


KASZA TIBI
Szeptember 7. (péntek) 20.00
Énekes, zeneszerzô, 
producer és fotómûvész
5 platina és 7 aranylemez
2001: az év felfedezettje
2002, 2003: az év albuma
2003: az év zeneszerzôje
2005, 2008: az év legjátszottabb 

rádióslágere

PINTÁCSI VIKI
Szeptember 8. (szombat) 15.00
Énekes, divattervezô, rádiós, 
TV-s mûsorvezetô
4 zenei album
Külföldi vendégszereplések
2000-ben ezüst köztársasági 
érdemrend jótékonysági 
tevékenységéért Göncz Árpádtól
Három gyermek édesanyja

KISS Forever Band
Szeptember 7. (péntek) 21.00
Európa legjobb 
KISS emlékzenekara
3 nagysikerû album
Több mint 800 koncert
Fellépések 25 országban
2005: a zenekar elsô angol 

turnéja
2006: koncert Moszkvában, 

2 évvel a KISS elôtt

TÓTH GABI
Szeptember 8. (szombat) 20.30
2005: Megasztár 2 – legjobb nôi elôadó
2009: Legcoolabb elôadó 

(COOL TV díj)
2010: Az év magyar nôi elôadója 

(BRAVO díj)
2011: Az év énekesnôje (Glamour díj)
2012: Legjobb nôi elôadó 

(VIVA Comet és BRAVO díj)
2012: Az év legjobb énekese 

(Story Ötcsillag-díj)

Michael Jackson 
EMLÉKSHOW
Szeptember 8. (szombat) 22.00
A magyar Michael Jackson 
hasonmás
A Jackson Fan Club vezetôje
Farkas Sándor elôadja:
Smooth Criminal
Earth Song, Billie Jean

Black or White…

DOMBÓVÁRI ISTVÁN
Szeptember 8. (szombat) 18.00
2005: Bemutatkozás az Esti showder-ben
2006: Humorfesztivál
2006-tól: A Dumaszínház tagja
2008-tól: Showder Klub fellépések
MR1 Kossuth Rádió Kabaréklub – 
rendszeres szereplések
Küldetése: eljuttatni a nevetést 
bárhová, ahol igény van rá.

Kocsis Sándor • Sinka Kft. • Fa-Kovi Kft. • Második INNO-KOM Kft. • Nyáry Pál MGTSZ • Pamax Kft. • Szemerédi Illés 
PACO ’78 Bt. • Dr. Bata Szövetkezet • Méhész László • Erika-Kávézó • Bartos Andor • Sport Vendéglõ • Kalmár Tamás

TÁMOGATÓINK: KÖVESSEN MINKET AZ INTERNETEN IS!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2012. jú ni us 12.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött 2012/2013. ne ve lé si év re
vo nat ko zó an a Nap su gár Óvo da Köz -
pon ti Óvo dá já ban új, ne gye dik cso -
port be in dí tá sá ról.

• en ged élyez te a 2012-2013. ne ve lé si
év re vo nat ko zó an a „Nap su gár Óvo da
Nyár egy há za és Tag in téz mé nye” in -
téz mény be a cso por tok ra meg áll apí -
tott ma xi má lis lét szá mot leg fel jebb
húsz szá za lék kal meg ha la dó szá mú
gyer mek fel vé te lét.

• dön tött ar ról, hogy ví zi köz mû ve i vel a
DA KÖV Kft. ál tal el lá tan dó szol gál ta -
tá si te rü let hez csat la ko zik.

• dön té se alap ján az ön kor mány zat in -
téz mé nye i nél al kal ma zás ban ál ló, va -
la mint az Ül lô Vá ros Hu mán Szol gál ta -
tó Köz pont ja al kal ma zá sá ban ál ló,
nyár egy há zi fel ada tot el lá tó kö zal kal -
ma zot tak 2012. jú li us 1. nap já tól ha vi
5000,- Ft/fô Er zsé bet utal vány jut ta -
tás ban ré sze sül je nek.

• hoz zá já rult ah hoz, hogy a Nyáry Pál Ál -
ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze -
tok ta tá si In téz mény ke re té ben a mis -
kol ci szék he lyû Di a mond Dan ce Alap -
fo kú Mû vé sze tok ta tá si In téz mény
(3532 Mis kolc, And rássy út 36.) te -
lep he lyet lé te sít sen.

• el fo gad ta egy ma gán sze mély 551
hrsz-ú in gat lan át adá sá ra vo nat ko zó
fel aján lá sát, és fel ha tal maz ta a pol -
gár mes tert az aján dé ko zá si szer zô -
dés alá írá sá ra.

• dön tött az ál ta lá nos is ko lai osz tá lyok
ki rán du lá sa i nak tá mo ga tá sá ról.

2012. jú ni us 18.

A Kép vi se lô-tes tü let

• Dán szent mik lós Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lô-tes tü le té vel kö zö sen tar tott
tes tü le ti ülé sen kö zös ál lás pon tot

ala kí tott ki a ví zi köz mû vek jö vô be ni
üze mel te té sé nek kér dé sé ben, és ko -
ráb bi dön té sét meg erô sí tet te.

2012. jú li us 10.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el ren del te a ko ráb bi cik lus ban el ma -
radt kép vi se lôi tisz te let dí jak ki fi ze té -
sét (ez já ru lé kok kal együtt össze sen
7.711.440,- Ft ön kor mány za ti ki adást
je len tett – az el ma ra dá sok egy ré sze
már ko ráb ban tel je sí tés re ke rült).

• dön tött ar ról, hogy a Pe tô fi Sán dor u.
4. szám alat ti ön kor mány za ti bér la ká -
sok te tô fel újí tá sá ra aján la to kat kér
be he lyi vál lal ko zók tól.

• dön tött 140 fm 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, va la mint
ar ról, hogy to váb bi ké rel mek tel je sí té sé -
re csak a 2013. év ben ke rül het sor.

• meg bíz ta a pol gár mes tert, hogy mér je
fel a Kos suth és Köl csey ut ca la ko sa -
i nak igé nyét for ga lom las sí tó esz kö zök
ki épí té sé nek vo nat ko zá sá ban.

