


ö zös imánk, a Him nusz el ének lé sét
kö ve tô en a Nyár egy há zi Ha gyo -
mány ôr zô Cso port ze nés, tán cos

elô adá sa nyi tot ta meg a ren dez vényt. Mé -
szá ros Sán dor pol gár mes ter ün ne pi be -
szé dé ben 1848 kor sza ko kat átí ve lô üze -
ne té rôl, a ha za sze re tet rôl, és a min ket,
nyár egy há zi a kat össze kö tô ka pocs ról osz -
tot ta meg a hall ga tó ság gal gon do la ta it.

A Nyáry Pál Nyug dí jas Klub tag jai tör té -
ne te ket ele ve ní tet tek fel a for ra dal mi
idôk bôl, mely után fel csen dült Er kel Fe -
renc Bánk bán cí mû ope rá já nak leg hí re -
sebb ári á ja: Ha zám, ha zám …

Az ál ta lá nos is ko la iro dal mi szín pa da
meg ha tó mû sor ral em lé ke zett a for ra da -
lom ra. Kö szön jük az él ményt a gyer me -
kek nek, és Ber nu la Ist ván né pe da gó gus -
nak. Ezt kö ve tô en, az ün nep ség zá rá sa -
ként ko szo rút he lyez tünk el, és fô haj tás -
sal em lé kez tünk Nyáry Pál szob rá nál.

Meg em lé ke zé sünk so rán át adás ra ke -
rült a Dísz pol gá ri Ok le vél is. Te le pü lé sünk
leg na gyobb ér té kû el is me ré sét Ba ra nyi
Fe renc, egy olyan köz tisz te let ben ál ló köl -
tô, író, mû for dí tó kap ta meg, aki gyer -
mek ko rát Nyár egy há zán töl töt te, mely
után irigy lés re mél tó kar ri ert fu tott be,
Kos suth- és Jó zsef At ti la-díj jal, va la mint a
Ma gyar Köz tár sas ági Ér dem rend tisz ti ke -
reszt jé vel is ki tün tet ték. Olyan em ber ér -
de mel te ki a cí met, aki – bár nem köz sé -
günk ben él – egész pá lyá ját meg ha tá roz -

„Mi ma gya rok – bár hol is él jünk a vi lág ban – már ci us

15-én min den év ben össze gyü le ke zünk, hogy meg pró -

bál juk meg fej te ni 1848 tit kát. Szí vünk fö lé tûz zük nem -

ze ti szí nû sza lag ból ké szí tett ko kár dán kat, és év rôl-év re

át gon dol juk elô de ink tet te it, em lé ke zünk hô se ink re. A

for ra da lom min den év ben új ra és új ra meg szü le tik a szí -

vünk ben, s igyek szünk gyer me ke ink nek is át ad ni azt az

ér zést, amit el mon da ni, le ír ni nem le het. Va la mit, amit

ak kor ér zünk, ha meg hall juk ezt a szót: ha za sze re tet.
…

Az 1848-as hô sö ket a hit ér zü le te vit te elô re, hi tük tet -

tek be, majd mun ká ba for dult. Kö te lé ket pe dig az össze -

fo gás te rem tett kö zöt tük. Hit tek a ha zá ban, a sza bad ság -

ban, és ab ban, hogy a ma gya rok sor sa jobb ra for dul. Ez

az, ami össze ko vá csol min ket, ez az az erô, mely ’48-ban

meg ren get te Pest ut cá it, ami kor össze kap cso ló dott egy

vá gyott esz me és a nem ze ti aka rat. Sze ren csés nek

mond hat juk ma gun kat. Büsz kén „néz he tünk a múlt tük -

ré be”, és erôt me rít he tünk be lô le a jö vô nagy ki hí vá sa i -

hoz. Elô de ink a bá tor ság egye dü lál ló pél dá ját hagy ták

ránk: sza bad sá got, füg get len sé get akar tak. És bi zony

ezért so kan a lé te zô leg töb bet, az éle tü ket ál doz ták. Az ô

ál do za tuk is erôt kell, hogy ad jon ne künk ah hoz, hogy

meg vív has suk sa ját, min den na pi har ca in kat.

Rész le tek Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter ün ne pi be szé dé bôl:
A sza bad sá got az al kot ni ké pes, a kö zös cé lo kért ten ni tu dó és

ten ni aka ró egyé nek te rem tet ték meg. A pol gá ri for ra da lom le he -

tô sé gét az em be rek össze fo gá sa vív ta ki. Aka ra tu kat össze ko vá -

csol ta, ere jü ket meg sok szo roz ta, hogy tud ták: nagy dol gok ra ké -

pe sek, ha össze fog nak. Ôk tet te ik kel be bi zo nyí tot ták, hogy bár

„egy nek min den ne héz; sok nak sem mi sem le he tet len”.
…

Tör té nel münk so rán hon fi tár sa ink tí zez rei ad ták az éle tü ket min -

de zért ’48 for ra dal mi hó nap ja i ban, majd 1956-ban is. Ôk azok,

akik a kö zös cé lért össze fog va, tet te ik ben a vég sô kig bíz va, el szán -

tan, re ménnyel tel ve cse le ked tek. Az ak ko ri kor min dezt cso dá nak

él te meg, hi szen sza bad sá guk el jö ve te lé nek haj na lát lát ták Már ci -

us 15-én. 1848 tör té ne te azt mu tat ja ne künk, hogy ha erô sen él

ben nünk egy szebb, sza ba dabb jö vô re mé nye, és ké pe sek va gyunk

egy más ra tá masz kod va ne ki ru gasz kod ni a meg va ló sí tás nak, nagy -

sze rû ered mé nye ket ér he tünk el.
…

Ele gen dô erôt és hi tet kí vá nok Önök nek, min dannyi unk nak ah -

hoz, hogy foly tat ni tud juk a to váb bi mun kát, tud junk ten ni má so -

kért és ön ma gun kért, csa lá dun kért, kö zös sé gün kért, a mi ma -

gyar ha zán kért. A XIX. szá zad nagy nem ze dé ké nek el hi va tott sá -

ga, ha za sze re te te, tet te re je olyan pél da, ami erôt ad hat sa ját jö -

vônk si ke res ala kí tá sá hoz.

Él jen a ma gyar sza bad ság, él jen a ha za!”

Már ci us 15-én is mét ün nep lô be öl tö zött köz sé günk. A vil la nyosz -
lo pok ra fel ke rül tek a nem ze ti szí nû lo bo gók, és az ün nep ség nek
helyt adó Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si Ház szín ház ter me is ün ne pi
dí szí tést ka pott. Ko kár dá val éke sí tett ka bá tok ban ér kez tek a
la ko sok a 15 órá tól kez dô dô meg em lé ke zés re.

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

Petôfi Sándor
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ESÔS NAPON ÜNNEPELTÜK A FORRADALMAT
Baranyi Ferenc díszpolgári címet kapott
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2016. ja nu ár 21.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta Nyár egy há za Ön kor mány za tá -
nak 2016-2019. idô szak ra vo nat ko zó
Gaz da sá gi Prog ram ját.

• dön tött Te le pü lé si Ér ték tár Bi zott ság lét -
re ho zá sá ról, mely el nö ké nek Ma szel
Lász lót meg vá lasz tot ta.

• meg ha tal maz ta Fá bi án Ti bor kép vi se lôt
az zal, hogy a vad vé del mé rôl, a vad gaz -
dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról szó -
ló 1996. évi LV. tör vény, va la mint a vég -
re haj tá sá ra ki a dott mi nisz te ri ren de le tek
ren del ke zé sei sze rint a föld tu laj don jog
el vá laszt ha tat lan ré sze ként a tu laj do -
nost meg il le tô va dá sza ti jog gya kor lá sa
és hasz no sí tá sa te kin te té ben az Ön kor -
mány za tot kép vi sel je.

• meg ha tá roz ta a 2016. évi ön kor mány -
za ti szer ve zé sû ren dez vé nyek kö rét és
idô pont ja it.

2016. február 16.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2016. év költ ség ve té sérôl
szó ló ren de le tét.

• el fo gad ta a 2015-ben tá mo ga tott ci vil
szer ve ze tek el szá mo lá sát a tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ról.

• el fo gad ta a „Hul la dék gaz dál ko dá si köz szol -
gál ta tás biz to sí tá sa Nyár egy há zán” tár gyú
köz be szer zé si el já rás hoz kap cso ló dó do ku -
men tá ci ót, va la mint aján la ti fel hí vást.

• dön tött Nyár egy há za köz ség köz igaz ga tá si
te rü le tén, Nyár egy há za és Fel sô nyá regy -
há za kö zöt ti ke rék pá ros út vo nal út épí té si,
for ga lom tech ni kai és fel szí ni csa pa dék víz
el ve ze té si ter ve i nek el ké szít te té sé rôl.

• mó do sí tot ta a köz ét kez te tés szol gál ta -
tás té rí té si dí ját, e sze rint a reg ge li,
ebéd és uzson na té rí té si dí ja a 4-6 éves
kor cso port ese té ben brut tó 326,- Ft, a

7-14 éves kor cso port ese té ben brut tó
397,- Ft lett 2016. már ci us 1. nap já tól.

• a Te le pü lé si Ér ték tár Bi zott ság el nö ké -
nek ja vas la tá ra a bi zott ság tag ja i nak
meg vá lasz tot ta Ma ros vá ri Lász ló nét és
Rácz La jos nét.

• tu do má sul vet te a Nap su gár Óvo da és
Tag in téz mé nye 2016. évi nyá ri zár va tar -
tá sá nak idô pont ja it az aláb bi ak sze rint:
A fel sô nyá regy há zi ta gó vo da nyá ri zár va

tar tá sa (Jó kai út 1.):

2015. jú ni us 22.- jú li us 19. 
Nyi tás: 2015. jú li us 20.
Az al só nyá regy há zi óvo da nyá ri zár va

tar tá sa (Ady End re út 1/A):

2015. jú li us 20.-au gusz tus 16. 
Nyi tás: 2015. au gusz tus 17.

