


z ál ta lá nos is ko lás ta nu lók és a he -
lyi ci vil szer ve ze tek idén is szín -

vo na las mû sor ral tet ték em lé -
ke ze tes sé az 1848-49-es for ra da lom és
sza bad ság harc tisz te le té re ren de zett
meg em lé ke zést, mely re a – zord idô já rás
el len ére – na gyon so kan el lá to gat tak.

Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter be -
szé dé ben a ma gyar nem zet tör té nel mé -

nek leg szebb és leg ki emel ke dôbb fe je -
ze té nek ne vez te a for ra dal mi ese mé -
nye ket. Az ak ko ri sza bad ság esz me ab -
ban a pil la nat ban egy test té, egy egy -
ség gé for rasz tot ta össze a nem ze tet,
mely nek tag jai az éle tü ket is ké szek
vol tak ál doz ni a nem zet me gú ju lá sá ért,
fel emel ke dé sé ért. Ki emel te: A for ra da -
lom ezer nyi szál lal kö tô dik a má hoz, és

ma is mu tat ja a he lyes utat min dannyi -
unk szá má ra.

A pol gár mes ter ki tért ar ra, hogy a ma -
gya rok nak még 2013-ban is küz de ni ük
kell az össz nem ze ti sza bad sá gért, az au -
to nó mi á ért, azért, hogy leg alább a sa ját
ha tá ra in kon be lül mi dönt hes sünk ar ról,
hogy mi lyen or szá got ren de zünk be ma -
gunk nak. Vé le mé nye sze rint ezek meg -
va ló sí tá sá hoz ma is – ugya núgy, mint
’48-ban – olyan em be rek, olyan ve ze tôk
kel le nek, akik az egyé nek bôl kö zös sé get
tud nak és kö zös sé get akar nak for mál ni.
Olya nok, akik min den ki ben elô hoz zák
azt a rég el ve szett, jó ér zést, hogy: „Szük -
sé ge van rám a kö zös ség nek! Én is te he tek
va la mit az enyé i mért, a kö rü löt tem élô kért!”

1848 ezt az örök sé get hagy ta ránk,
me lyet ápol ni kö te les sé günk. Meg mu -
tat ta, hogy nem mond va csi nált po li ti -
ku sok ból, ha tal mi játsz mák ból, gaz dag
üz let em be rek hó bort ja i ból, ha nem mû -
kö dô, élô, te vé keny he lyi kö zös sé gek -
bôl épül fel, ezek ben él a nem zet.

a gyo má nya ink hoz hû en, idén is már ci us
15-én ke rült át adás ra a Nyár egy há za
Dísz pol gá ra cím.

A kép vi se lô-tes tü let Le hocz ki Pál nak, köz sé günk
el sô sza ba don vá lasz tott pol gár mes te ré nek ítél te
oda a te le pü lés leg ran go sabb el is me ré sét.

A dí ja zott már if jú ko rá ban is so kat tett a he lyi
kö zös sé gért. Sport el nök ként is te vé keny ke dett,
majd mi u tán 14 év társ köz sé gi vi szony után te le -
pü lé sünk is mét ön ál ló lett, a rend szer vál tás kor
meg tar tott el sô de mok ra ti kus vá lasz tá son nagy
több ség gel ka pott pol gár mes te ri meg bí za tást, 1990-ben. Nagy
len dü let tel fo gott hoz zá a köz igaz ga tás meg szer ve zé sé hez, a

pol gár mes te ri hi va tal fel ál lí tá sá hoz. A sem mi bôl te -
rem tet te meg a sze mé lyi és a tár gyi fel té te le ket.

8 éves pol gár mes ter sé ge alatt meg va ló sí tot ta Nyár -
egy há za ve ze té kes ivó víz zel va ló el lá tá sát, a te le fon és
a gáz há ló zat ki épí té sét. Meg szer vez te az in téz mé nyes
sze mét szál lí tást és a Pol gár ôr sé get – mely nek szol gá la -
ta i ban ma ga is akt ívan részt vett. El kezd te a tár gya lá so -
kat a csa tor na há ló zat ki épí té se és az ál ta lá nos is ko la
bô ví té se ügyé ben is, mely be ru há zá sok már nem az ô
pol gár mes ter sé ge alatt va ló sul tak meg.

Le hocz ki Pál te hát na gyon so kat tett köz sé günk
ön ál ló sá gá ért, fej lô dé sé ért, az itt élô fi a ta lo kért is.

Is ten él tes se ôt jó egész ség ben!

A nagy hó ellenére sokan eljöttek az általános iskolában tartott megemlékezésre.
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2013. feb ru ár 12.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2013. évi költ ség ve té si
ren de le tét, mely nek vég re haj tá sát, be -
vé te le i nek és ki adá sa i nak ala ku lá sát
az áp ri lis 30-i pénz ügyi ada tok alap ján
a má ju si tes tü le ti ülé sen el le nôr zi.

• elu ta sí tot ta a kép vi se lôi tisz te let díj
be ve ze té sé re – még a költ ség ve tés
tárgy alá sa elôtt – ér ke zett ja vas la tot.

2013. már ci us 19.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a ci vil szer ve ze tek ál tal be a dott ér vé -
nyes pá lyá za tok alap ján a Nyár egy há -
zi Nó ta- és Nép dal kör Egye sü le tet
90.000 Ft, az MTTSZ Nyáry Pál Lö -
vészk lu bot 90.000 Ft, a Fa lu vé dô és
Ön kén tes Tû zol tó Köz hasz nú Egye sü -

le tet 440.000 Ft, a Nyár egy há zi Evan -
gé li kus Egy ház köz sé get 90.000 Ft, a
Nyár egy há zi Két Szív Ró mai Ka to li kus
Plé bá ni át 90.000 Ft tá mo ga tás ban
ré sze sí tet te.

• ki nyil vá ní tot ta szán dé kát, hogy a mû -
sza ki fel ada tok el lá tá sá ra tár su lást
kí ván lét re hoz ni.

• mó do sí tot ta a szo ci ál is ren de le tét,
mellyel nyug dí ja sok ré szé re le he tô vé
tet te – krí zis hely zet ese tén és egyéb
fel té te lek tel je sü lé se kor – a min den -
ko ri öreg sé gi nyug díj mi ni mum össze -
gé ig ter je dô ka mat men tes köl csön
igény be vé te lét.

• dön tött a he lyi sport fej lesz té si kon -
cep ció el ké szít te té sé rôl.

• dön tött 397 m jár da meg épí té sé hez
szük sé ges anyag biz to sí tá sá ról a
meg épí tést vál la ló la ko sok ré szé re.

• jó vá hagy ta a Nap su gár Óvo da
2013/2014-es óvo dai ne ve lé si év re
tör té nô be i rat ko zás idô pont ját az zal
a mó do sí tás sal, hogy a be i rat ko zás
16 óra he lyett 17 órá ig le gyen le het -
sé ges.

• 2013. áp ri lis 1. nap já tól mó do sí tot ta
az ét ke zé si té rí té si dí jak mér té két.

• jó vá hagy ta a Fa lu vé dô és Ön kén tes
Tû zol tó Köz hasz nú Egye sü let ké rel -
mét, hogy a Mû ve lô dé si Ház alag so -
rát kon di te rem ként hasz nál has sák.

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

LOMTALANÍTÁS
ÁPRILISBAN!

A Nyáry Pál út 30. sz. alatt ta lál ha tó
– ko ráb ban 4,2 mil lió fo rin tért meg vá -
sá rolt – amúgy sem jó ál la pot ban lé vô
ön kor mány za ti épü let ál la gát je len tô -
sen meg vi sel te az idén le hul lott nagy
mennyi sé gû csa pa dék.
Az épü let ha ránt fa lá nak egy ré szét már 3 éve kül sô fa dú co lat tal tá masz tot tuk
meg, mert nagy mér ték ben (kb. 15 cm) el kez dett ki fe lé dôl ni. A süllye dés és ki -
fe lé dô lés kö vet kez té ben az ud va ri hossz fal te te jén je len tôs meg nyí lá sú füg gô -
le ges re pe dé sek je len tek meg kb. 1 m-es tá vol sá gok kal. Ugya ne zen egyen lôt -
len süllye dés kö vet kez té ben a bel sô vá lasz fal ban le vô nyí lá sát hi da lás lesz akadt.
Az ut cai ol da lon az épü let bal fel sô sar ka gya kor la ti lag el tûnt. A be ju tó víz a fal -
sar kon utat ta lált ma gá nak, és ki mos ta a fal aza tot. Amint ezt ész lel tük, ki köt -
tet tük a köz mû ve ket, és el ke rí tet tük az épü let elôt ti jár da sza kaszt.
A sta ti kai szak vé le mény sze rint rö vid idô alatt az épü let rész ben vagy tel je sen
tönk re megy, és össze dôl. Az épü le tet élet vesz élyes nek mi nô sí tet ték, ja va sol ták
an nak tel jes le bon tá sát.
Ezt – ami lyen gyor san csak le he tett – meg is tet tük. A bon tás so rán de rült ki,
hogy az épü let nek sem mi lyen alap ja nem volt, csu pán né hány sor kis mé re tû
tég la ad ta az épü let „láb aza tát”.

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a
Ger je-For rás Nonp ro fit Kft. – mint Nyár egy -
há za köz ség hul la dék gaz dál ko dá si köz szol -
gál ta tó ja – 2013. áp ri lis 27-én lom ta la ní tá si
ak ci ót szer vez. Az ut cák ban tör té nô lom ta la -
ní tás ide je meg egye zik a sze mét szál lí tó au tó
meg szo kott me net rend jé nek ide jé vel. Ezért
kér jük a Tisz telt La kos sá got, hogy 2013. áp -
ri lis 27-én a ház tar tá si hul la dé kot tá ro ló sze -
me tes ku ka mel lé he lyez ze ki a lom ta la ní tás -
ra szánt hul la dé ko kat, reg gel 7.00 órá ig.
Kér jük, hogy a lom ta la ní tás ra szánt ki sebb
hul la dé kok le he tô ség sze rint zsá kok ba he -
lyez ve, vagy össze köt ve le gye nek ki he lyez ve.
A lom ta la ní tás al kal má val azok az anya gok
he lyez he tô ek ki, amik a ház tar tás ban szük -
ség te len né vál nak, és nem fér nek be le a
sze mét tá ro ló edény be (ku ká ba), ki vé ve a
vesz élyes hul la dé ko kat (ál la ti te te mek, ve gyi
anya gok, ház tar tá si gé pek, ele mek, ak ku mu -
lá to rok, au tó gu mik, stb.), zöld hul la dé ko kat
és épí té si tör me lé ke ket.

GER JE-FOR RÁS NONP RO FIT KFT.

Nyáregyháza község Képviselô-testületének

FONTOSABB DÖNTÉSEI
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Princz György ........................ február 2.
Földvárszki János József ....... február 22.
Fazekas Eszter ..................... március 4.
Nagy Mihályné
(sz. Tóth Katalin) ................ március 11.

75 évesek:
Ménich Jánosné
(sz. Ország Margit) .............. február 22.
Horsik Józsefné
(sz. Kapros Mária) .............. március 12. 
Kemenczei Istvánné
(sz. Kölesz Mária) ............... március 30. 

80 évesek:
Vrabecz Józsefné
(sz. Tóth Irma) .................... február 21. 
Micsinai Józsefné
(sz. Gregus Rozália) ............. március 7. 
Serfôzô József .................... március 22. 

Papp István és Szabó Zsuzsanna leánya
Larissza Kíra .................. február 21. 

Faragó Krisztián és Nagy Mária fia
Krisztián Richárd ............ március 7. 

Czövek László és Goschi Éva fia
László ............................. március 8. 

Nóbisz Zsolt és Kis Krisztina leánya
Lili Zoé ......................... március 18. 

Gratulálunk a szülôknek,
és köszöntjük a gyermekeket! 

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, leg -
ké sôbb 2013. május 31-ig küld je el a ké pet az
uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

ELHUNYTAK: 

Máté József .................................. (70)
Simon Rudolfné
(sz. Griskovniak Floriana) ............... (80)
Tóth Lajosné
(sz. Bernula Erzsébet) ................... (88)
Rozman János .............................. (72)
Varga Józsefné
(sz. Mészáros Erzsébet) ................. (69)
Krsják Mihályné
(sz. Zsiros Anna) ........................... (87)
Ország József ................................ (79)
Nádasi Sándor István  ................... (57)
Bába János .................................. (87)
Mészáros Lipót .............................. (58)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

(2013.  FEBRUÁR 1-TÔL 2013.  MÁRCIUS 31- IG)

85 éves:
Takács Pálné
(sz. Durján Eszter) ................. február 9. 

91 évesek:
Todorucz Sándorné
(sz. Lestyán Judit) ................ március 5. 
Lehoczki Pálné
(sz. Kovács Eszter) ............. március 13.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben! 

HÁZASSÁGKÖTÉS NEM VOLT 

ÚJSZÜLÖTTEK:

Kosiba Lajos és Szabó Emese fia
Kristóf ............................. február 5.

Rafael Pál és Rácz Judit leányai
Klaudia .......................... február 12.
Izabella Perla ................ február 12.

Hidvégi Richárd 
és Fehér Renáta leánya

Mia Kamilla ................... február 13.

ANYAKÖNYVI HÍREK 
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e héz fel ada tot kap tam má ra
Ja ni bá csi tól. Nyár egy há za
Köz ség Ön kor mány za tá nak

pol gár mes te re ként, a te le pü lés la kos -
sá ga ne vé ben kel le ne bú csúz nom tô le
úgy, hogy nem ér zem azt, hogy itt
ha gyott vol na min ket. Ezért in kább
em lé kez nék, és kö szön te ném ôt, egy
olyan em bert, ami lyen rit kán szü le tik
egy te le pü lés éle té ben.

Fá rad ha tat lan em ber volt. Ná la na -
gyobb lo kál pat ri ó tát nem is mer tem.
Min de ne volt ez a te le pü lés, aho vá
szü le tett: Nyár egy há za. És min dent
meg is tett ér te. Egy éle ten átí ve lô
mun ká val, hely tör té ne ti ku ta tá sa i val
gaz da gí tot ta a fa lu tör té nel mé nek hi -
te les meg is me ré sét, a múl tun kat még
ôr zô em lé kek ápo lá sát és átö rö kí té sét
az utó kor szá má ra. Ez a mély el kö te -
le zô dés ugyan ak kor a re mény vesz -
tett ség ér zé sé vel is pá ro sult, hogy
nem lesz ké pes min dent úgy át ad ni,
aho gyan az ôt meg elé ge dés sel töl töt -
te vol na el, és hogy lesz-e va la ki, aki
to vább foly tat ja a mun ká ját.

