KÖZÖSSÉGI ÉLET

KÖZÖSSÉGI ÉLET

NYÁREGYHÁZI TÖRTÉNÉSEK KÉPEKBEN

MEGÚJULT A HÔSÖK TÉRI EMLÉKMÛ

A

hogyan korábbi számunkban hírt adtunk róla, a Hôsök terén álló I. világháborús emlékmû felújítására önkormányzatunk 1.500.000 Ft vissza nem térítendô pályázati támogatásban részesült. Annak érdekében, hogy a felújított emlékmûvel az elhunytak emléke elôtt méltó módon
tisztelegjünk, a település Képviselô-testülete közel
900 ezer Ft saját forrást is biztosított a megvalósításhoz. Így a meglévô emlékmû helyreállításán túl
annak környezete is megújulhatott.
A munkálatok során a kivitelezô megtisztította a
mûkô felületeket, átfaragta a két katonát és pótolta azok hiányzó részeit, átcsiszolta és átfaragta a
turulmadarat, felújította az obeliszken lévô kardokat és babérkoszorúkat, megtisztította a márványtáblákat, bevéste a hiányzó neveket. A nevek pótlása során új márványtábla, továbbá mészkôbôl újonnan készített Magyarország címer is elhelyezésre került. A régi zászlótartókat és zászlókat újakra cseréltük.
Az emlékmû körül térkövezés készült, a meglévô viacolor felület mindkét oldalára pedig virágokat ültettünk. Az emlékmû
elôtt két örökmécsest helyeztünk el, amelyhez áramvételi leheMészáros Sándor polgármester
a Hõsök napján

tôség is kialakításra került. Hogy a Hôsök terére látogatók megpihenhessenek, az emlékmû környezetében padokat is elhelyeztünk. Az éjszakai láthatóság érdekében az emlékmûvet reflektorokkal világítjuk meg.
Az átadására 2017. május 28-án, vasárnap
16.00 órakor került sor a Hôsök terén. Beszédet
mondott Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, Mészáros Sándor polgármester, Maszel László alpolgármester. Az egyházak részérôl a felújított
emlékmûvet Varga Sándor katolikus plébániai
kor mány zó, Ke le men Nor bert re for má tus és
Selmeczi Lajos evangélikus lelkész áldották meg.
Az elhunyt hôsök emléke elôtt tisztelegve az átadáson koszorút helyeztek el az önkormányzat
mellett az egyházak képviselôi, több civil szervezet, illetve magánszemélyek is.
Ne feledjük, hogy a világháborúkban elesett nyáregyházi hôsöknek ma is élnek leszármazottai a községben. Reményeink szerint
az elhunytaknak emléket állító oszlop ébren tartja a helyiek emlékezetét, hozzájárul értékeink és történelmünk erôsítéséhez.

Koszorúkba burkolózva

Köszönetnyilvánítás
A Kovács István Művelődési Házban június végén
közös ünnepség keretében köszöntöttük településünk
köztisztviselőit, egészségügyi dolgozóit, pedagógusait és az ő munkájukat segítő alkalmazottakat.

M
Pogácsás Tibor államtitkár úr koszorúzása

A diákok mûsora az
Összetartozás Napján

A kontúroknál kézügyességre is szükség volt
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MASZEL LÁSZLÓ I ALPOLGÁRMESTER

Új színvilág az iskola emeleti folyosóján

eszjár Mónika és Öhler Barbara kristálytisztán zengô népdalcsokorral, Czira Gergô színes elôadásmódjával, egy szép magyar mesével érdemelte ki a szûnni nem akaró vastapsot.
A Grácia hegedûtrió fergeteges koncertje után Mészáros Sándor polgármester úr köszöntötte az ünnepelteket. Beszédében kiemelte,
hogy tisztelet és elismerés jár mindannyiuknak azért az áldozatos és
felelôsségteljes munkáért, melynek nyoma láthatatlanul is ott van a mindennapokban.
Pedagógusaink, orvosaink, közalkalmazottaink és hivatali köztisztviselôink
olyan fontos hivatást végeznek, amit
nem lehet eléggé és nem lehet elégszer megköszönni. Az egyik legnehezebb feladatot vállalják nap mint nap:
emberekkel, embertársainkkal foglalkoznak. Oktatásukkal-nevelésükkel,
egészségükkel, ügyes-bajos hivatalos
dolgaikkal – tulajdonképpen végigkísérve az ember egész életét.
Ezt a munkát igyekezett önkormányzatunk e közös ünnepséggel és
egy estebéddel megköszönni,
melynek elfogyasztását követôen a résztvevôk jó hangulatú
beszélgetésekkel zárták a napot
és a tavalyi alkalom óta eltelt évet.

SZÍNEKBE BORULT
A NYÁREGYHÁZI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

A

Dulux Let’s Colour pályázatán nyertes iskola a helyi közösség részvételével festette ki az iskola auláját, valamint földszinti
és emeleti folyosóit. A több, mint 70 önkéntes között szerepeltek szülôk, pedagógusok és volt diákok is, akik vidám hangulatban, példaértékû
összefogást bemutatva vettek részt az eseményen.
A pályázati támogatásnak és a helyi összefogásnak köszönhetôen a gyerekek szeptembertôl egy
modern, kreatív környezetben kezdhetik majd a
tanévet, amely remélhetôen javítja hétköznapjaik
hangulatát és talán a teljesítményüket is.
A Let’s Colour Egyesület képviselôi is elégedetten távoztak, és nagyra értékelték a nyáregyháziak lelkesedését és kiemelkedô aktivitásukat.

LET’S COLOR EGYESÜLET
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A KÉPVISELÔ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN HOZOTT
FONTOSABB, LAKOSSÁGOT ÉRINTÔ DÖNTÉSEK
2017. április 25.

2017. június 15.

2017. július 25.

A Képviselô-testület

A Képviselô-testület

A Képviselô-testület

• hozzájárult ahhoz, hogy a Nyárfa Kft.
beszerezzen egy LDW-304G2 típusú
kistraktort feladatainak ellátásához.

• Kovácsné Maszel Anna pályázatát elfogadta, és 2017. augusztus 1. napjától
2022. július 31. napjáig terjedô idôszakra megbízta a Nyáregyházi Napsugár Óvoda vezetésével.

• elfogadta a Monori Hivatásos Tûzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját.
• elfogadta a településképi arculati kézikönyv elkészítése érdekében szükséges
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot.
• döntött a Nemzeti Kulturális Alap által
meghirdetett Közgyûjtemények Kollégiuma címzett pályázati felhívására pályázat benyújtásáról a Községi Könyvtár
eszközfejlesztése, korszerûsítése, valamint a 2017. évi Nyáregyháza Fesztivál
közmûvelôdési és közösségi programjainak megrendezése érdekében.
• döntött a „Környezettudatos Óvodáért”
Alapítvány létrehozásáról és elfogadta
annak alapító okiratát.
• a UPC-Nyáregyháza optikai hálózatfejlesztés I. ütemének megvalósításához
megadta a tulajdonosi és közútkezelôi
hozzájárulást.