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

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl

ta Nyár egy há zán töl tött if jú ko ra, az itt
szer zett él mé nyek, ta pasz ta la tok for mál -
ták, ala kí tot ták sze mé lyi sé gét, gon dol ko -
dá sát. Ön kor mány za tunk ado má nyát há -
lá val és egy ál ta la írt vers sel kö szön te
meg. El mond ta, min den ed di gi el is me ré -
se kö zül a Nyár egy há za Dísz pol gá ra cím
az egyik leg fon to sabb és egy ben a leg -
ked ve sebb szá má ra. Ezú ton is kö szön jük,
hogy mun kás sá ga so rán hoz zá já rult te le -
pü lé sünk jó hí ré nek öreg bí té sé hez, mely
ál tal pél da ként szol gál a je len- és az utó -
kor szá má ra is. Szem élyé re min den nyár -
egy há zi la kos mél tán le het büsz ke.



z új év el sô hó nap ja min den ön -
kor mány zat nál a költ ség ve tés
meg al ko tá sá ról szól. Ugyan az

a fo lya mat, mint egy „csa lá di kassza”
meg ter ve zé se kor: szám ba vesszük a
be vé te le in ket (ál la mi fi nan szí ro zás és
he lyi be vé te lek) és a ki adá sa in kat
(sze mé lyi jel le gû jut ta tá sok, re zsi költ -
sé gek, fej lesz té sek, tá mo ga tá sok,
stb.). A ter ve zés kor a kö te le zô en el lá -
tan dó (za var ta lan mû kö dést biz to sí tó)
és az ön ként vál lalt fel ada to kat kü lön -
vá laszt juk. Ar ra tö rek szünk, hogy mi -
nél több te rü le ten tud junk év rôl-év re
elô re lép ni, vagy is bô ví te ni és nö vel ni
az alap ve tô mû kö dé sen fe lü li fel ada -
tok (épü let-kor sze rû sí té sek, út ja ví tá -
sok, esz köz be szer zé sek, ci vil tá mo ga -
tá sok, stb.) kö rét és a szol gál ta tá sok
szín von alát.

Ezen el vek men tén, az ön kor mány -
zat 5 év re szó ló gaz da sá gi ill. pol gár -
mes te ri prog ram já val össz hang ban
ke rült el fog adás ra feb ru ár ban a
2016-os költ ség ve tés, mely össze sen
380 mil lió fo rint be vé tel lel és ugya n-
ennyi ki adás sal szá mol (költ ség ve té si
hi ány nem ter vez he tô). Ki adá sa ink
leg na gyobb ré szét a mû kö dés re, in -
téz mé nye ink fenn tar tá sá ra for dít juk,
mint a leg több ön kor mány zat. Bár az

ál ta lá nos is ko la fenn tar tá sá ért már
nem mi va gyunk a fe le lô sek, mû köd -
te té sé hez (épü let fenn tar tás) évi 26,5
mil lió fo rint hoz zá já ru lást kell fi zet -
nünk. A köz ne ve lés má sik fon tos te rü -
le te az óvo da, mely éven te kb. 77
mil lió fo rint ki adást je lent. Szo ci ál is
jel le gû ki adá sa ink kb. 69 mil lió fo rin -
tot tesz nek ki, ami nek je len tôs ré szét
a gyer mek ét kez te tés ad ja, de itt sze -
re pel pl. a la kás fenn tar tá si tá mo ga -
tás, a te le pü lé si gyógy szer tá mo ga tás,
a Bur sa Hun ga ri ca Ösz tön díj prog ram
ki adá sai és a ba ba ke len gye jut ta tás
is. Min de ze ken fe lül a kö vet ke zô
évek ben a leg fon to sabb fel adat nak
út ja ink ál la po tá nak ja ví tá sát te kint jük,
idén a költ ség ve té sünk kö zel 10 szá -
za lé kát (36,5 mFt) for dít juk er re. Eb -
bôl – egy ta valy el nyert pá lyá za ti tá -
mo ga tás nak kö szön he tô en – 17,4
mil lió fo rin tot köl tünk a Má tyás ki rály
út asz falt bur ko la tá nak meg újí tá sá ra.
Ter vez zük az út szé le sí té sét is, ez
azon ban at tól is függ, hogy az ott mû -
kö dô cé gek tôl szá mít ha tunk-e anya gi
jel le gû hoz zá já ru lás ra. Sok szor fel me -
rül, hogy a be fi ze tett gép jár mû adót
mi ért nem for dít juk az utak kar ban tar -
tá sá ra. Eb ben az év ben eb bôl az adó -
ból 8,8 mil lió fo rint kö rü li be fi ze tés
vár ha tó (a ter ve zett 22 mil lió fo rint

gép jár mû adó hely ben ma ra dó 40%-a),
ami nek több mint négy sze re sét költ -
jük eb ben az év ben er re a cél ra.
Azon ban ez az összeg is ke vés ar ra,
hogy rossz ál la pot ban lé vô út ja in kat
egy csa pás ra fel vált sa az asz falt bur ko -
lat. Per sze, nem a szá mok a fon to sak,
ha nem az el ért ered mény(ek). Cé -
lunk, hogy terv sze rû en ha lad va, min -
den év ben el ké szül jön né hány út
meg fe le lô mi nô sé gû ja ví tá sa, ami nek
ered mé nye kép pen az ön kor mány za ti
cik lus vé gé re min den hol meg szûn het -
nek a je len leg még fenn ál ló ál dat lan
áll apo tok. Föl dút ja in kat ad dig is gré -
de re zés sel fog juk kar ban tar ta ni.

Költ ség ve té sünk eb ben az év ben is
le he tô sé get ad a hely ben mû kö dô ci vil
szer ve ze tek, ala pít vá nyok és egy há zak,
va la mint a ta valy in dult lab da rú gó
egye sü let tá mo ga tá sá ra. Gé pek-, esz -
kö zök- és bú to rok be szer zé sé re is sor
ke rül het eb ben az év ben – az is ko lai
kony ha, az egész ség ház és a pol gár -
mes te ri hi va tal újul hat meg ezál tal. Egy
fû nyí ró trak tor be szer zé se is meg tör té -
nik a sport pá lyá ra, va la mint év vé gén új
ka rá cso nyi dísz ki vi lá gí tást kap nak majd
fô ut cá ink. A fel so rol tak mind olyan egy -
sze ri ki adá sok, amik a kö vet ke zô évek -
ben már nem je lent kez nek. Na gyobb
össze gû be ru há zá so kat (pl. ke rék pá rút
épí tés, ener ge ti kai kor sze rû sí té sek,
óvo dai fej lesz té sek, ivó víz mi nô ség ja ví -
tás, stb.) to vább ra is csak pá lyá za ti tá -
mo ga tás sal tu dunk meg va ló sí ta ni. Ezek
elô ké szí té se, mû sza ki ter ve zé se meg -
kez dô dött, és kon cep ció ter vek ké szül -
nek a mû ve lô dé si ház mel lett meg va ló -
sí tan dó sza bad idô park és egy Fel sô -
nyá regy há zán ter ve zett ját szó tér vo nat -
ko zá sá ban is. Költ ség ve té sünk hi tel fel -
vé tel lel nem szá mol, ön kor mány za tunk
pénz ügyi hely ze te évek óta sta bil nak
mond ha tó, ami je len tôs elô re lé pés a
ko ráb bi idô sza kok hoz ké pest.

A kép vi se lô-tes tü let úgy dön tött,
hogy eb ben az év ben is ke rül jön meg -
ren de zés re a Nyár egy há za Fesz ti vál.
A tér ség ta lán leg na gyobb, de min -

den kép pen az egyik leg job ban várt
nyár vé gi ren dez vé nyé re ön kor -
mány za ti for rás ból 3 mil lió fo rint áll
ren del ke zés re. Sok szor fel me rül a
kér dés, hogy mi ért kell há rom na -
pos ese ményt szer vez ni, mi ért nem
elég egy szom ba ti nap. Nos, a ren -
dez vény szín pa di prog ram jai iga zá -
ból 2-szer fél na pig tar ta nak, hi -
szen pén te ken 18 órá tól, szom ba -
ton pe dig 13 órá tól kez dôd nek a
fôbb prog ra mok. A har ma dik na pon
(va sár nap) a Far kas Lász ló Em lék -
tor na ke rült meg ren de zés re a fut -
ball pá lyán, ami ci vil kez de mé nye -
zés re, a név adó em lé két ápol ni kí -
vá nó, sport sze re tô ma gán em be rek
szer ve zé sé vel va ló sult meg – az nap
a szín pa don és a köz ség há za ud va -
rán sem vol tak már prog ra mok. Egy
na pos ren dez vény ese tén a költ sé -
gek va la me lyest csök ken né nek, de
nem fe le zôd né nek le, hi szen szá -
mos olyan ki adás van, ami ugyan -
ak ko ra össze get je len te ne (pl. szín -
pad bér lés, mo bil WC-k, áram le kö -
tés, út le zá rás, stb.), vi szont ke ve -
sebb be vé tel re ten nénk szert a
hely pén zek bôl, és a vál lal ko zók
egyéb tá mo ga tá sa i ból.

Ez a ren dez vény egy olyan fa lu ün -
nep, ami le he tô sé get ad min den ki
szá má ra, hogy egy ki csit ki kap cso -
lód jon, szó ra koz zon. Is me rô sök, ba -
rá tok, csa lá dok ta lál hat nak itt egy -
más ra, ba rát sá gok szö vôd het nek,
kap cso la tok épül het nek… A prog ra -
mo kon sok olyan csa lád és gyer mek
ve het részt, akik ha son ló szín vo na lú
– fi ze tôs – ren dez vé nyek re nem tud -
nak el jut ni. A fesz ti vá lon ke resz tül
le he tô sé ge van te le pü lé sünk nek év -
rôl-év re meg mu tat nia és meg is mer -
tet nie ma gát egy re több em ber rel,
ami ál tal öreg bí te ni tud juk Nyár egy -
há za ne vét és hí rét a tér ség ben,
Pest me gyé ben, az or szág ban. Min -
den ki el dönt he ti, hogy köl te né-e a
ki adá sok alig 0,8 szá za lé kát ilyen
cé lok ra.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Kedves Olvasó!
Az újságunkban is megjelenô önkormány-

zati döntések mellett közmeghallgatásaink,

falugyûléseink alkalmával és a képviselô-

testületi 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.
Év ele je óta mû kö dik köz sé günk ben a Bel ügy mi nisz té ri um 

ál tal ki írt pá lyá za ton el nyert 10,9 mil lió fo rin tos tá mo ga tás ból
meg épült tér fi gye lô ka me ra rend szer. A mai kor el vá rá sa i nak 
meg fe le lô rend szer ki épü lé se fon tos ál lo más a köz biz ton sá got 

ja ví ta ni szán dé ko zó in téz ke dé sek kö zött.