Büsz ke em ber is volt. A csa lád já ra,
gyer me ke i re, uno ká i ra, dé du no ká i ra,
de leg in kább ar ra, hogy ô egy olyan
te le pü lés szü löt te, ame lyik Nyáry Pál
szel le mét ôr zi, an nak az em ber nek az
em lé két, aki a ma gyar tör té ne lem

Bá ba Ja ni bá csi olyan fá rad ha tat lan em ber volt, aki fo lya -
ma to san ku tat ta köz sé günk múlt ját, de min dig ke res te a
fej lô dés, a me gú ju lás út ját is. Olyan kö zös sé gi em ber volt,
aki re min dig le he tett szá mí ta ni, le gyen szó akár a re for má -
tus gyü le ke zet ügyes-ba jos dol ga i ról, akár az ön kor mány -

zat ügye i rôl. Olyan büsz ke volt Nyár egy há zá ra, olyan so -
kat je len tett szá má ra ez a fa lu, hogy szin te bár mit me ga -
dott vol na ér te. Egész éle té ben sza ka dat la nul dol go zott a
te le pü lé sért ahol szü le tett, ahol élt, és amely nek föld jé be
2013. már ci us 22-én, éle té nek 87. esz ten de jé ben te met ték…

egyik leg vi ha ro sabb, még is ta lán leg -
szebb kor sza ká nak volt ki emel ke dô
alak ja.

Min de zért, éle té ért, mun kás sá gá ért
a Kép vi se lô-tes tü let tôl Nyár egy há-
 zá ért em lékp la ket tet ka pott, majd
1 év vel ez elôtt, már ci us 15-én a leg -
ran go sabb el is me rést, a Nyár egy há za
Dísz pol gá ra cí met ve het te át.

Több ször hí vott: „Sa nyi kám, gye re
át, sze ret nék ne ked ad ni va la mit.” Az
egész szo bá nyi hely tör té ne ti anya gok
kö zül – me lyek re úgy te kin tett, mint
a Bib li á ra – min dig volt va la mi ér de -
kes, amit sze re tett vol na meg osz ta ni

ve lem/ve lünk. A Nyár egy há za múlt -
ját ré gi fény ké pek kel, ira tok kal be -
mu ta tó „Ilye nek vol tunk...” ki ál lí tás
nagy ré szét az ál ta la gyûj tött és ôr zött
fo tók, írá sok ad ták. Nem fájt ne ki
meg vál ni ezek tôl a kin csek tôl: „Vidd
csak el, hasz nál já tok.” – mond ta.

De nem te met ke zett csak a múlt ba.
Nyo mon kö vet te az ak tu á lis tör té né -
se ket, a hí re ket, el sô sor ban per sze
azo kat, ame lyek Nyár egy há zá ról
szól tak. Lel kes ol va só ja volt a
Nyár faL ev él új ság nak, az ok tó be ri
cím lap az ô öt le te alap ján ké szült.
Vol tak más ja vas la tai is, hogy mit
kel le ne, mit le het ne meg va ló sí ta ni a
te le pü lé sen. „Csak egy öt let, gon dol koz -
za tok raj ta.” – mond ta min dig.

És azt is mond ta, hogy sze ret ne
már men ni. Men ni a sze re tett, imá -
dott fe le sé ge után, aki né hány éve
hunyt el…

Nem bú csú zom. Nem bú csú zom,
mert min dannyi unk Ja ni bá csi ja ve -
lünk ma rad, ha ôriz zük em lé két.

Ve lünk ma rad nak tör té ne tei, gon -
do la tai, aho gyan a sok szen ve dés tôl,
fáj da lom tól meggyö tört, még is min -
dig büsz ke tar tá sú já rá sá nak ké pe is.

Nem bú csú zom, mert itt van ve -
lünk, csak mos tan tól on nan fent rôl, a
ma gas ból egyen ge ti az utunk.

Fekete zászlókat fújt a szél márciusban. A Református Templomra 
és a Polgármesteri Hivatal homlokzatára is kikerültek a sötét színû lobogók, 

hiszen egy olyan ember „hagyott itt minket”, akinek nevét 
– presbiterként és nyáregyházi helytörténeti kutatóként is – aranybetûkkel 

írjuk majd be községünk történetének könyvébe.
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Elment Jani bácsi…

N

KÖZÉLET

DRÁ GA JA NI BÁ CSI! NYU GOD JON BÉ KÉ BEN!

Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter te me té sen el mon dott be szé dé vel em lé ke zünk rá:

Tisz telt Gyá szo ló Gyü le ke zet!



l sô al ka lom mal a Nyár faL ev él ta va lyi
áp ri li si szá má ban ad tunk hírt a ta laj -
ter he lé si díj mér té ké nek vál to zá sá -

ról. Az egy ség díj mér té két 2012. feb ru ár
1-jei hat állyal a ko ráb bi 120,- Ft/m3 he -
lyett 1.200,- Ft/m3 összeg ben ha tá roz ták
meg. A te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tén
al kal ma zan dó díj mér té két a te rü le tér zé -
keny sé gi szor zó ha tá roz za meg (Nyár egy -
há za ese té ben ez az ér ték 1,5), így köz -
sé günk ben a ta laj ter he lé si díj mér té ke
1.800,- Ft/m3.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 63/2012. (XII.11.) BM ren-
delet 3-4. §-a értelmében elôírt
kötelezô kéményseprô-ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó felada-
tokat – a települési önkormányzat közigazgatási
határain belül – 2013. május 2-tôl – június
29-ig látják el a Magyar Kémény Kft. dolgozói.
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre
szóló, arcképes kitûzôkkel rendelkeznek.

A Ma gyar Kö zút Nonp ro fit Zrt. ki len ce dik al ka lom -
mal tart ja meg ha gyo má nyos or szá gos sze mét gyûj tô
ak ci ó ját 2013. áp ri lis 22-én, hét fôn 9.00 órá tól
14.00 órá ig. A Föld Nap ja al kal má ból szer ve zett
ese mény re is mét vár juk Nyár egy há za la kos sá gát is!
A ren dez vény az el múlt évek ben az or szág leg több
ön kén test meg moz ga tó kör nye zet vé del mi moz gal má -
vá nôt te ki ma gát.
A kö zút ke ze lô fô szer ve zô ként, az ese mény gaz dá ja -
ként min den csat la ko zó szá má ra té rí tés nél kül biz to -
sít kesz tyût és lát ha tó sá gi mel lényt, a sze mét össze -
gyûj té sé hez mû anyag zsá kot, va la mint gon dos ko dik
az össze gyûj tött hul la dék el szál lí tá sá ról is.

Az ak ció a Pol gár mes te ri Hi va tal ud va rá ról in dul
áp ri lis 22-én (hét fôn) reg gel 9 óra kor.

Te gyünk együtt út ja ink tisz ta sá gá ért!

NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

NyárfaLevél februári számában lévô kérdôív kitöltésével minden
Olvasó számára lehetôséget biztosítottunk arra, hogy elmondják
véleményüket: a község életében melyek azok a feladatok,

melyek megvalósítását fontosnak, szükségesnek, és melyek azok, ame-
lyeket kevésbé fontosnak gondolnak.
A Polgármesteri Hivatalba visszaérkezett ûrlapok összesített eredményét
– hármas átlagpont felett – az alábbiakban közöljük. Mivel nagyon kevés
válasz – alig 20 – érkezett vissza, a táblázatot nem tekinthetjük reprezen-
tatív felmérésnek.

Fejlesztési irányok Összpont Átlagpont
1. Közút kezelésében lévô fôutak javítása 90 4,74
2. Önkormányzati útjavítások, földutak járhatóvá tétele 89 4,68
3. Szennyvíz-elvezetés II. ütemének megvalósítása 85 4,47
4. Közlekedési kapcsolatok javítása (busz, vonat) 81 4,26
5. Ivóvíz minôségének javítása 80 4,21
6. Kerékpárút létesítése a településrészek között 80 4,21
7. Településrészek közötti közlekedés fejlesztése 80 4,21
8. Járdák építése és felújítása 78 4,11
9. Gyalogátkelôhely létesítése a Nyáry Pál úton 75 3,95
10. Intézmények fûtési rendszerének korszerûsítése 73 3,84
11. Közvilágítás korszerûsítése 72 3,79
12. Rendszeres tájékoztatás közügyekrôl (újság, internet, plakát) 71 3,74
13. Kerékpárút létesítése Nyáregyháza és Pilis között 70 3,68
14. Idôsek, nyugdíjasok támogatása, segítése 69 3,63
15. Játszótér létesítése Felsônyáregyházán 69 3,63
16. Közbiztonság növelése a polgárôrség támogatásával 69 3,63
17. Településünk múltjának és hagyományainak ápolása 68 3,58
18. Közbiztonság növelése térfigyelô kamerák telepítésével 67 3,53
19. Köztemetô megfelelô gondozása és ôrzése 67 3,53
20. Óvodai fejlesztések (tornaszoba, terasz, öltözô) 65 3,42
21. Piac létrehozása 65 3,42
22. Vizesblokk (WC, mosdók) kialakítása a köztemetôben 64 3,37
23. Közbiztonság növelése közterület-felügyelô alkalmazásával 60 3,16
24. Nyáregyházi Falunapok rendezvénysorozat megvalósítása 60 3,16
25. Tanfolyamok, képzési lehetôségek helyben (OKJ-s képzések) 60 3,16
26. Ünnepségek szervezése (1848, 1956, Falukarácsony, stb.) 59 3,11
27. Ebtartás fokozott ellenôrzése, a szabálytalanságok büntetése 58 3,05
28. Gyermeket vállaló szülôk támogatása 58 3,05
29. Játszótér létesítése Nyáregyházán 58 3,05
30. Közterek és közparkok rehabilitációja 58 3,05
31. Óvodai csoportok, iskolai osztályok támogatása 58 3,05
32. Kaszner Margit Múzeum épületének felújítása 57 3,00
33. Parkolók kialakítása a faluközpontban 57 3,00

Ezúton is köszönjük azoknak, akik a kérdôíveket visszajuttatták hozzánk.

NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Nyáregyháza Községi Könyvtára szeretettel várja régi és új tagjait!

Nyitva tartás:
Hétfô: 12.00-16.00
Kedd: 10.00-16.00
Szerda: 08.00-16.00
Csütörtök: 10.00-18.00
Péntek: szünnap
Szombat: 09.00-12.00

Elérhetôségek:
Cím: Nyáry Pál út 20.
Telefonszám: 06 (29) 490-056
E-mail: konyvtar@nyaregyhaza.hu

Tagdíjak:
Aktív: 400 Ft/év
Nyugdíjas, diák: 200 Ft/év

te le pü lé si ve ze té kes ivó víz mi nô -
sé gé vel kap cso lat ban sok pa nasz
ér ke zik az ön kor mány zat ve ze té -

sé hez. A köz ség egyes ré sze in idô sza ko -
san meg je le nô prob lé ma az ivó víz vas- és
man gán ki csa pó dá sa, ami – ugyan a
szer ve zet re nem je lent ve szélyt – a víz el -
szí ne zô dé sét okoz za, na gyobb mér té ket
ölt ve le he tet len né te szi a víz fel hasz ná lá -
sát akár fô zés rôl, mo sás ról, vagy ép pen
tisz tál ko dás ról van szó.

Ezért a kép vi se lô-tes tü let cél ki tû zé sei
kö zött sze re pel a he lyi ví zi köz mû bôl szár -
ma zó ivó víz mi nô sé gé nek ja ví tá sa, a fent
le írt ki csa pó dás és az eb bôl fa ka dó egyéb
prob lé mák eny hí té se. A te le pü lés ivó víz
mi nô sé gé nek utób bi 2 éves ada tai alap -
ján a víz ben lé vô vesz élyes anya gok (ar -
zén, bór, am mó ni um, stb.) nem ha lad ják
meg a me gen ge dett faj la gos ér té ke ket,
ezért az ön kor mány zat köz pon ti víz tisz tí tó
be ren de zés re nem tud ered mé nye sen
pá lyáz ni.

Min de zek is me re té ben a kép vi se lô-tes -
tü let úgy dön tött, hogy tá mo gat ja és se -
gí ti he lyi víz tisz tí tó be ren de zé sek be épí té -

A meg emel ke dett ta laj ter he lé si dí jat el -
ôször a 2013. már ci u si 31. nap já val be -
nyúj tan dó be val lás sal együtt kel lett meg -
fi zet ni ük a kö te le zet tek nek. Amennyi ben
az adó zó be val lá si kö te le zett sé gét
nem, vagy ké se del me sen tel je sí ti, az
adó zás rend jé rôl szó ló 2003. évi XCII.
tör vény 172. §. (1) be kez dé se alap ján,
ma gán sze mély adó zó 200 ezer fo rin -
tig, más adó zó 500 ezer fo rin tig ter je -
dô mu lasz tá si bír ság gal sújt ha tó.

A 2012-ben a csa tor na há ló zat és
szenny víz tisz tí tó te lep üze mel te tô je – a
ki é pí tett csa tor na há ló zat ra tör té nô csat -
la ko zás ösz tön zé sé re – díj men tes él ôre
kö tést hir de tett meg 2012. má jus 31-ig.
Az elô zô év ben több mint 30 in gat lan tu -
laj do nos élt a le he tô ség gel és kö töt te rá
az in gat la nát a köz csa tor ná ra.

Az üze mel te tô 2013-ban – egész év -
re – DÍJ MEN TES ÉL ÔRE KÖ TÉST hir det.
Ha az in gat la na még nincs rá köt ve a köz -
csa tor ná ra, ja va sol juk, hogy mi e lôbb csat -
la koz zon rá a há ló zat ra. A tu laj do nos nak a

rá kö tést kö ve tô év ben kell utol já ra be val -
lást le ad nia, azon ban a ta laj ter he lé si dí jat
csak a rá kö té sig ke let ke zô szenny víz men-
nyi sé ge után kell meg fi zet ni.

A tisz tí tó ak ná ig tör té nô el ve ze tés rôl a
la kos nak kell gon dos kod nia, vagy kér he -
ti, hogy a szol gál ta tó épít se ki a há zi be -
kö tô ve ze té ket. A be kö tô ve ze ték ki -
épí tés nek költ sé ge az elô zô évi hez
ha son ló an 2013-ban vál to zat la nul
brut tó 6.000,- Ft/m.