• a ra va ta lo zó kô mû ves mun ká i nak el -
vég zé sé re vo nat ko zó an az a PA CO 78
BT., ács mun ká i nak el vég zé sé re pe dig
a FA-KO VI Kft. aján la tát fo gad ta el, és
meg bíz ta a pol gár mes tert, hogy a szük-
sé ges szer zô dé se ket kös se meg.

• az Ep res Trans Kft. Il la tos út fel újí tá -
sá ra vo nat ko zó ár aján la tát el fo gad ta,
és meg bíz ta a pol gár mes tert, hogy a
szük sé ges szer zô dést kös se meg.

• el ha tá roz ta a Nyár egy há za kül te rü let
0238/3, 0238/16 hrsz-ú és a Nyár -
egy há za kül te rü let 0132/25, 124/20,
147/2 hrsz-ú in gat la nok bel te rü let be
csa tol ha tó te rü let té nyil vá ní tá sát,
mely nek vég re haj tá sá val kap cso la tos
költ sé gek a ké rel me zô tu laj do no so kat
ter he lik.

• hoz zá já rult a Ger je-men ti Kis tér sé gi Te -
rü let fej lesz té si Tár su lás tár su lá si meg -
áll apo dá sá nak meg szün te té sé hez.

• dön tött ar ról, hogy Köz meg hall ga tást
tart Al só-Nyár egy há zán 2012. no vem -
ber 5-én 18.00 óra kor, Rész-fa lu gyû -
lést tart Fel sô-Nyár egy há zán 2012.
no vem ber 6-án 18.00 óra kor és
Szen tim re te le pen 2012. no vem ber
7-én 18.00 óra kor.

• dön tött a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la
és A.M.I. „TÁ MOP 3.1.4-12/1 – In no -
va tív Is ko lák Fej lesz té se cí mû” –
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal
ki írt – pá lyá za ton va ló rész vé te lé nek
tá mo ga tá sá ról.

• dön tött a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la
és A.M.I. „TÁ MOP 3.3.8-12/1 – Kö z-
ok ta tá si In téz mé nyek Esély egyen lô sé -
gi Ala pú Fej lesz té sé nek Tá mo ga tá sa”
cí mû – Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség ál tal ki írt – pá lyá za ton va ló rész -
vé te lé nek tá mo ga tá sá ról.

• mó do sí tot ta a „Nap su gár” Óvo da Nyár -
egy há za ala pí tó oki ra tát a ne gye dik
cso port be in dí tá sá hoz iga zít va a fel ve -
he tô gyer me kek szá mát il le tô en.

• dön tött a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri -
um ál tal ki írt, TP-1-2012 kód szá mú
pá lyá za ti ki írás ra pá lyá zat be nyúj tá sá -
ról, kül te rü le ti föl du tak kar ban tar tá sá -
ra szol gá ló von ta tott mun ka gé pek,
gé pi esz kö zök be szer zé se ér de ké ben.

• meg bíz ta Ba goly Lász ló nét 2012.
au gusz tus 1. nap já tól 2017. jú li us 31.
nap já ig ter je dô idô szak ra a Nyáry Pál
Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze t-
ok ta tá si In téz mény ve ze té sé vel.

• dön tött a te le pü lés re be ve ze tô út sza -
ka szok men tén el he lye zen dô, 5 db ro -
vá sí rá sos hely ség név-táb la el ké szí té -
sé re vo nat ko zó aján lat el fo ga dá sá ról.

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

Nyáregyháza község Képviselô-testületének

FONTOSABB DÖNTÉSEI

http://www.facebook.com/nyaregyhaza
http://www.youtube.com/nyaregyhaza
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Önkormányzatának hivatalos lapja

KIADJA: 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

MEGJELENIK: kéthavonta, 
1400 példányban 

FELELÔS SZERKESZTÔ: 
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZÔSZERKESZTÔ: 
Princz Mihály 

CÍMLAP: 
Kaszner Margit vízfestménye

KAPCSOLAT: ujsag@nyaregyhaza.hu 

NYOMDA: Mátyus Bt., 
2370 Dabas, Tavasz u. 7.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 
ISSN 2062-946X
ISSN 2062-9478

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek:
Czakó Ferencné
(sz. Horváth Mária) ............... június 7.
Princz István Jánosné
(sz. Krajnyák Ilona) .............. június 25.
Hajek Ferencné
(sz. Kasza Gizella) .................. július 7.
Nagy Iván ............................ július 14.
Tóth Géza ............................ július 18.
Nôger Istvánné
(sz. Kollár Ilona) ................... július 28.

75 évesek:
Rakitai István ........................ június 3.
Szabó István ......................... június 6.
Galambos István ................. június 12.
Macskási Jánosné (sz. Kerekes 

Terézia Julianna) .................. június 23.
Takács József ....................... július 23.

80 évesek:
Rácz Lajos ........................... július 14.
Horsik József ....................... július 29.

85 évesek:
Lestár Istvánné
(sz. Hornyák Margit) ............ június 27.
Sipos Pál ............................... július 6.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben! 

(2012.  JÚNIUS 1-TÔL 2012.  JÚLIUS 31- IG)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Bogdán Róbert 
és Takács Alexandra ........ június 22-én
Bodnár Dávid 
és Hegedûs Erika ............... július 7-én

Hosszú, boldog házasságot kívánunk! 

ÚJ SZÜ LÖT TEK: 

Harmati László József 
és Tarján Bettina leánya

Dorottya ........................ június 21.
Tamás Gergô és Gendúr Krisztina fia

Gergô Bence ..................... július 3.
Tóth István József 
és Csík Katalin leánya

Fanni ................................. július 5.
Bogdán Róbert 
és Takács Alexandra fia

Róbert .............................. július 5.
Lakatos Gábor és Kunu Viktória leánya

Lara ................................ július 20.
Molnár János és Sipos Tímea fia

Bence ............................. július 20.

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 szeptember 30-ig küld je el a ké pet
az uj sag@nya regy ha za.hu e-ma il cím re.

ELHUNYTAK: 

Goján Sándor .............................. (41)
Szabó József Vilmos .................... (88)
Horváth Attila Péterné
(sz. Kaposvári Éva) ...................... (75)
Kovács Andrásné
(sz. Cseh Ilona) ............................ (92)
Sztahó Imréné
(sz. Mészáros Piroska) ................. (79)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

él he tô en so kak nak je lent majd könnyebb sé get,
hogy ker ti szer szá mo kat he lyez tünk ki a te me tô be.