„Má so dik ne ki fu tás ra” lett nyer tes a te le pü lé sün ket meg fi gye lô ka me ra rend szer
meg va ló sí tá sá ra be a dott pá lyá za tunk. A ki épí tés a ta va lyi év vé gén meg tör tént,
mely nek so rán 11 db fix, és 3 db ún. PTZ (moz gat ha tó, zo o mol ha tó) ka me ra ke -
rült el he lye zés re a ko ráb ban a kör ze ti meg bí zot tal és a pol gár ôr ség gel egyez te tett
meg fi gye lé si pon tok hoz - ezek jel lem zô en a te le pü lé sünk re be ve ze tô utak, és a
fôbb út ke resz te zô dé sek. Ezt kö ve tô en a rend szer „fi nom han go lá sa” zaj lott.

A ka me rák 3 me ga pi xe les fel bon tá sú, inf rás (éj jel lá tó) ké szü lé kek. Mind egyik
ren del ke zik szü net men tes táp egy ség gel is. A ka me rák ké pé nek to váb bí tá sa mik -
ro hul lá mú esz kö zök kel (rá di ós egy sé gek) tör té nik a víz to ro nyig (jel be gyûj té si
pont), on nan pe dig op ti kai há ló za ton jut nak el az ada tok a pol gár mes te ri hi va -
tal ban el he lye zett köz pon ti szer ve rig. Ez a szá mí tó gép dol goz za fel és tá rol ja a
ka me rák tól ér ke zô ada to kat. A rög zí tett fel vé te lek több nap el tel té vel is biz to -
sít ják a vissza ke res he tô sé get. A szer ve ren tör té nô rög zí tés mel lett a rend szer al -
kal mas a he lyi há ló za ton és in ter ne ten ke resz tül tör té nô fo lya ma tos meg fi gye -
lés re, va la mint tar tal maz egy rend szám fel is me rô prog ra mot is, ami va lós idô ben
ké pes jel zést ad ni pl. egy gya nús au tó út von alá ról.

A rend szer úgy ke rült ki a la kí tás ra, hogy al kal mas le gyen a bô ví tés re, így akár
min den év ben nö ve ked het a meg fi gye lô ka me rák szá ma. Ab ban az eset ben, ha
olyan osz lop ra ke rül fel egy má sik irány ba né zô ka me ra, ahol már ko ráb ban ki -
épült a jel to váb bí tó rend szer, a bô ví tés nem je lent ma gas költ sé get.

A pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán egy komp lett meg fi gye lô egy ség is be szer zés -
re ke rült (szá mí tó gép, mo ni tor, szü net men tes táp egy ség, stb.), ami hasz ná lat ra
át adás ra ke rült a Nyár egy há zi Pol gár ôr és Ön kén tes Tû zol tó Egye sü let nek.

Re mé nyünk, hogy a ka me ra rend szer el sô sor ban bûn meg elô zé si cé lo kat szol -
gál majd („át uta zó bû nö zôk” tá vol tar tá sa), de a jó mi nô sé gû, idô bé lyeg gel el lá -
tott rög zí tett fel vé te lek al kal mas sá te szik a sze mély azo nos ság meg áll apí tá sá ra,
vagy épp egy gép jár mû be a zo no sí tá sá ra is, ami alap ján ha tó sá gi, ill. rend ôr sé gi
el já rás kez de mé nyez he tô.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER
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Költségvetés elfogadás után, Nyáregyháza Fesztivál elôtt

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Korszerû térfigyelô kamera-
rendszer településünkön

A



IDÉN IS LESZ MAJÁLIS
FELSÔNYÁREGYHÁZÁN!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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1400 példányban 
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NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Nagy Károlyné
(sz. Miháldi Terézia Márta) ........ január 2. 
Székely Katalin
(sz. Mányi Katalin) ................... január 5.

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

(2016. JANUÁR 1-TÔL FEBRUÁR 29-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

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.

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

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Szvitek Zoltán és 
Szapinszki Mária fia

Zoltán Jenô ....................... január 3.
Garamvölgyi Kornél és 
Rozman Renáta leánya

Mandula .......................... január 14.

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.

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

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

EL HUNY TAK:

Képíró Lajos ................................... (86)
Pálfi Istvánné
(sz. Dobrovolni Julianna)................... (75)
Marosvári Pálné
(sz. Nyul Erzsébet) ........................... (85)
Takács Ferenc ................................. (62)

Osz to zunk a hoz zá tar to zók gyá szá ban!

Ha nem sze ret né, hogy az Ön vagy csa lád tag ja
ne ve meg je len jen az anya köny vi hí rek kö zött,
kér jük je lez ze el ér he tô sé ge ink va la me lyi kén!

a szel Lász ló al pol gár mes ter úr
aláb bi ak ban idé zett kö szön -
tô je után a „Két szok nya, egy

nad rág” tár su lat kö vet ke zett az el ne ve -
zés hez ké pest ki csit más fe lál lás ban, hi -
szen két úr és egy hölgy lé pett szín pad -
ra. Az is mert mu si cal és ope rett slá ge rek
– no meg a köz be ik ta tott vi dám tré fák
– vé gig kí sér ték az elô adást, a Ma dách
szín ház mû vé szei re mek mû sor ral szó -
ra koz tat ták a há lás kö zön sé get.

A nô
Ami kor Is ten a nôt te rem tet te, ké sô es tig

dol go zott a ha to dik na pon. Egy an gyal ar ra
járt, és meg kér dez te:

– Mi ért töl tesz ennyi idôt ez zel?
És az Úr azt fe lel te:
– Lát tad az összes rész le tes fel so ro lást, ami nek

meg kell fe lel nem, hogy meg for mál jam ôt? Mos -
ha tó le gyen, de ne mû anyag. Több mint 200
moz gó al kat rész bôl áll, mely nek mind egyi ke cse -
rél he tô kell, hogy le gyen. Min den fé le étel lel mû -
köd nie kell, ké pes nek kell len nie, hogy egy szer re
több gyer me ket kar já ban tart son, me gö lel ni ôket
úgy, hogy az meggyó gyít son min dent, a le zú zott
térd tôl az össze tört szí vig. Min dezt mind össze
két kéz zel.

Az an gyal ra min dez mély be nyo mást tett.
– Csak két kéz ... le he tet len! És ez az alap

mo dell?! Túl sok mun ka ez egy nap ra ... várj
hol na pig, és fe jezd be ôt ak kor.

– Nem! – mond ta az Úr.
– Már annyi ra kö zel va gyok, hogy be fe jez zem

ezt a te remt ményt, mely szí vem leg ked ve sebb je
lesz. Meggyó gyít ja ma gát, ha be teg, és egy nap
18 órát tud dol goz ni.

Az An gyal kö ze lebb jött és meg érin tet te
a nôt.

– De Uram, olyan pu há nak al kot tad ôt.
– Igen, pu ha – mond ta az Úr.

– De erôs nek is al kot tam. El sem tu dod kép -
zel ni, mit el vi sel és le gyôz.

– Tud gon dol kod ni? – kér dez te az An gyal.
Az Úr azt fe lel te:
– Nem csak gon dol kod ni tud, de ér vel ni és

egyez ked ni is.
Az An gyal meg érin tet te a nô ar cát...
– Uram, úgy tû nik, a te remt mény ereszt! Túl

sok ter het rót tál rá.
– Nem ereszt ... ezek könnyek – ja ví tot ta ki

az Úr az an gyalt.
– Az mi re va ló? – kér dez te az an gyal.
És mon dá az Úr:
– A könnyek kel fe je zi ki bá na tát, ké te lye it,

sze re te tét, ma gá nyos sá gát, szen ve dé sét és büsz -
ke sé gét.

Ez igen nagy ha tást tett az an gyal ra.
– Uram, te zse ni á lis vagy.
– Mi re gon dol tál? A nô va ló ban cso dá la tos!

A nô olyan erô bir to ká ban van, me lyek -
kel ámu lat ba ej ti az em bert. Ké pes ke zel ni a
gon do kat és ne héz ter he ket hor doz ni. Ma -
gá ban tud ja tar ta ni bol dog sá gát, sze re te tét és
vé le mé nyét.

Mo so lyog, mi kor si kol ta ni sze ret ne. Da -
lol, mi kor sír ni vol na ked ve, sír, mi kor bol -
dog, és ne vet, mi kor fél.

Har col azért, ami ben hisz. Ki áll az igaz -
ság ta lan ság gal szem ben. Nem fo gad ja el a
ne met vá la szul, ha tud egy jobb meg ol dást.
Át ad ja ma gát, hogy csa lád ja gya ra pod has son.
Elv iszi a ba rát ját or vos hoz, ha az fél.

Sze re te te fel té tel nél kü li. Sír, ha gyer me -
kei gyô ze del mes ked nek. Bol dog, ha ba rá tai
jól van nak.

Örül, ha szü le tés rôl vagy es kü vô rôl hall.
Szí ve össze tö rik, ha kö ze li ro ko na vagy ba -
rát ja meg hal.

De meg ta lál ja az erôt, hogy el bol do gul jon
az élet tel. Tud ja, hogy egy csók és egy öle -
lés meggyó gyít hat egy össze tört szí vet.

Csak egyet len hi bá ja van: el fe lej ti, men-
nyi re ér té kes...

Nô nap al kal má ból kí ván juk min den
nyár egy há zi hölgy nek, hogy a lá nyok
ta lál ják meg éle tük sze rel mét, aki vel
bol do gan tud nak majd együtt él ni, az
asszo nyok ta lál ják meg a bol dog sá got a
há zas ság ban, fér jük és gyer me kük tár -
sas ágá ban. A nagy ma mák so ká ig le gye -
nek jó egész ség ben, bol dog ság ban uno -
ká ik kö ré ben.

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.
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Nônapi ünnepség a mûvelôdési házban



nap az ál ta lá nos is ko lá ban kez dô dött. Fel ve ze tés ként a
gye re kek a sze lek tív hul la dék gyûj tés rôl és az új ra hasz no -
sí tás ról hall gat tak meg egy ér de kes elô adást. Ezt kö ve -

tô en Bak sa Ló ránd ag rár-köz gaz dász a mû ve lô dé si ház ban a
há zi komp osz tá lás ról, an nak gya kor la ti tud ni va ló i ról tar tott tá jé -
koz ta tást. A be mu ta tó vé gén a gye re kek ki tö rô taps sal ju tal maz -
ták az elô adót.

A sze lek tív ter mé kek bôl ál ló ki ál lí tást az óvo dá sok is meg te -
kin tet ték a dél elôtt fo lya mán.

A gye re kek kö ré ben nagy si kert ara tott az Élô Mi ni-Vi lág in te r-
ak tív ki ál lí tás. Az Öko-bu szon ki é pí tett va sút mo dell ki ál lí tást az
ál ta lá nos is ko lá sok és az óvo dá sok is meg néz ték.

