VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.
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házhoz menô gyûjtése és elszállítása nem
biztosítható;” ezért a csomagolási, vagy öblös üveg gyûjtését továbbra is biztosítjuk
szelektív gyûjtôszigeten való gyûjtéssel.
A csomagolási hulladékok gyûjtôszigeten
történô begyûjtését a jogszabályi szabályozásnak megfelelôen megszüntetjük.
Az üveghulladékok begyûjtése marad
fenn gyûjtôszigetes gyûjtési módban.
A gyûjtôpont Alsónyáregyházán, az
Egészségház mögötti területen került
kijelölésre, megközelíthetô az Ady
Endre útról.
Kérjük, hogy a házhoz menô gyûjtési rendszer elônyeit használják ki, hiszen a csomagolási hulladékot bármilyen átlátszó zsákban, bármekkora mennyiségben kihelyezhetik a megjelölt szállítási napokon.

VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.
Tel.: 22/366-029, 22/576-070
Fax: 22/576-071
E-mail: info@vertikalrt.hu

GYERMEKNAP
ÖSSZEFOGÁSSAL
Kedves Olvasók!

M

int minden évben, az idén is megrendeztük a Gyermeknapot a felsônyáregyházi óvodában. A két óvodában
nem egy napra terveztük az eseményt,
ezért felmerült a gondolat, hogy mi is a
Cirkusz légvárat szeretnénk megrendelni, amely sokkal több gyermek egyidejû
befogadására alkalmas. Azonban lényegesen többe kerül, mint az elmúlt években nálunk üzemelô légvárak.

Mivel anyagi lehetôségeink meglehetôsen szûkösek, az óvoda szülôi
munkaközössége Bicskei Csilla vezetésével összefogott, és jótékonysági
vásárt rendeztek, melynek teljes bevételét felajánlották a gyermeknapi
programok finanszírozására.
Az óvoda dolgozói nevében ezúton szeretném megköszönni Csillának az
önzetlen, idôt és fáradságot nem kímélô anyagi és szervezô munkát, valamint a személyesen összegyûjtött felajánlásokat.
Köszönöm a segítséget azoknak a támogatóknak, akik jelentôsebb
összeggel járultak hozzá az eseményhez: Varga Attila, Bilász Tibor, Legeza
Gabriella, Pásztor Károlyné, Jangyik Istvánné, felsônyáregyházi dohánybolt,
Báder László, Nagy László, Szapinszki Mária.
Azonkívül köszönjük a segítséget azoknak a szülôknek, akik a jótékonysági vásár lebonyolításában segítettek.

KOVÁCSNÉ MASZEL ANNA I TAGÓVODA-VEZETÔ

CSERKÉSZETRÔL
A Cserkészet Nyáregyházán a katolikus és az evangélikus
gyülekezetekek összefogása révén, az Ökumenizmus
jegyében jöhetett létre. Az elôzetes egyeztetések során
református részrôl falakba ütköztünk, nem támogatták
kezdeményezésünket. A vallási elszigetelôdés és
az ellentétek elkerülése végett a szórólapokat minden
felekezethez tartozó vagy nem tartozó iskolás
gyermeknek terjesztettük.

L

ehet, hogy ezzel hibáztunk?
Aki ismeri a cserkészetet
tudja, hogy nem a lélekhalászásról van szó (SÔT
ez tiltott, azonnali kizárással
jár). A fô szervezô erô az egy
Istenben való hit és a cserkészet együtt történô megélése.
A cserkészet csak azt követeli,
hogy elhidd Istenrôl, hogy létezik, de
nem követel semmilyen felekezeti hozzátartozást, aktív gyülekezeti részvételt!
A cserkészet nem errôl szól! Az iskolában
történô cserkészet elindítása és a csapatunk elindítása elôtt az egyeztetések során
sem került szó más csapat elindításáról, így
általános cserkészetként lett meghirdetve a
lehetôség. Budapestrôl jár le egy nyugdíjas tiszt Kiss József, aki szívét-lelkét beleadva, ingyen és bérmentve építeni akarja a
cserkészetet itt, Nyáregyházán is!
Mit is jelent az Ökumenikusság? Vallásköziséget, békés együttéllést, közös értékteremtést egy olyan keskeny úton, amelynek láttatjuk a szépségét. Eszköznek tartjuk a cserkészetet arra, hogy bevezethessük a fiatalokat egy olyan értékrendbe,
ami egyre inkább kihalóban van. Nagy értékválság lenne, ha ebben, az ökumenizmus létjogosultságában még a keresztyén
egyházak se tudnának megegyezni.
Elsô alkalmunk elindításakor szembesültünk azzal, hogy elindult egy református cserkészcsapat is. A cserkészet hivatalos beindításához cserkésztiszti képesítés és
szövetségi bejelentés is szükségeltetik. Valóban van Ichthüsz (protestáns) és Táborkereszt (katolikus) közösség, de ez a két ág
csak a cserkészcsapat elindítójának vallását
jelképezi, és ezek is ökumenizmusban állnak egymás mellett. Sajnálom, hogy az
ügybôl akaratlanul is vallási ellentétek szítása lett. Mi nem akarunk vallási háborút!
Mi hiszünk az ökumenizmusban és a felekezetek összefogásában. Ennek nem így

kellene lennie! A cikk megírása
elôtt egy személyes beszélgetést
is próbáltunk kezdeményezni,
sajnos sikertelenül. Nem csak
én vagyok az ökumenizmus
mellett, szerintem sok református is híve ennek! Fogjunk
hát össze! Mi még mindig szeretnénk egy egységes ökumenikus
csapatot, sôt a kompromisszumra is hajlandóak vagyunk. Nyáregyházának egy
közös, erôs cserkészcsapatra lenne szüksége! A versengés nem viszi elôre az embert,
csak haragot és feszültséget kelt!
Ha nem tudunk megegyezni a cserkészet rovásának elkerülése érdekében,
kénytelen leszünk itt feladni!
ALKALMAINK
1120. számú II. János Pál Cserkészcsapatunk a központi óvodában nagycsoportosok részére minden pénteken 15:15-16:00 tart foglalkozásokat, az iskolában a 03.30-ai nagy
érdeklôdéssel zajlott bemutató után
minden hétfôn 15:00-tól a 14-es teremben tartjuk cserkészfoglalkozásainkat. 2016.05.07-én (szombaton) Felsônyáregyházán a Majálison a kézmûveskedéses sátornál is megismerhettetek
bennünket. Cserkészszövetséghez bejelentett és elismert hivatalos csapat cserkésztiszti képzettségû parancsnokkal!
ÖKUMENIKUS
SZEMLÉLETTEL!
Kérjük, cserkészcsapatunk neve senkit
se tévesszen meg! II. János Pál pápai tevékenységét végigkísérte a népek és vallások közti egyetértés elôsegítése. A béke híve volt. Az emberi élet és méltóság
melletti kiállás jellemezte. A munkássága miatt lett csapatunk névadója!

