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ESÔS NAPON ÜNNEPELTÜK A FORRADALMAT
Baranyi Ferenc díszpolgári címet kapott
Március 15-én ismét ünneplôbe öltözött községünk. A villanyoszlopokra felkerültek a nemzeti színû lobogók, és az ünnepségnek
helyt adó Kovács István Mûvelôdési Ház színházterme is ünnepi
díszítést kapott. Kokárdával ékesített kabátokban érkeztek a
lakosok a 15 órától kezdôdô megemlékezésre.

„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kôsziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.”

Petôfi Sándor

K

özös imánk, a Himnusz eléneklését
követôen a Nyáregyházi Hagyományôrzô Csoport zenés, táncos
elôadása nyitotta meg a rendezvényt. Mészáros Sándor polgármester ünnepi beszédében 1848 korszakokat átívelô üzenetérôl, a hazaszeretetrôl, és a minket,
nyáregyháziakat összekötô kapocsról osztotta meg a hallgatósággal gondolatait.
A Nyáry Pál Nyugdíjas Klub tagjai történeteket elevenítettek fel a forradalmi
idôkbôl, mely után felcsendült Erkel Ferenc Bánk bán címû operájának leghíresebb áriája: Hazám, hazám …
Az általános iskola irodalmi színpada
megható mûsorral emlékezett a forradalomra. Köszönjük az élményt a gyermekeknek, és Bernula Istvánné pedagógusnak. Ezt követôen, az ünnepség zárásaként koszorút helyeztünk el, és fôhajtással emlékeztünk Nyáry Pál szobránál.
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Megemlékezésünk során átadásra került a Díszpolgári Oklevél is. Településünk
legnagyobb értékû elismerését Baranyi
Ferenc, egy olyan köztiszteletben álló költô, író, mûfordító kapta meg, aki gyermekkorát Nyáregyházán töltötte, mely
után irigylésre méltó karriert futott be,
Kossuth- és József Attila-díjjal, valamint a
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével is kitüntették. Olyan ember érdemelte ki a címet, aki – bár nem községünkben él – egész pályáját meghatároz-

ta Nyáregyházán töltött ifjúkora, az itt
szerzett élmények, tapasztalatok formálták, alakították személyiségét, gondolkodását. Önkormányzatunk adományát hálával és egy általa írt verssel köszönte
meg. Elmondta, minden eddigi elismerése közül a Nyáregyháza Díszpolgára cím
az egyik legfontosabb és egyben a legkedvesebb számára. Ezúton is köszönjük,
hogy munkássága során hozzájárult településünk jó hírének öregbítéséhez, mely
által példaként szolgál a jelen- és az utókor számára is. Személyére minden nyáregyházi lakos méltán lehet büszke.

Részletek Mészáros Sándor polgármester ünnepi beszédébôl:
„Mi magyarok – bárhol is éljünk a világban – március
15-én minden évben összegyülekezünk, hogy megpróbáljuk megfejteni 1848 titkát. Szívünk fölé tûzzük nemzeti színû szalagból készített kokárdánkat, és évrôl-évre
átgondoljuk elôdeink tetteit, emlékezünk hôseinkre. A
forradalom minden évben újra és újra megszületik a szívünkben, s igyekszünk gyermekeinknek is átadni azt az
érzést, amit elmondani, leírni nem lehet. Valamit, amit
akkor érzünk, ha meghalljuk ezt a szót: hazaszeretet.
…
Az 1848-as hôsöket a hit érzülete vitte elôre, hitük tettekbe, majd munkába fordult. Köteléket pedig az összefogás teremtett közöttük. Hittek a hazában, a szabadságban, és abban, hogy a magyarok sorsa jobbra fordul. Ez
az, ami összekovácsol minket, ez az az erô, mely ’48-ban
megrengette Pest utcáit, amikor összekapcsolódott egy
vágyott eszme és a nemzeti akarat. Szerencsésnek
mondhatjuk magunkat. Büszkén „nézhetünk a múlt tükrébe”, és erôt meríthetünk belôle a jövô nagy kihívásaihoz. Elôdeink a bátorság egyedülálló példáját hagyták
ránk: szabadságot, függetlenséget akartak. És bizony
ezért sokan a létezô legtöbbet, az életüket áldozták. Az ô
áldozatuk is erôt kell, hogy adjon nekünk ahhoz, hogy
megvívhassuk saját, mindennapi harcainkat.

A szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és
tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetôségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Ôk tetteikkel bebizonyították, hogy bár
„egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”.
…
Történelmünk során honfitársaink tízezrei adták az életüket mindezért ’48 forradalmi hónapjaiban, majd 1956-ban is. Ôk azok,
akik a közös célért összefogva, tetteikben a végsôkig bízva, elszántan, reménnyel telve cselekedtek. Az akkori kor mindezt csodának
élte meg, hiszen szabadságuk eljövetelének hajnalát látták Március 15-én. 1848 története azt mutatja nekünk, hogy ha erôsen él
bennünk egy szebb, szabadabb jövô reménye, és képesek vagyunk
egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, nagyszerû eredményeket érhetünk el.
…
Elegendô erôt és hitet kívánok Önöknek, mindannyiunknak ahhoz, hogy folytatni tudjuk a további munkát, tudjunk tenni másokért és önmagunkért, családunkért, közösségünkért, a mi magyar hazánkért. A XIX. század nagy nemzedékének elhivatottsága, hazaszeretete, tettereje olyan példa, ami erôt adhat saját jövônk sikeres alakításához.
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG

Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl
2016. január 21.

2016. február 16.

A Képviselô-testület

A Képviselô-testület

• elfogadta Nyáregyháza Önkormányzatának 2016-2019. idôszakra vonatkozó
Gazdasági Programját.

• elfogadta a 2016. év költségvetésérôl
szóló rendeletét.

• döntött Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, mely elnökének Maszel
Lászlót megválasztotta.
• meghatalmazta Fábián Tibor képviselôt
azzal, hogy a vad védelmérôl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek
rendelkezései szerint a földtulajdonjog
elválaszthatatlan részeként a tulajdonost megilletô vadászati jog gyakorlása
és hasznosítása tekintetében az Önkormányzatot képviselje.
• meghatározta a 2016. évi önkormányzati szervezésû rendezvények körét és
idôpontjait.

• elfogadta a 2015-ben támogatott civil
szervezetek elszámolását a támogatás
felhasználásáról.
• elfogadta a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Nyáregyházán” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentációt, valamint ajánlati felhívást.
• döntött Nyáregyháza község közigazgatási
területén, Nyáregyháza és Felsônyáregyháza közötti kerékpáros útvonal útépítési,
forgalomtechnikai és felszíni csapadékvíz
elvezetési terveinek elkészíttetésérôl.
• módosította a közétkeztetés szolgáltatás térítési díját, e szerint a reggeli,
ebéd és uzsonna térítési díja a 4-6 éves
korcsoport esetében bruttó 326,- Ft, a

7-14 éves korcsoport esetében bruttó
397,- Ft lett 2016. március 1. napjától.
• a Települési Értéktár Bizottság elnökének javaslatára a bizottság tagjainak
megválasztotta Marosvári Lászlónét és
Rácz Lajosnét.
• tudomásul vette a Napsugár Óvoda és
Tagintézménye 2016. évi nyári zárva tartásának idôpontjait az alábbiak szerint:
A felsônyáregyházi tagóvoda nyári zárva
tartása (Jókai út 1.):
2015. június 22.- július 19.
Nyitás: 2015. július 20.
Az alsónyáregyházi óvoda nyári zárva
tartása (Ady Endre út 1/A):
2015. július 20.- augusztus 16.
Nyitás: 2015. augusztus 17.
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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Költségvetés elfogadás után, Nyáregyháza Fesztivál elôtt

Kedves Olvasó!
Az újságunkban is megjelenô önkormányzati döntések mellett közmeghallgatásaink,
falugyûléseink alkalmával és a képviselôtestületi üléseken is sok olyan információ,
vélemény, javaslat elhangzik, melyek
számot tarthatnak az Önök érdeklôdésére.
Szeretném ezeket idôrôl-idôre megosztani Önökkel, hogy
átfogóbb képet kaphassanak mûködésünkrôl, jövôbeni
fejlesztési elképzeléseinkrôl. E cikkekben tényszerû
adatokra támaszkodok, de egy-egy témában a saját,
szubjektív véleményem is tükrözôdik majd.