A be kö tô ve ze ték ki épí té sé vel és az
él ôre kö tés sel kap cso lat ban to váb bi in -
for má ci ót a MÁ SO DIK IN NO-KOM Kft.
el ér he tô sé ge in kap hat:

Fáb rik Fe renc ügy ve ze tô
Te le fon: 06 (30) 985-4365
E-ma il: ma so dik.in no kom@gma il.com

sét. Az ön kor mány zat ked vez mé nye sen
biz to sít ja egy 113-5-1/CWG tí pu sú víz -
tisz tí tó be ren de zés la kó in gat lan ba va ló
be sze re lé sét egy le be gô a nya got szû rô,
több ször mos ha tó be tét tel, és a be épí -
tés hez szük sé ges egyéb tar to zé kok kal
együtt. Min den más, az in gat lan adott sá -
gai mi att fel me rü lô egyéb költ ség (pl. új
ak na ké szí té se) tel jes egé szé ben a ké rel -
me zôt ter he li.

A tá mo ga tás irán ti ké rel met nyom tat -
vá nyon le het be nyúj ta ni a Pol gár mes te ri
Hi va tal ban. A jo go sult ság fel té te le, hogy
• a ké rel me zô az érin tett in gat lan ban – a

ké re lem be nyúj tá sát köz vet le nül meg -

elô zô 12 hó nap ban – meg sza kí tás nél -
kül nyár egy há zi be je len tett la kó hellyel
ren del kez zen és

• vál lal ja a ké szü lék és a mun ka díj öt ven
szá za lé ká nak, va la mint az in gat lan
adott sá gai mi att fel me rü lô egyéb költ -
sé gek meg fi ze té sét.

Egy 2011. évi törvénymódosítás értelmében a 2012.
február 1-jétôl keletkezô szennyvíz után tízszeresére
emelkedett a fizetendô talajterhelési díj összege.
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ÉRDEMES RÁKÖTNI A KÖZCSATORNÁRA…AZ UTAK ÁLLAPOTÁNAK
JAVÍTÁSA, ÉS A SZENNYVÍZ-
ELVEZETÉS MEGVALÓSÍTÁSA 
A LEGFONTOSABB FELADAT

Országos szemét-
gyûjtô akcióra

hívjuk Lakosainkat!

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
nyitva tartása és szolgáltatásai

TÁMOGATÁS HELYI VÍZTISZTÍTÓ BEÉPÍTÉSÉHEZ

E

A

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Egyéb szolgáltatások:
Internethasználat: 300 Ft/óra
Fénymásolás: 40 Ft/oldal
Színes másolás: 150 Ft/oldal
Nyomtatás (fekete): 40 Ft/oldal
Színes nyomtatás: 150 Ft/oldal
Szkennelés: 40 Ft/oldal
Fax küldése: 200 Ft/oldal



ke rék pár a KRESZ ér tel mé ben
jár mû, te hát a ve ze té sé hez ugya n-
a zok a fel té te lek szük sé ge sek,

mint más jár mû ese té ben: jár mû ve ze tés -
re al kal mas ál la pot ban kell len ni (te hát
it ta san ke rék pá roz ni sem sza bad), és is -
mer ni kell a KRESZ sza bá lyo kat.

Ti los a ke rék pár hoz ol dal ko csit il let ve
egyéb von tat mányt kap csol ni a ke rék pár-
után fu tó ki vé te lé vel. Ti los ke rék pá ron
ül ve ál la tot ve zet ni, a ke rék párt más jár -
mû vel von tat ni, elen ge dett kor mánnyal
ke rék pá roz ni. Ke rék pá ron csak olyan

cso mag szál lít ha tó, ami a kor mány zást
nem aka dá lyoz za. Ti los au tó pá lyán és
au tó ú ton ke rék pá roz ni, to váb bá ott, ahol
ezt táb la tilt ja.

18. élet évét be töl tött fel nôtt leg fel jebb
egy, 10 éves nél fi a ta labb gyer me ket szál -
lít hat a meg fe le lô gyer mek ülé sen. Egyéb -
ként utast szál lí ta ni ti los! A cso mag tar tón
utast szál lí ta ni nem csak ti los, ha nem
vesz élyes is, mert a fé kút meg hosszab -
bo dik, to váb bá az utas lá ba be le akad hat
a ke rék pár kül lôi kö zé, ez zel bal ese tet
okoz va.

Ke rék pár ral leg fel jebb 40 km/óra se -
bes ség gel sza bad köz le ked ni.

Jár dán ti los ke rék pá roz ni! Ki vé tel ez
alól a 12 év nél fi a ta labb gye rek, mi vel ô
fô út vo na lon még nem ke rék pá roz hat, így
a pár hu za mos jár dán ha lad hat, leg fel jebb
10 km/h se bes ség gel. La kott te rü le ten
csak ak kor sza bad a jár dán ke rék pá roz ni
(leg fel jebb 10 km/h-val), ha az út test
ke rék pá ros köz le ke dés re al kal mat lan
(pél dá ul föl dút). A hi va ta los ér tel me zés
sze rint az, hogy az út tes ten nagy a jár mû -
for ga lom vagy táb la tilt ja az út tes ten a
ke rék pá ros köz le ke dést, még nem je len -
ti, hogy sza bad na a jár dán te ker ni.

A ke rék pár fôbb kö te le zô tar to zé kai:

1. Fe hér szí nû el sô lám pa
2. Vö rös szí nû hát só lám pa
3. Vö rös szí nû hát só priz ma
4. Két, egy más tól füg get len fék
5. Csen gô
6. Bo ros tyán sár ga szí nû kül lôp riz ma leg -

alább az el sô ke ré ken
7. Fény vissza ve rô ru há zat (la kott te rü le -

ten kí vül az út tes ten éj sza ka, vagy
rossz lá tá si vi szo nyok kö zött)

Ja va solt ke rék pár tar to zé kok:

a, A pe dá lon és a kül lôk kö zött bo ros -
tyán sár ga szí nû priz mák

b, Ka ros szé les ség jel zô priz ma
c, Vissza pil lan tó tü kör
d, Sár vé dô
e, Ke rék pá ros bu kó si sak

Tá jé koz tat juk a la kos sá got, hogy a
nyár egy há zi Vo lán busz já ra tok kal
kap cso lat ban me net rend egyez te -
tést kez de mé nyez tünk a vál la lat for -
gal mi osz tá lyá val.

Já rat bô ví tés re ugyan nincs le he tô -
ség, de a me net rend át ala kí tá sá ra,
op ti ma li zá lá sá ra igen, ezért kér jük
Önö ket, hogy – amennyi ben ja vas la -
tuk van a já ra tok idô pont ja i nak mó -
do sí tá sá hoz – áp ri lis 30-ig je lez zék
azt a Pol gár mes te ri Hi va tal el ér he tô -
sé ge in.

Cím: Nyáry Pál út 37. Tel.: 06 (29) 690-180 E-ma il: hi va tal@nya regy ha za.hu

A ta vasz be kö szön té vel egy re töb ben ve szik elô ke rék pár ja i kat,

hogy bi cik lin ér jék el kö ze leb bi úti cél ja i kat. Az aláb bi ak ban a

ke rék pá ro zás leg fon to sabb sza bá lya it fog lal juk össze.
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A kerékpárosokra vonatkozó
fontosabb KRESZ szabályok

Menetrend egyeztetés a Volánbusszal

A

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Hí rös Hul la dék gaz dál ko dá si Kft.
ezú ton ér te sí ti a Tisz telt la kos sá -
got, hogy a 2013. év ben a meg -

vál to zott jog sza bá lyi és gaz da sá gi kö rül -
mé nyek mi att a zöld hul la dék be gyûj té si
szol gál ta tá sát (ún. zöld zsá kos bio-hul la -
dék gyûj tés) nem tud ja to vább vé gez ni.

A Tár sa sá gunk ál tal ön ként vál lalt, és a
la kos ság ré szé rôl nagy öröm mel fo ga dott
szol gál ta tás fenn tar tá sa a 2012. év ben
is csak úgy volt le het sé ges, hogy an nak
költ sé ge it az egyéb be vé te lek bôl fe dez te
a Tár sas ág, ami re a 2013. év ben – ön -
hi bá ján kí vül – már nincs le he tô sé ge.

Saj nos a zöld hul la dék a je len le gi tör -
vé nyi sza bá lyo zás ér tel mé ben – be gyûj té -
sét il le tô en – nem tar to zik a tá mo ga tott
hul la dékf rak ci ók kö zé, il let ve az el ké szí -
tett komp oszt nak sincs meg a fel ve vô
pi a ca, így a vesz te sé ges te vé keny ség
vég zé se vesz élyez tet né az új ra hasz no sít -
ha tó hul la dé kok – sár ga zsá kos – sze lek -
tív gyûj té sét is.

A 2013. év ben a la kos ság nak le he tô -
sé ge lesz a Hul la dék gyûj tô ud va rok ban
10 zsák vagy ké ve/ház tar tás/hét, il let -
ve a nagy kô rö si Komp osz tá ló ban kor lát -
lan menny iség ben a zöld hul la dék díj -
men tes el he lye zé sé re. A szol gál ta tás
igény be vé te lé hez lak cím kár tya be mu -
ta tá sa min den eset ben szük sé ges.

Egyút tal kér jük Önö ket ar ra, hogy
amennyi ben le he tô sé gük van a há zi kom-
p osz tá lás ra, úgy él je nek an nak le he tô sé -
gé vel.

Nyár egy há zi Fa lu vé dô és Ön kén tes Tû zol tó
Köz hasz nú Egye sü let a Ka taszt ró fa vé de lem fel -

hí vá sá nak ele get té ve 2013. már ci us 15-én dél után
út nak in dí tot ta csa pa tát az M1 au tó pá lyán re kedt em -
be rek men té sé nek se gí té sé re. A csa pat egy kö zel hat
órás au tó út után tud ta meg kö ze lí te ni az au tó pá lya azon
sza ka szát, ahol a töb bi ön kén tes sel együtt meg kezd te
egész éj sza kán át tar tó mun ká ját. A kö rül mé nyek szin -
te szür re á li sak vol tak, bár ho vá né zett az em ber, csak
el ha gyott, hó val fe dett au tó kat lá tott, a szél né hol
1,5-2 mé te res hó fa la kat emelt, me lyek annyi ra le tö -
mö röd tek, hogy jár ni le he tett raj tuk. Min den hol rend -
ôrök, ka taszt ró fa vé dôk, men tô sök, ön kén te sek dol goz -
tak. Ahol kel lett au tó kat ás tak ki a hó fog sá ga alól, vagy
ép pen a sza lag kor lát át vá gá sá val biz to sí tot tak utat a
mun ka gé pek nek. A hi deg, zord idô el len ére min den ki
fá rad ha tat la nul küz dött a hó el len, fá radt ság, éh ség
nem szá mí tott, min den ki tet te a dol gát.

FE KE TE MÁ TÉ | AL EL NÖK

A HUL LA DÉK GYÛJ TÔ UD VA ROK CÍ MEI
ÉS NYIT VA TAR TÁ SA:
• Mo nor, Bajcsy-Zsi linszky út 092/11

hrsz. (ré gi hul la dék le ra kó val szem ben)
• Pi lis, Vá gó híd ut ca 751/4 hrsz. 

(Nyár fa ut ca sar ká nál)
• Nagy ká ta, Er dô szô lô 0236/4 hrsz.

Már ci us 1-tôl szep tem ber 30-ig
Hét fô: SZÜN NAP
Kedd-Pén tek: 9:00-17:00
Szom bat: 8:00-16:00
Va sár nap: ZÁR VA
Ebéd idô: 12:00-13:00

Ok tó ber 1-tôl feb ru ár 28-ig
Hét fô: SZÜN NAP
Kedd-Pén tek: 8:00-16:00
Szom bat: 8:00-16:00
Va sár nap: ZÁR VA
Ebéd idô: 12:00-13:00

A KOMP OSZ TÁ LÓ MÛ CÍ ME 
ÉS NYIT VA TAR TÁ SA:
Nagy kô rös, 0114/4 és 0123/2 hrsz.
(szenny víz te lep pel szem ben)
Hét fô-Pén tek: 7:00-15:30
Szom bat-Va sár nap: ZÁR VA
Ebéd idô: 12:00-12:30

A sár ga (új ra hasz no sít ha tó hul la dék)
zsá ko kat a gyûj té si na po kon reg gel
7:00 órá ig szí ves ked jen ki he lyez ni az in -
gat lan elé, mert a hul la dék gyûj tô gép -

jár mû el hal adá sa után a ki he lye zett
zsá ko kat nem áll mó dunk ban el szál lí -
ta ni! Amennyi ben a zsák ba ház tar tá si ve -
gyes hul la dék, lom, üveg, vagy nem meg -
fe le lô tí pu sú, il let ve szennye zett hul la dék
ke rül, úgy Tár sa sá gunk jo go sult meg ta -
gad ni an nak el szál lí tá sát.

A ko ráb bi gya kor lat tól el té rô en nem
le het plusz zsá kot igé nyel ni a pol gár mes -
te ri hi va ta lok ban, il let ve a hul la dék gyûj tô
ud va rok ban. Amennyi ben a cse re zsák
ke vés nek bi zo nyul, az új ra hasz no sít -
ha tó hul la dé ko kat bár mi lyen más
át tet szô, mû anyag zsák ban is ki he -
lyez he ti!

To váb bi in for má ció:
E-ma il: ceg led@hi ros hul la dek.hu
Te le fon: 06 (53) 707-061
Hon lap: www.hi ros hul la dek.hu

HÍ RÖS HUL LA DÉK GAZ DÁL KO DÁ SI KFT.