Nyolc csa pat rész vé te lé vel 11 óra kor in dult el a „Ku ka tú ra”.
A gye re kek ál tal leg in kább várt ver se nyen sze lek tá lás sal kap cso -
la tos el mé le ti és gya kor la ti fel ada to kat kel lett tel je sí te ni ük a
részt ve vôk nek. A ver seny kez de tén a csa pat ta gok mind egyi ke
ka pott egy, a pro jekt ne vét vi se lô pó lót.

13 óra kor szend viccsel és sü te ménnyel kí nál tuk a pro jekt-
na pon részt ve vô gye re ke ket, tan áro kat és szü lô ket.

Az ebé det kö ve tô en kö vet ke zett a leg iz gal ma sabb nak ígér ke -
zô prog ram. A csa pa tok nak sze lek tív hang sze rek kel, ze nei elô -
adás ke re té ben kel lett elô ad ni uk egy ál ta luk írt, sze lek tá lás ról

szó ló ver set. Ezt kö vet te az „Új ra ru ha” di vat be mu ta tó, ahol a
di á kok ér de ke sebb nél-ér de ke sebb ru há ban vo nul tak fel. Min dét
ver seny szám nagy si kert ara tott a né zôk kö ré ben.

A far mer di vat be mu ta tón az ál ta lá nos is ko la di ák jai far mer bôl
ké szült ru há ban vo nul tak vé gig a ki fu tón. Ju tal muk taps és a
né zôk han gos tet szés nyil vá ní tá sa volt.

A be mu ta tót kö ve tô en az ered mény hir de tés kö vet ke zett. A zsû -
ri a részt ve vô csa pa tok min den tag ját aján dék kal ju tal maz ta.

A nap zá rá sa ként a komp osz tá ló lá dák át adá sá ra ke rült sor.

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

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

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. március 18-án került sor a „Papír,

fém, mûanyag vagy üveg, szelektív

gyûjtôben a helyed!” nevet viselô, szelektív

hulladékgyûjtéssel és újrahasznosítással

kapcsolatos projektnapra.
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z ál lás hely re ki írt pá lyá zat ered mé -
nyes volt. A fel ada tot egy olyan
sze mély lát ja el, aki ezen a te rü -

le ten már 20 éves gya kor lat tal ren del ke -
zik. Az aláb bi ak ban az ô be mu tat ko zá sát
ol vas hat ják.

Üd vöz lök min den kit! Sil man At ti la
va gyok, köz sé günk köz te rü let-fel ügye -
lô je.

Né hány szó ban a mun kám ról: a köz -
te rü let-fel ügye lô in téz ke dé si jo go sult -
ság gal fel ru há zott hi va ta los sze mély. Jo -
go sult iga zol tat ni, egyes sza bály sér té si
ügyek ben el jár ni, az ön kor mány za ti tu -
laj do nú in gat la nok va gyon vé del mé ben
részt ven ni.

Jó ma gam is he lyi la kos va gyok, 1996
óta la kom Nyár egy há zán. Eb bôl ki fo lyó lag
va la me lyest is me rem a he lyi prob lé má -
kat, és az ön kor mány zat köz biz ton sá got
ja ví ta ni szán dé ko zó egyik in téz ke dé sé nek
ré vén le he tô sé get kap tam ar ra, hogy – a
tör vé nyi leg és az ön kor mány za ti ren de le -
tek ben sza bá lyo zott ese tek ben – a jog kö -
ve tô több ség rend irán ti igé nyét szem
elôtt tart va ren de zet teb bé, él he tôb bé te -
gyem te le pü lé sün ket. Cé lom, hogy
együtt mû köd ve a he lyi pol gár ôr ség gel és
a rend ôr ség gel, a ha tás kö röm be tar to zó
la kos sá gi prob lé mák ra meg ol dást ke res -
sek, és azo kat meg szün tes sem.

Szak mai ön élet raj zom ré sze ként meg -
em lít ve el mond ha tom, hogy 1996 óta a
Fô vá ro si Ön kor mány za ti Ren dé sze ti Igaz -
ga tó ság nál dol go zom je len leg, mint szol -
gá lat ve ze tô, ko ráb ban, mint köz te rü let-
fel ügye lô majd szol gá lat ve ze tô-he lyet tes.

Az el múlt idô szak ban több na pon ke -
resz tül je len vol tam a reg ge li és dél utá ni
idô szak ban az is ko la kör nyé kén, mi vel
idô sza ko san ez az egyik leg na gyobb for -
gal mú te rü let te le pü lé sün kön. Egy al ka -
lom mal rend ôr és pol gár ôr is a hely szí nen
volt. A ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy a
több ség jog kö ve tô ma ga tar tást ta nú sí -
tott, de még így is van nak, akik saj ná la -
tos mó don gép jár mû vük kel sza bály sér -
tést el kö vet ve áll nak meg ar ra az idô re,

amíg ki te szik gyer me kü ket az is ko lá nál.
A sza bály sér té sük kel bal eset vesz élyes
hely ze te ket te rem te nek, il let ve más gép -
jár mû ve ket is sza bály sér tés re kény sze rí -
te nek. A gép jár mû bôl tör té nô ki szál lást
kö ve tô en gyer me kü ket az út tes ten kí sé -
rik/kül dik át, nem a gya lo go sát ke lôn. Tu -
dom, hogy ezek a mû ve le tek pár pil la na -
tot vesz nek csak igény be, ugyan ak kor
mind bal eset vesz élyes és sza bály sér tés
is. Ezért ja vas lom, hogy a biz ton sá gos
köz le ke dés ér de ké ben tart sák be a jog -
sza bá lyo kat.

A gép jár mû vel köz le ke dô kön kí vül meg -
em lí te ném még a pó ráz nél kü li, kó bor
ebek gaz dá it is, akik nek a ku tyái több
gyer mek ben ri a dal mat kel te nek, va la mint
az il le gá li san sze me tet el he lye zô ket.

A fen ti ügy tí pu sok ke ze lé sén fe lül az
egész te le pü lés re ki ter je dô jár ôr szol gá la -
tot el lát va igyek szem min den hely re el jut -
ni, és mi nél in kább meg is mer ni a la kos -
sá got és a se gít sé gük re len ni.

SIL MAN AT TI LA

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.

köz te rü let-fel ügye lô jo go sult az in téz ke dé sé vel érin -
tett sze mély sze mély azo nos sá gát meg áll apí ta ni,

iga zol tat ni. A fel ügye lô az in téz ke dé se vagy az el já rá sa
szem pont já ból lé nye ges kör nye zet rôl és kö rül mény rôl,
tárgy ról kép fel vé telt, hang fel vé telt, kép- és hang fel vé telt
ké szít het.

LE HET SÉ GES IN TÉZ KE DÉ SEK:

• sza bály sér té si el já rás kez de mé nye zé se fel je len tés sel;

• köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás kez de mé nye zé se;

• hely szí ni bír ság ki sza bá sa;

• a gép jár mû ve ze tô tá vol lé té ben ki sza bott hely szí ni bír ság al kal ma zá sa;

• üzem kép te len vagy sza bály ta la nul el he lye zett gép jár mû köz te rü let rôl tör té nô
el tá vo lí tá sa;

• a kö zú ti köz le ke dés ben részt ve vô köz tisz ta sá gi sza bá lyo kat, to váb bá me gál lás -
ra, vá ra ko zás ra vagy táb lá val jel zett be haj tá si ti la lom ra vagy kor lá to zás ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat meg sze gô jár mû vet meg ál lít hat ja és fel tar tóz tat hat ja;

• ru há zat, cso mag és jár mû át vizs gá lá sa, va la mint jár mû fel tar tóz ta tá sa, ha ala -
po san fel té te lez he tô, hogy a jog el len esen meg sze re zett do log így fel lel he tô;

• a tám adás ra vagy ön ve szély oko zás ra al kal mas tárgy, va la mint a köz igaz ga tá si,
sza bály sér té si vagy a bün te tô el já rás ról szó ló tör vény alap ján le fog lal ha tó, bi zo -
nyí ték ként fel hasz nál ha tó do log át vé te li el is mer vény el le né ben tör té nô ide ig le -
nes el vé te le az el já ró ha tó ság nak tör té nô át adá sig;

• épü let, lé te sít mény és egyéb va gyon tárgy ôr zé se, jog el len es cse lek mény foly ta -
tá sá nak meg aka dá lyo zá sa;

• tet ten ért sze mély vissza tar tá sa, bûn cse lek mény gya nú ja ese tén elô ál lí tá sa;
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A
kor mány ren de let alap ján ti los kis tes tû ebet tíz, köz epes
tes tût ti ze nöt, nagy tes tû ku tyát húsz négy zet mé ter nél
ki sebb te rü le ten tar tó san tar ta ni.

A ren de let ér tel mé ben ti los ge rin ces ál la tot kör ala pú ka lit ká -
ban vagy gömb ala kú ak vá ri um ban, és ge rin ces ál lat ki fej lett
egye dét har minc li ter nél ki sebb ûr tar tal mú tér ben tar ta ni.

Ren del kez tek ar ról is: a ku tya-, a macs ka- és a gö rény köly -
kök nek nyol che tes ko ru kig az any juk mel lett kell ma rad ni uk.

A ren de let ki mond ja, hogy a ku tyák far kát csak az ál lat hét -
na pos ko rá ig sza bad kur tí ta ni.

2013. ja nu ár 1-jé tôl a 4 hó na pos nál idô sebb ebek csak
trans pon der rel (bôr alá ül te tett mik ro chip) meg je löl ve tart ha tó ak.

Az ál lat vé del mi bír ság alap össze ge 15 ezer fo rint ra emel ke dett.

A ve szett ség el le ni vé de ke zés rész le tes sza bá lya i ról szó ló
164/2008.(XII.20.) FVM rend. 4.§ (1) be kez dé se ér tel -
mé ben 2015. áp ri lis hó nap ban ke rül sor a kö te le zô
ve szett ség el le ni EBOL TÁS RA Nyár egy há zán.

Az ak ci ós ebol tás idô pont jai, és he lyei a kö vet ke zôk:

áp ri lis 13. szer da: 09-11 óra: Ál lat or vo si ren de lô –
Pe tô fi Sán dor út 7.

15-16 óra: Szen tim re te lep – Ol tó pont
16-17 óra: Fel sô nyá regy há za, 

Lá zár út – Ol tó pont

áp ri lis 20. szer da: 16-17 óra: Ál lat or vo si ren de lô –
Pe tô fi Sán dor út 7.