A

z új év elsô hónapja minden önkormányzatnál a költségvetés
megalkotásáról szól. Ugyanaz
a folyamat, mint egy „családi kassza”
megtervezésekor: számba vesszük a
bevételeinket (állami finanszírozás és
helyi bevételek) és a kiadásainkat
(személyi jellegû juttatások, rezsiköltsé gek, fej lesz té sek, tá mo ga tá sok,
stb.). A tervezéskor a kötelezôen ellátandó (zavartalan mûködést biztosító)
és az önként vállalt feladatokat különválasztjuk. Arra törekszünk, hogy minél több területen tudjunk évrôl-évre
elôrelépni, vagyis bôvíteni és növelni
az alapvetô mûködésen felüli feladatok (épület-korszerûsítések, útjavítások, eszközbeszerzések, civil támogatások, stb.) körét és a szolgáltatások
színvonalát.
Ezen elvek mentén, az önkormányzat 5 évre szóló gazdasági ill. polgármesteri programjával összhangban
ke rült el fog adás ra feb ru ár ban a
2016-os költségvetés, mely összesen
380 millió forint bevétellel és ugyanennyi kiadással számol (költségvetési
hiány nem tervezhetô). Kiadásaink
legnagyobb részét a mûködésre, intézményeink fenntartására fordítjuk,
mint a legtöbb önkormányzat. Bár az
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általános iskola fenntartásáért már
nem mi vagyunk a felelôsek, mûködtetéséhez (épületfenntartás) évi 26,5
millió forint hozzájárulást kell fizetnünk. A köznevelés másik fontos területe az óvoda, mely évente kb. 77
millió forint kiadást jelent. Szociális
jellegû kiadásaink kb. 69 millió forintot tesznek ki, aminek jelentôs részét
a gyermekétkeztetés adja, de itt szerepel pl. a lakásfenntartási támogatás, a települési gyógyszertámogatás,
a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram
kiadásai és a babakelengye juttatás
is. Min de ze ken fe lül a kö vet ke zô
években a legfontosabb feladatnak
útjaink állapotának javítását tekintjük,
idén a költségvetésünk közel 10 százalékát (36,5 mFt) fordítjuk erre. Ebbôl – egy tavaly elnyert pályázati támogatásnak köszönhetôen – 17,4
millió forintot költünk a Mátyás király
út aszfaltburkolatának megújítására.
Tervezzük az út szélesítését is, ez
azonban attól is függ, hogy az ott mûködô cégektôl számíthatunk-e anyagi
jellegû hozzájárulásra. Sokszor felmerül, hogy a befizetett gépjármûadót
miért nem fordítjuk az utak karbantartására. Ebben az évben ebbôl az adóból 8,8 millió forint körüli befizetés
várható (a tervezett 22 millió forint

gépjármûadó helyben maradó 40%-a),
aminek több mint négyszeresét költjük ebben az évben erre a célra.
Azonban ez az összeg is kevés arra,
hogy rossz állapotban lévô útjainkat
egycsapásra felváltsa az aszfaltburkolat. Persze, nem a számok a fontosak,
hanem az elért eredmény(ek). Célunk, hogy tervszerûen haladva, minden évben elkészüljön néhány út
megfelelô minôségû javítása, aminek
eredményeképpen az önkormányzati
ciklus végére mindenhol megszûnhetnek a jelenleg még fennálló áldatlan
állapotok. Földútjainkat addig is gréderezéssel fogjuk karban tartani.
Költségvetésünk ebben az évben is
lehetôséget ad a helyben mûködô civil
szervezetek, alapítványok és egyházak,
valamint a tavaly indult labdarúgó
egyesület támogatására. Gépek-, eszközök- és bútorok beszerzésére is sor
kerülhet ebben az évben – az iskolai
konyha, az egészségház és a polgármesteri hivatal újulhat meg ezáltal. Egy
fûnyíró traktor beszerzése is megtörténik a sportpályára, valamint év végén új
karácsonyi díszkivilágítást kapnak majd
fôutcáink. A felsoroltak mind olyan egyszeri kiadások, amik a következô években már nem jelentkeznek. Nagyobb
összegû beruházásokat (pl. kerékpárút
építés, energetikai korszerûsítések,
óvodai fejlesztések, ivóvízminôség javítás, stb.) továbbra is csak pályázati támogatással tudunk megvalósítani. Ezek
elôkészítése, mûszaki tervezése megkezdôdött, és koncepció tervek készülnek a mûvelôdési ház mellett megvalósítandó szabadidô park és egy Felsônyáregyházán tervezett játszótér vonatkozásában is. Költségvetésünk hitelfelvétellel nem számol, önkormányzatunk
pénzügyi helyzete évek óta stabilnak
mondható, ami jelentôs elôrelépés a
korábbi idôszakokhoz képest.
A képviselô-testület úgy döntött,
hogy ebben az évben is kerüljön megrendezésre a Nyáregyháza Fesztivál.
A térség talán legnagyobb, de min-

denképpen az egyik legjobban várt
nyár vé gi ren dez vé nyé re ön kor mányzati forrásból 3 millió forint áll
rendelkezésre. Sokszor felmerül a
kérdés, hogy miért kell háromnapos eseményt szervezni, miért nem
elég egy szombati nap. Nos, a rendezvény színpadi programjai igazából 2-szer fél napig tartanak, hiszen pénteken 18 órától, szombaton pedig 13 órától kezdôdnek a
fôbb programok. A harmadik napon
(vasárnap) a Farkas László Emléktorna került megrendezésre a futballpályán, ami civil kezdeményezésre, a névadó emlékét ápolni kívánó, sportszeretô magánemberek
szervezésével valósult meg – aznap
a színpadon és a községháza udvarán sem voltak már programok. Egy
napos rendezvény esetén a költségek valamelyest csökkennének, de
nem felezôdnének le, hiszen számos olyan kiadás van, ami ugyanakkora összeget jelentene (pl. színpadbérlés, mobil WC-k, áramlekötés, útlezárás, stb.), viszont kevesebb bevételre tennénk szert a
hely pén zek bôl, és a vál lal ko zók
egyéb támogatásaiból.
Ez a rendezvény egy olyan faluünnep, ami lehetôséget ad mindenki
számára, hogy egy kicsit kikapcsolódjon, szórakozzon. Ismerôsök, barátok, családok találhatnak itt egymásra, barátságok szövôdhetnek,
kapcsolatok épülhetnek… A programokon sok olyan család és gyermek
vehet részt, akik hasonló színvonalú
– fizetôs – rendezvényekre nem tudnak eljutni. A fesztiválon keresztül
lehetôsége van településünknek évrôl-évre megmutatnia és megismertetnie magát egyre több emberrel,
ami által öregbíteni tudjuk Nyáregyháza nevét és hírét a térségben,
Pest megyében, az országban. Mindenki eldöntheti, hogy költené-e a
kiadások alig 0,8 százalékát ilyen
célokra.

MÉSZÁROS SÁNDOR I POLGÁRMESTER

Korszerû térfigyelô kamerarendszer településünkön
Év eleje óta mûködik községünkben a Belügyminisztérium
által kiírt pályázaton elnyert 10,9 millió forintos támogatásból
megépült térfigyelô kamerarendszer. A mai kor elvárásainak
megfelelô rendszer kiépülése fontos állomás a közbiztonságot
javítani szándékozó intézkedések között.
„Második nekifutásra” lett nyertes a településünket megfigyelô kamerarendszer
megvalósítására beadott pályázatunk. A kiépítés a tavalyi év végén megtörtént,
melynek során 11 db fix, és 3 db ún. PTZ (mozgatható, zoomolható) kamera került elhelyezésre a korábban a körzeti megbízottal és a polgárôrséggel egyeztetett
megfigyelési pontokhoz - ezek jellemzôen a településünkre bevezetô utak, és a
fôbb útkeresztezôdések. Ezt követôen a rendszer „finomhangolása” zajlott.
A kamerák 3 megapixeles felbontású, infrás (éjjellátó) készülékek. Mindegyik
rendelkezik szünetmentes tápegységgel is. A kamerák képének továbbítása mikrohullámú eszközökkel (rádiós egységek) történik a víztoronyig (jelbegyûjtési
pont), onnan pedig optikai hálózaton jutnak el az adatok a polgármesteri hivatalban elhelyezett központi szerverig. Ez a számítógép dolgozza fel és tárolja a
kameráktól érkezô adatokat. A rögzített felvételek több nap elteltével is biztosítják a visszakereshetôséget. A szerveren történô rögzítés mellett a rendszer alkalmas a helyi hálózaton és interneten keresztül történô folyamatos megfigyelésre, valamint tartalmaz egy rendszámfelismerô programot is, ami valós idôben
képes jelzést adni pl. egy gyanús autó útvonaláról.
A rendszer úgy került kialakításra, hogy alkalmas legyen a bôvítésre, így akár
minden évben növekedhet a megfigyelô kamerák száma. Abban az esetben, ha
olyan oszlopra kerül fel egy másik irányba nézô kamera, ahol már korábban kiépült a jeltovábbító rendszer, a bôvítés nem jelent magas költséget.
A pályázat megvalósítása során egy komplett megfigyelô egység is beszerzésre került (számítógép, monitor, szünetmentes tápegység, stb.), ami használatra
átadásra került a Nyáregyházi Polgárôr és Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek.
Reményünk, hogy a kamerarendszer elsôsorban bûnmegelôzési célokat szolgál majd („átutazó bûnözôk” távoltartása), de a jó minôségû, idôbélyeggel ellátott rögzített felvételek alkalmassá teszik a személyazonosság megállapítására,
vagy épp egy gépjármû beazonosítására is, ami alapján hatósági, ill. rendôrségi
eljárás kezdeményezhetô.
MÉSZÁROS SÁNDOR I POLGÁRMESTER
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Nônapi ünnepség a mûvelôdési házban

(2016. JANUÁR 1-TÔL FEBRUÁR 29-IG)

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PELTÉK:
70 évesek:
Nagy Károlyné
(sz. Miháldi Terézia Márta) ........ január 2.
Székely Katalin
(sz. Mányi Katalin) ................... január 5.