2017. május 30.
A Képviselô-testület
• elfogadta az önkormányzat 2016. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
• elfogadta a 2016. évi belsô ellenôri tevékenységrôl szóló összefoglaló jelentést.
• elfogadta a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet.
• igazgatási szünet elrendelésérôl döntött, melynek alapján a Polgármesteri Hivatal 2017. augusztus 14-18. és
2017. december 22-29. napjain zárva tart.

• a Nyáregyháza közigazgatási területére
vonatkozó Kerékpárforgalmi Hálózati
Terv, valamint a Kerékpáros útvonal útépítési, forgalomtechnikai és felszíni
csapadékvíz elvezetési tervek elkészítésével megbízta a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó TANDEM Mérnökiroda Kft-t.
• döntött a Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola épületében található, közétkeztetést biztosító konyha fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról.

• döntött arról, hogy a nyáregyházi egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése érdekében az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” címû
kiírásra pályázatot nyújt be.

A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú
törvény 55/H. § módosítása alapján 2017. július 1-jétôl új
elôírások érvényesek a közmûbekötések díjaira vonatkozóan.
módosítás alapján a 2017.07.01.
után megvalósuló legfeljebb 32
mm átmérôjû ivóvíz-, illetve a
legfeljebb 160 mm átmérôjû szennyvíz-bekötés esetén díjmentesek az
alábbi tételek:
– az igénybejelentés elbírálása,
– tervegyeztetés, adategyeztetés vagy
ennek megfelelô szolgáltatás,
– a bekötési vízmérô és annak felszerelése (anyag és munkadíj),

A

– a nyomás- és víztartási próba elvégzése.
Minden más a bekötéssel kapcsolatos
díjat (tervezés-engedélyeztetés, bontáshelyreállítás, földmunkavégzés, anyag
és munkadíj) a megrendelônek meg
kell fizetnie!
Változás még, hogy a törvénymódosítással érintett (ivóvízbekötés esetén

A Képviselô-testület
• elfogadta a Monori Rendôrkapitányság
Pilisi Rendôrôrse bûnügyi és közbiztonsági tevékenységérôl, a Nyáregyházi
Polgárôr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület közbiztonsági tevékenységérôl, a falugazdász tevékenységérôl, valamint a
hatósági állatorvos Nyáregyháza állategészségügyi helyzetérôl szóló beszámolóját.
• a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendeletet tervezetének elkészítésére vonatkozó árajánlatok közül a Catumina Studio Bt.
ajánlatát fogadta el.
• döntött arról, hogy társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást.
• a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal
klimatizálására vonatkozó árajánlatok
közül a Kynetic Energy Kft. ajánlatát fogadta el.

2017. július 13.

• döntött 19 fm. járda megépítéséhez
szükséges anyag biztosításáról a megépítést vállaló lakosok részére.

• elfogadta a Nyáregyházi Sportklub
Egyesülettel kötendô együttmûködési
megállapodást.

A Képviselô-testület

max. 32 mm, szennyvízbekötés esetén
max. 160 mm) új bekötés esetén a nem
lakossági felhasználóknak (pl. vállalkozásoknak) sem kell megfizetni a
víziközmû-fejlesztési hozzájárulás díját. (Ilyen díjat a lakossági fogyasztóknak eddig sem kellett fizetniük.)
A víziközmû-fejlesztési hozzájárulás
nem keverendô össze a víziközmû társulatnak fizetendô érdekeltségi hozzájárulással, melyet a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény IX. fejezete szabályoz. A társulati érdekeltségi hozzájárulást a továbbiakban is változatlanul
fizetni kell!

SÉ REL MEK A PSZICHI ÁT RI ÁN
Ha családtagja, barátja, ismerôse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetôségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

2017. július 4.

• döntött a Kölcsey út, a Kölcsey-köz, az
Arany János utca, a Toldi utca belterületi szakasza, a Peterdi utca, valamint
a Harang utca stabilizálását szolgáló
útjavítási munkák elvégeztetésérôl.
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• a Temesvári út burkolatának felújítására vonatkozó árajánlatok közül a Vianova 87 Közmû- és útépítô Zrt. ajánlatát
fogadta el.

Tájékoztató víz- és szennyvíz-bekötések
létesítésével kapcsolatos változásokról

A Képviselô-testület további döntései a
mûködését dokumentáló jegyzôkönyvekben, a Polgármesteri Hivatalban,
valamint az Önkormányzat honlapján
tekinthetôek meg.

Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány

ZINGER MIKLÓS I JEGYZÔ

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
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A

képviselô-testület döntésének megfelelôen a Mátyás király út garanciális javításával egyidôben – melyre a tavalyi hibás teljesítés miatt
volt szükség – megtörtént az út szegélykövezése, ezzel 6 méterre történô szélesítése is. Erre azért volt szükség, mert az útszakaszt át kívánjuk adni a Magyar Közút kezelésébe, kiváltva ezzel a Nyáry Pál és az Ady Endre utat
– ezek önkormányzati fenntartásba kerülnének.
A szegélyek közé átlagosan +4 cm kopóréteg került, ennyivel vastagabb
lett az útpálya. A szükséges aszfaltmennyiséget a kivitelezô biztosította, az
önkormányzat pedig a szegélyezést finanszírozta.
Rossz állapotban lévô földútjaink stabilizálásáról is döntöttünk. Hamarosan
megkezdôdik a következô utak tört betonnal történô megerôsítése: Kölcsey
Ferenc út (1080 m); Kölcsey-köz, Posta körüli belsô út (150 m); Arany János
utca (510 m); Toldi utca belterületi szakasza (415 m); Peterdi utca (305 m);
Harang utca (168 m). Összesen 2800 m3 anyag kerül bedolgozásra. A beruházás saját forrásból történik, és közel 24 millió forintba kerül majd. A károlyitelepi bevezetô út stabilizálására pályázatot nyújtottunk be, melynek bírálatát várjuk.
A Temesvári út aszfaltozására 26 millió forint támogatást nyertünk, a munkálatok 1-2 hónapon belül megkezdôdhetnek.
A további útfelújításokról a következô évi költségvetés tervezésekor döntünk,
és folyamatosan figyelemmel kísérjük az erre a célra kiírt pályázatokat (is).