Nyár egy há zán a sár ga zsá kok el szál lí tá sa min den hó nap el sô kedd jén tör té nik:

Máj. 7,  Jún. 4,  Júl. 2,  Aug. 6,  Szept. 3,  Okt. 1,  Nov. 5,  Dec. 3
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Tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtésrôl

A

A

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

CIVIL SZERVEZETEK

Segítettünk
a bajban



Nyáregyháza Község lakossága most
INGYENES RIASZTÓRENDSZERHEZ juthat!
Ri asz tó rend szert igé nyel het min den 
Nyár egy há zán élô, be je len tett lak cím mel 
ren del ke zô ma gán sze mély.
A je lent ke zés sor rend jé ben – díj men tes 
hely szí ni fel mé rés után – té rí tés men te sen 
jut hat hoz zá egy komp lett la kás ri asz tó 
rend szer hez (1 db ri asz tó köz pont, 
ke ze lô egy ség, kül té ri szi ré na, nyi tá sér zé ke lô,
transz for má tor, 2 db ak ku mu lá tor, 
3 db moz gá sér zé ke lô), ame lyet pro fi 
szak em be rek sze rel nek be.
Ha az Ön ve ze té kes te le fon vo na la nem 
al kal mas az át jel zés re, úgy a szak em be rek
GPRS-t sze rel nek fel, amely nek ka u ci ós 
dí ja 10 000 Ft. Ez a ka u ci ós díj a GPRS 
le sze re lé se kor vissza jár.
Szer zô dés kö tés kor az igény lô vál lal ja, hogy
leg alább 24 hó na pon ke resz tül fi ze ti a 
– ki vo nu ló jár ôr szol gá lat tal biz to sí tott – 
ked vez mé nyes táv fel ügye le ti szol gál ta tá si 
dí jat, amely az át jel zés tí pu sá tól füg gô en

ha von ta brut tó 3 900 Ft
(te le fo nos kap cso lat ese tén)

vagy brut tó 4 900 Ft
(GPRS kap cso lat ese tén).

A jelentkezés benyújtható:
2013. május 1-tôl!
Az akció visszavonásig érvényes!

Jelentkezés és 
további információ: 
• személyesen: Vecsés, Fô út 180.

(Mirador-Sec Kft.)
• interneten: 

marketing@mirador-sec.hu
• telefonon: 06 (29) 350-455
• faxon: 06 (29) 350-375
• honlapcím: www.mirador-sec.huTisztelt Nyáregyházi Lakosok!

Az elmúlt években sajnos a környéken és
községünkben is megnôtt a vagyonellenes bûn-
cselekmények száma. A betöréses lopások és
rablások megelôzése érdekében Nyáregyháza
Község Önkormányzata lehetôséget biztosít a
lakosság részére kedvezményes riasztórendszerek
igénybevételére.
Településünk lakóinak biztonsága érdekében 
igyekszünk minden lehetséges eszközzel segíteni 
a vagyon- és a személyelleni bûncselekmények 
visszaszorítását. Ezzel az akcióval a célunk az, hogy
a lakásokba telepített korszerû riasztórendszerek 
– távfelügyelettel és kivonuló járôrszolgálattal
kiegészítve – megelôzzék és megakadályozzák 
a bûncselekmények elkövetését, ezzel is javítva
lakosságunk biztonságérzetét.

Tisztelettel:
Mészáros Sándor
polgármester

• Is me ret len el kö ve tô 2012 de cem be ré -
tôl 2013.01.08-ig több al ka lom mal
össze sen 400.000 Ft ér ték ben tu laj do -
ní tott el li bá kat a Szen tim re te lep vé gén
lé vô Li ba te lep rôl. Az el kö ve tôt a dol go -
zók tet ten ér ték, el fo gá sá ra ke rült sor,
ki hall ga tá sa so rán be is me rô val lo mást
tett, il let ve el mond ta, hogy SZ. I. nyár -
egy há zi la kos meg bí zá sá ból járt li bát
lop ni. Tar tóz ko dá si he lyén vég re haj tott
ház ku ta tás so rán 13 db li ba ke rült le -
fog la lás ra.

• 2013.01.10-én be je len tést kap tam,
mely sze rint a Köz ség há za épü le té tôl
el tu laj do ní tot tak egy ke rék párt. A pon -
tos sze mély le írás nak kö szön he tô en az
el kö ve tô szin te azon nal be a zo no sí tás -
ra, majd a pi li si va sú tál lo má son el fo -
gás ra ke rült: R. I. ceg lé di la kos, aki a
ke rék párt a rend ôr sé gi gép ko csit ész -
lel ve a ke rék pár tá ro ló ba rej tet te. Gya -
nú sí tott ki hall ga tá sa so rán be is me rô
val lo mást tett.

• 2013.01.15-én is me ret len el kö ve tôk
Szen tim re te le pen kö vet tek el la kás be -
tö rést, mely nek so rán fa li ó rá kat és szá -
mí tás tech ni kai be ren de zé se ket tu laj do -
ní tot tak el. Az el já rás so rán az el kö ve -
tôk be a zo no sí tás ra ke rül tek. A nyo mo -
zás je len leg is fo lya mat ban van.

• 2013.01.20-án is me ret len tet te sek a
Nyáry Pál ut cá ban füs tölt kol bászt,
gáz pa lac kot és pá lin ka fô zô üs töt tu laj -
do ní tot tak el. A hely szí nen gyors és ala -
pos adat gyûj tést kö ve tô en az el kö ve -
tôk egyi ke be a zo no sí tás ra és el fo gás ra
ke rült.

• 2013.01.26-án az éj sza kai órák ban
pol gár ôrök kel kö zös szol gá la tel lá tás so -
rán gya nús gép ko csi ra let tem fi gyel mes
az Ár pád ut cá ban. A gép ko csi ban tar -
tóz ko dó sze mély a rend ôri in téz ke dés
so rán za var tan vi sel ke dett, a gép ko csi -
já nak mind két rend szá ma le volt ta kar -
va. A hely szín kö ze lé ben meg áll apí tást

nyert, hogy egy ud va ron par ko ló gép ko -
csi el tu laj do ní tá sát kí sé rel te meg két
tár sá val, akik az er dô be me ne kül tek el.
A gya nú sí tott ki hall ga tá sa so rán tár sa it
meg ne vez te, akik nek el fo gá sa és ki -
hall ga tá sa meg tör tént.

• 2013.03.01-én Kos suth te le pen egy
Na gya tá di Rend ôr ka pi tány ság ál tal kö -
rö zött vesz élyes bû nö zô tar tóz ko dá si
he lye ke rült adat gyûj tés so rán fel de rí -
tés re. Ne ve zett sze mély még ezen a
na pon el fo gás ra, majd az il le té kes ha -
tó ság ré szé re át adás ra ke rült.

• Adat gyûj tést kö ve tô en 2013.03.25-én
egy sze mély kö rö zés ben sze rep lô, több
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel is gya nú -
sít ha tó nyár egy há zi sze mély ke rült el fo -
gás ra egy Da bas kör nyé ki ta nyán.

• 2013 el sô fe lé ben köz biz ton sá gi és
bûn ügyi el len ôr zés re ke rül sor lé gi tá -
mo ga tás sal, amely nek va gyon el le ni
bûn cse lek mé nyek ész le lé se, és a fo lya -
mat ban lé vô bûn cse lek mé nyek fel de-
rí té se a cél ja, a meg erô sí tett jár ôr-
szol gá lat ko or di ná lá sá val he li kop te res
meg fi gye lés ke rül vég re haj tás ra a Mo -
no ri Rend ôr ka pi tány ság il le té kes sé gi
te rü le tén.

A 2012. év ben tör tént bûn cse lek mé nye -
ket át te kint ve több al ka lom mal is meg-
áll apí tást nyert, hogy a bûn cse lek mé nyek
ja va ré sze kis kö rül te kin tés sel meg elôz -
he tô, el ke rül he tô lett vol na. Nem le het
elég gé hang sú lyoz ni, hogy ke rék pár ja i kat
zár ják le, gép ko csi juk ban ne hagy ja nak

sem mi lyen ér té ket és a la kó há zak biz ton -
sá gi be ren de zé se i re köl tött pénz sem hi -
á ba va ló ki adás.

Több ügy ben olyan szem ta núk ke rül tek
meg hall ga tás ra, akik ész lel ték ugyan a
cse lek mény el kö ve té sét, azon ban sem a
tu laj do nost, sem a rend ôr sé get nem ér -
te sí tet ték. Ké rem Önö ket, hogy bûn -
cse lek mény vagy bár mi lyen gya nús
sze mély, gép ko csi ész le lé se ese tén
azo kat meg fi gyel ve mi nél pon to sabb
in for má ci ók kal se gít sék a rend ôr ség
mun ká ját és te gye nek be je len tést!
A be je len té sek il let ve a be je len tôk
sze mély azo nos sá ga min den eset ben
tit ko san ke rül ke ze lés re. Sok eset ben
egy kis in for má ció már elég ah hoz, hogy
az el kö ve tôt be a zo no sít suk és el fog juk,
il let ve az el tu laj do ní tott ér té kek vissza ke -
rül je nek a tu laj do no suk hoz.

Ké rem Önö ket, hogy fi gyel je nek oda
is me rô se ik re, ba rá ta ik ra, szom széd -
ja ik ra: EGY MÁS RA.

Fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni, hogy a
ha té kony bûn meg elô zés re csak kö zö sen
va gyunk ké pe sek úgy, hogy Önök is meg -
tesz nek min den ma guk tól tel he tôt an nak
ér de ké ben, hogy ne vál ja nak bûn cse lek -
mény ál do za tá vá.

TISZTELETTEL:
MÉ SZÁ ROS PÁL R. ZLS | KÖR ZE TI MEG BÍ ZOTT

A REND ÔR SÉG 
HA TÁSKÖ RÉ BE 

tar to zó cse lek mény
ész le lé se ese tén ké rem 

Önö ket, hív ja nak
a 20/489-6738-as 
te le fon szá mon, vagy

a Pi li si Rend ôr ôrs jár ôre it 
a na pi 24 órá ban hív ha tó

20/771-0411-es 
hí vó szá mon,

a Pi li si Rend ôr ôr söt 
– hi va ta li mun ka i dô ben – 

a 29/498-128-as, vagy
a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság

Ügye le tét a 112-es 

vagy a 29/410-367-es 
te le fon szá mo kon.
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RENDÔRSÉGI HÍREK
Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban 2013 elsô negyedévében 

történt jelentôsebb bûnügyi eseményekrôl 

szeretném tájékoztatni Önöket:



-ben ki ér de mel tük a Ma -

dár ba rát Óvo da cí met,
ezt az óvo da ka pu ján lé vô emb lé ma is jel -
zi. Az óvo da ker tünk ben de cem ber tôl feb -
ru ár vé gé ig etet jük a nagy szám ban ide
lá to ga tó ma da ra kat. Gya ko ri ven dé günk
a ci ne ge, ten ge li ce, zöl di ke, rozs da far kú,
ba ráz da bil le ge tô, ve réb, fe ke te ri gó. Egész
év ben gon dos ko dunk a ma da rak ita tá sá -
ról, nyá ron ho mok für dô vel is el lát juk
ôket. A gye re kek kel a már meg lé vô ete -
tôk mel lé, új ra hasz no sí tott anya gok ból
sa ját ter vek alap ján új ab ba kat ké szí tünk.
A ma dá ri ta tót a szü lôk a gye re kek kel
együtt egy nyílt na pon ké szí tet ték el és
té len a ma dá re le ség be szer zé sé ben is
se gí tet tek. Ter vez zük, hogy jö vô re a gye -
re kek kel együtt ké szí tünk ma dár ka lá csot.

Ta vasz tól ôszig se gí te nek a gye re kek a
vi rá gok gon do zá sá ban, gyom lál nak, lo -
csol nak, le tisz tít ják a nö vé nyek rôl az el -
szá radt ré sze ket, „lep ke le ge lôt” te remt ve
ez zel a pil lan gók nak, ro va rok nak, mind e
mel lett gyö nyör köd he tünk a pom pá zó vi -
rá gok ban.

Már ci us vé gén a ve te mé nyes ker tünk -
ben hagy mát, ret ket, sár ga ré pát, bor sót,
bur go nyát ve te mé nye zünk, majd fo lya ma -

ALA PÍT VÁ NYUNK CÉL JA: A ren del ke zés re
ál ló pén zesz kö zök bôl az óvo dá ba já ró min -
den ko ri gyer me kek kör nye ze té nek ja ví tá sa.
A gye re kek já té kesz kö ze i nek bô ví té se, szem -
lél te tô esz kö zök be szer zé se, ki rán du lá sok-
ün nep sé gek szer ve zé se és tá mo ga tá sa.

„Szü lôk a gyer me ke kért” 
Ala pít vány adó szá ma: 
1 8 6 8 4 5 4 6 - 1 - 1 3

to san gon doz zuk, gyom lál juk, ka pál juk,
ge reb lyéz zük, lo csol juk. Ez zel az em be ri
mun ka ér té két, az ér ték te rem tô mun kát
ta nul ják meg a sa ját ta pasz ta la tu kon ke -
resz tül. Nyár ele jén és ôs szel be ta ka rít juk
a ter mé se ket. Meg ta nul ják me lyik nö -
vény nek, mi lyen jel lem zô for má ja, szí ne,
íze van, a föld fel et ti vagy a föld alat ti ré -
szét fo gyaszt juk, stb. Ôs szel be gyûj töt tük
a vi rág ma go kat a vi rá gos kert bôl.

A gye re kek szá má ra fe lejt he tet len él -
ményt nyúj tott a szô lô szü ret, szô lô da rá -
lás, pré se lés, must ivás, va la mint az al -

ma szü ret és az azt kö ve tô sü te mény ké -
szí tés.

A cso port szo bá ban a zöld nö vé nyek le -
ve lé rôl fél tô gond dal le tö röl ge tik a rá ra kó -
dott port, hogy job ban tud ja nak lé le gez ni
a nö vé nye ink. A fog lal ko zá sok al kal má val
meg ta nul ják, hogy a fá kat vé de nünk kell,
nem sza bad le tör ni az águ kat vagy le tép -
ni a le ve lü ket, mert ôk ad ják ne künk a
tisz ta oxi gént.

Sé ták so rán vi gyá zunk a kör nye ze tünk -
re, nem do bunk el sem mi lyen sze me tet.
A gye re kek ész re ve szik és el íté lik a sze -
me te lést az er dô ben, az ut cán.

A víz vi lág nap ján a pi li si Ger je pa tak hoz
ki rán dul tunk, meg fi gyel ve an nak élô vi lá -
gát. A mos dó ban fi gye lünk ar ra, hogy ne
foly jék fel es le ge sen a víz. Meg ta nul ják,
hogy tisz ta ivó víz re van szük sé ge min den
élô lény nek, em ber nek, ál lat nak és nö vé -
nyek nek egya ránt. A víz kincs és víz nél -
kül nincs élet. Kí sér le te ket, meg fi gye lé -

se ket vé gez tünk a le ve gô szennye zés sel
kap cso lat ban is. Pl. a hó lé a kör nye ze -
tünk ben nem ivó víz tisz ta sá gú, vagy az
ud var ut ca fel öli ré szén sok kal po ro sab -
bak a nö vé nyek le ve lei, mint a vé dett,
hát só ud var rész ben.