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

Szabó Péterné
(sz. Tóth Magdolna) ................. január 6.
75 évesek:
Hornyák Józsefné
(sz. Gyôrfi Ilona)....................... január 7.
Kovács András ...................... január 30.
Mikes Zoltán Áronné
(sz. Nagy Piroska) ................. február 10.
80 évesek:
Császár Pálné
(sz. Tóth Julianna).................. január 17.
Korsós Ferencné
(sz. Schwarz Margit)............... január 23.
Veszteg István ........................ február 8.
85 éves:
Mészáros Jánosné
(sz. Berger Margit) ................ február 23.
91 éves:
Pál Sándorné
(sz. Lénárt Róza) .................. február 23.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!
ÚJ SZÜ LÖT TEK:
Szvitek Zoltán és
Szapinszki Mária fia
Zoltán Jenô ....................... január 3.
Garamvölgyi Kornél és
Rozman Renáta leánya
Mandula .......................... január 14.

IDÉN IS LESZ MAJÁLIS
FELSÔNYÁREGYHÁZÁN!
Az idén is szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Felsônyáregyházi Majálisra, amely 2016. május 7-én
kerül megrendezésre a focipályán!
Ismét Színes programokkal várjuk a tisztelt vendégeket.
Egy kis ízelítô a programokból: kispályás focibajnokság,
fôzôverseny, pókerverseny, lovaglás, íjászat, motoros
találkozó- és felvonulás, koncertek, utcabál, vidámpark,
arcfestés és kézmûves foglalkozás.
A helyszínen büfé és vásári forgatag várja az érdeklôdôket.
A rendezvénnyel kapcsolatos információkat a Facebookon
is követhetik. Részletes tájékoztatás plakát, illetve szórólap
formájában fog megjelenni.
A VERSENYEKRE NEVEZNI A SZERVEZÔKNÉL LEHET:
VOLENSZKI ISTVÁN: 06 (70) 428-5875
KISS TAMÁS: 06 (20) 425-6964
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Barabás Attila és
Dünkel Dorottya leányai
Bori és Alíz ....................... január 16.
Brtka Zoltán és
Hegedüs Katalin Erzsébet leánya
Anna................................ február 15.
Harmati László és
Tarján Bettina leánya
Emma.............................. február 16.
Tábori Márk és
Kiss Renáta fia
Márk ............................... február 21.
Tamás Gergô és
Gendúr Krisztina fia
Dávid............................... február 26.

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.

EL HUNY TAK:
Képíró Lajos ...................................
Pálfi Istvánné
(sz. Dobrovolni Julianna)...................
Marosvári Pálné
(sz. Nyul Erzsébet) ...........................
Takács Ferenc .................................

(86)

Nagyon jó hangulatban telt a községünkben már hagyományosnak számító
nônapi ünnepség a Kovács István Mûvelôdési Házban. A hölgyeket
érkezésükkor egy szál virággal ajándékozták meg településünk vezetôi.

M

aszel László alpolgármester úr
alábbiakban idézett köszöntôje után a „Két szoknya, egy
nadrág” társulat következett az elnevezéshez képest kicsit más felállásban, hiszen két úr és egy hölgy lépett színpadra. Az ismert musical és operett slágerek
– no meg a közbeiktatott vidám tréfák
– végigkísérték az elôadást, a Madách
színház mûvészei remek mûsorral szórakoztatták a hálás közönséget.

(75)
(85)
(62)

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

A nô
Amikor Isten a nôt teremtette, késô estig
dolgozott a hatodik napon. Egy angyal arra
járt, és megkérdezte:
– Miért töltesz ennyi idôt ezzel?
És az Úr azt felelte:
– Láttad az összes részletes felsorolást, aminek
meg kell felelnem, hogy megformáljam ôt? Mosható legyen, de ne mûanyag. Több mint 200
mozgó alkatrészbôl áll, melynek mindegyike cserélhetô kell, hogy legyen. Mindenféle étellel mûködnie kell, képesnek kell lennie, hogy egyszerre
több gyermeket karjában tartson, megölelni ôket
úgy, hogy az meggyógyítson mindent, a lezúzott
térdtôl az összetört szívig. Mindezt mindössze
két kézzel.
Az angyalra mindez mély benyomást tett.
– Csak két kéz ... lehetetlen! És ez az alap
modell?! Túl sok munka ez egy napra ... várj
holnapig, és fejezd be ôt akkor.
– Nem! – mondta az Úr.
– Már annyira közel vagyok, hogy befejezzem
ezt a teremtményt, mely szívem legkedvesebbje
lesz. Meggyógyítja magát, ha beteg, és egy nap
18 órát tud dolgozni.
Az Angyal közelebb jött és megérintette
a nôt.
– De Uram, olyan puhának alkottad ôt.
– Igen, puha – mondta az Úr.

– De erôsnek is alkottam. El sem tudod képzelni, mit elvisel és legyôz.
– Tud gondolkodni? – kérdezte az Angyal.
Az Úr azt felelte:
– Nemcsak gondolkodni tud, de érvelni és
egyezkedni is.
Az Angyal megérintette a nô arcát...
– Uram, úgy tûnik, a teremtmény ereszt! Túl
sok terhet róttál rá.
– Nem ereszt ... ezek könnyek – javította ki
az Úr az angyalt.
– Az mire való? – kérdezte az angyal.
És mondá az Úr:
– A könnyekkel fejezi ki bánatát, kételyeit,
szeretetét, magányosságát, szenvedését és büszkeségét.
Ez igen nagy hatást tett az angyalra.
– Uram, te zseniális vagy.
– Mire gondoltál? A nô valóban csodálatos!
A nô olyan erô birtokában van, melyekkel ámulatba ejti az embert. Képes kezelni a
gondokat és nehéz terheket hordozni. Magában tudja tartani boldogságát, szeretetét és
véleményét.
Mosolyog, mikor sikoltani szeretne. Dalol, mikor sírni volna kedve, sír, mikor boldog, és nevet, mikor fél.
Harcol azért, amiben hisz. Kiáll az igazságtalansággal szemben. Nem fogadja el a
nemet válaszul, ha tud egy jobb megoldást.
Átadja magát, hogy családja gyarapodhasson.
Elviszi a barátját orvoshoz, ha az fél.
Szeretete feltétel nélküli. Sír, ha gyermekei gyôzedelmeskednek. Boldog, ha barátai
jól vannak.

Örül, ha születésrôl vagy esküvôrôl hall.
Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja meghal.
De megtalálja az erôt, hogy elboldoguljon
az élettel. Tudja, hogy egy csók és egy ölelés meggyógyíthat egy összetört szívet.
Csak egyetlen hibája van: elfelejti, mennyire értékes...

Nônap alkalmából kívánjuk minden
nyáregyházi hölgynek, hogy a lányok
találják meg életük szerelmét, akivel
boldogan tudnak majd együtt élni, az
asszonyok találják meg a boldogságot a
házasságban, férjük és gyermekük társaságában. A nagymamák sokáig legyenek jó egészségben, boldogságban unokáik körében.
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OKTATÁS-NEVELÉS

OKTATÁS-NEVELÉS

SZELEKTÍV NAP AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
szóló verset. Ezt követte az „Újraruha” divatbemutató, ahol a
diákok érdekesebbnél-érdekesebb ruhában vonultak fel. Mindét
versenyszám nagy sikert aratott a nézôk körében.

2016. március 18-án került sor a „Papír,
fém, mûanyag vagy üveg, szelektív
gyûjtôben a helyed!” nevet viselô, szelektív
hulladékgyûjtéssel és újrahasznosítással
kapcsolatos projektnapra.