ELÉRHETÔSÉGEINK:
Telefon:
06-70-386-2596 (Lipót Zsolt)
E-mail:
nyaregyhazacserkeszet@gmail.com
Web:
http://nyaregyhazacserkeszet.pe.hu/
Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk!

LIPÓT ZSOLT
A cikkel a cserkészszemlélet szerint
egyetértek
és támogatom!
(Kiss József
cserkésztiszt, Bp.)
CSERKÉSZ TÁBOR
(hagyományôrzô)
2016.07.18-tól 2016.07.25-ig a római
katolikus plébánia udvarán.
•
•
•
•
•
•
•

Kézmûveskedés
Sátorozás
Túrázás
Tábortûz
Éneklés
Játékok
stb.

Jelentkezhetnek
azok a gyermekek
(óvodás, iskolás),
akik a 1120. számú II. János Pál
Cserkészcsapat foglalkozásain
(rendszeresen) részt vettek.
Mindenki számára betekintési
lehetôség lesz egy meghatározott
idôpontban.
Jelentkezés, bôvebb információ:
Kiss Józsefnél
a 06-30-604-3173 telefonszámon.
nyaregyhazacserkeszet@gmail.com
e-mail címen.

KISS JÓZSEF I CSERKÉSZTISZT
LIPÓT ZSOLT I CSERKÉSZ
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ÓVODAI ÉLET

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Szülônek lenni nem könnyû feladat
Egy óvodai cikkben leginkább az óvodában történtekrôl,
gyermekek tevékenységeirôl, fejlôdéseirôl számolunk be.
Kevés szó esik viszont a szülôkrôl (gyermeknevelésrôl),
pedig ôk is ugyanolyan fontos szerepet töltenek be az óvoda
életében, mint a gyerekek és a velük foglalkozó pedagógusok.

S

zülônek lenni nem könnyû és
egyszerû feladat, hiszen a gyermeknevelés olyasvalami, amit nem
lehet tanulni, nem kell tanúsítványt szerezni, hogy azzá válhass. Szülô bárki lehet. Az viszont biztos, hogy a szülôgyermek kapcsolat az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb kötelék. Egy
pedagógusnak is csak kiegészítô szerepe
van a gyermeknevelésben. A szülô egy
olyan személy a gyermek számára, aki
életének elsô pillanatától jelen van. Feltétel nélkül szereti, táplálja, gondozza,
gondoskodik róla, neveli… Tudom, ez
nem mindig egyszerû feladat.

Kapcsolatuk leginkább az önzetlen
szereteten alapul. A szeretet sok mindent magába foglal. „Csodákra” képes,
megváltoztathatja az emberek életszemléletét.
Így május környékén itt az óvodában
is minden évben helyet kap ennek a
szónak, köteléknek a megköszönése.
8 I NYÁRFALEVÉL I 2016. JÚNIUS

„Azért mert szerettek, jöttem a világra,
S lettem új fény, csillag, szülôk boldogsága.
Szeressetek engem igaz szeretettel,
A kincsetek vagyok, pici kincs, de ember.”
A gyerekekrôl néha elfelejtik, hogy
ôk is emberek, akik ártatlanok, érzékenyek. Bennük van a gyermeki kíváncsiság, tudásvágy, a rácsodálkozás a világra.
Olykor nagyon bátrak, máskor pedig
félnek. Egy óvodásnak (de iskolásnak is)
nagy szüksége van a szüleik szeretetére,
gondoskodására, odafigyelésére, támogatására, figyelmére, határok és korlátok
megszabására.
Tudom, most azt gondoljátok,
könnyen beszélek én a nevelésrôl, hiszen azt tanultam. Folyamatosan tanfolyamokon, továbbképzéseken, konferenciákon kell részt vennem, hogy
újabb és újabb ismeretekkel, módszerekkel szakmailag megújuljak. (Bár tökéletességre, maximumra törekszem, nem
tudok mindig 100%-ot teljesíteni. Ember vagyok úgy, ahogy mindenki más.)

Intézményünk április elején egy nagyszabású, 30 órás továbbképzésnek adott
otthont. Több óvodából érkeztek óvodapedagógusok, mert mindannyian
szívügyünknek tartjuk a saját ismereteink bôvítését, és e tudás megszerzésével
a gyermekek minél korszerûbb fejlesztését. Gergely Ildikótól számtalan mozgásos játékot, tevékenységet sajátíthattunk el, melyet mindennapjainkban, a
munkánk során kamatoztathatunk.
Kedves szülôk! Ne szomorkodjatok,
hogy nektek nincs lehetôségetek arra,
hogy megtanuljátok hogyan legyetek

„jó szülôk”, hiszen többször hirdetnek a
szülôk számára is ilyen elôadásokat. Legyetek nyitottak! Problémák esetén ne
féljetek szakembertôl segítséget kérni!

A kerékpárosokra vonatkozó
fontosabb KRESZ szabályok

Néhány jó tanács a harmonikus
család megteremtéséhez elôadásokon hallottak alapján:
• Szeresd gyermeked, és a jó tulajdonságait erôsítsd!
• Meleg, érzelemgazdag légkör megteremtése, melyben a család minden
tagja jól érzi magát!
• Változatos, egészséges, vitamindús és
rendszeres étkezés!
• Testi és lelki egészség az egész családnak!
• A gyermeknek rengeteg mozgásra,
szabad játékra van szüksége a levegôn
az egészséges fejlôdéshez!
• Mesélj a gyermekednek napi rendszerességgel, mert a képernyôn nézett
mese… passzívvá teszi a képzeletét,
nem kontrollálja érzelmeit, gondolatait. Nem érzékel, és nem kíván
visszajelzéseket.
• A számítógép ne villanypásztor legyen! Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogy olyan dolgokra használja,
amely pozitív irányú fejlôdését eredményezi, ismereteit gazdagítja életkorának megfelelôen!
• Szervezzetek közös programokat,
ahol a család minden tagja kikapcsolódhat, feltöltôdhet. Pl.: közös séták,
kirándulások, társasozás, labdázás…
• Intézménybe érkezéskor, távozáskor
legyen megszokott, természetes egy
ölelés, egy simogatás vagy puszi, 1-2
kedves, szívbôl jövô szó, mosoly kíséretében.
• Ne úgy szeresd gyermeked, hogy
mindjárt, mindent megtegyél vagy
megvegyél neki, amit csak kigondol!
Te vagy a szülô, tudd eldönteni, mivel teszel jót gyermeked fejlôdésének!