Az ebol tás dí ja: 3500,-Ft/eb

A ta va lyi ebol tá si köny ve ket fel tét len hoz zák el,
mert új köny vet ill. pót lást csak té rí tés el le né ben
(500,-Ft/könyv) tu dunk ki ál lí ta ni.

Kér jük, hogy hi gi é ni ai okok mi att a ku tyá kat az nap
ne etes sék meg!

Az ebol tást más idô pont ban is el le het vé gez tet ni,
ház nál te le fo nos egyez te tés után, vagy az ál lat or vo si
ren de lô ben, ren de lé si idô ben (Nyár egy há za, Pe tô fi
Sán dor út 7.).

Te le fon: 06 (70) 317-1035
Ren de lés: hét fô tôl-pén te kig 18-19 óra kö zött.

DR. TA MÁS KA IST VÁN I ÁL LAT OR VOS

A bír ság mér té ké nek meg áll apí tá sá hoz az ál lat vé del mi bír ság
alap össze gét a jog sér tés kö rül mé nye i tôl füg gô en fel szo roz zák.

Bün te tés ki sza bá sá nál a leg ma ga sabb, 10-es szor zót ak kor
kell al kal maz ni, ha va la ki az ál lat éle tét el fo gad ha tó ok vagy kö -
rül mény nél kül ol tot ta ki, ál la tot kín zott; az ál lat tu laj don jo gá val,
tar tá sá val fel ha gyott, az ál la tot elûz te, el hagy ta, ki tet te. Ez eset -
ben a bír ság össze ge szá zöt ve ne zer fo rint.

Ugyan csak szá zöt ve ne zer fo rint ra kell bün tet ni azt, aki ál la tot
em ber re vagy ál lat ra uszí tott, ál lat vi a dal ra ido mí tott, ál lat vi a dalt
szer ve zett, tar tott, ar ra fog adást szer ve zett, azon köz re mû kö -
dött, részt vett, fog adást kö tött, ál lat vi a dal cél já ra ál la tot te -
nyész tett, kép zett, ido mí tott, for gal ma zott, vagy épü le tet, föld -
te rü le tet, esz közt ren del ke zés re bo csá tott.

Ha több té nyál lás együtt áll fenn, ak kor a bün te té sek össze -
adód nak, így szél sô sé ges eset ben akár több szá ze zer fo rin tos
bír sá got is ki le het szab ni.

Nyáregyházi Vágóhídra 
segédmunkásokat keresünk 

azonnali kezdéssel.
Érdeklôdni a következô telefonszámon lehet: 

+36 (70) 301-4818
Komádi Csibe Kft. 

2723 Nyáregyháza, Kölcsey Ferenc út 134.

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

ÉRTESÍTÉS 
EBOLTÁSRÓL

A
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té li szü ne tet kö ve tô en, új ra meg -
telt élet tel, vi dám nyüzs gés sel,
zson gás sal, az óvo da épü le te,

ud va ra. A gyer me kek iz ga tot tan me sél ték
a ka rá cso nyi, szil vesz te ri él mé nye i ket
és öröm mel vet ték bir tok ba az új já ték -
sze re ket.

Meg ér ke zett a ré gen várt ha va zás is,
így min den ki ki pró bál hat ta a hó go lyó zást
és „hó an gyal ká zást”, no meg elô ke rül -
het tek vég re a szán kók, kor cso lyák is.
Saj nos az ilyen kor szo ká sos be teg sé gek
is meg je len tek, egy idô re, je len tô sen le -
csök kent ve a cso port lét szá mo kat.

Ja nu ár ban, mint min den év ben, le -
zaj lot tak a tan kö te le sek is ko la é rett sé gi
vizs gá la tai és a fog adó ó rák, me lyek nek
ke re té ben az óvo da pe da gó gu sok tá jé koz -
tat ták a szü lô ket az ered mé nyek rôl.

Feb ru ár ban el kez dôd tek a far san gi elô -
ké szü le tek. A kéz mû ves fog lal ko zá so kon
de ko rá ci ó kat, álar co kat, jel me ze ket ké -
szí tet tünk a gyer me kek kel és ter mé sze -
te sen a pi te, il let ve a fánk sü tés sem
ma radt el. A gye re kek szor gal ma san ta -
nul ták a tél bú csúz ta tó éne ke ket, ver se -
ket és a kü lön bö zô tánc lé pé se ket.

Feb ru ár 12-én, dél elôtt, a Szü lôi Kö -
zös ség gel egyez tet ve, „zárt” far san gi mu -
lat sá got tar tot tunk az óvo dá ban. A gye re -
kek és az óvo da dol go zói tar ka-bar ka
mas ka rák ba búj tak és már reg gel, kez de -
tét vet te a mó ka, ka ca gás. A cso por tok
fel vo nul tak a tor na szo bá ba, ahol nagy
taps köz epet te, min den gyer mek be mu -
tat hat ta jel me zét, majd kö vet ke zett az
iga zi mu lat ság. Ki csi és nagy együtt jár ta
a tán cot az „Itt a far sang áll a bál!”,

„Hopp Ju lis ka, hopp Ma ris ka…”, „Há -

rom lá bú gör be szék…” kez de tû da lok ra.
Min den ki szá má ra ma ra dan dó él mé nyek -
kel te li, jól si ke rült dél elôtt volt!

Eb ben az idô szak ban tar tot tuk az ily kor
szo ká sos cso por tos szü lôi ér te kez le te ket
is, ame lye ken az el sô fél év ese mé nye it,
ta pasz ta la ta it, il let ve a kö vet ke zô idô -
szak ra ter ve zett prog ra mo kat, te en dô ket
be szél tük meg a je len lé vô szü lôk kel.

Feb ru ár 18-án, ha gyo má nya ink hoz hí -
ven, is mét sor ke rült a „ki sze báb” ége -
tés re. A gye re kek ha tal mas lel ke se dés sel
se gí tet tek ki töm ni és fel öl töz tet ni a szal -
ma bá bot, me lyet az tán csör gés-zör gés,
du dá lás, do bo lás kí sé re té ben vit tünk ki
az óvo da mö göt ti üres tér re. Óri á si ová ció
köz epet te gyúj tot tuk meg, mi köz ben han -
go san skan dál tuk ver se in ket, né pi rig mu -
sa in kat: „Haj ki ki sze, haj hô, itt van már

az idô, ki visszük a be teg sé get, be hoz zuk

az egész sé get, haj ki ki sze, haj!”

Na gyon re mél jük, hogy ez zel is si ke rült
elûz nünk a hi deg te let, sö tét sé get, be -
teg sé get, gon dot és bajt min den ki ott ho -
ná ból, úgy hogy jö het vég re a vár va-várt,
me gú ju lást ho zó Ta vasz!

BUN TA ZSÓ FIA IN GE BORG

ÓVO DA PE DA GÓ GUS

ét éves ko ra kö rül a kis gye rek ön ál -
ló so dá si, ér vé nye sü lé si igé nyei meg -
erô söd nek, ezt az idô sza kot ne vez -

zük ún. dac kor szak nak. Egye dül sze ret ne
min dent csi nál ni, min den ér dek li, meg -
érint, meg íz lel, szét szed, amit csak le het.
Aka ra ta, el le nál lá sa nö vek szik szü le i vel
szem ben ha nem te he ti, amit ô akar. Jó,
ha a gyer mek aka ra tos sá gát, ön ál ló sá gi
tö rek vé se it egész sé ges kor lá tok mel lett
se gít jük, tá mo gat juk. Ha meg ta pasz tal -
hat ja, hogy pl.: ki öm lik a ka kaó, ha fel -
dön ti a po ha rat, össze tö rik a tá nyér, ha le -
ej ti, eb bôl ta nul. A kis gyer me kek pró bál -
ko zá sai kez det ben ügyet le nek, eset leg
hossza dal ma sak. Gyak ran ta pasz tal ni,
hogy a szü lô tü rel met len sé ge aka dá lyoz za
a gyer me ket ön ál ló sá gá nak ala ku lá sá ban,
haj la mo sak a gye rek he lyett el vé gez ni a
te vé keny sé get („hagyd, majd én…, menj

in kább ját sza ni… ne lá bat lan kodj itt…

most nincs idôm el ma gya ráz ni… meg mu -

tat ni… most ne kín lód junk, si et nünk

kell...” stb.), így elô for dul hat, hogy ké -
sôbb al kal mat lan nak fog ja érez ni ma gát
a fel ada tok el vég zé sé re, bá tor ta lan ná
vál hat.

Job ban elô se gí ti a fej lô dé sü ket, ha in -
kább biz tat juk, vagy kis se gít sé get adunk
a te vé keny ség el vég zés hez. Ami kor a
gyer mek kel be szél ge tünk, tu da to san al -
kal ma zunk po zi tív mon da to kat, hi szen
ezek erô sen hat nak a jö vô be li vi sel ke dé -
sük re (pl.: „ha meg pró bá lod, biz to san si -

ke rül!”). A gyer me kek ön ál ló so dá si tö rek -
vé se it a szü lôk túl zott ag gó dá sa is vissza -
vet he ti. Ha nem tilt juk el min den, akár
vesz élyes sé vál ha tó do log tól, in kább
igyek szünk meg ta ní ta ni al kal ma zá su kat,
ko rá nak meg fe le lô szin ten el ma gya ráz zuk,
meg mu tat juk, együtt ki pró bál juk, ak kor
gyer me künk ön ál ló sá gi tö rek vé se it ez zel is
se gít het jük. De az egész sé gét ko mo lyan
vesz élyez te tô dol go kat egy ér tel mû en és
ha tá ro zot tan til ta nunk kell, hisz mi va -
gyunk ér te a fe le lô sek.

A kis gye rek nek az ön ál ló sá ga fo lya ma -
tos ki a la ku lá sá hoz idô re van szük sé ge.
Ele gen dô re ah hoz, hogy érez hes se, együtt
va gyunk ve le, szá mít hat ránk, ha meg -
akad. Mer jen se gít sé get kér ni, ha va la mi
nem si ke rül. Mér le gel jünk, ami kor a ne ki
szánt fel ada to kat meg ha tá roz zuk: ké pes-e

rá, ér ti-e mit sze ret nénk. Pró bál juk tü re -
lem mel meg ér tet ni ve le szó ban, hogy mit,
mi ért te szünk. Min dig meg kell ma gya ráz -
ni ne ki az össze füg gé se ket. Így fog ja el sa -
já tí ta ni fo ko za to san az okok, össze füg gé -
sek lé nye gét („ha sap ka nél kül fogsz ki -

men ni, meg fáz hatsz és be teg le szel!”).