A két be já rat hoz kö zel, egy-egy fa tar tó ra ke rül tek ki a
ka pák, ge reb lyék és a kan nák – mind egyik bôl 4-4 db.
A te me tô be lá to ga tók a nyit va tar tá si idô ben hasz nál -
hat ják ôket, a bi cik li vel vagy gya lo go san ér ke zôk nek
nem kell töb bé baj lód ni uk a szál lí tás sal.

Az esz kö zök be szer zé se és ki he lye zé se ön kor mány za -
tunk nak pénz be nem ke rült, a költ sé ge ket Ma szel
Lász ló al pol gár mes ter úr fi nan szí roz ta.

Hasz ná lat után kér jük az esz kö zö ket a tar tó ra vissza -
he lyez ni!

V

A TEMETÔ NYITVA TARTÁSA
Idôszak Hónapok Nyitva tartás

nyári április 1. – október 31. 06.00-21.00
téli november 3. - március 31. 07.00-17.00

Halottak Napján a temetô este nem zár be,
reggel 7 órától másnap 17 óráig folyamatosan nyitva tart.

ANYAKÖNYVI HÍREK 

KERTI SZERSZÁMOK
KERÜLTEK A TEMETÔBE

Nyáregyháza Község

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk 

Adler Sándorné (Zsíros Mária)
temetésén részt vettek.

Gyászoló család

Öröm mel ér te sí tünk min den kit, hogy a Dán szent mik lós sal
kö zö sen a csa tor na-be ru há zás II. üte mé re be a dott pá lyá -
za tunk ked ve zô el bí rá lás ban ré sze sült!
Az el nyert tá mo ga tás össze ge 1.240.386.127,- Ft, a pro jekt net -
tó össz költ sé ge 1.459.277.797,- Ft, mely hez 218.891.670,- Ft
ön erô tár sul. A tá mo ga tá si arány 85%. A két te le pü lé sen össze sen
17,63 km gra vi tá ci ós és 11,34 km nyo mó ve ze ték, va la mint 1408
db be kö tés épül meg, eb bôl 866 Nyár egy há zán.
A tá mo ga tá si szer zô dés ha ma ro san alá írás ra ke rül, így min den
adott lesz ah hoz, hogy – a szük sé ges ver se nyez te té si el já rá sok

le foly ta tá sa után – a jö vô év fo lya mán meg va ló sul has son a te -
le pü lés ed di gi leg na gyobb ér té kû be ru há zá sa, hogy vég re Nyár -
egy há za összes bel te rü le ti in gat lan ja rá köt hes sen a köz pon ti
szenny víz-el ve ze tô rend szer re.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

kép vi se lô-tes tü let jú li us ban dön tött az
egyik leg rosszabb ál la pot ban lé vô nyár -

egy há zi út fel újí tá sá ról. Az Ep res Trans Kft. a
hó nap vé gén – a szer zô dés nek meg fe le lô en –
el ké szí tet te az Il la tos út mart asz falt tal tör té nô ja ví tá sát, emul -
zi ó szó rás sal (ma ka dá mút). A pad ka ren de zés is meg tör tént, hogy
az út ról a meg fe le lô csa pa dék víz-el ve ze tés biz to sí tott le gyen.
Ugyan ez zel a tech no ló gi á val ja ví tot tunk a szen tim re te le pi út
be ve ze tô sza ka szá nak ál la po tán – a ká tyúk mi att ez az út -
sza kasz is szin te jár ha tat lan volt.
A ja ví tá sok össze sen 2.057.400,- Ft-ba ke rül tek. Ter mé sze -
te sen ter vez zük a töb bi út fel újí tá sát is, je len leg azon ban csak

eze ket tud tuk meg va ló sí ta ni.
Az el ké szült utak nem bír ják el a
gya ko ri (át me nô) te her gép jár mû-
for gal mat. Kér jük, hogy az
uta kon a meg fe le lô se bes ség
be tar tá sá val köz le ked je nek!

2012. szep tem ber 1-tôl új óvo dai cso port tal bô vül köz sé günk
köz pon ti óvo dá ja. A meg nö ve ke dett gyer mek lét szám mi att
a fenn tar tó ön kor mány zat egy újabb cso port fi nan szí ro zá sa,
il let ve a szük sé ges lét szám bô ví tés mel lett dön tött.

2006-ban áta dott négy cso port szo bá val ren del ke zô köz pon ti
óvo da ed dig há rom cso port tal mû kö dött. A kö vet ke zô ne ve -

lé si év re jó val több gyer me ket írat tak be, mint ahány gyer mek
szep tem ber tôl is ko lá ba megy, így szük sé ges ség vált a fé rô he lyek
szá má nak nö ve lé se. Az óvo da ve ze tô lét szám igény ki mu ta tá sa,
va la mint a né pes ség nyil ván tar tá si ada tok alap ján a Kép vi se lô-
tes tü let en ged élyez te a 2012/2013. ne ve lé si év re a ne gye dik cso -
port be in dí tá sát, és két új óvo da pe da gó gus fel vé te lét.
A dön tés nél fon tos szem pont volt, hogy min den óvo dás ko rú
nyár egy há zi gyer me ket fel tud ja nak ven ni, és a cso por tok lét szá -
ma a tör vény ben elô ír tak nak meg fe le lô en ala kul jon. Szep tem ber -
tôl a Nap su gár Óvo da és Tag in téz mé nye össze sen hat cso port ban
fo gad ja a kis gyer me ke ket.