A nyári idôszakban egyre többen veszik elô kerékpárjaikat,
hogy biciklin érjék el közelebbi úti céljaikat. Az alábbiakban
a kerékpározás legfontosabb szabályait foglaljuk össze.

Köszönet illet minden szülôt, akinek
megadatott azzá lenni, és felmerte vállalni e nem könnyû, de csodálatos feladatot,
hogy gyermeket nevelhessen!
Közös, boldog idôtöltést kívánok a
nyárra!

SOLYMOSI ZOLTÁNNÉ
ÓVO DA PE DA GÓ GUS ÉS SZÜ LÔ

A

kerékpár a KRESZ értelmében jármû, tehát a vezetéséhez
ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármû
esetében: jármûvezetésre alkalmas állapotban kell lenni
(tehát ittasan kerékpározni
sem szabad), és ismerni kell
a KRESZ szabályokat.
Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit illetve egyéb vontatmányt kapcsolni a kerékpárutánfutó kivételével. Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni,
a kerékpárt más jármûvel
vontatni, elengedett kormánnyal kerékpározni. Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, ami a kormányzást nem akadályozza. Tilos autópályán és autóúton kerékpározni, továbbá ott, ahol ezt tábla tiltja.
18. életévét betöltött felnôtt legfeljebb egy, 10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelô gyermekülésen. Egyébként utast szállítani tilos! A csomagtartón
utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút meghosszabbodik,
továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllôi közé, ezzel balesetet okozva.
Fényvisszaverô mellény viselete kötelezô, ha lakott területen kívül úttesten,
leállósávon, útpadkán közlekedünk.
A kerékpárnak közlekedésre alkalmas állapotban kell lennie, és fel kell szerelni a
megfelelô tartozékokkal. Ezeket a KRESZ egy KÖHÉM rendeletre hivatkozva határozza meg, vannak kötelezô és ajánlott tartozékok.
A KRESZ alapján az alábbi kötelezô felszereléseknek
meg kell lenni a kerékpáron:
1. Elöl fehér vagy kadmiumsárga fényszóró, legalább 150 méterre
világító helyzetjelzô
2. Hátra piros fényt adó, legalább 150 méterrôl látható helyzetjelzô lámpa
3. Elöl fehér, hátul piros fényvisszaverô háromszög 1-1 darab, vagy akár
2 db hátul, szimmetrikus elhelyezéssel
4. Két egymástól független fékrendszer, mely száraz és nedves idôben is
megbízható
5. Csak csengô hangot adó jelzôberendezés
6. Legalább az elsô keréken, legalább 2 db küllôprizma, mindkét oldalra
mûködô fényvisszaverôvel
Javasolt kerékpártartozékok:
a, A pedálon és a küllôk között
borostyánsárga színû prizmák
b, Karos szélességjelzô prizma
c, Visszapillantó tükör
d, Sárvédô
e, Kerékpáros bukósisak
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OKTATÁS-NEVELÉS

OKTATÁS-NEVELÉS

Barangolás a mesék birodalmában
A mese lényegében saját kalandja annak, aki átéli:
aki költötte, aki elmondja, aki hallgatja.
(Horváth Gabriella)

Iskolánk tanulói a tanév során többször is
kipróbálhatták ügyességüket, tudásukat, tehetségüket a pedagógus kollégák által szervezett
vetélkedôkön, versenyeken, valamint a
térségünkben rendezett megmérettetéseken.
Diákjaink, tanáraik felkészítésével sikeresen
részt vettek ezeken az eseményeken és szép
eredményekkel gazdagították iskolánk nevét.
Büszkék lehetünk rájuk és felkészítô tanáraikra.

A

z alsó tagozaton az idén is megrendezésre került a Költészet
napján a „Meseverseny”, ahol
64 tanuló csapatmunkájáról és felkészültségérôl tett bizonyságot a remek
végeredmény. A versenyt a két elsôs tanító néni szervezte.
Két héttel a verseny elôtt „kidoboltatott” a feladat: merüljenek el a mesék
birodalmába és 11 mesét olvassanak el,
ismerjenek meg, valamint készüljenek
fel 8+1 próbára. Alkossanak csapatokat
úgy, hogy minden osztályból egy tanuló kerüljön egy-egy csapatba. Találjanak
ki maguknak csapatnevet, készítsenek a
próbákhoz menetlevelet. Minden alsós
osztályból 8-8 gyerek jelentkezett.
Örömmel láttuk, hogy a negyedikes
diákok kezükbe vették az irányítást.
Szünetekben papírral a kezükben meneteltek osztályról osztályra és toborozták a csapatba a gyerekeket. Amikor
összeálltak a csapatok, megbeszéléseket
hívtak össze. A szünetek úgy teltek,
hogy a folyosó különbözô pontjain
nyolc fôs „gyerek kupacokat” láthattunk, akik kiosztották egymás között a
meséket és találgatták, hogy a kiírt feladatok mit takarhatnak. Egyszóval nagy
volt a sürgés-forgás.
A nagy napon minden csapat kapott
egy térképet, ami alapján eligazodhattak
a feladatok útvesztôjében. A próbák
sokszínûsége lehetôvé tette, hogy képességeiket megmutathassák a csapatmunka, a gyorsaság, a kézügyesség, a
10 I NYÁRFALEVÉL I 2016. JÚNIUS

leleményesség, a problémamegoldás, az
esztétika és a mesékben szerzett ismereteik területén.
Öröm volt nézni a lelkesen vonuló,
izgatott csapatokat, a találós kérdések
megoldásain gondolkodó gyerekeket,
de leginkább az összetartást és az egymás
gondolatának, véleményének a meghallgatását, elfogadását, aminek a feladat
megoldása közben voltam tanúja. A mi
diákjaink erre is képesek!
A nyolc próba után az elsôs gyerekekre még egy feladat várt. Minden csapatnak volt egy mesemondó tagja, aki fel-