MÉSZÁROS SÁNDOR I POLGÁRMESTER

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZI CHI ÁT RI AI SZE REK
VI SEL KE DÉ SI PROB LÉ MÁK RA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetô a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
www.emberijogok.hu
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(2017. ÁPRILIS 1-TÔL 2017. JÚNIUS 30-IG)

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PELTÉK:
70 évesek:
Czira Ferencné
(sz. Váraljai Julianna) .............. április 3.
Kerekesné Bacskai Edit ........... április 9.
Máté Jánosné
(sz. Lovcsányi Mária)............. április 27.
Csekô Lajosné
(sz. Kusdra Eszter)................ május 30.
Kováts Ferenc Jánosné
(sz. Urbán Éva)....................... június 3.
Gendur László ...................... június 21.
Princz Mihály........................ június 21.
75 évesek:
Simon Istvánné
(sz. Márkus Éva)..................... április 2.
Pergel József .......................... május 1.
Hugyecz Pálné
(sz. Kondella Mária).............. május 31.
Czakó Ferencné
(sz. Horváth Mária) ................. június 7.
Princz István Jánosné
(sz. Krajnyák Ilona) ............... június 25.
80 évesek:
Sztahó Jánosné
(sz. Sáránszki Anna)................ április 2.
Ficsor Józsefné
(sz. Jeruska Katalin).............. április 13.
Pjeczka Pálné
(sz. Rácz Margit) .................. április 14.
Macskási Jánosné
(sz. Kerekes Terézia Julianna) június 23.
85 éves:
Kenéz Ernôné
(sz. Szabó Magdolna)............ április 26.
91 éves:
Orlik László............................. április 8.
94 éves:
Nagy János ............................ június 9.
96 éves:
Fajka Jánosné
(sz. Lehóczki Ilona Katalin).... május 20.
Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!

Hegedûs Tamás
és Kovács Ramóna ................. május 12.
Rizmajer Márk
és Szûcs Zsanett .................... június 17.
Hidvégi László
és Lukácsi Teodóra ................. június 30.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

Bernáth József és Bajza Gabriella fia
József Nolen ................... május 11.
Lénárth Ferenc és Kancsár Klára fia
Bence Noel ..................... május 24.
Fetter Attila Dávid
és Hegedüs Erzsébet leánya
Odett .............................. június 12.
Molnár László és Szalay Brigitta fia
Kristóf Csongor ............... június 12.
Epres Lajos és Vastag Csele Írisz leánya
Bella Flóra ...................... június 22.
Gratulálunk a szülôknek,
és köszöntjük a gyermekeket!

ÚJ SZÜ LÖT TEK:
Skrek Péter és Bernáth Erika fia
Péter................................. április 4.
Fazekas Zoltán és Csiló Alexandra leánya
Fanni ............................... április 15.

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:

Fazekas Fanni

Veres László és Varga Mariann fia
László.............................. április 19.

Licz János Miklós ...........................
Hallgas Istvánné
(sz. Bernula Márta) ........................
Fodor Józsefné
(sz. Baár Etelka Terézia) .................
Fajka Pál.......................................
Szemerédi István ...........................
Bori Pálné
(sz. Várkonyi Julianna)....................
Szabó József Jánosné
(sz. Bernula Ilona) .........................
Miczkó Sándorné
(sz. Serfôzô Etelka Eszter) ..............
Sztojka Mária ................................
Kós Jánosné
(sz. Benedek Erzsébet)...................

(63)
(71)
(75)
(68)
(56)
(79)
(89)
(83)
(65)

NYERTES PÁLYÁZATAINK
A Nemzetgazdasági Minisztérium az önkormányzat „Fenntartható közlekedésfejlesztés
Pest megyében” c. felhívására
benyújtott „Kerékpáros közlekedésfejlesztés Nyáregyházán” c. pályázatát 263 466 000 Ft összegû támogatásra
érdemesnek ítélte.
A tervek szerint az önkormányzat összesen 3 812 m
hosszú szakaszon valósít meg fejlesztéseket. Belterületen
nyitott kerékpársáv létesül, Alsó- és Felsônyáregyháza között
pedig az út kiszélesítésével, záróvonalon kívüli sávban történhet majd a kerékpáros közlekedés. A fejlesztésnek köszönhetôen könnyebben elérhetôvé válnak a közintézmények,
a munkahelyek, illetve a fôbb köz- és kereskedelmi szolgáltatások.
Egyéb, közlekedésbiztonságot segítô létesítmények is épülnek: a faluközpontban a forgalomvonzó létesítmények mellett
párhuzamos gépjármûparkolók, a buszmegállók közelében
kerékpártárolók épülnek. A Kaszner Margit Múzeum elôtt
autóbusz öböl, Felsônyáregyházán pedig gyalogos átkelôhely
kerül kialakításra.
Bízunk benne, hogy a fejlesztés révén egyre többen választják
majd a kerékpáros közlekedést, s ezáltal egy egészségesebb
életmódot.
A nemzetgazdasági miniszter döntése alapján településünk
26 233 063 Ft állami támogatást nyert el a Temesvári út
szilárd burkolattal történô kiépítésére, amelyhez az önkormányzat további 1 380 688 Ft saját forrást biztosít. A megvalósításra az idei évben kerül sor.
A fejlesztés 4,5 méter szélességben, 343 méteres szakaszon
valósul meg, összekötve a már korábban felújított Nyáry Pál és

Fetter Attila Dávid
és Hegedüs Erzsébet............... április 29.
Szalai Tamás
és Tóth Anna ......................... május 12.
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Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata – a Pest Megyei
Könyvtár támogatásával – idén
májusban kérelmet nyújtott be
a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett „Közgyûjtemények
Kollégiuma” címzett pályázati felhívására. A Támogató döntése
alapján az önkormányzat 3 500 000 Ft vissza nem térítendô
támogatást nyert el a Községi Könyvtár eszközfejlesztésére és korszerûsítésére.
A projekt keretében megújul a könyvtár belsô környezete,
az átalakítással kényelmesebb és hangulatosabb teret szolgáltatva az olvasók, látogatók számára. A megvalósítás során új
könyvespolcokat, állványokat, asztalokat és székeket helyezünk el az olvasószobákban, valamint a könyvtár alkalmassá
válik kisebb rendezvények, író-olvasó találkozók, kézmûves foglalkozások megtartására. A korszerûsítéssel és az eszközök beszerzésével elérhetôvé válik, hogy a megújult könyvtár nyugodt
olvasásra alkalmas helyszín legyen, ugyanakkor vonzó idôtöltési lehetôséget kínáljon mind a felnôtt, mind a gyermek
olvasók számára.

(84)

Veres László

Meghívó lakossági fórumra

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!
Brtka Gábor és Kinder Anikó leánya
Dóra ................................ április 20.
Pajkos Zoárd és Vanka Vivien fia
Viktor .............................. április 24.

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

A

zó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedô építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, hogy ezáltal irányt mutasson az építtetôknek.

Ezúton hívjuk a lakosságot, ingatlantulajdonosokat a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elôzetes tájékoztatási szakaszában tartandó lakossági fórumra,
melynek idôpontja:

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett
építmények településképhez való illeszkedését biztosító
anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára; a településképi szempontból meghatározó területekre; a helyi építészeti
örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására
és a védettség megszüntetésére; valamint a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb mûszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket tartalmaz.