Ne mond juk ki he lyet te a dol gok meg ol dá -
sát – ve zes sük rá gon dol kod ta tó, rá ve ze tô
kér dé sek kel (pl.: „sze rin ted mi tör tén het,

ha fel má szol az ab lak ba?”). Bíz zuk meg
ap ró fel ada tok kal, di csér jük, is mer jük el
az ered mé nye it si ker él mény hez jut tat va,
ön bi zal mát erô sít ve. Bíz zunk ben ne, ne
be csül jük alá már meg lé vô ké pes sé ge it.
Ez zel fe le lôs ség vál la lá sát, ön ér té ke lé sét
erô sít jük. Ma ga biz to sab bá vá lik és bíz ni
fog ô is ma gá ban.

Az óvo dai ne ve lés so rán nem je lent
gon dot, hogy nem egy for ma szin ten és rit -
mus ban te vé keny ked nek a ki csik, az a
fon tos, hogy ön ma guk hoz ké pest fej lôd je -
nek. Az ön ál ló sá guk mér té ké nek fo lya ma -
tos fo ko zá sa biz to sí tott az óvo dai min den -
na pok so rán. A cso port elô re meg ter ve -
zett na pi rend jé ben tá gabb idô ke re tet szá -
nunk va la mennyi gon do zá si fel adat ra.
Igyek szünk min den kis gye rek nek egyén re
szó ló fi gyel met szen tel ni. Ér tô, ér zô fi gye -
lem mel, em pá ti á val, és tü re lem mel ne vel -
jük ön ál lób bá, fel sza ba dul tab bá, ki e gyen -
sú lyo zot tab bá a gyer me ke ket.

Ha min dezt me leg, nyu godt lég kör ben,
tü rel me sen tesszük, ak kor nyi tott, ki e gyen-
sú lyo zott, ma ga biz tos, ön ál ló gyer mek ké
ne vel jük, aki majd ha ma rabb ké pes be-
il lesz ked ni, szo ci a li zá lód ni éle te el sô kö -
zös sé ge i be, tár sai kö zé.

SZE GE DI KÁ ROLY NÉ I ÓVO DA PE DA GÓ GUS

NYÁR EGY HÁ ZI NAP SU GÁR ÓVO DA

TA GÓ VO DÁ JA – SÜ NI CSO PORT

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

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.

12 I   NYÁRFALEVÉL I   2016. MÁRCIUS 2016. MÁRCIUS I   NYÁRFALEVÉL I   13

JANUÁR ÉS FEBRUÁR A KÖZPONTI ÓVODÁBAN A gyermekek önállóságának 
fejlesztése óvodáskorban

A

K

ÓVODAI ÉLET ÓVODAI ÉLET



er nu la Ist ván, az az „Bat boy” csu -
pán 2014-ben kez dett be le az
au tó ver seny zés be, azon ban kar ri er -

je rend kí vü li gyor sa ság gal ívelt fel fe lé.
Már ver seny zé sé nek el sô évé ben a do bo -
gó má so dik fo ká ra lé pett, 2015-ben pe -
dig már ma gá é nak tud hat ta a Ma gyar-,
és az Eu ró pa-baj no ki cí met is. Na de
hon nan is in dult min dez?

Ist ván ko ráb ban há rom évig ama tôr go -
kar to zott, eköz ben ka te gó ri á já ban or szá -
gos má so dik he lyet szer zett ma gá nak.
Ké sôbb Ist ván egyik jó ba rát já nak fia –
aki gyer mek ko ra óta az au tó sport bû vö le -
té ben él – sze ret te vol na ki pró bál ni ma -
gát az au tó ver seny zés vi lá gá ban. A fi a ta -
lem ber ta ní tá sá ra, au tós kar ri er jé nek tá -
mo ga tá sá ra Ist vánt kér ték fel, aki vé gül
ma ga is be ült az 1,6 li te res Su zu ki Swift
kor má nya mö gé, és ô is el kezd te ró ni a
kö rö ket a Hun ga ro ring, a Pan nó ni a ring, a
Slo va ki a ring, a Salz burg ring és a Red Bull
Ring pá lyá in ren de zett so ro zat ban.

Köz sé günk szü löt té nek nem csak a si ke -
rek re, ha nem a „mû vész név re” se kel lett
so kat vár nia. Tör tént ugyan is az el sô elô -
sze zon be li tesz ten, hogy olyat bu kott,
hogy Su zu ki ja a te te jé re bo rul va állt meg,
majd hosszabb ide ig így ma rad va, ülé sé -
ben fej jel le fe lé be csa tol va vár ta a pá lya -

mun ká sok se gít sé gét. Az ijedt sé gen kí vül
na gyobb baj sze ren csé re nem tör tént, sôt,
még egy kre a tív név adás ra is okot adott
az eset. In nen tôl kezd ve kezd ték tár sai Ist -
vánt De ne vér nek szó lí ta ni, az óta pe dig
Su zu ki ján is ott dí sze leg a „Bat boy” fe li rat.

2014-ben Ist ván, mint Su zu ki-pi ló ta, in -
ten zív fel kész ülé si idô szak után ve tet te be -
le ma gát a ver seny zés be. Az ala pos elô ké -
szü le tek nem vol tak hi á ba va ló ak, ugyan is
De ne vér az elô ze tes el vá rá so kat messze

fe lül mú ló ered mé nye ket pro du kált el sô fu -
ta ma in. A do bo gó al sóbb fo ka it ha mar el -
ér te, s mi u tán több ször is má so dik, har -
ma dik he lyen vég zett a fu ta mo kon, ed di gi
tel je sít mé nyei tu da tá ban ma ga sabb ba bé -
rok ra tört: sze re tett vol na fu tam gyôz tes -
ként ki ke rül ni az össze csa pá sok ból. A pul -
pi tus leg fel sô fo kát azon ban min den erô -
fe szí té sé re el len ére 2014-ben még nem
si ke rült meg hó dí ta nia. A so kak ál tal meg -
ér de melt nek tar tott el sô fu tam gyô ze lem
hol ilyen, hol olyan okok, több ször raj ta kí -
vül ál ló okok mi att el ma radt. „Bat boy”
több ször érez het te úgy, hogy min den
össze es kü dött el le ne, hi szen nem egy al -
ka lom mal me rül tek fel ver seny au tó já nál
mû sza ki prob lé mák (pl. nem mû kö dô fék),
volt, hogy le tört az au tó ja há tul ja, más kor
egy út ra té vedt nyúl tet te tönk re a víz hû tô -
jét, több ször pe dig a szesz élyes idô já rás,
vagy a nem fa ir küz de lem aka dá lyoz ta az
ab szo lút gyô ze lem ben.

A 2014-es sze zon vé gén Ber nu la Ist -
ván így nyi lat ko zott: „Ret te ne te sen saj ná -

lom, hogy nem si ke rült fu ta mot nyer nem

az el sô sze zo nom ban, mert szá mos al ka -

lom mal kar nyúj tás nyi ra vol tam a do bo gó

leg fel sô fo ká tól (…). Az csak rész ben je -

lent vi gaszt, hogy ezüs tér mes ként zár tam

a baj nok sá got.”

A hôn áhí tott si ker 2015-ben kö vet ke -
zett be. Nem is cso da, hi szen azt tu da tos
kész ülés, rá han go ló dás elôz te meg: „A

hosszú té li idô szak ban volt al kal mam

ele mez ni a ta valy tör tén te ket és igye kez -

tem okul ni az el sô sze zo nom ta pasz ta la -

ta i ból. Sok dol got si ke rült át ér té kel nem

és úgy ér zem, hogy meg erô söd ve vág ha -

tok ne ki az idei év nek. A fel kész ülé sünk

las san az utol só, leg fon to sabb sza ka szá -

hoz ér, így azon va gyok, hogy az évad nyi -

tó ra tö ké le tes for má ban le gyek én is, az

au tóm is, mert sze ret ném be pó tol ni min-

d azt, ami ta valy az erô fe szí té se ink el le-

n ére nem si ke rült.” – fo gal ma zott még
a 2015-ös sze zon ele jén Ist ván. Nos, a
szem élyes el vá rá sok nak több szö rö sen
ele get té ve, bô ven si ke rült be pó tol nia
mind azt, amit 2014-ben nem si ke rült el -
ér nie. Im má ron „Bat boy” egy Ma gyar-, és
egy Eu ró pa-baj no ki cím mel büsz kél ked -
het az egyes fu ta mo kon el ért rend kí vü li
tel je sít mé nyek ré vén. Ist ván nem min -
den na pi ma nô ve re ket haj tott vég re: ha
kel lett, a he te dik hely rôl raj tol va egy kör
után ô ve zet te az au tó sort; az idei sze -
zon zá rón pe dig az utol só kör ben, ko pott
gu mi kon is meg fu tot ta a leg gyor sabb ver -
seny kört, amely utó lag az Eu ró pa-baj no ki
cí met je len tet te szá má ra!

Ist ván 2016-ban le he tô sé ge i hez mér -
ten sze ret ne benn ma rad ni a pá lya au tós
ver se nyek kör for gá sá ban. Leg va ló szí nûbb
azon ban, hogy az idei évet csa pat tár sa
fej lesz té sé re, tá mo ga tá sá ra for dít ja, mel -
let te pe dig né hány ver seny ere jé ig egy jó -
val erô sebb, hát só ke rék haj tá sú ka te gó ri -
á ban igyek szik fel ké szül ni a 2017-es sze -
zon ra, ahol egy újabb, még na gyobb ki -
hí vást je len tô már ka ku pá ban in dul hat
harc ba a baj no ki cí mért.

Kí ván csi an vár juk a fej le mé nye ket, és
ezú ton kí vá nunk mi is sok si kert ne ki az
el kö vet ke zô meg mé ret te té sek re!

FÁ BI ÁN FE LÍ CIA

Gondolták volna, hogy községünk tehetségei közt
tarthatunk számon egy Európa-bajnok autóversenyzôt?

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.
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A Nyári Keresztyén
Ifjúsági Alapítvány

bemutatkozó 
és beszélgetô estéje

B

SPORT, SZABADIDÔ KÖZÖSSÉGI ÉLET

már két éve lé te zô ala pít vány a re for má tus egy ház ég isze alatt mû kö dik,
nyár egy há zi re for má tus fi a ta lok ból áll. Ala pít vá nyunk azért jött lét re, hogy
if jú sá gi prog ra mo kat szer vez zen a nyár egy há zi fi a ta lok szá má ra. Hisszük,

hogy a Jó is ten min den fi a tal hoz szól, min den kit öröm te li élet re hív. Így cé lunk,
hogy al kal ma in kon és nyá ri tá bo ra ink ban olyan kö zös ség ben le hes se nek a he lyi
fi a ta lok, ahol nem csak jól ér zik ma gu kat, ha nem a Jó is ten sze re te té vel és ke gyel -
mé vel is meg is mer ked het nek.