Az eredmény kihirdetésével nem volt
„vége a mesének”. Két napra rá, április
14-én a három elsôs, a 2. évfolyamból
négyen, a 3. évfolyamból nyolcan vettek részt a Vasadon megrendezésre került mesemondó versenyen. A környezô iskolákból az elsô korcsoportban 39
kisgyermek, a második korcsoportban
40 kisgyermek mérettette meg magát
elôadói képességében. Diákjaink szépen
szerepeltek.
A zsûri döntése alapján az 1. és 2. évfolyamosok közül Solymosi Martin 3.
helyezést, a 3. és 4. évfolyamosok versenyében Komjáthy Lili Anna 2. és
Czira Gergô 3. helyezést ért el.

készült egy mesével és izgulva bár, de
kiállt a közönség elé, hogy a nap végén
bemutathassa a megtanult mesét. A tanító nénik pontozták a mesélôket.
A verseny eredménye
a következô lett:
I.
A 8 meseôrzô csapata
II.
A Mesehôsök csapata
III. A Mesebúvárok csapata
A mesemondó elsôsök közül:
I.
Benkô Csanád
II.
Verrasztó Annamária
III. Hosszú Vanda

Gratulálunk mindenkinek, aki részt
vett a Meseversenyen és a Mesemondó
versenyen. A következô tanévben új
próbatételek elé állhatnak azok a gyerekek, akik szeretik a kihívásokat és a közös munkát. Köszönet a tanító néniknek a munkájukért, a felkészítésért.
„Amelyik gyerek szeret olvasni,
annak tágul a világképe, kimutathatóan
mélyebbek az emberi kapcsolatai,
és jóval nagyobb empátiával rendelkezik,
mint nem olvasó társai.”
(Ranschburg Jenô)

BÁDERNÉ BAKÓ IRÉN I TANÍTÓ NÉNI

Népmûvészeti versenyen jártunk
2015. októberében szereztünk tudomást egy versenykiírásról, melyben Szôdligetre hívnak diákokat a XXII. Dunakanyar Népmûvészeti
Versenyre. A rendezvény fô céljaként a magyar népmûvészet megismertetését, mûvelését fogalmazták meg a szervezôk.

I

ntézményünk nem gyakran nevez tanulókat ilyen távoli
helyekre, de ez esetben kivételt tettünk: elhatároztuk,
hogy Meszjár Mónika 4. osztályos tanulót elindítjuk.
Négy palóc népdalt tartalmazó összeállítással készültünk a nagy
megmérettetésre, melyre április elsején került sor a Szôdligeti
Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Aznap tudtuk meg, hogy
nyolc helyszínen 522 versenyzô fog az összesen 18 tagú zsûri
elôtt bemutatkozni. Nagyon izgatottak lettünk, mikor kiderült, hogy a 3-4. osztályosok korcsoportját Köles Éva, az Óbudai Népzenei Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában tanító
népdalénekes, valamint Budai Ilona, a Kossuth-díjas népdalénekes, elôadómûvész fogja meghallgatni és értékelni.
Míg Mónika sorra került, számos tehetséges tanuló színvonalas elôadásának lehettünk szem- és fültanúi. Mialatt a zsûri döntésre visszavonult, a szervezôk gondoskodtak arról,
hogy a résztvevôk jól szórakozzanak: táncházat és népi játékokat készítô játszóházat rendeztek számunkra. Mónikával
együtt aktívan vettünk részt mindkét programban.
Az ezt követô eredményhirdetéskor örömmel hallottuk Meszjár Mónika nevét,
akit elôadásáért aranyfokozatú oklevéllel ismertek el. Két igen nagyszerû esemény
még csak ezután következett: Köles Éva felkeresett bennünket, hogy személyes jótanácsaival lásson el minket. Hazafelé menet a vasútállomáson összefutottuk Budai
Ilonával. Igen nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy vele együtt utazhattunk,
melynek során lehetôségünk nyílt kötetlenül beszélgetni a méltán ismert, elismert
elôadómûvésszel. Személyében egy rendkívül szimpatikus, alázatos, közvetlen embert ismerhettünk meg.
MESZJÁR MÓNIKA ÉS BAJÁRI BRIGITTA

MOZIBAN JÁRTUNK

M

anapság bôven talál az ember
szórakozási lehetôséget. Rohanó
világunk ontja magából a különbözô kulturális programokat, mégis nehéz megtalálni az aktuális korosztálynak
megfelelôt. Olyat, ami megszólítja, leköti,
tanítja a fiatalokat. Pedagógus társaimmal a félévi bizonyítványok kiosztása után
jutalomként a mozi mellett döntöttünk.
A gyerekek nagy érdeklôdést mutattak az
Alvin és a mókusok címû vígjáték legújabb része iránt, melyet már tavaly december óta játszottak a hazai mozik. Így
erre a filmre esett a választás.
Pedagógusként kíváncsian vártam, mit
tud nyújtani korunk animációs filmje a 89 éves korosztálynak. Ez év februárjában

egy fôvárosi moziban sikerült megtekintenünk a gyerekek által kiválasztott filmet.
Tulajdonképpen egy hétköznapi történetet láttunk különleges állatokkal tarkítva.
A mókusok, mint a fôszereplô fogadott
„gyerekei” jelentek meg a filmben, akik
emberi tulajdonságokkal voltak felruházva.
A várakozásoknak megfelelôen humorban és izgalomban nem volt hiány. A mókusok minden pillanatban gondoskodtak
arról, hogy a nézô ne unatkozzék. Sok
énekléssel, sok evéssel, rengeteg rendetlenséggel és felfordulással. Az ôrült
félreértések után a film végére minden és
„mindenki” a helyére került. A történet
végén a gyerekek szembesülhettek azzal,

hogy mindenkinek, még a „mókusoknak”
is szükségük van szeretetre és családra.
Kalandunk végén a gyerekekkel való
beszélgetésekbôl kiderült, hogy összességében jól érezték magukat. Nagyon
tetszett nekik a szereplôk aktivitása és
kreativitása, ami sok-sok humorral volt
fûszerezve.
Konklúzióként levonható, hogy a mai
animációs filmek és mesék is hatnak a fiatalokra. Maga a mese nem veszített a
céljából és varázsából. Koronként változik, hogy milyen köntösben jelenik meg,
de a lényeg ugyanaz: szólítsa meg az aktuális korosztályt, hasson a gyerekekre,
kösse le a figyelmüket. Tudjanak a fiatalok azonosulni a pozitív és a negatív szereplôkkel, és tanítsa meg a gyerekeket
különbséget tenni jó és rossz között.

RABI ANITA
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EGYHÁZI ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

KONFIRMÁCIÓ
Mindig jó érzés töltött el, amikor arra gondoltam, hogy végre révbe
érünk a gyerekek oktatásában és felkészítésében. Esztendôrôl-esztendôre
láttam a gyerekeket érni, fejlôdni, de a legnagyobb ugrást mégis
ebben a tanévben szokták elérni. Gyerekekbôl fiatalokká érnek néhányan,
megéreznek valamit abból, aminek a lélekben kellene történnie.