Nyolc csapat részvételével 11 órakor indult el a „Kukatúra”.
A gyerekek által leginkább várt versenyen szelektálással kapcsolatos elméleti és gyakorlati feladatokat kellett teljesíteniük a
résztvevôknek. A verseny kezdetén a csapattagok mindegyike
kapott egy, a projekt nevét viselô pólót.

A farmer divatbemutatón az általános iskola diákjai farmerbôl
készült ruhában vonultak végig a kifutón. Jutalmuk taps és a
nézôk hangos tetszésnyilvánítása volt.

A nap zárásaként a komposztáló ládák átadására került sor.
A projekt az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság
támogatásával valósul meg.
http://www.szelektalok.hu

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A

nap az általános iskolában kezdôdött. Felvezetésként a
gyerekek a szelektív hulladékgyûjtésrôl és az újrahasznosításról hallgattak meg egy érdekes elôadást. Ezt követôen Baksa Lóránd agrár-közgazdász a mûvelôdési házban a
házi komposztálásról, annak gyakorlati tudnivalóiról tartott tájékoztatást. A bemutató végén a gyerekek kitörô tapssal jutalmazták az elôadót.

13 órakor szendviccsel és süteménnyel kínáltuk a projektnapon résztvevô gyerekeket, tanárokat és szülôket.
A bemutatót követôen az eredményhirdetés következett. A zsûri a résztvevô csapatok minden tagját ajándékkal jutalmazta.

A szelektív termékekbôl álló kiállítást az óvodások is megtekintették a délelôtt folyamán.
A gyerekek körében nagy sikert aratott az Élô Mini-Világ interaktív kiállítás. Az Öko-buszon kiépített vasútmodell kiállítást az
általános iskolások és az óvodások is megnézték.
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Az ebédet követôen következett a legizgalmasabbnak ígérkezô program. A csapatoknak szelektív hangszerekkel, zenei elôadás keretében kellett elôadniuk egy általuk írt, szelektálásról

2016. MÁRCIUS I NYÁRFALEVÉL I 9

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Közterület-felügyelô Nyáregyházán

Módosultak az ebtartási szabályok

Önkormányzatunk képviselô-testülete úgy döntött,
hogy a jogszabályok és a helyi rendeletek betartásának
ellenôrzése, valamint a községi térfigyelô
kamerarendszer adatkezelési feladatainak elvégzése
érdekében közterület-felügyelôt kíván alkalmazni.

A 2016. január 1-én módosult 41/2010.(II.26)
Korm. rendelet rendelkezései szerint nem szabad
tartósan láncon tartani a kutyákat. A tilalom elsôsorban a tanyavilágban és a kistelepüléseken
élôket érinti, akiknél a kutya nem hobbiállat,
hanem a házôrzô szerepét tölti be.

A

z álláshelyre kiírt pályázat eredményes volt. A feladatot egy olyan
személy látja el, aki ezen a területen már 20 éves gyakorlattal rendelkezik. Az alábbiakban az ô bemutatkozását
olvashatják.

Szakmai önéletrajzom részeként megemlítve elmondhatom, hogy 1996 óta a
Fôvárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozom jelenleg, mint szolgálatvezetô, korábban, mint közterületfelügyelô majd szolgálatvezetô-helyettes.
Az elmúlt idôszakban több napon keresztül jelen voltam a reggeli és délutáni
idôszakban az iskola környékén, mivel
idôszakosan ez az egyik legnagyobb forgalmú terület településünkön. Egy alkalommal rendôr és polgárôr is a helyszínen
volt. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
többség jogkövetô magatartást tanúsított, de még így is vannak, akik sajnálatos módon gépjármûvükkel szabálysértést elkövetve állnak meg arra az idôre,

amíg kiteszik gyermeküket az iskolánál.
A szabálysértésükkel balesetveszélyes
helyzeteket teremtenek, illetve más gépjármûveket is szabálysértésre kényszerítenek. A gépjármûbôl történô kiszállást
követôen gyermeküket az úttesten kísérik/küldik át, nem a gyalogosátkelôn. Tudom, hogy ezek a mûveletek pár pillanatot vesznek csak igénybe, ugyanakkor
mind balesetveszélyes és szabálysértés
is. Ezért javaslom, hogy a biztonságos
közlekedés érdekében tartsák be a jogszabályokat.
A gépjármûvel közlekedôkön kívül megemlíteném még a póráz nélküli, kóbor
ebek gazdáit is, akiknek a kutyái több
gyermekben riadalmat keltenek, valamint
az illegálisan szemetet elhelyezôket.
A fenti ügytípusok kezelésén felül az
egész településre kiterjedô járôrszolgálatot ellátva igyekszem minden helyre eljutni, és minél inkább megismerni a lakosságot és a segítségükre lenni.

SILMAN ATTILA

A

közterület-felügyelô jogosult az intézkedésével érintett személy személyazonosságát megállapítani,
igazoltatni. A felügyelô az intézkedése vagy az eljárása
szempontjából lényeges környezetrôl és körülményrôl,
tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt
készíthet.

Üdvözlök mindenkit! Silman Attila
vagyok, községünk közterület-felügyelôje.
Néhány szóban a munkámról: a közterület-felügyelô intézkedési jogosultsággal felruházott hivatalos személy. Jogosult igazoltatni, egyes szabálysértési
ügyekben eljárni, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonvédelmében
részt venni.
Jómagam is helyi lakos vagyok, 1996
óta lakom Nyáregyházán. Ebbôl kifolyólag
valamelyest ismerem a helyi problémákat, és az önkormányzat közbiztonságot
javítani szándékozó egyik intézkedésének
révén lehetôséget kaptam arra, hogy – a
törvényileg és az önkormányzati rendeletekben szabályozott esetekben – a jogkövetô többség rend iránti igényét szem
elôtt tartva rendezettebbé, élhetôbbé tegyem településünket. Célom, hogy
együttmûködve a helyi polgárôrséggel és
a rendôrséggel, a hatáskörömbe tartozó
lakossági problémákra megoldást keressek, és azokat megszüntessem.
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LE HET SÉ GES IN TÉZ KE DÉ SEK:
• szabálysértési eljárás kezdeményezése feljelentéssel;
• közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése;
• helyszíni bírság kiszabása;
• a gépjármûvezetô távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása;
• üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármû közterületrôl történô
eltávolítása;
• a közúti közlekedésben résztvevô köztisztasági szabályokat, továbbá megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegô jármûvet megállíthatja és feltartóztathatja;
• ruházat, csomag és jármû átvizsgálása, valamint jármû feltartóztatása, ha alaposan feltételezhetô, hogy a jogellenesen megszerezett dolog így fellelhetô;
• a támadásra vagy önveszély okozásra alkalmas tárgy, valamint a közigazgatási,
szabálysértési vagy a büntetôeljárásról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog átvételi elismervény ellenében történô ideiglenes elvétele az eljáró hatóságnak történô átadásig;
• épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy ôrzése, jogellenes cselekmény folytatásának megakadályozása;
• tetten ért személy visszatartása, bûncselekmény gyanúja esetén elôállítása;

A

kormányrendelet alapján tilos kistestû ebet tíz, közepes
testût tizenöt, nagytestû kutyát húsz négyzetméternél
kisebb területen tartósan tartani.
A rendelet értelmében tilos gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban, és gerinces állat kifejlett
egyedét harminc liternél kisebb ûrtartalmú térben tartani.
Rendelkeztek arról is: a kutya-, a macska- és a görénykölyköknek nyolchetes korukig az anyjuk mellett kell maradniuk.
A rendelet kimondja, hogy a kutyák farkát csak az állat hétnapos koráig szabad kurtítani.

2013. január 1-jétôl a 4 hónaposnál idôsebb ebek csak
transponderrel (bôr alá ültetett mikrochip) megjelölve tarthatóak.
Az állatvédelmi bírság alapösszege 15 ezer forintra emelkedett.

ÉRTESÍTÉS
EBOLTÁSRÓL
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008.(XII.20.) FVM rend. 4.§ (1) bekezdése értelmében 2015. április hónapban kerül sor a kötelezô
veszettség elleni EBOLTÁSRA Nyáregyházán.

A bírság mértékének megállapításához az állatvédelmi bírság
alapösszegét a jogsértés körülményeitôl függôen felszorozzák.
Büntetés kiszabásánál a legmagasabb, 10-es szorzót akkor
kell alkalmazni, ha valaki az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül oltotta ki, állatot kínzott; az állat tulajdonjogával,
tartásával felhagyott, az állatot elûzte, elhagyta, kitette. Ez esetben a bírság összege százötvenezer forint.
Ugyancsak százötvenezer forintra kell büntetni azt, aki állatot
emberre vagy állatra uszított, állatviadalra idomított, állatviadalt
szervezett, tartott, arra fogadást szervezett, azon közremûködött, részt vett, fogadást kötött, állatviadal céljára állatot tenyésztett, képzett, idomított, forgalmazott, vagy épületet, földterületet, eszközt rendelkezésre bocsátott.
Ha több tényállás együtt áll fenn, akkor a büntetések összeadódnak, így szélsôséges esetben akár több százezer forintos
bírságot is ki lehet szabni.