2010-es ön kor mány za ti vá lasz tá so kat kö ve tô en az
elô zô kép vi se lô-tes tü let ben Nyár egy há za ér de ké ben
mun kál ko dó kép vi se lôk el ma radt kép vi se lôi tisz te -

let dí juk ki fi ze té sé re kér ték az új tes tü le tet. Az el ma ra dás
köz ter hek kel együtt 9.372.600,- Ft volt.
A je len le gi kép vi se lô-tes tü let ak kor ar ról dön tött – és egy -
ben ar ra vál lalt kö te le zett sé get –, hogy az el ma radt já ran dó -
sá go kat leg ké sôbb a je len le gi vá lasz tá si cik lus vé gé ig a jo go -
sul tak ré szé re ki fi ze ti. E dön tés alap ja az ön kor mány zat
pénz ügyi hely ze te volt: a pol gár mes te ri át adás-át vé tel kor
az ön kor mány zat szám lá ján 10.000,- Ft állt ren del ke zés re, a
mû kö dé si hi ány fi nan szí ro zá sá ra fel vett hi tel pe dig
5.707.171,- Ft-tal ter hel te ön kor mány za tun kat.
A vá lasz tá sok óta el telt idô szak pénz ügyi gaz dál ko dá sá nak
ered mé nye, va la mint ön kor mány za tunk si ke res pá lyá za tai

(a ta va lyi és az idei év ben össze sen mint egy 13,5 mil lió fo -
rint vissza nem té rí ten dô ál la mi tá mo ga tást kap tunk) le he -
tô vé tet ték az el ma radt tisz te let dí jak egy összeg ben tör té nô
ki fi ze té sét. Fen ti ek alap ján a kép vi se lô-tes tü let jú li us 10-i
ülé sén ar ról dön tött, hogy tel je sít sük az el ma radt já ran dó sá -
gok ki fi ze té sét.

Az elô zô tes tü let ben te vé keny ke dô kép vi se lôk tisz te let dí -
ja (és az eset le ges költ ség té rí tés) jú li us 11-én a kép vi se lôk
szám lá já ra átu ta lás ra ke rült, ez zel le tud va az elô zô idô -
szak alatt fel hal mo zott tar to zást.

A je len le gi kép vi se lô-tes tü let to vább ra is tisz te let díj nél kül
vég zi a mun ká ját.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER
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Új csoporttal bôvül a
NAPSUGÁR ÓVODA

KIFIZETÉSRE KERÜLTEK A TISZTELETDÍJAK
Az elôzô ciklusban dolgozó képviselôknek több mint 9 millió járt.

CSATORNA II. ÜTEM: NYERTÜNK!
1.240.386.127,- Ft támogatást kap a két önkormányzat

A

A

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÁTYÚMENTES LETT
AZ ILLATOS ÚT



A Dán szent mik lós-Nyár egy há za Ví zi köz -
mû Tár su lat kül dött gyû lé se 2012. má jus
3-án a csa tor na ér de kelt sé gi hoz zá já ru -
lás össze gét in gat la non ként 212.000,- Ft-
ban ha tá roz ta meg. Az érin tett in gat lan -
tu laj do no sok több sé ge már kéz hez kap ta
a mó do sí tás ról szó ló ha tá ro za tot.

csa tor na-be ru há zás le ge le jén me ga la kult Tár su lat
2003-ban in gat la non ként 200.000,- Ft-ban áll apí -

tot ta meg a hoz zá já ru lás mér té két. 2012-ben, ki lenc
év vel az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze gé nek ere de ti
meg áll apí tá sát kö ve tô en – az I. ütem ben fel vett hi tel
tör lesz té se, va la mint a II. ütem re szá molt ön erô fe de -
ze té nek biz to sí tá sa mi att – szük sé ges sé vált az ér de -
kelt sé gi hoz zá já ru lás mér té ké nek meg eme lé se.

A mó do sí tás sal az ér de kelt sé gi egy ség re esô hoz zá -
já ru lás össze ge ma gán sze mé lyek ese té ben 212.000,- Ft,
jo gi sze mé lyek, in téz mé nyek, egyéb szer vek ese té ben
212.000,- Ft + ÁFA. Nem kell kü lön bö ze tet fi zet ni ük
azok nak az in gat lan tu laj do no sok nak, akik az LTP rész -
le te ket rend ben tel je sí tet ték, mert a szám lá ju kon
– az ál la mi- és ka mat tá mo ga tás sal együtt – ren del ke -
zés re áll a 212.000,- Ft/egy ség meg ta ka rí tás!

A Tár su lat az idei év ben, írás ban ér te sí ti azo kat a
tár su la ti ta go kat, akik nek kü lön bö ze tet kell fi zet ni ük.
Azok az in gat lan tu laj do no sok, akik még nem kap tak
kéz hez írás be li köz lô ha tá ro za tot, au gusz tus ban kap -
nak ér te sí tést.

DÁNSZENTMIKLÓS-NYÁREGYHÁZA VÍZIKÖZMÛ TÁRSULAT

Az új sza bály sér té si tör vény idén áp ri lis 15-én lé pett
ha tály ba, a fel sôbb szin tû jog sza bály mi att az ön kor -
mány za tok kö te le sek vol tak leg ké sôbb má jus 31-ig
ha tá lyon kí vül he lyez ni a sa ját ren de le te ik ben meg ha -
tá ro zott sza bály sér té si ren del ke zé se ket. A jog sza bály
ugyan ak kor le he tô sé get ad ar ra, hogy a he lyi kép vi se -
lô-tes tü le tek til tott, kö zös ség el len es ma ga tar tá so kat
ha tá roz za nak meg ren de le te ik ben, az ezek meg sze gô it
pe dig bír sá gol hat ják.

öz sé günk ben jú ni us el se jé vel lé pett ha tály ba a
17/2012. (V.16.) sz. ön kor mány za ti ren de let a til tott,
kö zös ség el len es ma ga tar tá sok ról. A ren de let ben meg -

ha tá ro zott ma ga tar tá sok el kö ve tô jé vel szem ben 5.000 Ft-
tól 150.000 Ft-ig ter je dô köz igaz ga tá si bír ság szab ha tó ki.
A pénz bír sá got úgy kell meg áll apí ta ni, hogy iga zod jék a
cse lek mény sú lyá hoz.
A köz igaz ga tá si és ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sa, és a cse -
lek mény el bí rá lá sa a pol gár mes ter ha tás kö ré be tar to zik.
A til tott, kö zös ség el len es ma ga tar tá sok te le pü lé sen ként
el té rô ek, hi szen min den te le pü lé sen má sok a prob lé mák,
amit sza bá lyoz ni és szank ci o nál ni kell. Cik künk ter je del -
me csak né hány pél da ki ra ga dá sát te szi le he tô vé.