S

ok mindenre fel lehet ôket készíteni,
vizsgakérdésekre, biblia ismeretre, de
a lényeget, a döntést a szívben, nem
lehet kierôszakolni. A döntés, Isten ajándéka. Isten azokat ajándékozza meg ezzel a
csodával, akik figyelnek rá. Azok fognak figyelni rá, akiket erre a család felkészít. Akik
a konfirmációt értéknek tartják, akik életében a gyermekük lelki fejlôdése fontos, ezért
készek áldozatot hozni, példát mutatni, támogatást nyújtani.
Az idei esztendôben 22 gyermekkel indultunk el erre az útra. Tapasztalataim alapján
tudtam, hogy lesznek lemorzsolódók, tudtam,
hogy lesznek kiesôk, de mégis azt dédelgettem
magamban, hogy kevesen lesznek. A kiesés
mindig a család hibája, a család támogatásának

hiánya, felkészületlenség következménye. Igazán azt sem tudják, mi mellé kellene odaállniuk, mit kellene támogatniuk, mit nyerhetnének vele. Volt szülô, aki felháborodva hívott
telefonon, hogy mit képzelek én, hogy meg
akarom keresztelni a gyermekét. Nem volt
tisztában azzal sem, hogy mi a különbség keresztelés és konfirmáció között. Úgy éreztem
magam, hogy beíratták a gyermeket úszni,
évek óta edzésre jár a gyermek, sok-sok energiát fektettünk bele, hogy megtanuljon, és
amikor le akarjuk vizsgáztatni, akkor a szülô
kérdések nélkül nekem esik, mit képzelek én,
hogy le akarom vizsgáztatni a gyermekét. Ja,
kérem szépen, azt hittem, én naiv, hogy azért
járt ide a gyermek. Egyébként mi értelme volt
ide járatni. Ha a gyermek hozzánk járt, ha ez

PÜNKÖSDI ÜZENET
„Ôk pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban,
a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”
(Apcs.2/42.)

Keresztyén Testvéreim, pünkösdöt ünneplô Gyülekezet!

A

mai ember életének a túlzsúfoltsága sok esetben rányomja a bélyegét az alkalmakra és együttlétekre, amelyek felszínesek, üresek maradnak. A sok-sok program egymást éri,
ezért nagyon nehéz ezekre készülni, ezeket színvonalassá tenni. A hallgatóság
unott, fáradt, kedvetlen, mintha kötelességszerûen lennének jelen, mintha nem
kiváltság és öröm lenne együtt lenni.
Az alkalmak végén már köszönésre, vagy
mondatváltásra sem marad idô, mert rohanni kell. Az a furcsa, hogy ismerve az
egyes emberek életét, tudom, hogy nincs
sürgôs dolga, de mégis rohan. Megszokta? Nem akar beszélgetni? Nincs mirôl?
Nem érdekli más? Csak elvenni akart, de
megosztani nem? Nincs kultúrája a közösségi életnek? Csak az alkalomra korlátozódik a figyelem, csak a személytelen
részre?
Olyan felüdülés az evangelizáció, amikor utána megterítünk a vendégeknek és
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marad 8-10-ember, és végre beszélgetés
van. Végre kérdések, válaszok hangzanak
el. Mibôl is ismerhetnénk meg egymást,
ha nem a beszélgetésbôl. Mibôl is tudnánk, mit gondol, mit érez, mit szeretne,
hogyan is lehetne segíteni, útba igazítani,
kijavítani a gondolatmenetét. Felüdülés a
bibliaóra, mikor egy-egy ember megnyílik
és beszél belsô dolgairól, félelmeirôl, örömeirôl, hitérôl, gyengeségeirôl. Felüdülés
egy-egy tábor, mikor az ember munkatársakat kap és a munka során jobban megismeri, felfedezi a Testvért. Pünkösd ünnepén és a Szentlélek kitöltekezésekor,
éppen ezek a falak omlanak le, az egymástól távol élô emberek Isten csodája
folytán egy közösséghez csatlakoztak,
amely közösség nem felszínes közösség
volt, hanem élô, növekvô, gyarapodó.
Volt egy keret, egy szigorú váz, amelyet
tartalommal töltöttek meg. A keret a kitartóan részt vettek az apostoli tanításban jelmondatában foglalható össze.

nem került a szülônek soha semmibe, a gyermekére idôt, energiát, pénzt áldoztunk, akkor
nem érdemeljük meg az emberi szót, csak
annyit: köszönöm szépen.
Sajnálom a kiesôket, elveszôket, mivel én
EMBERHALÁSZ vagyok, mentenem kell
az embereket … szörnyû, amikor a szülô
akarja, hogy ne mentsük meg a gyermekét.
Bizonyára érzik azt, milyen keserves lemondani gyerekekrôl, amikor tudom, hogy
szükségük lesz Istenre, az életük óriási hiányt fog szenvedni Isten nélkül. Mégis boldog vagyok, azokért, akiknek sikerül, akiket
támogatnak, akikkel eljöttek a szülôk a
templomba, ott voltak vasárnaponként.
Akik együtt tanultak gyermekükkel, akiknek ez közös élménnyé vált.
Tudom, nem lehet mindenkit megmenteni, tudom, nem lesz mindenki Isten gyermeke, de mégis úgy szeretném, olyan jó
volna. Hálás leszek Istennek azokért, akik
maradnak, akiket a gonosz nem volt képes
kirostálni.
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó
az Úr! Boldog az az ember, aki Ô benne bízik.” (34zsolt. 9.)

KELEMEN NORBERT I REFORMÁTUS LELKÉSZ
Szándékukban állt tanulni, többet tudni,
érezni, tapasztalni. Nem csupán részt
vettek, hanem aktívan vettek részt, ott
voltak szívben és lélekben, mint akiket
érdekel az, ami elhangzik, mint akik szívják magukba az információt. Emlékezni
akartak a szavakra, összefüggésekre,
nem csak ámulni akartak azon, amit hallottak, hanem úgy hallgatták, hogy azt tovább tudják adni. Tudták, hogy a tanulás
lényege abban van, hogy képesek lesznek-e mindazt, amit hallottak, tovább adni. Kitartóan vettek részt a közösségben, amely a hívô ember családja, melyben ott vannak nôvérei és testvérei, fiai
és leányai, barátai és munkatársai. Nem
teher a közösségben lenni, hanem öröm
és áldás. A közösség számon tartja a tagjait, hordozza a gyengéket, támogatja az
elesetteket. A kenyér megtörésében
és az imádságban is aktívan részt vettek. Megbocsátottak egymásnak, újra
kezdtek emberi kapcsolatokat, nem engedték a nézeteltéréseket elmérgesedni.
Napról-napra összegyülekeztek, újult erôvel fogtak bele a közösség építésébe.
Nem az egyén lett a legfontosabb, hanem a közösség. Jó érzés, mikor ennek a
jeleit látom, érzem és tapasztalom.
Isten áldja meg az aktív tagokat, Isten
rendeljem melléjük sokakat.