Az akciós eboltás idôpontjai, és helyei a következôk:
április 13. szerda: 09-11 óra: Állatorvosi rendelô –
Petôfi Sándor út 7.
15-16 óra: Szentimretelep – Oltópont
16-17 óra: Felsônyáregyháza,
Lázár út – Oltópont
április 20. szerda: 16-17 óra: Állatorvosi rendelô –
Petôfi Sándor út 7.
Az eboltás díja:

3500,-Ft/eb

A tavalyi eboltási könyveket feltétlen hozzák el,
mert új könyvet ill. pótlást csak térítés ellenében
(500,-Ft/könyv) tudunk kiállítani.
Kérjük, hogy higiéniai okok miatt a kutyákat aznap
ne etessék meg!
Az eboltást más idôpontban is el lehet végeztetni,
háznál telefonos egyeztetés után, vagy az állator vosi
rendelôben, rendelési idôben (Nyáregyháza, Petôfi
Sándor út 7.).
Telefon: 06 (70) 317-1035
Rendelés: hétfôtôl-péntekig 18-19 óra között.

DR. TAMÁSKA ISTVÁN I ÁLLATORVOS

Nyáregyházi Vágóhídra
segédmunkásokat keresünk
azonnali kezdéssel.
Érdeklôdni a következô telefonszámon lehet:

+36 (70) 301-4818
Komádi Csibe Kft.
2723 Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 134.
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ÓVODAI ÉLET

ÓVODAI ÉLET

JANUÁR ÉS FEBRUÁR A KÖZPONTI ÓVODÁBAN
Januárban, mint minden évben, lezajlottak a tankötelesek iskolaérettségi
vizsgálatai és a fogadóórák, melyeknek
keretében az óvodapedagógusok tájékoztatták a szülôket az eredményekrôl.
Februárban elkezdôdtek a farsangi elôkészületek. A kézmûves foglalkozásokon
dekorációkat, álarcokat, jelmezeket készítettünk a gyermekekkel és természetesen a pite, illetve a fánksütés sem
maradt el. A gyerekek szorgalmasan tanulták a télbúcsúztató énekeket, verseket és a különbözô tánclépéseket.

Mozgalmas évkezdés, fergeteges farsangi mulatság és jó kedvû
„téltemetés” helyszíne volt ismét a mi kedves óvodánk.

A

téli szünetet követôen, újra megtelt élettel, vidám nyüzsgéssel,
zsongással, az óvoda épülete,
udvara. A gyermekek izgatottan mesélték
a karácsonyi, szilveszteri élményeiket
és örömmel vették birtokba az új játékszereket.

Megérkezett a régen várt havazás is,
így mindenki kipróbálhatta a hógolyózást
és „hó angyalkázást”, no meg elôkerülhettek végre a szánkók, korcsolyák is.
Sajnos az ilyenkor szokásos betegségek
is megjelentek, egy idôre, jelentôsen lecsökkentve a csoportlétszámokat.

Minden kisgyermekes szülô azt szeretné, hogy gyermeke minél
hamarabb magabiztos, ügyes, határozott és önálló legyen.
A gyermeki önállóság kialakulása, fejlôdése nagymértékben
a szülôi és az óvodai nevelésen, szoktatáson múlik.

K
Február 12-én, délelôtt, a Szülôi Közösséggel egyeztetve, „zárt” farsangi mulatságot tartottunk az óvodában. A gyerekek és az óvoda dolgozói tarka-barka
maskarákba bújtak és már reggel, kezdetét vette a móka, kacagás. A csoportok
felvonultak a tornaszobába, ahol nagy
taps közepette, minden gyermek bemutathatta jelmezét, majd következett az
igazi mulatság. Kicsi és nagy együtt járta
a táncot az „Itt a farsang áll a bál!”,
„Hopp Juliska, hopp Mariska…”, „Háromlábú görbeszék…” kezdetû dalokra.
Mindenki számára maradandó élményekkel teli, jól sikerült délelôtt volt!
Ebben az idôszakban tartottuk az ilykor
szokásos csoportos szülôi értekezleteket
is, amelyeken az elsô félév eseményeit,
tapasztalatait, illetve a következô idôszakra tervezett programokat, teendôket
beszéltük meg a jelenlévô szülôkkel.
Február 18-án, hagyományainkhoz híven, ismét sor került a „kiszebáb” égetésre. A gyerekek hatalmas lelkesedéssel
segítettek kitömni és felöltöztetni a szalmabábot, melyet aztán csörgés-zörgés,
dudálás, dobolás kíséretében vittünk ki
az óvoda mögötti üres térre. Óriási ováció
közepette gyújtottuk meg, miközben hangosan skandáltuk verseinket, népi rigmusainkat: „Haj ki kisze, haj hô, itt van már
az idô, kivisszük a betegséget, behozzuk
az egészséget, haj ki kisze, haj!”
Nagyon reméljük, hogy ezzel is sikerült
elûznünk a hideg telet, sötétséget, betegséget, gondot és bajt mindenki otthonából, úgyhogy jöhet végre a várva-várt,
megújulást hozó Tavasz!

BUNTA ZSÓFIA INGEBORG
ÓVO DA PE DA GÓ GUS
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A gyermekek önállóságának
fejlesztése óvodáskorban

ét éves kora körül a kisgyerek önállósodási, érvényesülési igényei megerôsödnek, ezt az idôszakot nevezzük ún. dackorszaknak. Egyedül szeretne
mindent csinálni, minden érdekli, megérint, megízlel, szétszed, amit csak lehet.
Akarata, ellenállása növekszik szüleivel
szemben ha nem teheti, amit ô akar. Jó,
ha a gyermek akaratosságát, önállósági
törekvéseit egészséges korlátok mellett
segítjük, támogatjuk. Ha megtapasztalhatja, hogy pl.: kiömlik a kakaó, ha feldönti a poharat, összetörik a tányér, ha leejti, ebbôl tanul. A kisgyermekek próbálkozásai kezdetben ügyetlenek, esetleg
hosszadalmasak. Gyakran tapasztalni,
hogy a szülô türelmetlensége akadályozza
a gyermeket önállóságának alakulásában,
hajlamosak a gyerek helyett elvégezni a
tevékenységet („hagyd, majd én…, menj
inkább játszani… ne lábatlankodj itt…
most nincs idôm elmagyarázni… megmutatni… most ne kínlódjunk, sietnünk
kell...” stb.), így elôfordulhat, hogy késôbb alkalmatlannak fogja érezni magát
a feladatok elvégzésére, bátortalanná
válhat.
Jobban elôsegíti a fejlôdésüket, ha inkább biztatjuk, vagy kis segítséget adunk
a tevékenység elvégzéshez. Amikor a
gyermekkel beszélgetünk, tudatosan alkalmazunk pozitív mondatokat, hiszen
ezek erôsen hatnak a jövôbeli viselkedésükre (pl.: „ha megpróbálod, biztosan sikerül!”). A gyermekek önállósodási törekvéseit a szülôk túlzott aggódása is visszavetheti. Ha nem tiltjuk el minden, akár
veszélyessé válható dologtól, inkább
igyekszünk megtanítani alkalmazásukat,
korának megfelelô szinten elmagyarázzuk,
megmutatjuk, együtt kipróbáljuk, akkor
gyermekünk önállósági törekvéseit ezzel is
segíthetjük. De az egészségét komolyan
veszélyeztetô dolgokat egyértelmûen és
határozottan tiltanunk kell, hisz mi vagyunk érte a felelôsek.
A kisgyereknek az önállósága folyamatos kialakulásához idôre van szüksége.
Elegendôre ahhoz, hogy érezhesse, együtt
vagyunk vele, számíthat ránk, ha megakad. Merjen segítséget kérni, ha valami
nem sikerül. Mérlegeljünk, amikor a neki
szánt feladatokat meghatározzuk: képes-e

rá, érti-e mit szeretnénk. Próbáljuk türelemmel megértetni vele szóban, hogy mit,
miért teszünk. Mindig meg kell magyarázni neki az összefüggéseket. Így fogja elsajátítani fokozatosan az okok, összefüggések lényegét („ha sapka nélkül fogsz kimenni, megfázhatsz és beteg leszel!”).
Ne mondjuk ki helyette a dolgok megoldását – vezessük rá gondolkodtató, rávezetô
kérdésekkel (pl.: „szerinted mi történhet,
ha felmászol az ablakba?”). Bízzuk meg
apró feladatokkal, dicsérjük, ismerjük el
az eredményeit sikerélményhez juttatva,
önbizalmát erôsítve. Bízzunk benne, ne
becsüljük alá már meglévô képességeit.
Ezzel felelôsségvállalását, önértékelését
erôsítjük. Magabiztosabbá válik és bízni
fog ô is magában.