Évek óta gyûjt jük a pap írt, a PET-pa lac -
kot, TET RA-pak do bo zo kat. Akt ív se gí tô -
ink eb ben a szü lôk, hi szen az ott hon
össze gyû lô új ra hasz no sít ha tó hul la dé kot
szé pen ki öb lít ve la pos ra ta pos va el hoz zák
az óvo dai gyûj tô be. Ta ka ré ko san bá nunk
a pa pí rok kal is, fir ká lás ra, kí sér le te zés re

az egyik ol da lán már nyom ta tott pap írt
hasz ná lunk. A gye re kek szo ká sá vá vált,
hogy a cso port szo bá ban a tisz ta pap ír hul -
la dé kot kü lön do boz ban gyûjt jük, míg a
szennye zett pap ír zseb ken dôt ki zá ró lag
a sze me tes be.

A gye re kek na gyon sze ret nek bar ká -
csol ni, eh hez a szü lôk és a gye re kek ál tal
óvo dá ba ho zott, ki ü rült, de tisz ta pap ír-,
és mû anyag do bo zo kat hasz nál nak fel,
ami bôl cso dá la tos, kre a tív al ko tá so kat
ké szí te nek. Az ún. „gu lin cos” do boz ban
min dig ta lál nak ked vük re va ló alap anya -
got, ami al ko tás ra ösz tön zi a ki csi ket.

A vi zu á lis te vé keny sé gek hez, fes tés -
hez, gyur má zás hoz, kép ala kí tás hoz szin -
tén sok fé le új ra hasz no sít ha tó anya got
hasz ná lunk fel, pl.: a fes tés hez hasz nált
vi zes edé nye ink, mind bal eset men te sen
és tisz tán elô ké szí tett fém do bo zok ból
áll nak.

„Ku ka tün dér” ne vû já té kunk so rán
még sok ol da lúbb is mer tet sze rez het nek
a gye re kek a sze lek tív hul la dék gyûj tés -
rôl, meg ta nul ják, hogy a sok fé le ki do -
bás ra szánt anya got ho gyan gyûjt het jük
sze lek tí ven.

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

NAP SU GÁR ÓVO DA TA GÓ VO DÁ JA

NYÁR EGY HÁ ZA – SÜ NI CSO PORT

Óvodánkban kiemelten kezeljük a környezetvédelmet.

Környezettudatos szemléletre, gondolkodásra neveljük,

tanítjuk a kis óvodásokat és rajtuk keresztül a szüleiket is.
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Környezettudatos szemlélet alakítása a „felsôsi” oviban
ÓVODAI ÉLET ÓVODAI ÉLET

Kle i ne i sel Ju dit va gyok. 2013. már ci us 1.
óta a Nap su gár Óvo dá ban dol go zom, mint
óvo da pe da gó gus. Új len gyel ben ne vel ked tem,
je len leg Új har tyán ban élek fér jem mel és két
gyer me kem mel.

2006-ban vé gez tem a Kecs ke mé ti Fô is ko la
Óvo da pe da gó gus sza kán. Ezt a mun kát öröm -
mel vég zem, sze re tem a gyer me kek tár sa sá -
gát, se gí tem fej lô dé sü ket.

2010-ben vé gez tem a Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem Apác zai Cse re Já nos Fô is ko la Gyógy -
pe da gó gia sza kán. Min dezt azért, mert sze ret -
ném még job ban se gí te ni a gyer me kek fej lô dé -
sét, eset le ges fej lô dés be li rend el len es sé gét.

Je len leg az EL TE Ne ve lés tu do má nyi Böl csész
sza ká nak hall ga tó ja va gyok.

Mint aho gyan ki de rül a szak mai ké pe sí té sek so rá ból, ame lye -
ket ed dig meg sze rez tem, ké pes sé ge im nek kö szön he tô en rö vid

idô alatt könnye dén tu dom el sa já tí ta ni a pe da -
gó gi ai te rü let hez szük sé ges tud ni va ló kat. Kép -
zett sé ge im mel az a cé lom, hogy olyan szak em -
ber le gyek, hogy a meg szer zett is me re te im
bir to ká ban meg fe le lô tu dás sal ren del kez zem a
mun kám mû ve lé se és al kal ma zá sa te rü le tén.

Mun kám ban meg ha tá ro zó a tü re lem, nagy -
fo kú bi za lom a kör nye ze tem hez. Hi szek a
csa lád dal va ló nagy fo kú együtt mû kö dés ben
a gyer me kek fej lô dé se ér de ké ben.

Szá mom ra fon tos a ne ve lés ben a po zi tív
gon dol ko dás, a hu mor és a lel ke sí tô sza vak
ha té kony sá ga. Hit val lá som, hogy min den
gyer mek nek biz to sít sam a har mo ni kus, biz ton -
sá got adó kör nye ze tet nagy fo kú sze re tet tel,
gon dos ko dás sal.

Sza bad idôm ben ol va sok, szí ve sen ké szí tek kéz mû ves tár gya -
kat, va la mint sze re tek igé nyes ze nét hall gat ni.

Bemutatkozik az új óvónéni
Üdvözlöm a Kedves Olvasókat!

KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY TÁMOGASSÁK ÓVODÁNKAT!

2011
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ÓVODAI ÉLET

Az óvodai csoportbôvítés eredményei
2012. szeptemberétôl új csoporttal bôvült a nyáregyházi
Napsugár Óvoda. A Mákvirág csoport részben osztott csoport,
4 középsôs korú és 20 fô kiscsoportos korú gyermekkel.

„A gyer me ke ink ak kor ta nul ják meg a
sze re te tet, ami kor ala nyi jo gon ér zik, hogy
sze ret ve van nak, és nem csak a kü lön le ges
tel je sít mé nye i kért, ha nem pusz tán ön ma -
gu kért is sze ret he tôk.”

z óvo dá ba lé pés óri á si vál to zás a
kis gyer mek, sôt az egész csa lád
éle té ben. A szü lôk iz gul va, ag -

gód va, sok szor össze szo rult to rok kal
tá voz tak az óvo dá ból a be szok ta tá si
idô alatt. A gyer me kek nek meg kel lett
szok ni az óvo dát, a cso port tár sa i kat, az
óvo dá ban dol go zó fel nôt te ket, el kel lett
fo gad ni uk az óvo da szo kás- és sza bály -
rend sze rét, az óvo da szá muk ra ide gen
vi lá gát.

Az el sô leg fon to sabb fel ada tunk a
gyer me kek meg is me ré se volt. Az el sô
he tek ben sok si mo ga tás sal, daj ká lás sal,
öl bé li já ték kal pró bál tunk ér zel mi biz -
ton sá got nyúj ta ni. A be szok ta tá si idô
el tel té vel vég re el ér ke zett az a vár va-
várt nap, ami kor a gyer me kek szí ve sen,
bol do gan ér kez tek az óvo dá ba.

Dé le lôt tön ként so kat te vé keny ke -
dünk. A tel jes óvo dai éle tet át szö vi az
anya nyel vi ne ve lés. Ezt a ta nu lá si fo -
lya ma tot se gí ti a sok me se, vers, mon -
dó ka, be szél ge tés, bá bo zás. Jó han gu la -
tot te rem te nek még a kö zös dal já té kok,
és az együtt vég zett moz gás, kö zös já -
ték, amely az óvo dás gyer mek alap te -
vé keny sé ge, öröm for rá sa. A já ték köz -
ben ki a la ku ló vál to za tos hely ze tek
meg ta nít ják a gyer me ket a me gosz tás
és együtt mû kö dés elô nye i re, va la mint
ezál tal fej lôd nek olyan ér zel mek re épü -
lô ké pes sé ge ik is, mint a ba rát ság, fi -
gyel mes ség.

Az idô elô re ha lad tá val Mák vi rág cso -
por tos óvo dás ként iz ga lom mal vár ták a
gye re kek a Mi ku lást. Együtt töl töt tük
sze re tet ben, bé kes ség ben, ün ne pi han -
gu lat ban a Ka rá csonyt. Öröm mel, nagy
lel ke se dés sel bon tot ták ki a Jé zus ka
ál tal ho zott szebb nél szebb já té ko kat,
amik szí ne seb bé te szik a gyer me kek
óvo dá ban töl tött min den nap ja it.

Új szek rény sort is ka pott a cso port,
ami ott ho no sab bá, ren de zet teb bé va rá -
zsol ja a cso port szo bát.

Feb ru ár hó nap ban el ér ke zett a vár va-
várt Far san gi mu lat ság, amit kö zös
fánk sü tés elô zött meg. Szebb nél szebb
jel me zek ben ér kez tek a gyer me kek,
szü lôk, óvó né nik, da dus né nik. Ver -
sek kel, da lok kal, tánc cal kö zö sen ûz tük
el a te let.

Már ci us ban meg em lé kez tünk az
1848-as for ra da lom ról, majd a hó nap vé -
gén be szél get tünk a Hús vé ti ha gyo má -
nyok ról, szo ká sok ról. Hí mes to jást fes -
tet tünk, lo cso ló ver set ta nul tunk. Nagy
örö münk re meg lá to gat ta a cso por tun -
kat egy orosz lán fe jû bû bá jos tör pe nyu -
szi, Roz ma ring. Gaz dá já tól min den
fon to sat meg tud hat tunk a nyu szik
tar tá sá ról, jel leg ze tes sé ge ik rôl, táp lál -
ko zá suk ról.

Szo ká sunk ká vált a cso port ban a
név na pos, szü le tés na pos gyer me kek
meg ün nep lé se. Ver sek kel, da lok kal
kö szönt he tik fel tár su kat a gyer me kek,
ez zel is el mé lyí te ni kí ván juk a sze re -
tet, össze tar to zás, egy más ra fi gye lés ér -
zé sét.

Fô tö rek vé sünk, hogy a gyer me kek szí -
ve sen jár ja nak az óvo dá ba, és vi dám, bol -
dog per ce ket, em lé ke ket sze rez ze nek.

Vé ge ze tül Gár do nyi Gé za idé ze té vel
fe jez ném be:

„Mi lyen bo hó a gyer mek! S mi cso da ér zé -
keny a lel ke min den vál to zás iránt! Az ô lel -
kük olyan, mint va la mi fi nom kis gép,
amely erôs mun ká ra nem va ló, de min den
cse kély ség re meg per dül nek a ke re kei. Ne kik
me rô ben más a vi lá guk, mint a mi énk. A mi
nagy dol ga ink ne kik sem mi sé gek, és amik
ne künk sem mi sé gek, azok ne kik a nagy va -
la mik. A gyer mek ka cag olya no kon, ami ken
mi nem is mo soly gunk, és sír olya no kon,
ami ken mi a hom lo kun kat se rán col juk. Egy
tin ta csepp, egy cse re bo gár, egy bot lás, ide -
gen öl tö zet: ne vet raj ta. És sír, ha a tol la el -
gör bül, ha csú fol ják, ha ag gó dik, ha fá zik.
Az tán ha sí rás köz ben va la mi kel le me sen
hat rá - ak kor a könnye in át mo so lyog.”

MA LÁ NÉ OCZ TOS ÉVA | ÓVO DA PE DA GÓ GUS

A

tánc nem csak egy sze rû moz gás,
ha nem mû vé szet, ki fe je zés mód,
amely se gít el la zul ni, ki zök ken ni a

min den na pok szür ke sé gé bôl, és ki csit vi -
dá mab bá ten ni éle tün ket.

A nyár egy há zi Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko -
la és Alap fo kú Mû vé sze tok ta tá si In téz -
mény ta nu ló i nak 2012 szep tem be ré tôl
le he tô sé gük nyílt a tár sas tánc és show -
tánc alap ja i nak el sa já tí tá sá ra, mi vel a
mis kol ci szék he lyû Di a mond Dan ce Alap -
fo kú Mû vé sze tok ta tá si Is ko la meg kezd -
het te fog lal ko zá sa it – kö szön he tô en az
is ko la ve ze tô sé gé nek és ta nu ló i nak.

Nagy örö möm re több cso por tot is be
tud tunk in dí ta ni az al sós és fel sôs osz -
tá lyok ban. A ta nu lók na gyon szor gal ma -
san, akt ívan, oda adó an ké szül nek a
tán có rák ra.

Több szü lô is ér dek lô dött már, hogy a
jö vô ben nem in dí tunk-e fel nôtt tár sas -
tánc-ok ta tást? :)

Az is ko la prog ram ja in már több al ka -
lom mal íze lí tôt kap hat tak mun kás sá -
gunk ról az ide lá to ga tók. Az al só sok és
fel sô sök is több tár sas tánc ko re og rá fi á val
lep ték meg a pub li ku mot, amely ben ta -
nu ló ink fel lé pô ru há ban mu tat hat ták be
pro duk ci ó i kat. A kö zön ség taps sal tá mo -
gat ta és ün ne pel te az el sô íz ben tánc cal
szín pad ra lé pô ne bu ló kat.

Nagy örö möm re szol gál, hogy 2012
no vem be ré ben az is ko la 8.a osz tá lyá val
és két má sik osz tály ba já ró ta nu ló val el -
hoz hat tuk Bu da pest rôl a Kla u zál Ku pa
Or szá gos Ama tôr Tánc ver seny má so dik
he lye zé sét a „For má ci ós tán cok” ka te gó -
ri á ban. Egy an gol ke rin gô ko re og rá fi á val
in dul tunk, klasszi kus fe ke te-fe hér ke -
ring ôru há ban, amely te kin télyt és el is -
me rést pa ran csolt a kö zön ség és a bí rák
szá má ra is.

A gye re kek nek már nem tûn nek ide gen
sza vak nak a táncs tí lu sok el ne ve zé sei:
cha-cha-cha, rum ba, szam ba, ji ve, hi -
szen már jól is me rik eze ket a tán co kat.

Re mé lem le he tô sé gem nyí lik még ren -
ge teg al ka lom mal büsz kél ked ni a nyár -
egy há zi tán cos ta nu lók kal, hi szen min den
al ka lom mal bi zony sá got ad nak ne kem
te het sé gük rôl és szor gal muk ról.