KELEMEN NORBERT I REFORMÁTUS LELKÉSZ

PÜNKÖSDI GONDOLATOK
Pünkösd havában vajon mi más foglalkoztathatná a keresztyén embert,
mint a Lélek – gondolom én. Persze ez közel sem így van. Még velem sem.
A „nagy politika”, valamint szûkebb lakóhelyünk eseményei rendre felülírják
terveinket, szándékainkat. Összezavarják elképzeléseinket és – szándékosan,
vagy csak az események véletlen egybeesése folytán – szembefordítanak
azokkal, akikkel együtt kellene munkálkodni közös, szép jövônk érdekében.
Különösön igaz ez rokonságban, gyülekezetben, egyházban.

H

iába, az emberek (és a közösségek)
nem egyformák. Ami az egyik helyen
jól mûködik, az a másikon egyáltalán
nem biztos, hogy sikerül. Ami az egyik embernek fontos, az nem biztos, hogy a másiknak
is az. Amirôl valaki azt gondolja, hogy egyértelmûen közös érdeke nem csak felnôttnek,
gyereknek, iskolának, falunak – adott esetben még a gyülekezetnek is –, azt nem biztos, hogy más is úgy látja. Ez lehet csalódás
és elkeserítô kudarc-élmény, ami csüggedéshez, vagy újabb viszályok szításához vezet, tovább mélyítve az amúgy is mélyen húzódó és
sok feszültséget, összeütközést okozó árkokat a közösségek között. Ám nem kell, hogy
így legyen!
Nem kell, hogy engedjünk a vélt vagy valós
sérelmek miatt annak, hogy természetes emberi indulataink (ösztöneink?) felülkerekedje-

nek és teret kapjanak. Nem kell, hogy feltételezzük a rossz szándékot, még akkor sem,
ha valóban ott van a háttérben. Luther Márton így magyarázza a Kis Kátéban: „Istent féljük és szeressük: felebarátunkat hazugságba
ne keverjük, el ne áruljuk, ne kisebbítsük, se
rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára
magyarázzunk.”
Ezen kívül azonban van más haszna is egy
nem várt eseménynek, amely felforgatja életünket: lehetôséget ad arra, hogy átgondoljuk
életünket, hitünket. Megnézzük, helyesen értelmezzük-e önmagunkat, feladatainkat, helyesen látjuk-e küldetésünket?
Jézus földi élete során nem egyszer került
összeütközésbe korának vallási vezetôivel.
Merev és egyoldalú (hit)vallásosságuk éppen
attól távolította el ôket, akinek a nevében be-

ELÉG NEKED AZ ÉN KEGYELMEM (2.KOR.12.A)

LESZÛRHETÔ EREDMÉNY
Minden jó mese és elbeszélés olyan, mint egy lelki tükör, magunkra ismerhetünk általa. Felfedi
a hibáinkat, a többnek látszó kivagyiság „átkát”, de segíthet jobbá lenni is, együtt érzôvé,
elfogadóvá válni a másságúak iránt. Megmutatja, hogyan lehetünk toleránsak, mikor és
hogyan segíthetünk éppen akkor és ott, ahol szükséges. Ez szeretetszolgálat. „Mert adni jó.”
Ilyen tanulságos mese – felnôttek részére is – a Katolikus Kalendárium által megjelent
írás: a Békaverseny.
„Egy szép napon az erdei állatok versenyt
rendeztek saját szórakoztatásukra. Építettek
egy magas falat, és megkérték a békákat,
másszák meg. Csábító volt a fôdíj, finom falatok, így hát sok jelentkezô akadt a feladatra.
Körbegyûltek az állatok, nyulak, medvék, rókák, farkasok, vaddisznók. Felharsant a kürtszó, és kezdetét vette a viadal. Legalább ötven
béka indult neki a meredek falnak.
– Úgysem sikerül nekik! – mondta egy nyúl.
Amikor kimondta, három béka le is esett a
földre.
– Túl gyengék ehhez! – harsogta a medve és
tíz béka megint lepottyant a talajra.
– A békák nem is tudnak falat mászni! – nevetett a vaddisznó, erre vagy húszan zuhantak le a falról.
Ez így ment egészen addig, míg csupán csak
egy béka haladt a csúcs felé. Ô viszont már
majdnem felért.
– Le fog esni! – morogta a farkas, de nem
így történt.

A béka felért a csúcsra. Egyedül az ötvenbôl,
egyedüli békaként teljesítette a távot. Pedig
kis vézna béka volt. Az állatok körbeállták.
– Gratulálunk! Hogy sikerült éppen neked?
– kérdezte a róka.
– Mi a titkod? – kérdezte egy másik béka.
– Gyakoroltál? – szegezte neki a kérdést a
farkas.
Csakhogy a béka csendben maradt. Ekkor
döbbentek rá, hogy a gyôztes béka süket.
Ô nem hallhatja a kétkedô, lekicsinylô
és pesszimista megjegyzéseket. Csak a
saját belsô hangját hallotta:
– Feljebb, feljebb, feljebb! – mondogatta
magában.
Tudta, hogy képes rá, és nem vették el
az önbizalmát. Mert lássuk be: nap, mint
nap találkozunk olyanokkal, akik ezt sulykolják belénk. „Tanuljunk meg a kellô
idôben süketté válni.”