Az óvodai nevelés során nem jelent
gondot, hogy nem egyforma szinten és ritmusban tevékenykednek a kicsik, az a
fontos, hogy önmagukhoz képest fejlôdjenek. Az önállóságuk mértékének folyamatos fokozása biztosított az óvodai mindennapok során. A csoport elôre megtervezett napirendjében tágabb idôkeretet szánunk valamennyi gondozási feladatra.
Igyekszünk minden kisgyereknek egyénre
szóló figyelmet szentelni. Értô, érzô figyelemmel, empátiával, és türelemmel neveljük önállóbbá, felszabadultabbá, kiegyensúlyozottabbá a gyermekeket.
Ha mindezt meleg, nyugodt légkörben,
türelmesen tesszük, akkor nyitott, kiegyensúlyozott, magabiztos, önálló gyermekké
neveljük, aki majd hamarabb képes beilleszkedni, szocializálódni élete elsô közösségeibe, társai közé.

SZEGEDI KÁROLYNÉ I ÓVODAPEDAGÓGUS
NYÁREGYHÁZI NAPSUGÁR ÓVODA
TAGÓVODÁJA – SÜNI CSOPORT
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SPORT, SZABADIDÔ

KÖZÖSSÉGI ÉLET

SUZUKI SWIFT KUPA

EURÓPA-BAJNOK
NYÁREGYHÁZÁN !
Gondolták volna, hogy községünk tehetségei közt
tarthatunk számon egy Európa-bajnok autóversenyzôt?

B

ernula István, azaz „Batboy” csupán 2014-ben kezdett bele az
autóversenyzésbe, azonban karrierje rendkívüli gyorsasággal ívelt felfelé.
Már versenyzésének elsô évében a dobogó második fokára lépett, 2015-ben pedig már magáénak tudhatta a Magyar-,
és az Európa-bajnoki címet is. Na de
honnan is indult mindez?

István korábban három évig amatôr gokartozott, eközben kategóriájában országos második helyet szerzett magának.
Késôbb István egyik jó barátjának fia –
aki gyermekkora óta az autósport bûvöletében él – szerette volna kipróbálni magát az autóversenyzés világában. A fiatalember tanítására, autós karrierjének támogatására Istvánt kérték fel, aki végül
maga is beült az 1,6 literes Suzuki Swift
kormánya mögé, és ô is elkezdte róni a
köröket a Hungaroring, a Pannóniaring, a
Slovakiaring, a Salzburgring és a Red Bull
Ring pályáin rendezett sorozatban.
Községünk szülöttének nemcsak a sikerekre, hanem a „mûvésznévre” se kellett
sokat várnia. Történt ugyanis az elsô elôszezonbeli teszten, hogy olyat bukott,
hogy Suzukija a tetejére borulva állt meg,
majd hosszabb ideig így maradva, ülésében fejjel lefelé becsatolva várta a pálya-

14 I NYÁRFALEVÉL I 2016. MÁRCIUS

munkások segítségét. Az ijedtségen kívül
nagyobb baj szerencsére nem történt, sôt,
még egy kreatív névadásra is okot adott
az eset. Innentôl kezdve kezdték társai Istvánt Denevérnek szólítani, azóta pedig
Suzukiján is ott díszeleg a „Batboy” felirat.
2014-ben István, mint Suzuki-pilóta, intenzív felkészülési idôszak után vetette bele magát a versenyzésbe. Az alapos elôkészületek nem voltak hiábavalóak, ugyanis
Denevér az elôzetes elvárásokat messze

felülmúló eredményeket produkált elsô futamain. A dobogó alsóbb fokait hamar elérte, s miután többször is második, harmadik helyen végzett a futamokon, eddigi
teljesítményei tudatában magasabb babérokra tört: szeretett volna futamgyôztesként kikerülni az összecsapásokból. A pulpitus legfelsô fokát azonban minden erôfeszítésére ellenére 2014-ben még nem
sikerült meghódítania. A sokak által megérdemeltnek tartott elsô futamgyôzelem
hol ilyen, hol olyan okok, többször rajta kívül álló okok miatt elmaradt. „Batboy”
többször érezhette úgy, hogy minden
összeesküdött ellene, hiszen nem egy alkalommal merültek fel versenyautójánál
mûszaki problémák (pl. nem mûködô fék),
volt, hogy letört az autója hátulja, máskor
egy útra tévedt nyúl tette tönkre a vízhûtôjét, többször pedig a szeszélyes idôjárás,
vagy a nem fair küzdelem akadályozta az
abszolút gyôzelemben.

lommal karnyújtásnyira voltam a dobogó
legfelsô fokától (…). Az csak részben jelent vigaszt, hogy ezüstérmesként zártam
a bajnokságot.”
A hôn áhított siker 2015-ben következett be. Nem is csoda, hiszen azt tudatos
készülés, ráhangolódás elôzte meg: „A
hosszú téli idôszakban volt alkalmam
elemezni a tavaly történteket és igyekeztem okulni az elsô szezonom tapasztalataiból. Sok dolgot sikerült átértékelnem
és úgy érzem, hogy megerôsödve vághatok neki az idei évnek. A felkészülésünk
lassan az utolsó, legfontosabb szakaszához ér, így azon vagyok, hogy az évadnyitóra tökéletes formában legyek én is, az
autóm is, mert szeretném bepótolni mindazt, ami tavaly az erôfeszítéseink ellenére nem sikerült.” – fogalmazott még
a 2015-ös szezon elején István. Nos, a
személyes elvárásoknak többszörösen
eleget téve, bôven sikerült bepótolnia
mindazt, amit 2014-ben nem sikerült elérnie. Immáron „Batboy” egy Magyar-, és
egy Európa-bajnoki címmel büszkélkedhet az egyes futamokon elért rendkívüli
teljesítmények révén. István nem mindennapi manôvereket hajtott végre: ha
kellett, a hetedik helyrôl rajtolva egy kör
után ô vezette az autósort; az idei szezonzárón pedig az utolsó körben, kopott
gumikon is megfutotta a leggyorsabb versenykört, amely utólag az Európa-bajnoki
címet jelentette számára!

A 2014-es szezon végén Bernula István így nyilatkozott: „Rettenetesen sajnálom, hogy nem sikerült futamot nyernem
az elsô szezonomban, mert számos alka-

A Nyári Keresztyén
Ifjúsági Alapítvány
bemutatkozó
és beszélgetô estéje
Alapítványunk 2016. február 26-án, pénteken bemutatkozó
és beszélgetô estét tartott a Kovács István Mûvelôdési
Házban. Célunk az volt, hogy minél több fiatalnak
mutathassuk be lelkiségünket és közösségi alkalmainkat.

A

már két éve létezô alapítvány a református egyház égisze alatt mûködik,
nyáregyházi református fiatalokból áll. Alapítványunk azért jött létre, hogy
ifjúsági programokat szervezzen a nyáregyházi fiatalok számára. Hisszük,
hogy a Jóisten minden fiatalhoz szól, mindenkit örömteli életre hív. Így célunk,
hogy alkalmainkon és nyári táborainkban olyan közösségben lehessenek a helyi
fiatalok, ahol nem csak jól érzik magukat, hanem a Jóisten szeretetével és kegyelmével is megismerkedhetnek.
Rendszeresen – három hetente péntekenként – szervezünk filmklubot, ahol
a film után beszélgetünk, megosztjuk egymással gondolatainkat. Minden héten
csütörtök este 19:30-tól focizni járunk az általános iskolába.
Testi és lelki felüdülésben lehet része annak, aki ellátogat kirándulásinkra, barlangtúráinkra.
Minden nyáron három tábort szervezünk. Idén ezekre a táborokra tudsz jelentkezni: Napközis tábor (június 20-24.), Balaton-kerülô bringás tábor (július 4-9.),
evezôs túra Pozsonytól a Szigetközig (július 18-26.).
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves nyáregyházi fiatalt. Ha szeretnél rólunk és programjainkról többet hallani csatlakozz facebook csoportunkhoz!