Nyár egy há zán til tott, kö zös ség el len es ma ga tar tást kö vet el az,
• aki a meg ha tá ro zott ál lat tar tá si vé dô tá vol sá gok ra vo -

nat ko zó ren del ke zé se ket meg sze gi, aki az ál la ti hul la dé -
kok ár tal mat la ní tá sá ról nem meg fe le lô en gon dos ko dik,

• aki sze me tet fel hal moz, a sze mét gyûj tô edény be mér -
ge zô, rob ba nó anya got he lyez el,

• aki az ál ta la hasz nált, il let ve tu laj do nát ké pe zô in gat -
lant nem mû ve li meg, nem tart ja rend ben, gyom tól,
gaz tól nem tisz tít ja meg, az in gat lan és az in gat lan elôt -
ti jár da tisz tán tar tá sá ról (hó el ta ka rí tá sá ról, sí kos ság-
men te sí té sé rôl) nem gon dos ko dik,

• aki épít mé nye ket, ke rí té se ket, élô fát bár mi lyen fe li rat -
tal meg ron gál,

• aki avar és ker ti hul la dé kok nyílt té ren tör té nô ége té sét
nem a he lyi kör nye zet vé del mé rôl, a köz te rü le tek és
in gat la nok rend jé rôl, a te le pü lés tisz ta sá gá ról szó ló ön -
kor mány za ti ren de let ben fog lal tak sze rint vég zi,

• aki a köz te me tô ben olyan ma ga tar tást ta nú sít, amely a
lá to ga tók ke gye le ti ér zé sét sér ti, sírt, sír em lé ket, ke -
gye le ti tár gyat, egyéb dí szí tô anya go kat vagy nö vé -
nye ket el tá vo lít, meg ron gál, a ke let ke zett sze me tet
nem az ar ra ki je lölt hely re rak ja le,

• aki az in gat la non ke let ke zett bár mely fo lyé kony szen-
ny vi zet köz te rü let re, vagy a meg épült szenny víz há ló -
zat tisz tí tó ak ná já ba át szi vattyú zás sal ki en ge di,

• aki Nyár egy há za Köz ség Ön kor mány za tá nak jel ké pe it
jo go su lat la nul, az en ged ély tôl el té rôn vagy kö zös sé get
sér tô mó don hasz nál ja fel.

A ren de let meg te kint he tô 
és le tölt he tô a www.nya regy ha za.hu ol dal ról.

Ígéretünkhöz híven az alábbiakban tesszük közzé az önkormányzati
hátralékok (kintlévôségek) alakulását az adóslistán is megjelentet-
hetô 3 adónem vonatkozásában:

2012 II. negyedévi, elôzô év hátralékára elszámolt befizetések:

Adónem Befizetés

Kommunális adó 724 000 Ft

Iparûzési adó 1 874 000 Ft

Gépjármûadó 1 543 000 Ft

Összesen: 4 141 000 Ft

Hátralékok összege az elsô ill. a második negyedév végén:

Adónem Hátralék Hátralék Különbözet
2012.03.31-én 2012.06.30-án

Kommunális adó 6 116 000 Ft 5 547 000 Ft 0 570 000 Ft

Iparûzési adó 6 713 000 Ft 6 038 000 Ft 0 675 000 Ft

Gépjármûadó 12 479 000 Ft 10 909 000 Ft 1 570 000 Ft

Összesen: 25 308 000 Ft 22 493 000 Ft 2 815 000 Ft

Tehát 2 815 000 Ft-tal csökkent a három adónem összesített
hátraléka a második negyedévben. A június 30-án esedékes
hátralékok mindhárom adónem esetében tartalmazzák az új (2.
negyedévi) elôírásokat, melyek növelték a félévi hátralék összegét,
ha azok nem kerültek idôben befizetésre. Vagyis annak ellenére
csökkent a kintlévôség a fenti összeggel, hogy a 2. negyedév során
voltak új elôírások, és keletkeztek új hátralékok (amennyiben az
elôírás összege esedékes volt 2012.06.30-án, de addig nem
fizették be).

Az ön kor mány zat kint lé vô sé ge i re jel lem zô nö vek vô ten den cia
(min den ne gye dév ben több volt a hát ra lék az elô zô ne gyed év -
hez ké pest) a köz zé té telt kö ve tô en csök ke nést mu ta tott! Er re
ezt meg elô zô en még so sem volt pél da, a kint lé vô sé gek hó nap ról-
hó nap ra min dig nôt tek, jó eset ben nem vál toz tak.

Az I. félévben befizetett adók – évekre visszamenôleg – az aláb-
biak szerint alakultak:

2009 2010 2011 2012

Kommunális adó 4 447 000 Ft 4 292 000 Ft 5 051 000 Ft 5 732 000 Ft

Iparûzési adó 11 527 000 Ft 13 474 000 Ft 17 838 000 Ft 16 873 000 Ft

Gépjármûadó 11 105 000 Ft 14 482 000 Ft 12 600 000 Ft 12 995 000 Ft

A táblázat alapján kiszámolható, hogy – az elôzô 3 év féléves
befizetéseinek átlagát összehasonlítva az idei évvel – mintegy 4 mil-
lió forinttal több befizetés történt június 30-ig.

szenny víz-há ló zat és tisz tí tó te lep
üze mel te tô jé nek kint lé vô sé gei év rôl-

év re nagy mér ték ben nô nek. Egy re töb -
ben, és egy re na gyobb össze gek kel tar -
toz nak a Má so dik IN NO-KOM Kft.-nek.

Az el múlt évek so rán szer zett ta pasz -
ta la tok alap ján saj nos ki je lent he tô,
hogy ke ve sen mû köd nek együtt az
üze mel te tô vel a hát ra lé kok ke ze lé sé -
nek, eny hí -té sé nek ér de ké ben. Nyár -
egy há zán a 10 mil lió fo rin tot is meg -
ha lad ja azon hát ra lé ko sok összes

kint lé vô sé ge, akik nek 100.000 fo rint -
nál ma ga sabb össze gû tar to zá suk van
(47 sze mély át la go san 214.000 fo rint tal
tar to zik). Saj nos a hát ra lé ko sok nak ki -
kül dött több szö ri fel szó lí tás nem hoz ta
meg a kí vánt ered ményt, ezért – él ve a
tör vé nyek ad ta le he tô ség gel – a Nyár-
víz Kft.-vel együtt mû köd ve kor lá toz ni
fog juk az érin tett in gat la nok nál a vé -
te lez he tô víz mennyi sé gét.