Van nak már olyan ta nu lók is, akik
egyé ni, vagy pá ros pro duk ci ók kal ké szül -
nek, ked vet kap va a „Szom bat es ti láz -
tól”! Igyek szem ele get ten ni a vá gya ik -
nak, és se gí te ni ne kik a mi nél szín vo na -
la sabb pro duk ci ók meg al ko tá sá ban!

Engedjék meg, hogy ezúton hívjam
meg Önöket év végi gálamûsorunkra,
amely 2013. június 3-án délután 17.30
órai kezdettel, a
Nyáry Pál Általános
Iskolában kerül meg-
rendezésre.
Mindenkit szeretettel 
és remek program-
mal várunk!

FRANCZUZ ERIKA

TÁNCPEDAGÓGUS
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A

OKTATÁS-NEVELÉS

Bizonyára sok ember szeret táncolni, de nem mer mások elôtt. Sok esetben

félnek attól, hogy ki mit fog szólni ahhoz, hogy hogyan táncolnak…

TÁRSASTÁNC-OKTATÁS, 

Figyelem!
2013. JÚNIUS 3-ÁN, 

17.30 ÓRAI KEZ DET TEL

TAN ÉV ZÁ RÓ TÁNC GÁ LA
A NYÁRY PÁL ÁL TA LÁ NOS IS KO LA 

ÉS ALAP FO KÚ MÛ VÉ SZE TOK TA TÁ SI 
IN TÉZ MÉNY BEN.

A BEL ÉPÉS IN GYE NES!

MIN DEN KED VES ÉR DEK LÔ DÔT
SZE RE TET TEL VÁ RUNK!
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lyen kor ta vasszal a ter mé szet is
új já szü le tik. Las san vi rág ba bo -
rul nak fák, csi cse reg nek a ma -

da rak, a vi lá gos ság is to vább tart.
Az em ber is vá gyó dik az új já szü le tés -
re. Le ten ni ami rossz, és az új ra
fi gyel ni. Eh hez azon ban a ke re sés
ere jé re van szük ség, hi szen a Hús vét
a meg ta lá lás ün ne pe. Ma gyar né -
pünk ben is ben ne van: ke res ni Is tent,
hát ha ki ta po gat hat ja, meg ta lál hat ja,
ha bár nincs messze egyi künk tôl sem.
Ke res ni Is tent a vi lág ban, ke res ni a
má sik em ber ben, ke res ni a temp lom
csend jé ben, az egy ház szent sé ge i -
ben. Ez a ke re sés él tet min ket.
Ész re ven ni és se gí te ni a gon dok kal
küsz kö dô ket! Jé zus is ezt te szi: a
gon dok kal küsz kö dô Má ria Mag dol -
ná nak fel fe di ön ma gát. És ami kor
meg érez zük a meg ta lá lás ízét, öröm -
mel sze ret nénk ezt meg osz ta ni má -
sok kal. És a ke re sés fo lya tó dik to -
vább, egész éle tünk ben. Nem vé let -
len, hogy a nagy he ti szer tar tá sok ban
is vissza kö szön a ke re sés szim bó lu -

Kép vi se lô-tes tü let egy -
han gú dön té sét kö ve tô -

en már ci us ban a Nyár egy -
há zi Pol gár mes te ri Hi va tal ra
is ki he lye zés re ke rült a szé -
kely zász ló, ahogy az or szág
sok ezer te le pü lé sén. Az ôsi
jel ké pek kel el lá tott lo bo gó
hir de ti a szé kely nép sza bad -
ság vá gyát, és a te le pü lés ér -
zel mi tá mo ga tá sát a „cson ka
Ma gyar or szág” ha tá ra in kí vül
élô hon fi tár sa ink fe lé.

A zász lót a már ci us 15-i
köz sé gi ün nep sé gen An tal
And rás ró mai ka to li kus lel ki -
pász tor szen tel te fel.

ma. Ahogy a nagy csü tör tök es ti vir -
rasz tás ban mi is ke res sük az ér tünk
szen ve dô Krisz tust, ahogy vég igel -
mél ked jük a „vég ren de le tét”, a bú -
csú be szé dét és rá éb red tünk az ér tünk
ön ma gát fel ál do zó sze re tet re. Ahogy
a nagy pén te ki szer tar tás ban a ke -
reszt hó do lat hoz me gyünk és meg -
érint jük a ha lott Krisz tust a ke resz ten

GON DO LA TÉB RESZ TÔ
Egy szent éle tô ál do zó pap mon dá sa i ból:
• „Az Is ten ügye it sen ki sem tud ja meg ál lí ta ni…”
• „Aki éle te fo lya mán nem nyi to gat ja a temp lom aj ta ját, az

ha lá la órá ján nem ta lál ja meg a Menny or szág ka pu ját.”

Né hány fon tos gon do lat 
a temp lom ba ké szü lô dés kor:
• Így jöjj a szent mi sé re:

El sô ha rang szó ra ké szülj, má so dik ra már in dulj,
Hogy a har ma dik ra, már a temp lom ban térd re bo rulj.
Hogy részt ve hetsz a szent mi sén, ne elé gedj meg ve le,
Azt akar ja az Úr Jé zus, hogy ré sze sülj be lô le.
Min den más em ber test vé red üd vös sé gén is dol goz zál,
Min den ütt légy tett re kész, mint egy apos tol,
Ahol meg lát ják, hogy sze re te tet su gár zol.

– eb ben a meg ta lá lás, a meg érin tés
vá gya van. Ahogy Hús vét va sár nap
az em ma u szi ta nít vá nyok kal, együtt
ke res sük Ôt és pró bál juk fel is mer ni
éle tünk ben, an nak konk rét hely ze te i -
ben, be szél ge tés, úton le vés, ét ke zés
köz ben.

Krisz tus Urunk mel lett dön te ni és
ezt tet tek re vál ta ni. Er re hív és bá to -
rít ben nün ket Krisz tus. Te vé keny
kö ve tés re, tet tek ben va ló imád ság ra
és imá dás ra. En nek a kö ve tés nek
csúcs pont ja a Ve le va ló ta lál ko zás a
temp lom ban, a szent sé gek ben. De
en nek kell, hogy le gyen elôz mé nye.
Jó, fon tos és sür getô el ha tá ro zá sok!
Egy más ra tá masz kod va, egy mást se -
gít ve lép jünk to vább, ha lad junk elô -
re. A szün te le nül Krisz tust ke re sô
lel kü le tet és en nek örö mét kí vá nom
min den ki nek!

Imád sá gos és se gí tô tet tek ben meg nyil -
vá nu ló sze re tet tel: 

AND RÁS ATYA
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Húsvét: énekel a szívünk…
Az új já szü le tés nek szent sé ges nap ja ke resz tény ôse ink gon do lat vi lá gá ban a hús vét.
„Ha Krisz tus sal együtt fel tá mad ta tok, az oda fönt va ló kat ke res sé tek.” (Kol 3.1) Az „együtt
fel tá ma dás” (con sur rec tio) a Krisz tus ban és Krisz tus sal tör té nô er köl csi me gú ju lást
je len ti. Egy más ra oda fi gyel ni, Krisz tust meg lát ni, mel let te dön te ni, ér te cse le ked ni – mert
ezál tal a hús vét misz té ri u ma örök ké je len lé vô vé vá lik éle tünk ben. A hús vé ti em ber
Krisz tus után zó ja lett; vé gig kell él nie a hús vét tel jes tit kát Krisz tus sal együtt.

EGYHÁZI ÉLET

I

A



e mit is mu tat nak va ló já ban ezek a
szá mok? Ter mé sze te sen vár juk a
sza kér tôi elem zé se ket, de ta lán

még ezek is me re te nél kül is sza bad né -
hány irány mu ta tó, tá jo ló gon do la tot elô -
re bo csá ta ni. Min de nek elôtt szö gez zük le:
nagy baj len ne, ha az egy há zak fe le lôs
pász to rai tíz éven te a KSH-tól ér te sül né -
nek a rá juk bí zott nyáj áll apo tá ról, fo gyá -
sá ról vagy ép pen gya ra po dá sá ról.

A dé li egy ház ke rü let köz gyû lé sén a ke rü -
let fel ügye lô he lyet te se, An dor ka Ár pád
sta tisz ti kus éven te szem be sít min ket az
ak tu á lis nép moz gal mi ada tok több nyi re
nem túl de rûs szá ma i val. Ôszin tén meg -
vall va: nem szí ve sen szok tunk be le néz ni
eb be a tü kör be, ami ál ta lá ban nem mu -
tat von zó ké pet ró lunk” – vé li Gáncs
Pé ter, majd így foly tat ja:

„Így van nak so kan a KSH ada tok kal is,
ame lyek hi te les sé gé vel, meg bíz ha tó sá -
gá val szem ben azon nal meg szó lal tak a
há rí tó, kri ti kus han gok. Tény, hogy min -
den sta tisz ti kai fel mé rés nek akad nak
gyen ge pont jai. Oly kor már a kér dés
meg fo gal ma zá sa is rejt het ma gá ban fél -
re ér té si hi ba le he tô sé get. Va jon em lék -
szünk-e még a 2011-es kér dô ív szö ve gé -
re: Mely val lá si kö zös ség hez, fe le ke zet -

hez tar to zó nak ér zi ma gát? Er re a kér -
dés re kö zel 2,7 mil lió hon fi tár sunk nem
adott vá laszt, ami 244 %-os (!) ug rást je -
lent 2001-hez ké pest. Ez a drá mai nö ve -
ke dés nem ma gya ráz ha tó csu pán a tár -
sa da lom sze ku la ri zá ci ó já val, vagy az egy -
há zak hi tel vesz té sé vel. Ugyan ak kor két -
ség te le nül jel zi, hogy egy re több em ber
szá má ra nem eg zisz ten ci á lis kér dés a
val lá si ho va tar to zás… Min den kép pen ön -
vizs gá lat ra kell, hogy in dít sa nak min ket a
szak ma i lag akár még vi tat ha tó nép szám -
lá lá si ada tok. Ugyan ak kor nem sza bad a
mar do só ön vá das ko dás, vagy a mér ge zô
bûn bak ke re sés csap dá já ba es nünk,

ús vét he té ben írom a cik ket,
vi rág va sár nap utá ni hé ten,
mi kor a ter mé szet nek már

éb red ni kel le ne, a vi rá gok nak nyíl nia
a ker tek ben, ez zel szem ben kint 20
cm hó van és je len leg is esik. Hús vét -
ra ké szü lünk, Jé zus Krisz tus ke reszt -
re fe szí té sé nek és fel tá ma dá sá nak ün -
ne pé re. Mi ke resz tyén em be rek nem
a nyu szi ra, lo csol ko dás ra, pi ros to jás -
ra vá runk, ha nem lé lek ben va ló me g-
ú ju lás ra és meg erô sö dés re. He tek óta
mo co rog ben nem egy Ige a Szent írás -
ból, amely a hit ta nó rák so rán elô-elô
bú jik, ez a Lu kács evan gé li u má nak
24/18. ver sé ben ta lál ha tó. „Majd meg -
szó lalt az egyik, név sze rint Kle o pás és
ezt mond ta ne ki: Te vagy az egyet len ide -
gen Je ru zsá lem ben, aki nem tu dod mi
tör tént ott ezek ben a na pok ban?” Fur -
csáll ják a dol got, hogy az ak kor még
szá muk ra is me ret len em ber nem hal -
lott Jé zus Krisz tus ke reszt re fe szí té sé -
rôl és fel tá ma dá sá ról. Van em ber, aki
ne hal lot ta vol na? Van em ber, aki ne
hal lot ta vol na a mai vi lág ban azt,
hogy Jé zus Krisz tus, aki a leg na -
gyobb ha tás sal volt a vi lág ala ku lá sá -
ra, ki is volt va ló já ban? Saj nos so kan
van nak, ta lán egy re töb ben. Mi nél
több in for má ció sza kad az em ber
nya ká ba, an nál fon to sabb len ne ezek
kö zött az in for má ci ók kö zött el iga -
zod ni, meg ta lál ni ben ne ami lé nye ges
és ki szór ni azt, ami lé nyeg te len. Az
em ber tá jé ko zó dá sát a vi lág ban, a cé -
lok el éré sét, hi he tet len mó don fog ja
be fo lyá sol ni az a té nye zô, hogy az
em ber ho gyan ke ze li a rá öm lô in for -
má ció ten gert. Mi lyen szû rô ket épít
be az em ber a sa ját éle té nek, ér té ke i -
nek, ér zé se i nek vé del mé re. A hí vô
em be rek szû rô je el ér he tô, ez a Bib lia.
Az élet min den rész le tét átö le li, ér té -
ke li, irányt ad ben ne. Egy sze rû en
csak meg kell ta nul ni hasz nál ni, el -
iga zod ni ben ne, az össze füg gé se it és
alap ja it fel fe dez ni. Az in for má ció az
ókor vi lá gá ban is meg le pô en gyor san
ter jedt, min den ki tud ta a vá ros ban

mely nek je lei már fel buk kan tak lel ké szi
le ve le zô lis tán kon. Ter mé sze te sen szük sé -
ges és egész sé ges az ôsz in te pár be széd
és a fe le lôs út ke re sés. Kü lön ben a nép -
szám lá lás mot tó ja is er re bíz tat: Fe lel jen

a jö vô ért!” – ír ta a püs pök, majd kér dé -
sek re ke re sett vá laszt:

„Bi zony, szá mos sú lyos kér dés re kell fe le -
le tet ta lál nunk. Mi lyen vá laszt ad ha tunk
pél dá ul ar ra a sür ge tô ki hí vás ra, hogy
még az erô sen meg csap pant, mint egy
215 ezer „evan gé li kus ér zé sû” hit test vé -
rünk je len tôs ré szét sem tud juk el ér ni?
Bár ano nim vá la szuk sze rint evan gé li kus
kö zös ség hez tar to zó nak ér zik ma gu kat,
de a kö zös ség még nem ta lált rá juk, ami
per sze az ô oly kor tu da tos „rej tôz kö dé -
sük” fe le lôs sé ge is.
Eb ben az össze füg gés ben va jon ho gyan
vált ha tó ap ró pénz re stra té gi ánk jól csen -
gô cél ki tû zé se: „Lát ha tó an evan gé li -

kus”?! Ho gyan csal hat juk elô tí zez ré vel
„il le ga li tás ban élô” test vé re in ket a név te -
len ség ho má lyá ból? Mennyit se gít het eb -
ben az 1 %-os „mo soly kam pány”? 

Tedd Tel jes sé a Mo solyt!

Van még egy esély, hogy se gíts!