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrôl, valamint a településkép védelmérôl szóló
jogszabályokban foglaltak alapján Nyáregyháza Nagyközség
Önkormányzata megkezdi a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

2017. augusztus 24., CSÜTÖRTÖK 17.00 óra
helyszíne:

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Mátyás király utat. A pályázatban elônyt jelentett, hogy a Temesvári út kapcsolatot teremt a faluközpont és a Mátyás király
úti gazdasági területek között.
Az útépítés mellett sor kerül járdakapcsolatok kialakítására, zöldfelület rendezésre, növényzet telepítésére, és a
csapadékvíz-elvezetô árkok is felújításra kerülnek.
Az út fejlesztése pozitív hatással lehet a kerékpáros közlekedésre is: a nyitott kerékpársávval kiépülô településközpont irányából a Mátyás király úti munkahelyek könnyebben, rövidebb
útvonalon és biztonságosabban megközelíthetôek lesznek a Temesvári úton keresztül.

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal, Tanácskozóterem
(2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.)
A kézikönyv célja meghatározni a településképi jellemzôket,
a településképi szempontból egymástól jól elkülönülô településrészeket, a településkép minôségi formálására vonatko-

A készülô dokumentumokkal kapcsolatban várjuk elôzetes
észrevételeiket, javaslataikat a fórumon, vagy írásban 2017.
augusztus 21-ig a polgármesternek címezve postai úton
(2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.), vagy e-mailben a
polgarmester@nyaregyhaza.hu címre.
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BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

EZ+AZ

RENDÔRSÉGI HÍREK
Tisztelt Lakosság!

JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS NYÁREGYHÁZÁN

Az alábbiakban szeretnék rövid tájékoztatás adni
a Nyáregyházán történt bûncselekményekkel kapcsolatban:

A

z elmúlt évekhez képes viszonylag
nyugalomban telt el az idei év elsô fele, mivel jóval kevesebb vagyon elleni, illetve személy elleni bûncselekmény történt, mint korábban, az utóbbiból egy esetet regisztráltunk. A bûncselekmények tényállását áttekintve megállapítható, hogy elsôsorban a sértettek
figyelmetlensége járul hozzá az áldozattá
váláshoz, családi, esetleg baráti körbe
tartozó személyek követik el a lopást velük szemben.
Sajnos továbbra is jelentôs a jármûvezetés ittas állapotban vétség elkövetésének
száma, amely az idei évben 5 esetben
történt. Bár a balesetek bekövetkezésének oka eddig nem vezethetô vissza a
jármûvezetô ittasságához, de ez inkább a
rendszeres közúti ellenôrzéseknek köszönhetô, illetve annak, hogy az intézkedés alá vont gépkocsivezetôkkel szemben minden alkalommal alkoholszonda
kerül alkalmazásra, és pozitív eredmény
esetén a gépkocsivezetôvel szemben eljárás indul, valamint a vezetôi engedély
bevonására is intézkedik a hatóság.

A községben történt bûncselekmények
közül kiemelnék néhány tanulságos, illetve kirívó esetet:
Rendôri intézkedést kezdeményeztem
egy segédmotoros kerékpárral közlekedô
férfival szemben 2017. február 22-én az
esti órákban. Az ellenôrzés során megállapítást nyert, hogy a vezetôi igazolványa vélhetôen hamis, mert az azon lévô
bélyegzôben lévô címer a kiadás idején
még nem volt használatban. Sz. Lászlóval
szemben közokirat hamisítás bûntette
miatt indult büntetôeljárás.
Az általános iskolában tartottam elôadást
kollégámmal 2017.02.09-én, amikor az
ablakon kitekintve gyanús személyeket
észleltem. Ezt követôen a helyszínre siettem, ahol a három személy igazoltatása
során megállapítottam, hogy J. Zsoltnéval szemben a Karcagi Rk. bocsátott ki
személykörözést szabálysértési eljárásban elzárás végrehajtása céljából. Nevezett személy elfogását követôen átadásra
került az illetékes hatóság részére.
Szintén februárban történt az az eset,
amikor betörés helyszínére történt kiérkezést követôen a sértett személy igazoltatása során állapítottam meg, hogy a körözési nyilvántartásban szerepel, ellene a
Veszprémi Járásbíróság adott ki elfogatóparancsot.

Kistérségi viszonylatban is elmondható,
hogy nagyszerûen mûködik a községben
kiépítésre került térfigyelô kamerarendszer. Több alkalommal is sikerült jogsértés elkövetôjét, sôt magát a jogsértést is
megörökíteni, ezáltal bizonyítani a kamerafelvételek alapján.
A kamerák a község ki- és bevezetô útjait, illetve forgalmasabb csomópontjait fedik le, ezáltal minél nagyobb biztonságot
nyújtanak a településen élôknek.
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Többször történt 2017. évben olyan közúti ellenôrzés, melynek során megállapítást nyert, hogy a gépjármûvezetôk úgy
vesznek részt a közúti közlekedésben,
hogy gépkocsijukra másik gépjármû
rendszámát szerelik fel, ezzel az egyedi
azonosítójellel visszaélés bûntettét követik el. Minden esetben az elkövetôk elôállítására került sor, majd gyanúsított kihallgatásukat követôen bíróság hozott
ítéletet ügyükben.
Kérem Önöket, hogy bûncselekmény
vagy bármilyen gyanús személy, gépkocsi

észlelése esetén azokat megfigyelve, minél pontosabb információkkal segítsék a
rendôrség munkáját, és tegyenek bejelentést.
Sok esetben egy kis információ már elég
ahhoz, hogy az elkövetôt beazonosítsuk
és elfogjuk, illetve az eltulajdonított értékek visszakerüljenek a tulajdonosukhoz.

Kérem Önöket, hogy
figyeljenek oda ismerôseikre,
barátaikra, szomszédaikra:

EGYMÁSRA.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a
hatékony bûnmegelôzésre csak közösen
vagyunk képesek úgy, hogy Önök is megtesznek minden maguktól telhetôt annak
érdekében, hogy ne váljanak bûncselekmény áldozatává.

A rendôrség hatáskörébe
tartozó cselekmény észlelése
eseténkérem Önöket,
hívjanak a 06 (20) 489-6738-as
telefonszámon, vagy
a Pilisi Rendôrség járôreit
a napi 24 órában hívható
06 (20) 771-0411-es hívószámon,
a Pilisi Rendôrôrsöt
– hivatali munkaidôben –
a 06 (29) 498-128-as,
vagy
a Monori Rendôrkapitányság
Ügyeletét a 112-es
vagy
a 06 (29) 410-367-es
telefonszámokon.

MÉSZÁROS PÁL R. TZLS I KÖRZETI MEGBÍZOTT

Július 22-én, szombaton, ismét egy jó célért fogtunk össze. A Pomázi
Futóbajnokok segítségével sikerült egy olyan futóversenyt
rendezni, amelyen kicsi, nagy, nyáregyházi és az ország minden
részéről érkező futóbajnok egyaránt jól érezte magát.