2012. au gusz tus 31-ig min den ki nek le -
he tô sé get biz to sí tunk a hát ra lék ren de zé -

sé re egy összeg ben tör té nô be fi ze tés sel,
vagy rész let fi ze té si meg áll apo dás meg -
kö té sé vel. Ezek hi á nyá ban azon ban él ni
fo gunk a víz kor lá to zás le he tô sé gé vel.

A Má so dik IN NO-KOM Kom mu ná lis
Szol gál ta tó Kft. el ér he tô sé ge:
Te le fon: 06 (20) 985 4365
E-ma il: in no kom.ma so dik@gma il.com

FÁR BIK FE RENC ÜGY VE ZETÔ

MÁ SO DIK IN NO-KOM KFT.

Köz mû fej lesz té si tá mo ga tást igé nyel het nek a Ma gyar Ál lam -
kincs tár tól azok a ma gán sze mé lyek, akik a köz mû há ló zat
fej lesz té sé hez pénz be li be fi ze tés sel hoz zá já rul tak. A köz pon -
ti költ ség ve tés az e cél ra be fi ze tett összeg 15%-át vissza té rí ti
ré szük re. Az igény lés irán ti ké rel met le adó, tá mo ga tás ra
jo go sult tár su la ti ta gok ese té ben az Ön kor mány zat az igény -
lé se ket meg kül di a Ma gyar Ál lam kincs tár nak.

z OTP la kás ta ka rék-pénz tá ri szer zô dé sek nagy ré sze az idei év ben le jár.
Azok a tár su la ti ta gok, akik nek az LTP szer zô dé se már le járt, pos tai
úton kap tak ki u ta lá si ér te sí tôt az OTP-tôl. A le járt szer zô dés sel ren del -

ke zô ta gok jo go sul tak le het nek köz mû fej lesz té si tá mo ga tás igény lé sé re.
A Dán szent mik lós-Nyár egy há za Ví zi köz mû Tár su lat a le járt szer zô dés sel

ren del ke zô ta gok ese té ben az igény be je len tés hez szük sé ges, köz mû fej -
lesz té si hoz zá já ru lás be fi ze té sé rôl szó ló iga zo lá so kat meg kül di Nyár egy há -
za Köz ség Jegy zô jé nek. A Pol gár mes te ri Hi va tal a köz mû há ló zat fej lesz té -
sé ben érin tett in gat lan tu laj do no so kat 2012. jú li us hó nap ban ér te sí tet te
a tá mo ga tás igény lé sé nek le he tô sé gé rôl.

A köz mû fej lesz té si tá mo ga tás igény lé se irán ti ké rel me ket Nyár egy há za
Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak kell meg kül de ni (a nyom tat vány szem é-
lye sen is le ad ha tó az adó ügyi iro dá ban, ügy fél fog adá si idô ben).

Ön kor mány za tunk a be ér ke zett igé nye ket min den ne gyed évet kö ve tô
hó nap 20-áig küld he ti meg a Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé re. A 2012. jú li us
20-ig be ér ke zett, tá mo ga tás ra jo go sult ké rel mek ese té ben az igény lést
már meg küld tük, a tá mo ga tás össze ge a meg ér ke zés tôl szá mí tott 20 na -
pon be lül fi zet he tô ki. Az idei év ben a kö vet ke zô igény lé si ha tár idô: ok tó -
ber 20. Azok a tár su la ti ta gok, akik nek a fent jel zett ha tár idô ig le jár a szer -
zô dé sük, és sze ret né nek tá mo ga tást igé nyel ni, le gye nek szí ve sek idô ben
le ad ni a ké rel met az in gat lan ra vo nat ko zó pon tos ada tok kal.

Ezú ton is fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy a tá mo ga tást – az LTP
szer zô dés le jár tát kö ve tô en – a szer zô dô nek (te hát a La kos nak) kell
igé nyel nie, a ki fi ze té sek nem au to ma ti ku san tör tén nek!

R.K
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MÓDOSULT AZ
ÉRDEKELTSÉGI 
HOZZÁJÁRULÁS
ÖSSZEGE

Önkormányzati rendelet 
a tiltott, közösségellenes
magatartásokról

AZ ADÓSLISTA
KÖZZÉTÉTELÉNEK 

PÉNZÜGYI EREDMÉNYE

Már igényelhetô 
a közmûfejlesztési
támogatás…

K

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A JELENTÔS HÁTRALÉKOT FELHALMOZÓKNÁL

A

AA

KORLÁTOZHATJÁK A VÍZFOGYASZTÁST



• 2012.06.17-én tör tént egy rab lás,
mely nek so rán a sér tet tek re az éj sza -
kai órák ban tört rá és tu laj do ní tot ta
el ék sze re i ket az is me ret len el kö ve tô.
A nyo mo zás az ügy ben je len leg is fo -
lya mat ban van, egy fô ke rült elô ze tes
le tar toz ta tás ba.

• 2012.06.08-án a haj na li órák ban el -
fo gás ra ke rült egy sze mély, aki kis ka li -
be rû pus ká val ke rék pá ro zott a Kos suth
L. ut cá ban, ve le szem ben vissza élés
lô fegy ver rel bûn cse lek mény el kö ve té se
mi att in dult bün te tô el já rás

• ugya ne zen az éj sza kán, a Dió fa sor
úton, ke rí té sen át mász va nyu la kat tu -
laj do ní tot tak el, a bûn cse lek mény el -
kö ve tô je ha za fe lé tar tott, ami kor a jár -
ôr iga zol tat ta, il let ve elô ál lí tot ta a Pi li si
Ren dô rôs re.

• 2012.05.23-án a Köl csey ut cá ban
csa lá di vi tát kö ve tô en egy fér fi kés sel
tá madt élet tár sá ra, az el kö ve tô el fo -
gás ra ke rült, ve le szem ben sú lyos tes -
ti sér tés mi att in dult el já rás.

• 201.04.08-án egy nyár egy há zi la kos
se géd mo to ros ke rék pár ral köz le ke dett
Nyár egy há za fel öl Új len gyel fe lé, ame-
ly nek so rán üt kö zött a fô út vo na lon köz -
le ke dô gép ko csi val. A mo tor ke rék pár
ve ze tô je a kór ház ba szál lí tás köz ben
éle tét vesz tet te.