KELEMEN KÁROLYNÉ I KÉPESÍTETT
TE OL . OKL . HIT TA NÁR , SEGÉDLEL KÉSZ

széltek, cselekedtek – és nincs ez máshogy
ma sem. Felekezeti villongásokban, érdekeink érvényesítésében, egymásra licitálásban
próbáljuk megindokolni létjogosultságunkat,
bizonyítani megkerülhetetlen voltunkat a történelemben, pedig Jézus nem erre hívta el
tanítványait.
Kedves Keresztyén Testvérek itt, Nyáregyházán! Minden év elején arról beszélünk,
hogy szeretjük egymást – aztán mégis máshogy alakul. A vágy vágy marad, és a jó hírre
vágyakozók (akik itt is körülvesznek minket és
látják életünket) ahelyett, hogy jönnének közénk, értetlenül nézik gyerekes viselkedésünket. Jézus már feltámadása után tanítványaira lehelt, és azt mondta: „Vegyetek Szentlelket!” (Jn 20,22) A Lélek pedig elvezet majd
annak megértésére, meglátására, hogy mi
Isten igazi szándéka velünk itt a világon, hogyan tudjuk úgy megélni és megvallani hitünket, hogy az ne hamis hitvalláson alapuljon,
hanem valódi életet teremjen itt, Nyáregyházán is. És így mégiscsak Pünkösdrôl szólhat
az üzenet. Arról a Lélekrôl, amely (új) életet,
(új) hitet teremt, amely megújítja egyházát
nem csak egyszer (1517-ben), nem csak
emlékeztet, hanem bennünket is részesévé
tesz munkájának, tevékenységének. „Jöjj,
Szentlélek Úristen!”

SELMECZI LAJOS PÉTER I EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Jôjj, az Úr vár reád
Jôjj, az Úr vár reád,
jôjj, amíg ifjú vagy!
Életed tavaszát,
derûjét neki add!
Ó, ne hagyd fejedet bûnben
ôszülni vénhedté
Ne csupán teledet vigyed
végül az Úr elé
Ó, a szárnyas idô,
mint az álom repül,
Ámde zsákmányt szed ô,
fogyunk szûntelenül,
Tétován mire vársz?
Hallod-é már a hívó szót?
El ne késs, jaj, vigyázz,
mire eszmélsz: a van csak volt.
Jézus hív, vele járj,
erre váltott meg ô.
Lelki sziklára állj,
élô víz onnan jô.
Ô nekünk utat tört,
te is lépj arra hittel rá!
Már itt lent, s odafönt
téged Ô tehet boldoggá!
Oscari Viljanen
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

RECEPTTÁR

I. NYÁREGYHÁZI SPORT- ÉS
HAGYOMÁNYÔRZÔ KULTURÁLIS FESZTIVÁL

SAJTTORTA – NEW YORK CHEESECAKE

KÍNAI TOFUS SERTÉSRAGU ÜVEGTÉSZTÁVAL

A sajttorta édes és krémes, mégis könnyû.
Nem is csoda, hogy egyre nagyobb divat és mindenki
szívesen fogyasztja. De mostantól elkészíteni sem
lesz nehéz! Ez a változat bomba biztos és tökéletes.

HOZZÁVALÓK
• 230 g üvegtészta vagy rizstészta
• 180 ml marhahús-alaplé
• 1,5 evôkanál szecsuáni bors, megpirítva
• 1 evôkanál mogyoróolaj
• 2 gerezd fokhagyma, összenyomva, és finomra felaprítva
• 1evôkanál gyömbér, meghámozva, és frissen lereszelve
• 1 chilipaprika (közepesen erôs chili) kimagozva,
és vékonyra szeletelve
• 340 g darált sertéshús
• 1 evôkanál rizsbor (vagy száraz sherry)
• 450 g szilárd friss tofu, 2,5 centis darabokra felvágva
• 1-2 evôkanál világos szójaszósz
• 1-2 evôkanál rizsecet vagy balzsamecet
• 1 teáskanál pörkölt szezámolaj
• tengeri só
• ôrölt fehérbors
• 1 evôkanál kukoricakeményítô
• 2 evôkanál víz
• 2 nagy újhagyma, karikákra szeletelve

Ahol a sport, a hagyomány és a kultúra keresztezi egymást
Az elmúlt években sorra nôtték ki magukat az
ország számos pontján a fesztiválok. Szinte minden
második település kitalált és megvalósított egy
olyan rendezvényt, amely tükrözi a városra,
a falura jellemzô adottságot. Ahol szedert termesztenek, ott szederfesztivált, Gyulán a kolbászfesztivált, ahol diákok vannak ott az EFOTT dívik,
nem beszélve a rock fesztiválról Mezôtúron, vagy
a nemzetközileg is egyedülálló Sziget Fesztivál.
Bartos Andor arra vállalkozott, hogy egy olyan
fesztivált álmodik és valósít meg, amely a sportot,
a kultúrát és a hagyományt gyúrja egybe.

A

fesztiválokra jellemzô, hogy leginkább egy témára épülnek a programok. Andor egy egészen újfajta gondolkodás mentén találta ki a Nyáregyházi Sport- és Hagyományôrzô Kulturális Fesztivált.
• Huszonöt éve foglalkozom vendéglátással, hat éve szabadtéri
vendéglátással. Ebbôl adódóan rengeteg rendezvényen, fesztiválon megfordultam, és ahogy telt az idô, egyre inkább megfogalmazódott bennem, hogy megvalósítsak én is egy olyan fesztivált, ami még nem volt a környéken, a térségben – mondja