István 2016-ban lehetôségeihez mérten szeretne bennmaradni a pályaautós
versenyek körforgásában. Legvalószínûbb
azonban, hogy az idei évet csapattársa
fejlesztésére, támogatására fordítja, mellette pedig néhány verseny erejéig egy jóval erôsebb, hátsókerék hajtású kategóriában igyekszik felkészülni a 2017-es szezonra, ahol egy újabb, még nagyobb kihívást jelentô márkakupában indulhat
harcba a bajnoki címért.
Kíváncsian várjuk a fejleményeket, és
ezúton kívánunk mi is sok sikert neki az
elkövetkezô megmérettetésekre!

FÁBIÁN FELÍCIA
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EGYHÁZI ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

A MEGÁLLÁS ÁLDÁSA
Manapság sok a bizonytalanság. „A nemzetközi helyzet egyre
fokozódik” – idézhetnénk Virág elvtárs szavait Bacsó Péter Tanú címû
filmjébôl. Hol a félelem és a rettegés tör ránk és gerjeszt bennünk korábban
soha nem ismert indulatokat, hol a döbbenet és a szörnyûség az emberi (és még többször
gyermeki) sorsok ekkora mértékû kihasználása láttán. Újabb betegségek támadnak
(Zika vírus), amirôl még nem tudjuk, hogy elérnek, vagy elkerülnek minket. Természeti
katasztrófák (viharok, földrengések, áradások, belvizek) történnek, amelyek rendre
éreztetik velünk kicsiségünket, sebezhetôségünket, kiszolgáltatottságunkat.

M

indezek mellett láthatjuk az emberi felelôtlenség, békétlenség, ellenségeskedés bennünket sem kímélô hatását. Akaratlanul, és szinte észrevétlenül válunk a hatalmi harcok áldozataivá. Szakmai, szakszervezeti, gazdasági és
politikai kérdések vesznek körül bennünket, és ha megfogalmazzuk véleményünket, óhatatlanul valaki mellett, vagy valaki
ellen kényszerülünk állást foglalni.
Nem vonhatjuk ki magunkat ezek hatása alól, mivel ebben a
világban élünk. Ha pedig mindezek mellé keresztyén hitünket is
megpróbáljuk odatenni, még nehezebb helyzetbe kerülünk, hiszen nem csak saját lelkiismeretünk és a társadalmi erkölcs
alapján próbálunk mérlegelni, hanem azon isteni rend alapján
is, mely hitünk évezredes alapja.
A böjti idôszak (Húsvét ünnepe elôtti negyven nap) különös
lehetôséget kínál mindazok számára, akik érzik a jelen kor súlyát. Nem csak az egyházi esztendô körforgása állít meg bennünket – bár az sem mellékes –, hanem annak végiggondolása,
ami körülöttünk zajlik.
„A magyar reformok mûködnek.” – hirdeti a kormányzati kampány. Próbáljuk elfelejteni az elmúlt évek gazdasági válságát
mind hazai, mind világgazdasági viszonylatban. Sokan vannak,
akik otthonaikat, autójukat, munkájukat, megtakarított vagyonukat veszítették el a devizaárfolyamok elszabadulása, a gazdasági élet megszorításai, a költségcsökkentô leépítések vagy a
brókercégek felelôtlen befektetései miatt. A válságokat azonban
úgy látszik, nem tudja sem a világ, sem Magyarország felszámolni.
Mindenki keresi a boldogulását, az elôre vezetô utat – a menekülés útját, melyen maga mögött hagyhatja a nehézségeket.
Az igazi ellenség azonban sokszor nem kívül, hanem bennünk
van. Pontosabban mi magunk vagyunk az akadályai a változásnak. Szeretnénk megszabadulni az „árnyainktól”, de hiába szaladunk elôlük, nem tudjuk lehagyni ôket. A félelem bennünk
van! Az erôfeszítések során egyre jobban magára a harcra, a
küzdelemre, az ellenségre koncentrálunk. Hiába oldunk meg
egy problémát, lesz más, ami miatt nem tudunk majd nyugodtan aludni. Betegség, gyermekeink jövôje, globális felmelegedés, közbiztonság.
A „harcnak” azonban van egy másik lehetôsége is. Ez pedig:
a megállás. Egy kedves kis történet szerint (a címére sajnos
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nem emlékszem) a fôszereplô kétségbeesetten menekül az ôt
üldözô fura lényektôl. Fejében a legszörnyûbb lehetôségeket is
végiggondolja, amit tesznek vele, ha a szörnyek utolérik. Ereje
egyre fogy, végül nem bírja tovább, és kimerülten áll meg: jöjjön
a keserves vég. Az üldözôk odaérnek, és tanácstalanul állják
körbe: eddig még senki nem állt meg nekik.
Gyökössy Endre pedig ezt írja: „A legfélelmetesebb élmények
akkor vesztik el félelmetes voltukat, ha nem menekülünk elôlük,
hanem szembefordulunk velük és egészen átéljük ôket.” Egy
másik (a félelmeket és fájdalmakat komolyabban vevô) gondolata szerint pedig: „Ha futunk a félelem elôl, utolér, befog és ô
használ minket: kihasznál és elhasznál. De ha szembefordulunk
vele, akkor mi használjuk fel a félelmet, mint a sas a rázúduló
vihart: szembefordul vele és fölébe emelkedik – éppen a vihar
ereje segítségével. Minden legyôzött félelem felfelé emel!”
Sokszor a külsô körülmények kényszerítenek megállásra, amikor már nincs lehetôség tovább futni, menekülni. Ilyenek a betegség, a gyász, de ilyenek az egzisztenciális krízisek is, amelyeket hol könnyebben, hol nehezebben élünk meg. Ám megállhatunk tudatosan is. Akkor, amikor eszünkbe jut. Akkor, amikor
úgy döntünk: elég. Nem akarok tovább rohanni. A Forrest Gump
címû film fôszereplôje jut eszembe – aki miután végigfutotta a
kontinenst, és sokan csatlakoztak hozzá mindenféle ideológiát

kapcsolva futásához – egyszer csak megállt, és senki sem értette miért. Mindenki valami különös magyarázatot várt, ô pedig
csak annyit mondott: „Elfáradtam.”
Szabad nekünk is megállnunk, ha elfáradunk. Szabad mást
tennünk, mint eddig tettünk. Szabad a zajtól félrehúzódva csendet keresnünk. Kikapcsolni a tévét, számítógépet, rádiót, telefont és helyette olvasni, gondolkodni, vagy akár semmit sem
tenni, csak engedni, hogy Isten végezze a munkáját bennünk,
körülöttünk.
A böjt a megállás ideje, hogy a végén valóban megtörténhessen a csoda – a feltámadás. Mindezt nem mi hozzuk el, mint
ahogy a napfelkeltét sem. Tekergethetjük az órát elôre-hátra (ne
felejtsük: idén pont Húsvétkor lesz az óraállítás!), ébredhetünk
korán vagy késôn, láthatjuk vagy sem, a napfelkelte akkor is
eljön. Sôt akkor is, ha borús az ég, és a felhôktôl semmit sem
látunk belôle.
„Jó csendben várni az ÚR szabadítására.” (Jeremiás siralmai
3,26)
Rendszeres alkalmaink:
Istentisztelet minden vasárnap 11:30-kor a templomban
Gyermek bibliakör minden vasárnap 11:30-kor
a gyülekezeti teremben
Bibliaóra csütörtökön 18 órakor a gyülekezeti teremben
Június 27-e és július 1-je között Napközis Tábor a gyülekezeti teremben. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket!
Jelentkezni: Kotyinszkiné Szilvinél (hitoktató), valamint Selmeczi Lajos Péternél (lelkész) lehet személyesen az iskolában,
vagy telefonon.

1%
A civil szervezeteknek adott egy százalék mellett felajánlhatja adója másik egy százalékát is az egyházak társadalmi
szolgálatának támogatására. Ezzel a rendelkezésével még
egyszer támogathatja embertársait!
Jézus tanítványaiként, az állami és egyházi törvények keretfeltételei között, küldetésünk, elhívásunk alapján végezzük a ránk bízott szolgálatot a világban. Ha Ön is segít nekünk, áthatóvá tudjuk tenni azt, amiért mi, evangélikusok
mások, többek és jobbak vagyunk ebben a munkában.

A gyülekezeteinkben és közösségeinkben folyó értékközvetítô munkáról; az óvodákban, iskolákban mûködô, szeretet vezérelte nevelésrôl és színvonalas oktatásról; a fogyatékkal élôk és idôsek gondozásáról; a rászoruló családok, a
hajléktalanok, a bántalmazott anyák és gyermekeik segítésérôl folyamatosan tájékozódhatnak a www.evangelikus.hu
honlapon.
Mindent megteszünk azért, hogy LÁTHATÓAN EVANGÉLIKUSsá váljon az az 1%, amelyet Ön egyházunknak
ajánl fel.