A ci vil szer ve ze tek nek adott 
1% mel lett fel ajánl ha tod adód 

má sik 1%-át is Egy há zunk tár sa dal mi
szol gá la tá nak tá mo ga tá sá ra!

Tá mo gas suk em ber tár sa in kat!

Tech ni kai szám: 0035

To váb bi ége tô kér dés: mi lyen sze re pet
játsz hat nak sza po ro dó ok ta tá si in téz mé -
nye ink a ki dol go zás alatt ál ló, már na -
gyon várt, új misszi ói stra té gi ánk ban?
Fon tos, hogy ép pen ezen a te rü le ten ne
le gyünk tü rel met le nek. Oly kor hal la ni már
ke se rû meg jegy zé se ket: mi re me gyünk az
óvo dá ink kal, is ko lá ink kal? Ki mu tat ha tó-e
már po zi tív ha tá suk a gyü le ke ze tek éle té -
re vagy akár a lel kész után pót lás ra? Hol
kés nek a gyü möl csök?”

Va ló ban sür get a szük ség, ki va gyunk
éhez ve ar ra, hogy vég re lás suk mun kánk,
erô fe szí té sink lát ha tó ered mé nye it – te szi
hoz zá Gáncs Pé ter.
„Nem könnyû el fo gad ni az apos to li fi gyel -
mez te tést: le het, hogy más a ve tô és az
ara tó. Ne künk ada tik az ül te tés, plán tá lás,
ön tö zés szép, de ne héz fel ada ta, és majd
má sok fog nak szü re tel ni, ha a nö ve ke dést
adó Úr el ér ke zett nek lát ja az idôt. Mi,
perc em ber kék ne he zen vi sel jük az Örök ké -
va ló „idô be osz tá sát”, aki nek ezer esz ten -
dô annyi, mint a teg na pi nap… Pe dig jó -
za nésszel is be lát ha tó len ne, hogy a kö zel
négy év ti ze des is ten te len agy mo sás lé lek-
és kö zös ség rom bo ló ha tá sát nem le het
két év ti zed alatt jó vá ten ni…”

A cikk to váb bi rész le te it az Evan gé li kus

Élet 2013. áp ri lis 7-én meg je le nô szá -

má ban ol vas hat ják.

Há la és Kö szö net: Föld vársz ki Ist ván nak,

hogy gyü le ke ze tünk nek ado má nyo zott egy

elekt ro mos or go nát; id. Bí ró Ta más test vé -

rünk nek, hogy gyö nyö rû or go na szó szí ne -

sít he ti is ten tisz te le te in ket; Li pót Zsolt pres -

bi ter test vé rünk nek ál do za tos szer ve zé sé -

ért, és min den Ked ves Test vé rünk nek kö -

szön jük az anya gi tá mo ga tást a tar to zé kok

be szer zé sé hez. Is ten nek le gyen Há la!

HOR VÁTH NÉ CSO SZÁNSZKY MÁR TA

EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

– a több szá ze zer za rán do kot és a 13-
fé le nyel vet is be le szá mít va, amit be -
szél tek – hogy mi tör tént. Ma az
in for má ció ten ger ben, az em be rek el -
vesz nek és iga zán fon tos dol gok ról
sem ér te sül nek. Az ál ta lá nos is ko la
osz tá lya it vé gig kér dez ve, si ral mas
kép bon ta ko zik ki ar ról, hogy mit ün -
ne pe lünk Hús vét kor. Az in for má ció
nem jut el, vagy ha el is jut, ak kor
nem vé sô dik be, mi vel a csa lá dok
ott hon nem így ér zik, nem úgy ün ne -
pe lik, ahogy a ke resz tyén vi lág nak
kel le ne. Az in for má ci ót el kell jut tat ni
Is ten rôl, a vi lág ról, az em ber rôl a fel -
nö vek vô ge ne rá ci ók hoz, be kell azt
vé set ni ve lük, hogy sa ját juk le gyen,
hogy ké pe sek le gye nek azt hasz nál ni.

A ta va szi szü net után áp ri lis 8-9-én
meg tör tént az el sô osz tá lyos ta nu lók
be i rat ko zá sa az ál ta lá nos is ko lá ba.
Fon tos in for má ció, hogy a kö te le zô
er kölcs ta nok ta tás mel lé vá laszt ha tó
al ter na tí va ként a hit és er kölcs tan,
mint tar tárgy. 2013. szep tem ber 1-tôl
az 1 és 5-osz tály ban, 2014-ben az 1-2

és 5-6-osz tá lyok ban, 2015-ben az 1-3
és 5-7-osz tá lyok ban, 2016-tól min den
osz tály ban vá laszt ha tó a hit és er -
kölcs tan. Azok ban az osz tá lyok ban
ahol nincs be ve zet ve az er kölcs tan,
vagy a hit és er kölcs tan, ott az ed dig
meg szo kott for má ban tör té nik a hi t-
ok ta tás. Ké rem min den fe le lô sen
gon dol ko dó, re for má tus em ber tá mo -
ga tá sát, hogy az élet leg fon to sabb
in for má ci ó ját cél ba tud juk jut tat ni,
hogy vá lasszák gyer me ke ik szá má ra
a hit és er kölcs ta nok ta tást. Ne elé ged -
je nek meg az is ko la ál tal nyúj tott
er köl csi ok ta tás sal, mi vel az ön ma gá -
ban ke vés: Is ten nél kül, Jé zus Krisz -
tus sze re te te nél kül, az üres és ál lan -
dó an vál to zó. Vá lasszá tok az Is te ni
ér té ket és ne az em be rit.

KE LE MEN NOR BERT RE FOR MÁ TUS REL KÉSZ

„Másfél éves (!) adatfeldolgozás után, nagycsütörtökön látta elérkezettnek az idôt a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH), hogy közzé tegye a 2011-es népszámlálás adatait, így a hazai népesség
vallási megoszlásáról szóló számokat is. Egyeseket szinte sokkoltak a történelmi egyházak
fogyását tükrözô számsorok. Bizonyos politikai körök viszont nem is titkolt kárörömmel
kommentálták, hogy „milliók fordultak el” a nagyobb egyházaktól...” – írta a népszámlálási
eredmények ismeretében Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök a következô héten az
Evangélikus Életben megjelenô Égtájoló rovatban. A cikkbôl – annak megjelenése elôtt – az
evangelikus.hu a szerzô engedélyével részleteket közöl, a téma aktualitására való tekintettel.
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
A Nyáregyházi Református Egyház nevében
szeretettel köszöntök minden Kedves Olvasót!

D„

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

H

ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK!
GÁNCS PÉTER: MEGSZÁMLÁLTATTUNK ÉS HÍJÁVAL TALÁLTATTUNK



a gya té ká ban ott van nak azok az
ér té kes ira tok, ame lyek nem -
csak az ô nyár egy há zi pá lya fu -

tá sát iga zol ják, ha nem azt is, hogy szü lei:
Ko váts Ká roly és Zis ka Zol na, pe da gó-
 gu sok, már 1927-ben Nyár egy há zá ra
köl töz tek és mind ket ten itt ta ní tot tak.
Az ira tok kö zött van az-az át he lye zé si
ok mány, amely a ma gyar ki rá lyi val lás és
kö zok ta tá sü gyi mi nisz ter tôl 1927. jú ni -
u sá ban ér ke zett, eb ben Ko váts né Zis ka
Zol na sa ját ma ga ké ri át he lye zé sét Bu da -
ka lász ról Nyár egy há zá ra.

Ezek kö zött ta lál ha tó még egy es kü -
ok mány, amely ben Ko váts Zol na fo ga -
dal mat tesz hi va ta li kö te le zett sé gé nek
ma ra dék ta lan el vég zé sé re. Ezt az ok -
mányt, mint es kü ve vô: Ko vács Bé la La -
jos, min dannyi unk Bé la ta ní tó bá csi ja
ír ta alá. A ha gya ték ban ott van nak a
nyár egy há zi osz tály ké pek is.

Egy fény ké pen az ak ko ri tan tes tü let
sze re pel. A ké pet 1935-ben ké szí tet ték.

A kö vet ke zô két ké pen már Ko váts
Zol na osz tá lyai lát ha tó ak. Az egyik
1952-ben, a má sik va la mi vel elôbb ké -
szült. Eze ken a ké pe ken ke res het jük
ma gun kat. Az osz tály ké pek ré gi idôk,
ré gi dol ga i ról me sél nek.

Ko váts Zol na hosszú éle te so rán
meg ôriz te ôket. Ér ték volt szá má ra a

sok meg sár gult kép, amely if jú sá ga leg -
szebb éve i re em lé kez tet te. Ta lán a
gyer me kar cok is meg ele ve ned tek elôt te
egy szer-egy szer, mi kor elô vet te és né -
ze get te ôket. A ké pen lát ha tó gyer me -
kek, már ré gen fel nôt tek, nagy szü lôi,
déd szü lôi kor ba ke rül tek.

Ge cser né Or szág Ilon ka egye dül a
sok ta nít vány kö zül, fel nôtt ko rá ban
ke res te és meg ta lál ta egy ko ri ta ní tó -
nô jét. At tól kezd ve nem vesz tet te
szem elôl, év ti ze de ken ke resz tül tar -
tot ta ve le a kap cso la tot, lá to gat ta.
Ô volt az, aki utol só út já ra is el kí sér te.
Nyár egy há zá ra vo nat ko zó ha gya ték

az ô ke zé ben van. Kö szö nöm, hogy
ren del ke zé sem re bo csá tot ta.

Üze net egy ko ri is ko lám nak

Ge cser Já nos né tisz te le te, sze re te te ta ní -
tó nô je iránt, le gyen pél da kép gye re kek -
nek és fel nôt tek nek.

Ti, mos ta ni is ko lá sok hogy vagy tok ez -
zel? Mit je lent szá mo tok ra az is ko la? Mit
je len te nek ta ní tó i tok, akik lát já tok, éle tük
vé gé ig ôr zik ta nít vá nya ik em lé két?

Ti mennyi re tisz te li tek, sze re ti tek
ôket? Tud já tok-e, hogy ôk min den reg -
gel ké szül nek a ve le tek va ló ta lál ko zás -
ra? Tás ká juk ban, de fô leg fe jük ben ott
van az is me re ta nyag, amit azon a na -
pon sze ret né nek nek tek át ad ni. Min den
vá gyuk az, hogy a nap vé gén elé ge det -
ten tér je nek ha za, az zal a tu dat tal, hogy
nem volt hi á ba a fel kész ülés, ered mé -
nye sen telt el a nap.

Ti mit tet te tek hoz zá, ah hoz a nap hoz.
Meg te rem tet té tek-e azt a csen des, nyu -
godt lég kört, ami ben át tud tá tok ven ni
az is me re ta nya got? Lét re jött-e az órán

2012 októberében, Budapesten 89 éves
korában elhunyt Kováts Zolna 

tanítónô, aki 1949. december 31-e óta,
hosszú éveken keresztül tanította,
nevelte a nyáregyházi kisdiákokat.
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In memoriam Kováts Zolna
EZ + AZ EZ + AZ

Tantestület 1935 

Osztálykép, 
1952

Osztálykép 1950-es évek

Az idô soha-soha meg nem áll,

az órák róják szüntelen az útjukat,

S a pillanat úgy illan, tovaszáll

mint gyors folyón suhanó hab, 

épp annyi csak … a pillanat.
/A tavasz 17 pillanata c. film zenéjének szövege/

SZEMENSZEDETT
BÖLCSESSÉGEK

„Barátom! Lejárt az idôd!”

IDÔ. Rég óta fog lal koz tat ez a fo ga lom. Azt mond ják, ami kor tá vo zunk a föl di lét bôl,
le pe reg elôt tünk éle tünk film je. Szám ta lan slá ger, re gény, mû al ko tás ala pe le me a ro ha -
nó idô. Két szer nem lé pünk ugyan ab ba a fo lyó ba – szól a mon dás – és ami kor a ked ves
Ol va só a mon dat vé gé re ér, an nak ele je már vissza von ha tat la nul a múlt ba rög zült.
Le gyen ez egy má sod perc, egy el múlt nap, el múlt ezer esz ten dô, bi zony vé gér vé nye sen
és hoz zá fér he tet le nül a múlt ba der med. Min den ko ri je le nünk pe dig olyan kes keny, mint
a kés éle. Lan ka dat la nul mor zsol ja a jö vôt, amellyel szün te le nül táp lál ko zik.

Csa lá di, ba rá ti be szél ge té sek nem nél kü löz he tik a múlt ese mé nye i nek fe li dé zé sét.
Min den ki hoz zá tud szól ni, min den ki nek van ér de kes ség és él mény a tar so lyá ban.
De a jö vô kér dé se is kö rül len gi a be szél ge té se ket. Ag gó dunk a gyer me ke in kért, a
fi a ta labb ge ne rá ci ó ért. Ho gyan to vább?

„Car pe di em!” – hasz náld ki az idôt, ra gadd ki a pil la na tot – tart ja az idônk re vo nat -
ko zó egyik fi lo zó fia. Él vezd az éle tet, élj a má nak, va ló sítsd meg ön ma gad! Eset leg má -
so kat el ti porsz? No és? Ilyen vi lá got élünk, far kas tör vé nyek ural kod nak!

So kak meggyô zô dé se ez, mint a mai mo dern vi lág el en ged he tet len élet for má ja és
szem lé le te. De va jon mennyi re ad tel jes sé get, mennyi re töl ti be az éle tünk ér tel mét
és igé nye it ez az elv? Tény, hogy fi zi ká li san min dig a je len pil la na tá ban lé te zünk. Az is
tény, hogy min den ko ri je le nünk vá lik a jö vô em lé ke i vé. Vi szont a „Car pe di em!” diszk ri -
mi na tív és lel ket len, ön zô elv. Nem áll ja meg a he lyét a hu mán ér ték rend te rü le te in.
Pl. a kor lá to zott éle tet élôk nél, sé rült em be rek nél. Gye re kek nél és a szép ko rú idô sek -
nél sem. Ami kor az éle tünk mú lik má sok gon dos ko dá sán és füg günk má sok sze re te -
té tôl, vagy vi szont, ak kor ez az élet vi te li elv meg bu kott. Va la mi más nak is kell még
len nie, ami túl mu tat az az na pi él ve ze ti – és nem lét szük ség le ti – jól la kás tö rek vé sén.