Ezú ton is fel hív nám a fi gyel met az áp ri -
lis 15-ével ha tály ba lé pett hely szí ni bír -
ság össze gek re, ame lyek nagy ré szé nél
az in téz ke dô rend ôr nek nincs mér le ge lé si
jog kö re, mi vel a bír ság össze ge fix.

A ki szab ha tó hely szí ni bír ság össze ge is
meg vál to zott mi ni mum 5.000 Ft, ma xi -
mum 50.000 Ft össze gû le het, de egyes
ese tek ben a bír ság össze gét jog sza bály -
ban ha tá roz ta meg a jog al ko tó, ezek kö -
zül pél da ként em lí te nék né há nyat:

• En ged ély nél kü li ve ze tés: 25.000 Ft.
Ez vo nat ko zik, min den en ged ély hez kö -
tött jár mû ve ze té sé re.

• A jár mû ve ze tés át adá sa olyan sze -
mély nek, aki nem ren del ke zik ve ze tôi
en ged éllyel: 25.000 Ft.

• A jár mû mû sza ki ér vé nyes sé ge le járt
Több mint 3, de ke ve sebb, mint 6 hó -
nap ja: 15.000 Ft.
Több mint 6 hó nap ja, de ke ve sebb,
mint egy éve: 20.000 Ft.
Több mint egy éve le járt: 25.000 Ft.

• A gya lo go sok el sôbb sé gé nek meg nem
adá sa: 20.000 Ft és 6 bün te tô pont

• Bu kó si sak nem hasz ná la ta: 15.000 Ft
és 3 bün te tô pont. 

• Irány jel zô nem hasz ná la ta: 15.000 Ft
és 3 bün te tô pont

• Biz ton sá gi gyer mek ülés hasz ná la tá nak
el mu lasz tá sa: 30.000 Ft és 3 bün te tô -
pont.

• Be ka nya ro dá si sza bá lyok meg sér té se:
15.000 Ft és 6 bün te tô pont.

A tör vé nyi sza bá lyo zás alap ján köz igaz -
ga tá si el já rást kell in dí ta ni és köz igaz ga tá -
si bír sá got kell ki szab ni az it tas ve ze tôk kel
szem ben, ha azok vé ral ko hol szint je a bûn -
cse lek mé nyi ér ték ha tárt nem éri el. 

Gé pi meg haj tá sú jár mû ve ze té se al ko -
ho los be fo lyá solt ság mér té ké tôl füg gô en
• 0.5 ez re lék v. 0,30 mg/l alatt:

150.000 Ft és 6 bün te tô pont
• 0,8 ez re lék v. 0,5 mg/l alatt: 200.000

Ft és 8 bün te tô pont

Nem gé pi meg haj tá sú jár mû (ke rék pár,
lo vas ko csi) ve ze té se vagy haj tá sa al ko ho -
los be fo lyá solt ság mér té ké tôl füg gô en
• 0,8 ez re lék v. 0,50 mg/l alatt: 30.000 Ft.
• 0,8 ez re lék v. 0,50 mg/l fel ett: 60.000 Ft.

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.

A rend ôr ség ha tás kö 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 sön – ügye let
hi á nya mi att csak hi va ta li mun ka i dô ben –
a 06-29/498-128-as, vagy éj jel-nap pal
a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Ügye le tét
ér te sít ve a 112-es vagy a 29/410-367-
es te le fon szá mo kon.

MÉSZÁROS PÁL R.ZLS I KÖRZETI MEGBÍZOTT

ren de let ha tá lya a köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén mû kö dô mû kö -
dé si en ged éllyel ren del ke zô, va la mint be je len tés alap ján mû kö dô

sze szes italt is for gal ma zó üz le tek, moz gó bol tok, és sze szes italt
is for gal ma zó ven dég lá tó üz le tek üze mel te tô i re ter jed ki.
Ezek az üz le tek hét fô tôl csü tör tö kig és va sár nap 23.00 és 06.00
óra kö zött, pén te ken és szom ba ton 02.00 és 06.00 óra kö zött
NEM TART HAT NAK NYIT VA!
A kor lá to zás nem vo nat ko zik a ki zá ró lag ki szál lí tás ke re té ben ér té ke -
sí tett étel elô ál lí tá sá ra. Az üz le tet a ven dég for ga lom elôl ez eset ben is
zár va kell tar ta ni.
Fen ti nyit va tar tá si rend tôl al kal mi ese mé nyek hez kö tô dô zárt kö rû
ren dez vé nyek tar tá sa ese tén leg fel jebb ha vi egy al ka lom mal el le het
tér ni: be je len tés alap ján 05.00 órá ig ter je dô nyit va tar tás le het -
sé ges. A be je len tést a ren dez vény nap ját meg elô zô en leg alább tíz
mun ka nap pal kell be nyúj ta ni. A be je len tést a pol gár mes ter öt mun -

ka na pon be lül zá ra dé kol ja, azon ban a zá ra dé ko lást meg ta gad hat ja,
ha az üz let mû kö dé sé vel kap cso lat ban la kos sá gi be je len tés (pa nasz)
volt, vagy más egyéb ok ból ha tó sá gi el já rás folyt. Az üz let üze mel -
te tô je kö te les a ren dez vény rôl a rend ôr ség he lyi kép vi se lô jét és
a pol gár ôr sé get ér te sí te ni.
A nyit va tar tá si rend de cem ber 31. nap ja és ja nu ár 1. nap ja kö zöt ti
idô szak ra nem vo nat ko zik.
Az üz let üze mel te tô je az el té rô nyit va tar tá si ren dû üz le te mû kö dé sét
kö te les e ren de let ha tály ba lé pé sé tôl (2012. már ci us 1.) szá mí tott 8,
az az nyolc na pon be lül az e ren de let ben elô ír tak hoz iga zí ta ni és a
nyit va tar tá si ide jé ben így eset le ge sen be kö vet ke zett vál to zást öt
mun ka na pon be lül a jegy zô nek be je len te ni!

Kér jük az érin tett üz le tek üze mel te tô it az itt le ír tak, ill. a ren de let ben
meg fo gal ma zot tak be tar tá sá ra!