A

távok teljesítéséért mindenki kapott jutalmat: a gyôztesek kupát
és ajándékcsomagokat, valamint
minden futó résztvevô a Captain’s jóvoltából újrahasznosított fából készült érmet. A verseny végén finom bablevest,
közben pedig zsíros kenyeret fogyaszthatott mindenki lila hagymával, paprikával,
paradicsommal. A friss vízrôl a Clear
Water gondoskodott.
Az eseményrôl légi felvételek és fényképek is készültek, melyeket Facebook
oldalunkon tekinthetnek meg. Köszönjük
a nevezôknek, hogy futottak az ÖkoviFaluért, és köszönjük mindenkinek, akik segítettek abban, hogy ez a nap ilyen cso-

dálatosan sikerüljön. Biztonságunkról a
nyáregyházi polgárôrség, egészségünkrôl
Kiss Tamás gondoskodott. A vendégek
kényelmére az óvoda dolgozói ügyeltek.

Támogatóink: Nyáregyháza Önkormányzata, Nyáry Pál Általános Iskola, Kovács József, Reiter Enikô, Ország Mihály,
Horváth Ferenc, Szényi Sarolta, Leki Fanni, Lukács Szilvia, Tesla Élményvezetés,
Lipóti Pékség, Nyáregyházi Zöldségbolt,
Kockás Túrórúd, Eezy Spritz, Dakar,
Decathlon, Lush, Mosómami Kft., Hungarikum, Dr. Kelen, Rádió Dabas.

AZ ÖKOVIFALU CSAPATA

Pest megyei városokba jár majd az emeletes vonat
A Budapest-Vác-Szob, illetve a BudapestMonor-Cegléd-Szolnok vonalon járnak
majd 2019-tôl a MÁV új,
emeletes vonatai.

E

z a két legforgalmasabb vonala a MÁV-nak, ezért itt van a legnagyobb szükség az emeletes vonatokra – jelentették be az állami vasúttársaság sajtótájékoztatóján. A MÁV azért koncentrálja fejlesztéseit a fôváros környékére, mert minden második utasa a budapesti
elôvárosi forgalomból származik.
A két legnépszerûbb vonalon, a váci és monori vonalakon évente
8-8 millió utas utazik, de egyelôre ez a két szakasz nem rendelkezik
korszerû vonatokkal.
2019-tôl 40 darab, egyenként 600 ülôhelyes Stadler KISS emeletes
vonat közlekedik majd itt, amelyek a vállalat szerint az évi tízmilliós utas
számot is elbírják. A budapesti elôvárosban 58 millió utast szállítottak
tavaly, az idén az elsô negyedévben 4 százalékkal nôtt az utaslétszám
a budapesti elôvárosban a tavalyi év elsô negyedévéhez képest.

FORRÁS: MTI, INDEX
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ÓVODAI ÉLET

ÓVODAI ÉLET

Szakmai gyakorlatom
élményei a Nyáregyházi
Napsugár Óvodában
Végzôs óvodapedagógus hallgatóként, a Nyáregyházi
Napsugár Óvodában tölthettem külsô szakmai
gyakorlatomat. Már az elsô naptól kezdve nagyon
befogadó volt a légkör az intézményben.

A

Csibe csoportba lépve – amely
beengedett a mindennapjaiba
nyolc héten keresztül – huszonkét huncut szempár és három mosolygós
dolgozó fogadott. Napról napra újabb és
újabb tapasztalatokkal gazdagodtam Csilla néninek (a mentoromnak), Orsi néninek (a váltó óvónônek), a dadus néninek
és a gyerekeknek köszönhetôen. A mentorom az óvodai élet minden aspektusába bevont, így alkalmam nyílt arra, hogy
részt vegyek fogadóórán, szülôi értekezle-

Szakmai gyakorlaton a Tagóvodában

ten, nevelôtestületi értekezleten, nyílt napokon és nem utolsó sorban szakmai
elôadásokon.
A gyerekeknek minden héten irányított
tevékenységeket tartottam, amely során
játékos formában, életkoruknak megfelelô szinten tanultunk többek között a halmazokról, a gyúlékony anyagokról és a
madarakról. Készítettünk kokárdát, hajtogattunk hóvirágokat, közösen ismertünk
meg új dalos játékokat és verseket,
együtt fáradtunk el a mozgásos tevékenységek alkalmával, és a mese világába is
többször átléptünk. Összefüggô szakmai
gyakorlatomat sikeres zárófoglalkozással
zártam, melynek eredményességéhez
hozzájárult a sok jó tanács és segítség,
amelyet az óvoda dolgozóitól – elsôsorban mentoromtól és az óvoda vezetôjétôl
– kaptam. Hálás vagyok, hogy élményekkel és ismeretekkel gazdagíthattam a
gyerekeket, akiktôl én még többet kaptam és tanultam ez idô alatt.
Ezúton is szeretném megköszönni az óvoda
vezetôjének, Kovácsné Maszel Annának,
mentoromnak, Solymosi Zoltánnénak, a
gyermekeknek és szüleiknek, illetve minden dolgozónak, hogy befogadtak és lehetôvé tették, hogy közösségük tagjaként növeljem szakmai kompetenciámat.

MAROSFALVI GITTA

Ajándék füzetcsomag minden nyáregyházi iskolásnak

B

ár még hétágra süt a nap, tombol
a nyár, a kánikula, de lassan beköszönt az ôsz, az iskolakezdés.
Hamarosan aktuálissá válik a tankönyvcsomagok átvétele. Az idei tanévtôl kezdve a tankönyvek mellé minden
diák ingyenes füzetcsomagot is kap, hiszen az önkormányzat átvállalta ezek
beszerzését.
Az új tanév kezdéséhez mi is szeretnénk
hozzájárulni – mondta Mészáros Sándor
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polgármester, mert tudjuk, mekkora terhet
jelent a családok számára az iskolakezdés.
Képviselôtársaimmal úgy határoztunk, hogy
az idei tanévtôl kezdve a Nyáry Pál Általános Iskola minden diákjának biztosítjuk a tanulmányokhoz szükséges füzetcsomagot,
melynek összértéke közel 270.000 forint. Évfolyamonként, tantárgyanként Kemenár
Lászlóné intézményvezetô asszony segítségével állítottuk össze a pedagógusok által
kért füzeteket, szem elôtt tartva a minôséget

is. Természetesen a zeneiskola növendékei
számára is biztosítjuk a kottafüzeteket.
A füzetcsomagok már a frissen kifestett, színes iskolában várják új tulajdonosaikat.

T.GY.

Végzôs óvodapedagógus szakos hallgatóként, egy 8 hetes gyakorlaton vettem részt
a Napsugár Óvoda Tagóvodájának Süni
csoportjában. Mentor óvónôm, Bunta Zsófia
(Zsófi óvó néni) és a Tagóvoda vezetôje,
Szegedi Károlyné (Terike óvó néni) mellett
tölthettem mindennapjaimat.

A

z óvodai életbe maximálisan becsatlakozhattam, részt vettem szakmai munkaközösségi értekezleteken, szülôi értekezleten, szakmai elôadáson és az elsô osztályosok
óráját is meglátogathattam az óvodapedagógusokkal.