Rend sze re sen – há rom he ten te pén te ken ként – szer ve zünk film klu bot, ahol
a film után be szél ge tünk, meg oszt juk egy más sal gon do la ta in kat. Min den hé ten
csü tör tök es te 19:30-tól fo ciz ni já runk az ál ta lá nos is ko lá ba.

Tes ti és lel ki fel üdü lés ben le het ré sze an nak, aki el lá to gat ki rán du lá sink ra, bar lang -
tú rá ink ra.

Min den nyá ron há rom tá bort szer ve zünk. Idén ezek re a tá bo rok ra tudsz je lent -
kez ni: Nap köz is tá bor (jú ni us 20-24.), Ba la ton-ke rü lô brin gás tá bor (jú li us 4-9.),
eve zôs tú ra Po zsony tól a Szi get kö zig (jú li us 18-26.).

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ked ves nyár egy há zi fi a talt. Ha sze -
ret nél ró lunk és prog ram ja ink ról töb bet hal la ni csat la kozz fa ce bo ok cso -
por tunk hoz!

A

SUZUKI SWIFT KUPA
EURÓPA-BAJNOK 
NYÁREGYHÁZÁN!



in de zek mel lett lát hat juk az em be ri fe le lôt len ség, bé -
két len ség, el len sé ges ke dés ben nün ket sem kí mé lô ha -
tá sát. Aka rat la nul, és szin te ész re vét le nül vá lunk a ha -

tal mi har cok ál do za ta i vá. Szak mai, szak szer ve ze ti, gaz da sá gi és
po li ti kai kér dé sek vesz nek kö rül ben nün ket, és ha meg fo gal -
maz zuk vé le mé nyün ket, óha tat la nul va la ki mel lett, vagy va la ki
el len kény sze rü lünk ál lást fog lal ni.

Nem von hat juk ki ma gun kat ezek ha tá sa alól, mi vel eb ben a
vi lág ban élünk. Ha pe dig min de zek mel lé ke resz tyén hi tün ket is
meg pró bál juk oda ten ni, még ne he zebb hely zet be ke rü lünk, hi -
szen nem csak sa ját lel ki is me re tünk és a tár sa dal mi er kölcs
alap ján pró bá lunk mér le gel ni, ha nem azon is te ni rend alap ján
is, mely hi tünk évez re des alap ja.

A böj ti idô szak (Hús vét ün ne pe elôt ti negy ven nap) kü lö nös
le he tô sé get kí nál min da zok szá má ra, akik ér zik a je len kor sú -
lyát. Nem csak az egy há zi esz ten dô kör for gá sa ál lít meg ben -
nün ket – bár az sem mel lé kes –, ha nem an nak vé gig gon do lá sa,
ami kö rü löt tünk zaj lik.

„A ma gyar re for mok mû köd nek.” – hir de ti a kor mány za ti kam -
pány. Pró bál juk el fe lej te ni az el múlt évek gaz da sá gi vál sá gát
mind ha zai, mind vi lág gaz da sá gi vi szony lat ban. So kan van nak,
akik ott ho na i kat, au tó ju kat, mun ká ju kat, meg ta ka rí tott va gyo -
nu kat ve szí tet ték el a de vi za ár fo lya mok el sza ba du lá sa, a gaz da -
sá gi élet meg szo rí tá sai, a költ ség csök ken tô le épí té sek vagy a
bró ker cé gek fe le lôt len be fek te té sei mi att. A vál sá go kat azon ban
úgy lát szik, nem tud ja sem a vi lág, sem Ma gyar or szág fel szá -
mol ni.

Min den ki ke re si a bol do gu lá sát, az elô re ve ze tô utat – a me -
ne kü lés út ját, me lyen ma ga mö gött hagy hat ja a ne héz sé ge ket.
Az iga zi el len ség azon ban sok szor nem kí vül, ha nem ben nünk
van. Pon to sab ban mi ma gunk va gyunk az aka dá lyai a vál to zás -
nak. Sze ret nénk meg sza ba dul ni az „ár nya ink tól”, de hi á ba sza -
la dunk elô lük, nem tud juk le hagy ni ôket. A fé le lem ben nünk
van! Az erô fe szí té sek so rán egy re job ban ma gá ra a harc ra, a
küz de lem re, az el len ség re kon cent rá lunk. Hi á ba ol dunk meg
egy prob lé mát, lesz más, ami mi att nem tu dunk majd nyu god -
tan alud ni. Be teg ség, gyer me ke ink jö vô je, glo bá lis fel me le ge -
dés, köz biz ton ság.

A „harc nak” azon ban van egy má sik le he tô sé ge is. Ez pe dig:
a me gál lás. Egy ked ves kis tör té net sze rint (a cí mé re saj nos

nem em lék szem) a fô sze rep lô két ség be e set ten me ne kül az ôt
ül dö zô fu ra lé nyek tôl. Fe jé ben a leg ször nyûbb le he tô sé ge ket is
vé gig gon dol ja, amit tesz nek ve le, ha a ször nyek uto lé rik. Ere je
egy re fogy, vé gül nem bír ja to vább, és ki me rül ten áll meg: jöj jön
a ke ser ves vég. Az ül dö zôk oda ér nek, és ta nács ta la nul áll ják
kör be: ed dig még sen ki nem állt meg ne kik.

Gyö kössy End re pe dig ezt ír ja: „A leg fé lel me te sebb él mé nyek

ak kor vesz tik el fé lel me tes vol tu kat, ha nem me ne kü lünk elô lük,

ha nem szem be for du lunk ve lük és egé szen át él jük ôket.” Egy
má sik (a fé lel me ket és fáj dal ma kat ko moly ab ban ve vô) gon do -
la ta sze rint pe dig: „Ha fu tunk a fé le lem elôl, uto lér, be fog és ô

hasz nál min ket: ki hasz nál és el hasz nál. De ha szem be for du lunk

ve le, ak kor mi hasz nál juk fel a fé lel met, mint a sas a rá zú du ló

vi hart: szem be for dul ve le és fö lé be emel ke dik – ép pen a vi har

ere je se gít sé gé vel. Min den le gyô zött fé le lem fel fe lé emel!”

Sok szor a kül sô kö rül mé nyek kény sze rí te nek me gál lás ra, ami -
kor már nincs le he tô ség to vább fut ni, me ne kül ni. Ilye nek a be -
teg ség, a gyász, de ilye nek az eg zisz ten ci á lis krí zi sek is, ame lye -
ket hol könnyeb ben, hol ne he zeb ben élünk meg. Ám meg áll ha -
tunk tu da to san is. Ak kor, ami kor eszünk be jut. Ak kor, ami kor
úgy dön tünk: elég. Nem aka rok to vább ro han ni. A For rest Gump
cí mû film fô sze rep lô je jut eszem be – aki mi u tán vé gig fu tot ta a
kon ti nenst, és so kan csat la koz tak hoz zá min den fé le ide o ló gi át

kap csol va fu tá sá hoz – egy szer csak meg állt, és sen ki sem ér tet -
te mi ért. Min den ki va la mi kü lö nös ma gya rá za tot várt, ô pe dig
csak annyit mon dott: „El fá rad tam.”

Sza bad ne künk is meg áll nunk, ha el fá ra dunk. Sza bad mást
ten nünk, mint ed dig tet tünk. Sza bad a zaj tól fél re hú zód va csen -
det ke res nünk. Ki kap csol ni a té vét, szá mí tó gé pet, rá di ót, te le -
font és he lyet te ol vas ni, gon dol kod ni, vagy akár sem mit sem
ten ni, csak en ged ni, hogy Is ten vé gez ze a mun ká ját ben nünk,
kö rü löt tünk.

A böjt a me gál lás ide je, hogy a vé gén va ló ban meg tör tén hes -
sen a cso da – a fel tá ma dás. Min dezt nem mi hoz zuk el, mint
ahogy a nap fel kel tét sem. Te ker get het jük az órát elô re-hát ra (ne
fe lejt sük: idén pont Hús vét kor lesz az óra ál lí tás!), éb red he tünk
ko rán vagy ké sôn, lát hat juk vagy sem, a nap fel kel te ak kor is
el jön. Sôt ak kor is, ha bo rús az ég, és a fel hôk tôl sem mit sem
lá tunk be lô le.

„Jó csend ben vár ni az ÚR sza ba dí tá sá ra.” (Je re mi ás si ral mai
3,26)

Rend sze res al kal ma ink:

Is ten tisz te let min den va sár nap 11:30-kor a temp lom ban
Gyer mek bib li a kör min den va sár nap 11:30-kor 
a gyü le ke ze ti te rem ben
Bib li a ó ra csü tör tö kön 18 óra kor a gyü le ke ze ti te rem ben

Jú ni us 27-e és jú li us 1-je kö zött Nap köz is Tá bor a gyü le -
ke ze ti te rem ben. Sze re tet tel hív juk és vár juk a gye re ke ket!
Je lent kez ni: Ko tyinsz ki né Szil vi nél (hi tok ta tó), va la mint Sel-
mec zi La jos Pé ter nél (lel kész) le het szem élye sen az is ko lá ban,
vagy te le fo non.

1%
A ci vil szer ve ze tek nek adott egy szá za lék mel lett fel ajánl -

hat ja adó ja má sik egy szá za lé kát is az egy há zak tár sa dal mi
szol gá la tá nak tá mo ga tá sá ra. Ez zel a ren del ke zé sé vel még
egy szer tá mo gat hat ja em ber tár sa it!

Jé zus ta nít vá nya i ként, az ál la mi és egy há zi tör vé nyek ke -
ret fel té te lei kö zött, kül de té sünk, el hí vá sunk alap ján vé gez -
zük a ránk bí zott szol gá la tot a vi lág ban. Ha Ön is se gít ne -
künk, át ha tó vá tud juk ten ni azt, ami ért mi, evan gé li ku sok
má sok, töb bek és job bak va gyunk eb ben a mun ká ban.

A gyü le ke ze te ink ben és kö zös sé ge ink ben fo lyó ér ték köz -
ve tí tô mun ká ról; az óvo dák ban, is ko lák ban mû kö dô, sze re -
tet ve zé rel te ne ve lés rôl és szín vo na las ok ta tás ról; a fo gya -
ték kal élôk és idô sek gon do zá sá ról; a rá szo ru ló csa lá dok, a
haj lék ta la nok, a bán tal ma zott anyák és gyer me ke ik se gí té -
sé rôl fo lya ma to san tá jé ko zód hat nak a www.evan ge li kus.hu
hon la pon.