Van egy ér ték szem lé let, amit idô vel fel kell fe dez zünk. Ami bôl ki ke rül az én-köz pon -
tú sá gunk. Ami kor le tisz tul nak az ér zel me ink és job ban kö rül tu dunk te kin te ni a kör nye -
ze tünk ben. Ami kor meg ért het jük a szü lôi gon dos ko dás és sze re tet ön fel ál do zó ön zet -
len sé gét. Ami kor tu dunk se gí te ni a má si kon és szí ve sen tesszük, mert eh hez nem kell
sok. Elég egy meg ér tô ked ves szó, biz ta tás, mo soly. Ami kor ôszin tén tu dunk ré sze sed -
ni má sok örö mé ben és osz toz ni má sok fáj dal má ban. Ami kor oda fi gye lünk a má sik ra
az össze tar to zás tu da tá ban.

„Bez zeg a mi idônk ben…” hang zik el gya kor ta a fi a ta lo kat leg in kább ir ri tá ló frá zis.
Ami vál to zott, az a tech ni ka, a kul tu rá lis szo ká sok, a po li ti ka. Ez utób bi fe le lôs sé ge
dön tô mind a múlt, mind a jö ven dô nem ze dék te kin te té ben. Va la mi ért az idé zett
ko pott frá zis va la hol még is csak igaz. Ré gen kö ze lebb vol tak egy más hoz az em be rek.
Nyi tot tab bak vol tak. Ez csak a szo ci a lis ta „Mát rix-vi lá gá ban” le he tett igaz? Eset leg a
je len ben is meg va ló sít ha tó len ne? Va jon mi kel le ne ah hoz?

Ba rá tom, töp rengj el a kér dé se ken. Ad dig is szol gál ha tok egy jó hír rel! Ne ked még
nem járt le az idôd! Éle ted film jé nek ren de zô je Te vagy! Töltsd meg azt ér té kek kel, sze -
re tet tel, bé ké vel, öröm mel és egye nes ség gel. Sem mi vel nem kés tél el. Leg alap ve tôbb
em be ri ér té ke ink és kin cse ink te kin te té ben nem le het nek kö zöt tünk né zet kü lönb -
sé gek. Igye kezz, hogy jól si ke rül jön az a film! So kan hisszük, hogy bi zony lesz an nak
pre mi er je va la mi kor. Még hoz zá igen ki emelt kö rök ben.

FO DOR JÓ ZSEF

H
az a ta ní tói-ta nu lói kap cso lat, amely ben
a ta ní tó ad ni, a di ák kap ni tu dott?

Ti, mai di á kok ész re ve szi tek-e, mi lyen
gyö nyö rû en dí szí tet tek a ter mek? Meny-
nyi öt let, ké zü gyes ség, idô és fá rad ság
ered mé nye az, hogy a leg fon to sabb tud -
ni va lók, még a fa la kon is meg je len je nek.

A fo lyo sók fa la in fe li dé zôd nek a tör -
té nel mi ese mé nyek. Fest mé nyek, fo tók,
kéz zel ké szí tett em lé kez te tôk mu tat ják,
ho gyan kap cso ló dik be Nyár egy há za
tör té nel me Nyáry Pá lon ke resz tül ha -
zánk tör té nel mé be.

Ért sé tek és ér té kel jé tek a ha za sze re tet
pél dá ját!

Gye re kek sze res sé tek, tisz tel jé tek ta -
ní tó i to kat, ér té kel jé tek és be csül jé tek
mind azt a jót, amit is ko lá to kon ke resz -
tül kap tok, hogy majd ta ní tó i tok is úgy
em lé kez ze nek vissza a ve le tek töl tött
évek re, mint Ko váts Zol na az ak ko ri
gye re kek re!

VESZ TEG IST VÁN NÉ

Osztálykép 1950-es évek

Osztálykép, 
1952



a rá csony elôtt né hány nap pal
meg tar tot tuk az el sô össze jö ve -
telt, ami bár kis lét szám mal, de

meg hitt, szin te csa lá di as han gu lat ban,
na gyon jól si ke rült. Al ko hol men tes for -
ralt italt, aszalt gyü möl csös pis kó tát,
cso ki fon due-t ké szí tet tünk, és egy kel -
le mes be szél ge tés ke re té ben el fo gyasz -
tot tuk. Az el sô al ka lom után nagy volt
az ér dek lô dés, de kö vet ke zô össze jö ve -
tel még is vá ra tott ma gá ra.

Egy kis össze fo gás sal idén, már ci us -
ban ke rült sor a kö vet ke zô al ka lom
meg ren de zé sé re, ahol is mét si ke rült
egy re mek dél utánt el töl te ni a klub ta -
gok kal. Ez után a hosszú szü net után,
re mé nye ink sze rint ha vi rend sze res -
ség gel tu dunk majd ta lál koz ni.

Nagy örö münk re egy fô vel és egy
fo tós ta nonc cal bô vült a csa pa tunk.

A már ci u si össze jö ve telt a hús vét szel -
le me jár ta át, füs tölt hú sos tej fö lös
krump li le vest, ko lozs vá ri töl tött ka lá -
csot és pu din gos töl tött ka lá csot ké szí -
tet tünk.

A Fô zôk lub cél ja – ahogy az a ne vé -
ben is ben ne van – egy tár sas össze jö ve -
tel, amit azért szer ve zünk, hogy át ad -
juk, vagy ép pen meg sze rez zük a sü tés -
hez és fô zés hez szük sé ges is me re te ket,
prak ti ká kat, for té lyo kat. A re cep te ket
az ép pen ak tu á lis ün nep hez, il let ve az
év szak hoz sze ret nénk iga zí ta ni. Mi -
u tán el ké szít jük az adott ételt, el fo -
gyasz tá sa köz ben ér té kel jük, és öt le te -
ink kel újí tunk raj ta, ha szük sé ges nek
lát juk, hi szen ahány ház annyi szo kás.
Az alap anya gok árát al kal man ként
össze ad juk, eb bôl gaz dál ko dunk, vagy -

is ez fe de zi a szük sé ges alap anya go kat
és esz kö zö ket, ami re szük sé günk le het
egy-egy össze jö ve tel al kal má val.

A Fa ce bo ok-on Nyár egy há zi Fô zô-
k lub né ven va gyunk meg ta lál ha tó ak,
ahol az ed dig el ké szült éte lek re cept jei
is fel lel he tôk, fo tók kal il luszt rál va (ez-
ú ton kö szön jük a gyö nyö rû ké pe ket
Fá bi án Ni ko lett nek!). Ha va la ki nek kér -
dé se van, vagy csat la koz ni sze ret ne, ott
meg ta lál min ket min den fon tos in for -
má ci ó val, és a te le fo nos el ér he tô sé ge -
ink kel együtt, de meg ke res het nek ben -
nün ket szem élye sen is.

Sze re tet tel vá runk min den ér dek lô dôt!

PRINCZ NÉ HOJ NOS KRISZ TI NA

ÉS TÓTH NÉ PE TE DI Á NA SZER VE ZÔK

Ta valy de cem ber ben ala kul tunk Princz né Hoj nos Krisz ti na ve ze té sé vel. Az öt let, hogy lét re jöj jön
egy ilyen kö zös ség már rég óta ér lelôdött. A meg va ló sí tás hoz azon ban szük ség volt egy kis
se gít ség re a pol gár mes te ri hi va tal ré szérôl. Fel ke res tük a pol gár mes ter urat, aki tá mo ga tá sá ról
biz to sí tott min ket. Ren del ke zé sünk re bo csáj tot ta az Öre gek Nap kö zi Ott ho nát, hogy ott
tart has suk meg klub dél után ja in kat, amit ezú ton is kö szö nünk!
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KEDVES LÁNYOK, ASSZONYOK!
Megalakult a Nyáregyházi Fôzôklub

K

RECEPTTÁR RECEPTTÁR

VANÍLIÁS PUDINGKRÉMMEL TÖLTÖTT KALÁCS

KOLOZSVÁRI 
TÖLTÖTT KALÁCS

FÜSTÖLT HÚSOS TEJFÖLÖS KRUMPLILEVES

HOZ ZÁ VA LÓK:
a tésztához: 
• 90 dkg finomliszt
• 9 dkg élesztô 
• 4 dl tej
• 10 dkg cukor
• 3 evôkanál napraforgó olaj
• 3 tojásfehérje felvert habja
a krémhez:
• 5 dl tej
• 2 csomag vaníliás pudingpor 
• 25 dkg kristálycukor
• 20 dkg Rama

HOZ ZÁ VA LÓK
a tésztához:
• 40 dkg liszt 
• 2,2 dl tej 
• 0,5 dl olaj 
• 1 egész tojás 
• 1 teáskanál só 
• 1 evôkanál cukor 
• 2 dkg élesztô 
a töltelékhez:
• 50 dkg savanyított gyalult

káposzta 
• 30 dkg kolozsvári szalonna 
a tetejére:
• 1 tojás sárgája 
• 0,5 dl tej

HOZ ZÁ VA LÓK:
• kb. 0,5 kg füstölt sonka
• 8-10 szem burgonya
• 4 szál sárgarépa
• só • bors
• babérlevél
• néhány gerezd fokhagyma
• 1 kis pohár tejföl
• kb. 2 evôkanál liszt

EL KÉ SZÍ TÉS:
• A son kát meg fôz zük, las san gyön gyö zô

víz ben. (A fô zô vi zet le het íze sí te ni egész
bors sal, hagy má val, ba bér le vél lel). Ha
meg fôtt, nem vesszük, ki a víz bôl, meg -
vár juk, míg meg hûl, majd ez után le cse -
peg tet jük, és fa lat nyi koc kák ra vág juk.

EL KÉ SZÍ TÉS:
• A krém hez el ké szít jük a pu din got, majd ha ki hûlt,

hoz zá ke ver jük a mar ga rint.
• Az élesz tôt fel fut tat juk a lan gyos tej ben pi ci cu -

kor ral. Össze dol goz zuk a hoz zá va ló kat, lágy tész -
tát fo gunk kap ni. Meg vár juk, míg meg kel.

• Ke lesz tés után 6 ci pó ba oszt juk a tész tát. A ci pó -
kat egyen ként ki so dor juk tég la lap ala kú ra, meg -
ken jük a krém mel, és fel te ker jük. Ezt meg csi nál -
juk mind a 6 ci pó val.

• 3-3-t össze fo nunk, tep si be ra juk, ott még hagy -
juk egy fél órát kel ni, majd utá na meg ken jük a te -
te jü ket a ma ra dék to jás sár gá já val. 

• Elô me le gí tett sü tô ben arany sár gá ra süt jük.

EL KÉ SZÍ TÉS:
• A tész tá hoz a  cuk ros tej ben fel fut -

tat juk az élesz tôt. 
• A lisz tet egy tál ba tesszük, kö ze pé -

be mé lye dés csi ná lunk, be le tesz-
szük a fel fut ta tott élesz tôt, a fel vert
to jást és las san ada gol va az ola jat,
ru gal mas masszát da gasz tunk.
Tisz ta kony ha ru há val le ta kar va
dup lá já ra ke leszt jük.

• Míg kel, a ko lozs vá ri sza lon nát vé -
kony csí kok ra vág juk és zsír já ra
süt jük, majd fél re tesszük.

• A sa va nyí tott ká posz tát át mos suk,
ha szük sé ges kis sé fe lap rít juk és a
sza lon na vissza ma radt zsír já ban jól
meg dinsz tel jük. 

• A meg kelt tész tát hosszú kás ra ki -
nyújt juk, kö ze pé re, hosszá ban rá -
te rít jük a dinsz telt ká posz tát és rá a
ki sü tött ko lozs vá ri sza lon nát. Két fe -
lôl a tész tát kés sel be csí koz zuk, két
vé gé nél fel hajt juk, a csí ko kat pe dig
össze fon juk. Hagy juk új ból dup lá já -
ra kel ni, majd 180 fo kon 25 perc
alatt kész re süt jük.

A meg ma radt fô zô vi zet meg kell kós tol -
ni mennyi re sós, ha túl sós nak ta lál juk,
víz zel eny hít he tünk a sós sá gán.

• A bur go nyát, és a sár ga ré pát meg pu -
col juk, fel koc káz zuk. Fel tesszük fô ni a
ba bér le vél lel, ke vés bors sal. Sóz ni va -
ló szí nû leg nem kell, mert a son ka fô -
zô vi ze már el eve sós.  A lé nyeg a kós -
to lás, min dig kós tol junk! A son kát
csak ak kor rak juk, a le ves be, ha már
a zöld sé gek fé lig meg fôt tek, mert az
már ugye meg van fôz ve. Majd ad dig
fôz zük las san, amíg a zöld sé gek meg -
pu hul nak. 

• A fok hagy mát ap ró ra vág juk, és a le -
ves be rak juk.  A sû rí tést, ha ba rás sal
old juk meg. A tej fölt a liszt tel el ke ver -
jük, majd a for ró le ves bôl né hány ka -
nál lal ke ve rünk hoz zá, így nem lesz
cso mós, ha be le önt jük a le ves be. Jól
el ke ver jük, és né hány per cig, for ral -
juk, köz ben ke ver ges sük óva to san,
ne hogy le ég jen. 

• A le vest dú sít hat juk csi pet ké vel. Eset -
leg egy kis fôtt to jást kí ná lunk mel lé. 

A le vest a hús vét ide jén, a leg jobb el ké szí te ni, de az év bár mely

sza ká ban meg áll ja a he lyét a csa lá di asz ta lon. A lé nyeg, ami ért ép pen

hús vét kor ké szí tet tük, a fôtt son ka meg ma radt le vé nek fel hasz ná lá sa.

Mert ugye mit is kezd jünk ve le? Íme, az öt let.



DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

Telefon: 06-29/490-003 Facebook-on és IWIW-en is 
jelen vagyunk!

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!

4999 Ft
kedvezmény 

15%

399 Ft
kedvezmény 

70%

899 Ft
kedvezmény 

20%

1990 Ft
kedvezmény 

25%

999 Ft
kedvezmény 

25%

399 Ft
kedvezmény 

25%
599 Ft
kedvezmény 

50%

599 Ft
kedvezmény 

50%

1399 Ft
kedvezmény 

25%

299 Ft
kedvezmény 

20%

99 Ft
kedvezmény 

30%

99 Ft
kedvezmény 

50%

3499 Ft
kedvezmény 

20%

Az akció idôtartama: 2013.04.01–2013.05.31-ig

Mindenkit szeretettel várunk!

Pampers 
Giant 
pelenkák 
több 
méretben