Gyakorlatom elején azonnal éreztem a
gyermekek mindennapjait átható szeretetteljes, biztonságos légkört, melyet
a csoportban dolgozók teremtenek.
A gyermekek fejlôdése, fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kicsik lelki világára, az egyéni bánásmódra, ebbôl
következôen, a gyermekek különösen
kreatívak, elfogadóak és segítôkészek.
Az óvoda programjából kifolyólag számos tevékenységre és foglalkozásra került sor nap, mint nap, valamit az óvodai
életet meghatározó, változatos eseményekre. Ilyen volt a farsangi mulatság is,
ahol sokat táncoltunk, énekeltünk és
jelmezbemutatót is tartottunk. A felnôttekkel közösen mi is beöltöztünk és elôadtunk egy – a gyermekek által nagyon
kedvelt – mesét. Egy másik alkalommal
verseltünk és hangszert készítettünk,
hogy zajt keltve, kiszebáb égetéssel ûzhessük el a telet. A fiúkkal „titokban” virágot készítettünk a lányoknak, és emellett egy szép verssel köszöntöttük ôket
Nônap alkalmából. A leendô elsô osztályos gyermekek osztályfônökei is meglátogattak minket, így együtt alkottunk,
énekeltünk, játszottunk.

Zárófoglalkozás
ennek én is részese lehettem. Köszönettel tartozom mindazért a támogatásért és segítségért, amit tôlük kaptam. Rengeteg tapasztalatot szereztem, emellett hasznos tanácsokkal
láttak el, melyek hozzájárultak szakmai fejlôdésemhez, és segítették jövôbeni munkámat. Remélem, hogy a
késôbbiekben, óvodapedagógusként,
egy hasonlóan elfogadó, vidám és otthonos légkörû óvodában, ilyen remek
emberekkel dolgozhatom majd együtt.

FARKAS NIKOLETT ILONA

Záró foglalkozásom a környezettudatosság jegyében zajlott, melyben a Víz világnapja témakörét bontakoztattuk ki
a gyermekekkel, heti projekt keretében.
A szülôkkel és gyermekekkel élményszerzô kirándulást tettünk a Jászberényi
Állatkertben, valamint a Tápióbicskei
csatatérre.
Az ott töltött idô alatt nyilvánvalóvá vált
számomra, hogy a Tagóvodában dolgozók egy nagy családként töltik hétköznapjaikat, és hálás vagyok azért, hogy

Farsang
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EZ+AZ

„SZEMENSZEDETT BÖLCSESSÉGEK”

Anyukám szeme a csillagok között
Több száz lakodalomnak voltam részese.
Több száz ifjú pár életében voltam jelen
zenészként, hogy közös életük elsô napja
örömben, táncban és vidámságban teljék.
Több száz élmény és tarka történet fûzôdik
ezekhez az alkalmakhoz. Ám volt egy
lakodalom, ami mélyen megragadott és nem
tudom elfelejteni. Amikor azzal a bizonyos
Kislánnyal találkoztam.
A menyasszonyokból persze késôbb anyukák,
édesanyák lettek. Gyermekeik születtek.
Talán éppen olyan aranyos kislányuk, mint
amilyen az én történetem fôhôse.
Az Édesanyák önfeláldozására gondolok.
És emlékezem azokra az Édesanyákra, akik
már nem lehetnek közöttünk. Az ô tiszteletükre mesélem el most ezt a történetet.
pest közeli kisváros nyugodt és élettelen volt a
hétvégi délutánon. A lefekvéshez készülôdô nyári
Nap aranyszínû barna meleget ontva ágyazott
meg, ragyogó-csillogó takarót igazgatva maga köré. Amit
aztán pajkos huncutsággal, piros-bolondos fejéhez húzott,
mielôtt még egyszer elégedetten bólogatva körbemosolygott a világban.
A lagzis menet engedelmesen és komótosan követte az
aszfalt kanyargó vonalát. Mi, zenészek fáradhatatlan elánnal pumpáltuk a hangszereket és a réztányérok torkából
engedelmesen tört fel az érces víg nóta, amit a harmonika
hangja szelídített ismert dallamos szövevénnyé.
Megszoktuk már az út szélén ácsorgó kíváncsi nézelôdôket. A kanyarodó út melletti kapuszerû bejárónál sem volt
feltûnô látvány a nézelôdô vidám gyermekhad. Azonban
egyszerre valamiért, mégiscsak felfigyeltem egy tíz év körüli vékonyka termetû törékeny Kislányra, aki nem vegyült
nézelôdô társai közé. A kapubejárat mögött állt, hátrafûzött copffal, divatos feszes piros kockás ingecskéjében. Egy
macskát tartott a kezében. Különös tekintettel, elgondolkodva nézett oldalirányba. A Kislány nem rezdült a közelbe érô dübörgô zenére. Látványa megragadott, valamiért
nem tudtam levenni a tekintetem róla. Arra gondoltam
bárcsak megállíthatnám az idôt és beszélgethetnék vele. És
elképzeltem, mi lenne, ha tényleg sikerülne! Ha igen, akkor
odamennék a Kislányhoz.
Talán ez az elképzelt beszélgetés zajlott volna le köztünk.
Talán éppen így.

A
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Az Idô megállt. A mozdulatlanná dermedt emberek között
odalépkedtem a meglepetten nézô Kislányhoz és köszöntöttem.
– Szia Kicsikém.
– Szia bácsi! Mi történt, hogy mindenki mozdulatlanná
vált és a zene is elhallgatott?
– Sikerült csinálnom egy csodát! Egy icipicit sikerült
megállítanom az idôt, hogy ide tudjak jönni hozzád és köszönhessek neked.
– Bácsi, te varázsló vagy? – kérdezte tágra nyílt csodálkozó szemekkel.
– Nem, nem. De amikor olyan kicsi voltam, mint Te, akkor szerettem volna egy ilyen csodát tenni. És most valamiért sikerült. Nagyon szép a cicád! Látom, nagyon szereted.
Megengeded, hogy megsimogassam?
A kislány gyanakodva, rosszallón nézett rám és hátralépett.
– Ô csak az enyém! Szeret engem és csak én simogathatom meg! Mindenki bántja szegényt!...
– Ne félj kérlek, én nem bántom. Nekem is van otthon cicám. Sôt, két ilyen aranyos kislányom is van, éppen olyanok, mint Te! Tetszik neked a lakodalom, Kicsikém?
– A Kislány kicsit megnyugodva válaszolta:
– Igen, bácsi. Azért hoztam ki a cicám, hogy megmutassam neki a menyasszonyt. De ôt ez egyáltalán nem érdekli! Ôt csak az alvás érdekli, és csak engem szeret. No jó,
a párizsit is nagyon szereti. Tudod néha sikerül csennem neki.
A Kislány azután megnyílt és a cserfes kislányok magával ragadó jellegzetes lendületével édesen csacsogni
kezdett.
– Tudod, a cicámmal minden titkunkat elmondjuk egymásnak. A legnagyobb titkokat is!
A macska mintha tudta volna, hogy róla van szó, mélán
rám nézett az egyik szemhéja alól és elégedetten dorombolt
félálmában. Kíváncsian megkérdeztem.
– Kicsikém! Elárulod mi volt a legnagyobb titok, amit eddig a cicádnak elmeséltél? A Kislány elôször újra összehúzta a szemeit és gyanakodva nézett rám. De aztán megnyugodva válaszolt.
– Háááát elárulom hoooogy éjszaka, néha ki szoktam
osonni az udvarra! És akkor odahívom a cicámat! És ô rögtön odajön hozzám. Együtt nézzük a csillagokat! Bizony!
– Szereted nézegetni a csillagokat? – kérdeztem gyanútlanul. Utólag arra gondoltam, bárcsak ne tettem volna.
– Igen! Tudod egyszer régen azt mondták nekem, hogy
az Anyukám szeme is ott ragyog, fenn a csillagok között, és
hogy Anyukám onnan néz engem és hát ha a cicám velem
van, akkor ôt is nézi! – mondta komoly kis arccal, meggyôzôn bólogatva. Majd kicsit elkomorulva folytatta:
– De eddig még nem sikerült kitalálnunk, a csillagok között melyik kettô az én Anyukám szeme.