Evangélikus hit- és erkölcstan
oktatás Nyáregyházán
A 2016-2017-es tanévben is lesz evangélikus hit- és erkölcstan oktatás a nyáregyházi iskolában, valamint óvodában. Ezzel
kapcsolatban a következôkre szeretnénk felhívni a figyelmet:
• Mi jellemzi az evangélikus hit- és erkölcstanórát?
Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet?
Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján vesszük sorra, de más,
az életünk egészére vonatkozó kérdésekrôl is tanulunk. Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje?
Mitôl teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia?
• Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstanórán a tanár?
Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el
a Biblia, valamint az egyház tanításának és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlôdés elôsegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.
• Melyek az evangélikus hit- és erkölcstanórák fô témakörei?
Jézus életének és tanításának megismerése; önismeret; emberi kapcsolatok; a közösség és a környezet jelentôsége életünkben.
• Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstanórát?
A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója.
• Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára?
Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz tartozás.
• Mi a jelentkezés módja?
A szülô nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az
evangélikus hit- és erkölcstanórára. A leendô elsôs gyermekek szülei a beiratkozás alkalmával (2016. április 28-30.),
a leendô ötödikesek szülei pedig 2016. május 20-áig jelezhetik döntésüket az általános iskolában.
Szeretettel várjuk gyermekét 2016 szeptemberétôl
az evangélikus hit- és erkölcstanórákon!
További részletes tudnivalók:
http://hitoktatas.lutheran.hu/tudnivalok
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Budapest rendôrfôkapitánya
pályázatot hirdet
a Budapesti Rendôr-fôkapitányság állományába

Járôrtárs beosztás betöltésére
A pályázatra azok jelentkezését várjuk, akik 18. életévüket betöltötték,
cselekvôképesek, állandó belföldi lakóhellyel, illetve legalább középfokú
iskolai végzettséggel (érettségi) rendelkeznek, továbbá magyar
állampolgárok és Budapest, valamint agglomerációjának lakosai.
A betöltendô beosztásban ellátandó feladatok:
Az ôr-járôrtárs rész-szakképesítéssel rendelkezô hivatásos állományú járôrtársak tapasztalt járôrvezetôk (mentorok) irányítása
mellett részt vesznek a járôrszolgálati feladatok ellátásában,
objektumok ôrzésében.
A felvételt nyert pályázók 2016. június 1. hatállyal a Budapesti Rendôr-fôkapitányság munkavállalójaként felnôttképzés
keretében kerülnek beiskolázásra, melynek során 5 hónapos
képzést és eredményes vizsgát követôen ôr-járôrtárs rész-szakképesítést szereznek. A képzést sikeresen teljesítôk a Budapesti Rendôr-fôkapitányság hivatásos állományába kerülnek
kinevezésre 1 év próbaidôre.
• A felvételt nyert pályázók a képzés során munkavállalói
(bruttó 129.000 Ft garantált bérminimum), a próbaidô alatt
pedig a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény szerinti illetményre jogosultak.
• Fentieken túlmenôen az 1/2016. (II.25.) BM utasítás alapján
a felvételt nyert pályázók bruttó 200.000 Ft/év cafetéria
juttatásra jogosultak.
• A képzés idejére napi egyszeri étkezést biztosítunk.
Munkavégzés helye: Budapest
Munkaidôrend: képzés idején hivatali, a hivatásos állományba
vételt követôen vezényléses.
Ruhanorma: egyenruha
A pályázat feltétele:
• fizikai alkalmasság;
• pszichikai alkalmasság;
• egészségügyi alkalmasság;
• kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak
a szolgálati viszony létesítése elôtti, valamint
a szolgálati viszony fennállása alatti ellenôrzéséhez;
• büntetlen elôélet;
• bizottsági elbeszélgetésen való alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
• gépjármûvezetôi engedély megléte;
• államilag elismert nyelvvizsga;
• harcmûvészeti jártasság.
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A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A jelentkezés határideje: 2016. április 11.
Pályázati dokumentumok:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes önéletrajzát,
érettségi bizonyítványának másolatát, valamint a kitöltött jelentkezési lapokat. A jelentkezési lapot a www.police.hu honlapról
lehet letölteni.

A pályázatot elektronikus úton a
toborzo.brfk@budapest.police.hu címre,
postai úton a BRFK Humánigazgatási Szolgálat részére
(1139 Budapest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni,
vagy elôzetes telefonos egyeztetés alapján,
személyesen is be lehet nyújtani a fenti címen.
A munkakörre, illetve a felvételi eljárásra vonatkozó részletes
felvilágosítást a BRFK Humánigazgatási Szolgálat munkatársai
adnak hivatali munkaidôben a +36 (1) 443-5000/31-595;
+36 (1) 443-5000/32-888 és a +36 (1) 443-5342-es
telefonszámon, valamint elektronikus úton,
a toborzo.brfk@budapest.police.hu címen.
A pályázót a szakmai vezetôk személyes meghallgatást követôen írásban értesítik döntésükrôl. A pályázatokat a kijelölt bírálóbizottság szakmai javaslata alapján Budapest Rendôrfôkapitánya bírálja el. Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelô,
illetve határidôn túl benyújtott pályázatokat a Budapesti
Rendôr-fôkapitányság Humánigazgatási Szolgálat vezetôje érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Bár az idôjárás
még szeszélyes,
de lassan hivatalosan
is beköszönt a tavasz.
Hamarosan a boltok
polcai is megtelnek
az elsô friss, vitamindús zöldségekkel.
Ezek elkészítéséhez
adunk most néhány
receptötletet.

KÖNNYÛ SPÁRGALEVES
HOZZÁVALÓK
• 2 csomag (1 kg)
zöld spárga
• 1 teáskanál fruktóz
vagy nyírfacukor
• 1,5 liter víz vagy
csirkehúsleves (készülhet
levesporból is)
• 2 dl sovány tejföl vagy
zabtejszín
• 1 tojás sárgája
• 1 evôkanál barna rizsliszt
• 1 nagy csokor finomra
vágott friss petrezselyem
• só

ELKÉSZÍTÉS
1. Miután a spárgát megmostuk, hajlítsuk
meg a szárakat, míg el nem törnek.
Az így kapott két szárrész közül a spárga
feje felé esô, hosszabbik részét fogjuk
felhasználni. Vágjuk 3 cm-es darabokra,
és a fejrészt egyelôre tegyük félre.
2. A spárga szárának vége túlságosan fás,
így fogyasztásra nem alkalmas, viszont
az íze miatt érdemes belefôzni az alaplébe. Tehát sós, cukros vízben vagy a
csirkehúslevesben elôször fôzzük meg a
szárvégeket, majd 15 perc után vegyük ki, és tegyük a levesbe a többi spárgadarabot,
kivéve a fejeket. Kb. 10 perc fôzés után adjuk hozzá ezeket is, és fôzzük további 3 percig.
3. A tejfölt vagy a zabtejszínt jól keverjük ki a tojássárgájával és a rizsliszttel, és adjunk
hozzá a forró levesbôl is. Amikor egynemûvé vált, folyamatos keverés mellett öntsük
a leveshez.
4. Végül szórjuk meg petrezselyemmel, forraljuk 1-2 percig, és tálaljuk.

SPENÓTOS-TEJSZÍNES FETTUCCINE CSIRKÉVEL ÉS BAZSALIKOMOS PESZTÓVAL
HOZZÁVALÓK
• 50 dkg fettuccine
(lapos hosszú tésztafajta)
• 2 marék friss bazsalikom
• 3 gerezd fokhagyma
• tengeri só
• bors
• 8 ek. olívaolaj
• 2 csirkemell felkockázva
• 50 dkg spenót
• 40 dkg mascarpone
• 1 fej vöröshagyma

ELKÉSZÍTÉS
1. A tésztát sós vízben kifôzzük és
félretesszük.
2. A bazsalikomot a sóval mozsárban
szétzúzzuk, majd hozzáadjuk a
felaprított fokhagymát, míg sûrû
pépet nem kapunk.
3. Az olívaolajat kanalanként adagolva
hozzáadjuk és a péppel együtt
elkeverjük.
4. A spenótot a mascarponéval összeturmixoljuk, sózzuk, borsozzuk.
5. A hagymát forró olajon megpirítjuk, beletesszük a csirkemelldarabokat és teljesen
átsütjük.
6. A csirkét, a spenótos szószt és a pesztót a tésztához adjuk, majd némi reszelt
sajttal és zöldfûszerrel díszítjük.
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1890 Ft
kedvezmény

999 Ft

20%

kedvezmény

20%
1590 Ft
kedvezmény

20%

1390 Ft
kedvezmény

2099 Ft

20%

15%

kedvezmény

3099 Ft
kedvezmény

15%

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!