Andor. Az ötlet lényege: ötvözni egymással a sportot, a hagyományokat és a kultúrát. Elsô hallásra talán azt hihetnénk, hogy
a sportnak a kultúrához, vagy a hagyományokhoz nem sok köze van, de Andor máris rávilágít az összefüggésekre.
• A július 15-16-17-ei fesztiválon – melynek védnöke Mészáros
Sándor Nyáregyháza polgármestere, fôvédnöke Pogácsás Tibor országgyûlési képviselô – fontosnak tartottam például azt,
hogy a program áldás nélkül ne kezdôdhessen el, amit Kelemen Norbert református lelkésztôl kapunk meg. A Nyáregyházi Hagyományôrzôk mûsorával kezdünk, majd a péntek esti
program a MagyarRock, utána pedig a Fresh koncertjével folytatódik és utcabállal ér véget. Ennek a napnak a programjaiból is jól kitûnik, hogy a hagyomány és a kultúra – mely valljuk be, az utóbbi esetében korosztályonként változik – összefonódik egymással. Ha a hagyományôrzô programot egy másfajta, de a magyarságról szóló koncert követi, e kettônél már
jól érzékelhetô az összefüggés – magyarázza a szervezô, aki
rögtön kitér a második napra, ahol a sport kap komoly szerepet, vagyis inkább terepet.
• A szombat reggel kezdôdô erdei terepfutás, a motoros felvonulás utáni motoros vetélkedô, a western lovasok, lovasbemutató és a nagy érdeklôdésre számot tartó vetélkedô a lovasok, motorosok között, illetve az önkormányzatok kötélhúzása a fesztivál sportos oldalát mutatja meg. Nem is beszélve arról, hogy aki a felsorolt sporttevékenységeket látva maga is sportolni vágyik, megteheti. Tollasozhat, sakkozhat,
ping-pongozhat, ultizhat, X-boxozhat, dartsozhat, vagy részt
vehet a kispályás labdarúgó bajnokságban. Vasárnap póker,
csocsó, szkander és billiárdozási lehetôség. A sportos nap
után valószínû mindenkire üdítôként fog hatni Sophia Cairo –
a La Bousche énekesnôje – és Kis Grófo esti koncertje. Akik
még ezek után sem fáradtak el, levezethetik fölös energiájukat a retro disco táncparkettjén – sorolja.
Miután szombaton megmozgatták a résztvevôk taps és egyéb
izmait, illetve hangszálait, vasárnap arra számít, hogy sokan
kapnak kedvet az erdei terep-kerékpárversenyhez, illetve részt
vesznek a közel egy órás fitness edzésen is. A felsorolt rendezvények mellett párhuzamosan várják olyan elfoglaltságokkal a
résztvevôket, ami az egészségmegôrzéssel, a hagyományôrzéssel és a sporttal kapcsolatos.
Az I. Nyáregyházi Sport- és Hagyományôrzô Kulturális Fesztivál nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy megteremtsen
egy olyan fesztivált, ahol sportosan és kulturáltan ôrzik a hagyományokat.
Nem lesz üresjárat! Amivel még várják az érdeklôdôket:
Interaktív bûvész show, koktél bár, borházak, pálinka házak,
pónisimogatás gyerekeknek, óriás vidámpark, kézmûves- és kirakodóvásár, lovaglás és lovas hintózási lehetôség, bikagolás,
masszázs sátor, veterán motor- és motorszépség kiállítás, retrofagyi, arcfestés, ugrálóvár, egészségsátor, önkéntes véradás,
díszmadár kiállítás, tombola értékes díjakkal, ökörsütés, ôrzött
parkoló, szállás lehetôség a camping-ben.

HOZZÁVALÓK (8-10 szelethez)
• 25 dkg teljes kiôrlésû keksz (lehet zabkeksz is)
• 12,5 dkg olvasztott vaj
• 70 dkg krémsajt (de NEM tömlôs krémsajt)
• 15-20 dkg porcukor (ízléstôl függôen lehet több is,
ha valaki édesebben szereti)
• 1 citrom reszelt héja és 1⁄2 citrom leve
• 1-1 dl tejföl és tejszín
• 2 egész tojás •3 tojássárgája
• 2 púpos teáskanál étkezési keményítô
ELKÉSZÍTÉS
1. A sütôt elômelegítjük 180 °C fokra.
2. És elôször elkészítjük az alapot: az aprítógépben
ledarált kekszmorzsát összekeverjük az olvasztott
vajjal és belenyomkodjuk egy 23 cm átmérôjû
kapcsos tortaforma aljába, amit elôtte kivajazunk
és sütôpapírral leterítjük.
3. Kb. 1 cm vastag sima felületet kell kapni, amit
úgy a legkönnyebb elérni, hogy egy pohár aljával
és oldalával nyomkodjuk a masszát.
4. Majd betesszük a hûtôbe, amíg készül a töltelék:
A krémsajtot (aminél kulcsfontosságú, hogy szobahômérsékletû legyen, különben lehetetlen csomómentesre keverni) kikeverjük a tejföllel, porcukorral,
citromhéjjal és lével, tejszínnel, keményítôvel és
a tojásokkal. A keményítô elhagyható, de nagyon
jó állagot biztosít a krémnek.
5. A tortaformát kívülrôl és alulról jól bebugyoláljuk
több réteg alufóliába, ez azért szükséges, hogy majd
a vízfürdôbôl a víz nehogy beszivárogjon a tortába.
6. Behelyezzük a formát egy mély tepsibe, amelyben
jól elfér, majd frissen forralt vizet öntünk a tepsibe,
úgy, hogy kb. a tepsi feléig érjen.
7. Betesszük a sütôbe és 45 percig sütjük. Ekkor még
„remegni” fog egy kicsit, de nem baj, mert a hûlés
alatt is tovább sül még, amikor kivesszük a tepsibôl
és teljesen lehûtjük. Az kifejezetten jót tesz neki, ha
egy éjszakát áll a hûtôben, úgyhogy érdemes már
elôzô este elkészíteni.
8. A tetejét ízlés szerint friss gyümölcsökkel vagy
pirított pisztáciával díszíthetjük.

ELKÉSZÍTÉS
1. Az üvegtésztát egy nagy elôkészítô edénybe tesszük, és
annyi forrásban lévô vizet öntünk rá, hogy ellepje. 10-15
percig áztatjuk, amíg megpuhul. A vizet leöntjük.
2. Egy kisebb lábost vagy wokot felmelegítünk, majd ebben
felmelegítjük a marhahúslevet és lassú tûzön rotyogtatjuk.
3. Egy kis serpenyôben közepes tûzön pörköljük a szecsuáni
borsot, míg illatos lesz. Kivesszük a serpenyôbôl, és
fûszermozsárban összetörjük. Ha nincs fûszermozsár,
a fûszert mûanyag zacskóba tesszük, és nyújtófával
összetörjük vagy fûszerdarálóban ledaráljuk.
4. Egy wokot nagy lángon felhevítünk, és beleöntjük a
mogyoróolajat. Beletesszük a gyömbért, a fokhagymát és
a chilipaprikát valamint egy evôkanál szecsuáni borsot,
és keverés mellett néhány másodpercig pirítjuk. Hozzáadjuk a darált sertéshúst és a chillisbab szószt, és folytatjuk
a pirítást. Ahogy a hús barnulni kezd, ráöntjük a rizsbort.
Amikor a hús megbarnult, ráöntjük a tofut és finoman
összekeverjük. A „pörköltet” szójaszósszal, rizsecettel,
szezámolajjal, sóval és ôrölt fehérborssal ízesítjük.
5. A forró marhahúslevet a sertés-tofu keverékre öntjük, és
felforraljuk. Egy kisebb edényben összekeverjük a keményítôt és a vizet, és a raguhoz keverjük, hogy az sûrûbb
legyen. Ezt követôen hozzákeverjük a hagymakarikákat
és levesszük az edényt a tûzrôl. A ragut a tésztára borítva
szolgáljuk fel, és meghintjük a maradék borssal.

Részletek: sportfeszt.eu
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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!