A hallottaktól mintha valami jeges prés kúszott
volna a gyomromba és a torkomba. De még mielôtt
megszólalhattam volna, a Kislány folytatta.
– Tudod, nagyon szeretném látni az én Anyukámat, de ô most nagyon messze van, odautazott a csillagok közé. A felnôttek azt mondták, egyszer találkozni fogok majd vele, mert eljön majd hozzám!
Egy ólomnehéz sóhajjal végre sikerült kiszakadnom a jeges markolat szorításából.
– Igen Kislányom! Biztosan találkozni fogsz az
Anyukáddal! Sôt még egyszer talán nekem is be tudod majd mutatni! – nyögtem ki, miközben elbúcsúztam, mert a varázslat ideje lassan lejárt. A kislány
szépséges arca egyszeriben szomorúvá vált.
– Máskor is eljössz majd hozzám, bácsi? – kérdezte
kicsit reménytelenül.
– Igen, talán igen, biztosan fogunk még találkozni!
Ígérem, soha nem foglak elfelejteni! De most indulnom kell, a csodát már alig tudom tartani.
Rámosolyogtam és tétován indultam, erôteljes küzdelmet folytatva a feltörô könnyeimmel.
– Bácsi! – A kis vékonyka hang azonnal megállított és
a nyugtató mosolyt tovább erôltetve visszanéztem rá.
– Bácsi, úgy gondoltam neked, csak neked mégiscsak megengedem, hogy megsimogasd a cicámat.
A macska értetlen mélabús álmossággal feszengett
a két kinyújtott vékonyka kezecskén.
– Szia bácsi! Olyan jó volt, hogy eljöttél hozzám és
olyan rossz, hogy el kell most menjél tôlem!
– Isten legyen Veled és vigyázzon Rád Kicsikém!
Tudd, hogy biztosan fogunk még találkozni! És igen,
Anyukád valóban onnan néz Téged a csillagok
közül, nagyon szeret Téged és nagyon-nagyon büszke Rád!
Homályosodó szemmel még láttam, ahogy integetni próbál, másik kis kezében a lustán doromboló
értetlen és méltatlankodó, álmos macskával.
Visszatértem önmagamba és a valóságba, az Idô újraindult. Az elképzelt beszélgetés hatása alatt voltam.
A lakodalmas menetben haladva nem tudtam megállni, hogy a Kislányt ne lássam újra és még újra, míg
el nem tûnt a távolodó bejárati kapu mögött.
Könnyen kivehettem távolodó vékonyka kis alakját,
ugyanis nem állt ott, a többiek között.

MEGTALÁLTOK MINKET
A 7. NYÁREGYHÁZA
FESZTIVÁLON IS!
ÁLLÁSHIRDETÉS

ÖNÁLLÓAN DOLGOZNI TUDÓ
ÉPÜLETLAKATOS
MUNKATÁRSAT KERESÜNK
MONORI MUNKAHELYRE.

Ô a kapubejárat mögött állt, hátrafûzött copffal, divatos feszes piros kockás ingecskéjében furcsa réveteg,
félre fordult tekintettel. Nézett valahová messzire…
nézte azt, amit csak az ô tiszta ártatlan kicsi szemei
láthattak valahol nagyon messze, a csillagok között.

Kômûveseket és építôipari segédmunkásokat
keresünk kiemelkedô bérezéssel
monori építkezésekre, azonnali kezdéssel!

A zene ujjongott, a vendégsereg dalolt. A lagzis menet lassan kanyargott tova, elhagyva az immár szürkületbe borult és magányossá vált Fóti Gyermekváros bejárati kapuját.

Érdeklôdni a
06 (30) 431-5858-as
telefonszámon lehet.

FODOR JÓZSEF
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EGYHÁZI ÉLET

RECEPTTÁR

Gyülekezetünk ismét a fejlôdés útján

PIRÍTOTT ZÖLDSÉGEKKEL RAKOTT
CSIRKEMELL KRÉMSAJTOS ÖNTETTEL

MÁLNÁS POHÁRKRÉM

HOZZÁVALÓK
• 4 db csirkemellfilé
• 3 gerezd fokhagyma
• 0,5 dl olívaolaj
• 2 mokkáskanál paprikakrém
• 1 db padlizsán
• 1 db cukkini
• 2 db lilahagyma
• 1 db zöld vagy piros kaliforniai paprika
• 1 csokor petrezselyem
• 2 szál kakukkfû
• 25 dkg krémsajt (pl. mascarpone)
• ízlés szerint só
• bors

HOZZÁVALÓK
• 30-40 dkg málna
• 3-4 ek porcukor
• ôrölt fahéj
• 1 csomag vaníliás cukor
A krémhez:
• 25 dkg mascarpone
• 10-15 dkg tejföl
• 2 csomag vaníliás cukor
• porcukor
A díszítéshez:
• 1/2 tábla csokoládé

Kedves Evangélikus Testvérek!