Min dent meg te szünk azért, hogy LÁT HA TÓ AN EVAN -
GÉ LI KUS sá vál jon az az 1%, ame lyet Ön egy há zunk nak
ajánl fel.

Evan gé li kus hit- és er kölcs tan 
ok ta tás Nyár egy há zán

A 2016-2017-es ta név ben is lesz evan gé li kus hit- és er kölcs -
tan ok ta tás a nyár egy há zi is ko lá ban, va la mint óvo dá ban. Ez zel
kap cso lat ban a kö vet ke zôk re sze ret nénk fel hív ni a fi gyel met:
• Mi jel lem zi az evan gé li kus hit- és er kölcs ta nó rát?

Az evan gé li kus hit- és er kölcs ta nó rán fog lal ko zunk min da zok -
kal a té mák kal és kér dés fel ve té sek kel, ame lye ket az er kölcs -
ta nó ra tár gyal. Pél dá ul: Ki va gyok én? Hol a he lyem a csa lád -
ban, az is ko lá ban, a kö zös sé gek ben? Mit je lent a ha za sze-
re tet?
Min de ze ket a kér dé se ket azon ban a Bib lia ta ní tá sa és egy há -
zunk év szá za dos ha gyo má nyai alap ján vesszük sor ra, de más,
az éle tünk egé szé re vo nat ko zó kér dé sek rôl is ta nu lunk. Pél -
dá ul: Ho gyan ta pasz tal ha tó meg Is ten sze re te té nek ere je?
Mi tôl tel jes az éle tünk? Mi lyen ér té ke ket köz ve tít a Bib lia?

• Mit ta nít az evan gé li kus hit- és er kölcs ta nó rán a ta nár?
Az órá kon a di á ko kat az éle tük kér dé se in ke resz tül jut tat juk el
a Bib lia, va la mint az egy ház ta ní tá sá nak és tör té ne té nek is -
me re té hez. A tan anyag fel dol go zá sa so rán hang súlyt fek te -
tünk a szem élyes lel ki és ér zel mi fej lô dés elô se gí té sé re, to -
váb bá az er köl csi ér zék mé lyí té sé re is.

• Me lyek az evan gé li kus hit- és er kölcs ta nó rák fô té ma -
kö rei?
Jé zus éle té nek és ta ní tá sá nak meg is me ré se; ön is me ret; em -
be ri kap cso la tok; a kö zös ség és a kör nye zet je len tô sé ge éle -
tünk ben.

• Ki tart ja az evan gé li kus hit- és er kölcs ta nó rát?
A he lyi evan gé li kus egy ház köz ség lel ké sze vagy hi tok ta tó ja.

• Ki jár hat evan gé li kus hit- és er kölcs ta nó rá ra?
Bár ki vá laszt hat ja az evan gé li kus hit- és er kölcs tant. A je lent -
ke zés nek nem fel té te le sem a ke reszt ség, sem az evan gé-
li kus egy ház hoz tar to zás.

• Mi a je lent ke zés mód ja?
A szü lô nyi lat ko zik ar ról, hogy gyer me két sze ret né be írat ni az
evan gé li kus hit- és er kölcs ta nó rá ra. A le en dô el sôs gyer me -
kek szü lei a be i rat ko zás al kal má val (2016. áp ri lis 28-30.),
a le en dô ötö di ke sek szü lei pe dig 2016. má jus 20-áig je lez -
he tik dön té sü ket az ál ta lá nos is ko lá ban.

Sze re tet tel vár juk gyer me két 2016 szep tem be ré tôl 
az evan gé li kus hit- és er kölcs ta nó rá kon!

To váb bi rész le tes tud ni va lók: 
http://hi tok ta tas.lut he ran.hu/tud ni va lok

SEL MEC ZI LA JOS PÉ TER I LEL KÉSZ

Ma nap ság sok a bi zony ta lan ság. „A nem zet kö zi hely zet egy re 

fo ko zó dik” – idéz het nénk Vi rág elv társ sza va it Ba csó Pé ter Ta nú cí mû 

film jé bôl. Hol a fé le lem és a ret te gés tör ránk és ger jeszt ben nünk ko ráb ban 

so ha nem is mert in du la to kat, hol a döb be net és a ször nyû ség az em be ri (és még több ször

gyer me ki) sor sok ek ko ra mér té kû ki hasz ná lá sa lát tán. Újabb be teg sé gek tá mad nak 

(Zi ka ví rus), ami rôl még nem tud juk, hogy el ér nek, vagy el ke rül nek min ket. Ter mé sze ti

ka taszt ró fák (vi ha rok, föld ren gé sek, ára dá sok, bel vi zek) tör tén nek, ame lyek rend re 

érez te tik ve lünk ki csi sé gün ket, se bez he tô sé gün ket, ki szol gál ta tott sá gun kat.
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A MEGÁLLÁS ÁLDÁSA

M

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET
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RECEPTTÁR

EL KÉ SZÍ TÉS
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 alap-
lébe. 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.

EL KÉ SZÍ TÉS
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.

HOZ ZÁ VA LÓK
• 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

HOZ ZÁ VA LÓK
• 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

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

SPENÓTOS-TEJSZÍNES FETTUCCINE CSIRKÉVEL ÉS BAZSALIKOMOS PESZTÓVAL

KÖNNYÛ SPÁRGALEVES
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A be töl ten dô be osz tás ban el lá tan dó fel ada tok:
Az ôr-jár ôr társ rész-szak ké pe sí tés sel ren del ke zô hi va tá sos ál lo -
má nyú jár ôr tár sak ta pasz talt jár ôr ve ze tôk (men to rok) irá nyí tá sa
mel lett részt vesz nek a jár ôr szol gá la ti fel ada tok el lá tá sá ban,
ob jek tu mok ôr zé sé ben.

A fel vé telt nyert pá lyá zók 2016. jú ni us 1. hat állyal a Bu da -
pes ti Rend ôr-fô ka pi tány ság mun ka vál la ló ja ként fel nôtt kép zés
ke re té ben ke rül nek be is ko lá zás ra, mely nek so rán 5 hó na pos
kép zést és ered mé nyes vizs gát kö ve tô en ôr-jár ôr társ rész-szak -
ké pe sí tést sze rez nek. A kép zést si ke re sen tel je sí tôk a Bu da-
pes ti Rend ôr-fô ka pi tány ság hi va tá sos ál lo má nyá ba ke rül nek
ki ne ve zés re 1 év pró ba idô re.
• A fel vé telt nyert pá lyá zók a kép zés so rán mun ka vál la lói

(brut tó 129.000 Ft ga ran tált bér mi ni mum), a pró ba idô alatt
pe dig a rend vé del mi fel ada to kat el lá tó szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyá nak szol gá la ti jog vi szo nyá ról szó ló 2015. évi XLII.
tör vény sze rin ti il let mény re jo go sul tak.

• Fen ti e ken túl me nô en az 1/2016. (II.25.) BM uta sí tás alap ján
a fel vé telt nyert pá lyá zók brut tó 200.000 Ft/év ca fe té ria
jut ta tás ra jo go sul tak.

• A kép zés ide jé re na pi egy sze ri ét ke zést biz to sí tunk.

Mun ka vég zés he lye: Bu da pest
Mun ka idô rend: kép zés ide jén hi va ta li, a hi va tá sos ál lo mány ba
vé telt kö ve tô en ve zény lé ses.
Ru ha nor ma: egyen ru ha

A pá lyá zat fel té te le:
• fi zi kai al kal mas ság;
• pszi chi kai al kal mas ság;
• egész ség ügyi al kal mas ság;
• ki fo gás ta lan élet vi tel, il let ve hoz zá já ru lás an nak 

a szol gá la ti vi szony lé te sí té se elôt ti, va la mint 
a szol gá la ti vi szony fen nál lá sa alat ti el len ôr zé sé hez;

• bün tet len elô élet;
• bi zott sá gi el be szél ge té sen va ló al kal mas ság.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elônyt je lent:
• gép jár mû ve ze tôi en ged ély meg lé te;
• ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga;
• harc mû vé sze ti jár tas ság.

A pá lyá zat ra a köz zé té tel nap já tól le het je lent kez ni. A je lent -
ke zés ha tár ide je: 2016. áp ri lis 11.

Pá lyá za ti do ku men tu mok:
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó rész le tes ön élet raj zát,
érett sé gi bi zo nyít vá nyá nak má so la tát, va la mint a ki töl tött je lent -
ke zé si la po kat. A je lent ke zé si la pot a www.po li ce.hu hon lap ról
le het le töl te ni.

A pá lyá za tot elekt ro ni kus úton a 
to bor zo.brfk@bu da pest.po li ce.hu cím re, 

pos tai úton a BRFK Hu má ni gaz ga tá si Szol gá lat ré szé re
(1139 Bu da pest, Te ve u. 4-6.) le het meg kül de ni, 

vagy elô ze tes te le fo nos egyez te tés alap ján, 
szem élye sen is be le het nyúj ta ni a fen ti cí men.

A mun ka kör re, il let ve a fel vé te li el já rás ra vo nat ko zó rész le tes
fel vi lá go sí tást a BRFK Hu má ni gaz ga tá si Szol gá lat mun ka tár sai
ad nak hi va ta li mun ka i dô ben a +36 (1) 443-5000/31-595;
+36 (1) 443-5000/32-888 és a +36 (1) 443-5342-es 

te le fon szá mon, va la mint elekt ro ni kus úton, 
a to bor zo.brfk@bu da pest.po li ce.hu cí men.

A pá lyá zót a szak mai ve ze tôk szem élyes meg hall ga tást kö ve tô -
en írás ban ér te sí tik dön té sük rôl. A pá lyá za to kat a ki je lölt bí rá ló -
bi zott ság szak mai ja vas la ta alap ján Bu da pest Rend ôr fô ka pi -
tá nya bí rál ja el. Az ér vény te len, fel té te lek nek nem meg fe le lô,
il let ve ha tár idôn túl be nyúj tott pá lyá za to kat a Bu da pes ti
Rend ôr-fô ka pi tány ság Hu má ni gaz ga tá si Szol gá lat ve ze tô je ér de -
mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja.

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.

Budapest rendôrfôkapitánya
pályázatot hirdet

a Budapesti Rendôr-fôkapitányság állományába

Járôrtárs beosztás betöltésére

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK



999 Ft
kedvezmény 

20%
1390 Ft

kedvezmény 

20%

1890 Ft
kedvezmény 

20%

1590 Ft
kedvezmény 

20%
2099 Ft

kedvezmény 

15%

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!