N

ézzük mindig a dolgok jó
oldalát!
Tavaly pályázat révén 3 millió forintos projektet sikerült kiviteleznünk a konyha-mosdó kialakítása
kapcsán. Immár 3 éve folyamatosan
nyerünk a missziói pályázaton a „Nyitott ajtót adtam eléd” rendezvényünk
szervezéséhez. Minden évben – idén
kiemelkedôen – Önkormányzati pályázati támogatásban is részesülünk.
2017-ben az ifjúsági pályázaton csocsó-asztalt nyertünk, a számítógép pályázaton projektort. A reformációi emlékbizottság pedig az asztali beszélgetések programsorozatot támogatja,
mely mellett filmvetítések és vetélkedô is megszervezésre kerül. Hála Istennek! Láthatják, hogy minden
erônkkel az épülésen vagyunk. Egyes
pályázatokhoz önrész is szükségeltetett, szükségeltetik, ezért is kérjük
Önöket továbbra is az egyházfenntartói járulékok és adományok fizetésére,
hogy tudjuk teljesíteni a vállalt önrészt, s hogy tudjunk tervezni a jövôre
vonatkozóan. A pozitív változás elkezdôdött!
Kérjük Önöket, hogy amennyiben szeretnék, hogy közösségünk a jövôben is
sikeresen szerepeljen a pályázatokon
és nagyobb erôt képviseljen, jöjjenek a
templomba és az alkalmakra. Érezzék
önmaguknak ezt a kis közösséget.
Összefogva sokkal többre vihetjük,
mint széthúzva. Az 1893-ban épült
evangélikus-református templom mutatja gyülekezetünk múltját. Emlékeztesse Önöket ôseik, szüleik áldozatos
munkája, kitartása, hiszen a gyülekezetet élô kövek alkotják, melyet – s a
közösség ingatlanait – nem volt egyszerû régen sem fenntartani, kialakítani. Isten útja nem könnyû, sokszor kanyargós és akadályokkal teli, de a végén áldottá válik. 1 hónap 4 hét, 1 év
356 nap. Isten igéjére mindenkinek
szüksége van! „A test a lélek temploma.” Ha a lelki táplálék nincs meg az
életünkben, mindig hiányt fogunk
szenvedni és boldogtalanok leszünk.
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Néha érdemes visszagondolni, hogy
mit csináltam az elmúlt napon vagy héten. Érdekes információkat kaphatunk,
hogy mire mennyi idôt fordítottunk és
hogy megérte-e? Közösségünk érdekében kérem Önöket, ne a lelkész miatt
vagy a gyülekezeti tagok miatt, hanem
Istennek történô hálából (család, lakás,
munkahely, egészség, élet, stb.) igyekezzenek részt venni az alkalmainkon.
Nem tudhatjuk, hogy meddig élhetünk
itt a földön, nehogy késô legyen megköszönni az Úr adta dolgokat. Kérem
Önöket, a nemtörôdöm, és a majd a
másik megcsinálja hozzáállással ne
okozzunk másnak belefáradást, senki
számára ne legyen felesleges a gyülekezetbe fektetett munka. Nyugodt lelkiismerettel feküdnének le, ha tudnák,
hogy hanyagságuk miatt más/mások
szenved/szenvednek a tehertôl? Nem
gondolom. Egy kicsit jó lenne, ha mindenki elgondolkozna ezen.
Mint ahogy láthatják, a Presbitérium
rengeteg programot szervez, és sokat

pályázik a gyülekezet közösséggé kovácsolása és épülése érdekében, mely
mögött rengeteg munka van. Elnézést
kérünk, ha valakit megbántottunk volna, vagy rossz döntést hoztunk volna
egy-egy helyzetben. Igyekezetünk
mindig a közösség érdekét nézni. Mi,
jelenlegi Presbiterek most is Önökért
küzdünk. Önök is kellenek az épüléshez! Hol vannak? Mire várnak?
Ha egy közösség összefog, emberileg
megnövekszik. Ha egymást segíti lelkileg és tettekben is, nincs lehetetlen!
A megerôsödés csak Önökön múlik,
nem máson, s nem is az Országos Egyházon!
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés:
kérjétek tehát az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat az aratásba.”
(Máté 9.37-38)
Erôs vár a mi Istenünk

LIPÓT ZSOLT I PRESBITER

2017. évi Egyházfenntartói járulék
Kedves Evangélikus Testvérünk / Testvéreink!
Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben lehetôsége van, készpénz befizetési lapon a helyi Pátria Takarékszövetkezetnél
szíveskedjen befizetni egyházfenntartói járulékát (évenkénti díj). A közlemény rovatba „Név, 2017. Egyházfenntartói járulék" megjegyzést kérjük feltüntetni.
Befizetésre lehetôség van személyesen a templomban is,
vagy elôre egyeztetett idôpontban a pénztárosnál.
Az összeg a presbitérium döntése alapján: felnôtt, dolgozó min: 7000 Ft,
nyugdíjas, diák min: 4000 Ft
Támogatását gyülekezetünk fenntartására, s épülésére fordítjuk.

ELKÉSZÍTÉS
1. A csirkemellfiléket 2 szeletre vágjuk, sóval, borssal,
zúzott fokhagymával, paprikakrémmel ízesítjük, meglocsoljuk az olajjal, és legalább 1-2 órára – de lehet
egy teljes napra is – hûtôbe tesszük.
2. A padlizsánt, a cukkinit, a lilahagymát félujjnyi karikákra vágjuk, a paprikát széles csíkokra daraboljuk,
majd sóval, borssal, aprított petrezselyemmel és
kakukkfûvel fûszerezzük. Forró olajon kicsit megpároljuk és pirosra sütjük.

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
„Mindenki úgy adjon, ahogyan elôre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül
vagy kényszerûségbôl, mert a jókedvû adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7)
Erôs vár a mi Istenünk!

Számlaszám: 65100101-10100565
Pénztáros: Lipót Zsolt, tel.: 06-70-386-2596
NYÁREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG VEZETÔSÉGE

3. Egy másik serpenyôben a csirkemelleket kevés olajon
átpirítjuk, majd tepsibe tesszük, és egyenletesen elosztjuk rajtuk a zöldségeket. A krémsajtot – mikróban
– kicsit folyósra meglangyosítjuk, és a zöldségek
tetejére kanalazzuk.

ELKÉSZÍTÉS
1. A málnát egy szûrôbe tesszük, és folyó víz alatt alaposan megmossuk, majd lecsepegtetjük.
2. Ezután óvatosan, vigyázva, hogy a málnaszemek ne
törtjenek össze teljesen, összekeverjük a porcukorral,
a csomag vaníliás cukorral és ízlés szerint ôrölt fahéjjal.
Legalább fél órát állni hagyjuk, és közben néha óvatosan átkeverjük.
3. A mascarponét simára keverjük az ízlés szerinti mennyiségû porcukorral, a vaníliás cukorral és a tejföllel.
4. A málnát a levével együtt elosztjuk 4 db pohárban.
Rákanalazzuk a mascarponekrémet, majd a hûtôbe
tesszük, hogy kellôen lehûljön, és az ízek összeérjenek.
5. Közvetlenül tálalás elôtt kivesszük a hûtôbôl, és csokoládéforgáccsal díszítjük.

4. 200 °C-os sütôbe tesszük, rápirítjuk a sajtot, és
forrón tálaljuk.
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1450 Ft
kedvezmény

9990 Ft

2090 Ft

20%

kedvezmény

20%

kedvezmény

20%

525 Ft
kedvezmény

699 Ft

50%

kedvezmény

30%

1125 Ft

1665 Ft

kedvezmény

kedvezmény

20%

20%

Akciós áraink a fenti idôtartam alatt a készlet erejéig érvényesek. A feltüntetett árak a kedvezményt tartalmazzák!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájkoztatót, vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