Nyáregyháza Község Képviselô-testülete rendeletet alkotott az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérôl.

Tisz telt La kos ság!
Az aláb bi ak ban a 2012. má so -

dik ne gyed évé ben tör tént je len -

tô sebb bûn ügyi ese mé nyek rôl

sze ret ném tá jé koz tat ni Önö ket:
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Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérôl

RENDÔRSÉGI HÍREK

A

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

A TOR NA TER VE ZETT LE BO NYO LÍ TÁ SÁ NAK REND JE:

8.00 órá tól ne ve zé sek el fog adá sa (max. 12 csa pat ré szé re)

Ne ve zé si díj: 5 000 Ft (ami a hely szí nen le fo gyaszt ha tó)

9.00 órá tól meg nyi tó ün nep ség, utá na cso port se lej te zô 
mér kô zé sek le bo nyo lí tá sa, majd a to vább ju tók mér kô zé sei 
és hely osz tók.

A mér kô zé sek ter ve zett já té ki de je 2x10 perc.

A dön tô után: ok le ve lek ki osz tá sa.

A tor ná ra je lent kez ni Cser nai Ist ván nál a 06-20-399-7225,
vagy Csák Im ré nél a 06-30-314-1356 te le fon szá mon le het.

Né zôk ré szé re a mér kô zé sek lá to ga tá sa in gye nes.

vá ci ak tól há rom év -
re szer zôd te tett, vé -
de ke zô kö zép pá lyás

nyár egy há zi lab da rú gó nem
csu pán je len leg di va tos „sö -
ré nyé vel” hív ta fel ma gá ra a
fi gyel met, ha nem mun ka bí -
rá sá val és a já ték irán ti alá -
za tá val is. Fi a tal ko rá ból
adó dó an bô ven szük sé ge
van még ta pasz ta lat ra, ám
ké pes sé gek te rén ki mon dot -
tan jól áll.

A.Á.: „Most ki csit még

– el sô sor ban fej ben – fá radt

va gyok, de ez ilyen kor meg -

szo kott” – ma gya ráz za a Rá c-

hegy re köl tö zött fut bal lis ta. –

Eger ben egyé ni leg job bak, kép -

zet teb bek a já té ko sok és az

edzé sek is per gô seb bek. Vá cott

Sza ba dos György tôl jó ala po kat kap tam és Hí res Gá bor tól is

so kat ta nul tam, így er re bát ran tá masz kod ha tok.”

A fi a tal fut bal lis ta pá lya fu tá sát Nyár egy há zán a ser dü lô csa pat -
ban kezd te, majd meg jár ta Új len gyelt, Her ná dot és Ve re segy -
há zát is. A kö zép is ko lai ta nul má nya it el kezd ve ke rült Vác ra. Itt
vé gig jár ta a rang lét rát, majd 18 éve sen meg kap ta el sô fel nôtt
szer zô dé sét. 3 év NB II után fi gyel tek fel rá, így ke rült Eger be.

A.Á.: „Ki ug rá si le he tô ség szem pont já ból a vá ci ide á lis klub -

nak szá mí tott, én azon ban fen tebb vágy tam. Tu dom, hogy nincs

könnyû dol gom a csa pat ba ke rü lést il le tô en, de ér zek ma gam -

ban annyi erôt, hogy ott le hes sek majd a kez dô ti zen egy ben.”

Nyáregyháza szülötte, Albert Ádám három 

évre leszerzôdött az Eger FC csapatához

2012. szeptember 9-én, vasárnap
(a Falunap keretében) immár második

alkalommal kerül megrendezésre a 

FARKAS LÁSZLÓ kispályás labdarúgó torna.
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FARKAS LÁSZLÓ
Emléktorna

Községünk NBI-es 
labdarúgóval 
büszkélkedhet

SPORT

2011-ben nem volt könnyû köszöntôt és köszönetet mondani...

A

Név: Albert Ádám

Poszt: középpályás

Születési idô: 1990.10.16.

Magasság: 180 cm

Súly: 70 kg
Mezszám: 7

Korábbi csapata: Vác

Gra tu lá lunk, és sok si kert 
kí vá nunk Ne ked!

Név: Albert Ádám

Poszt: középpályás

Születési idô: 1990.10.16.

Magasság: 180 cm

Súly: 70 kg
Mezszám: 7

Korábbi csapata: Vác



z ár tal mas nö vény el le ni harc ban
az ön kor mány za tok szá mí ta nak

a la kos sá gi be je len té sek re is,
hi szen min den ho vá az el le nô rök sem
jut hat nak el. Egy új al kal ma zás se gít sé -
gé vel azon ban mos tan tól sok kal kön-
nyebb lesz be a zo no sí ta ni a par lag fû vel
bo rí tott te rü le te ket. Az Amb ro sia par -
lag fû be je len tô mo bil- és web al kal ma -
zás az el múlt 20 év par lag fû el len es
kam pá nyá nak le gát tö rôbb tech no ló gi ai
fej lesz té se ha zánk ban, ami nek se gít sé -
gé vel né hány má sod perc alatt le he tô sé -
günk lesz a par lag fû vel szennye zett te -
rü le tek be je len té sé re, így a ha tó sá gok

KAN DÓ LÁSZ LÓ va gyok, 58 éves Nagy ká tai la kos. 1978-ban vé gez -
tem a Gö döl lôi Ag rár tu do mány Egye tem Me zô gaz da ság-tu do má nyi
Ka rán. (Mai ne vén: Szent Ist ván Egye tem) Vég zés után Ter mel ô-
sz övet ke ze tek ben dol goz tam, majd a hús ipar te rü le tén, vé gül 2000 óta
a fa lu gaz dász há ló zat ban köz tiszt vi se lô ként je len leg kor mány tiszt-
 vi selôként dol go zom. Lak cím vál to zá sok mi att a vá ci, gö döl lôi, nagy -
ká tai és bu da pes ti kör zet köz pon tok ban dol goz tam.
Ta valy au gusz tus el se jé tôl a mo no ri kör zet köz pont ba kér tem át -
he lye zé se met, mert Ko vács End re kol lé gám nyug díj ba vo nult,
majd ta valy de cem ber 31-e után Musz kán Ist ván kol lé gám is
nyug díj ba vo nult így a mo no ri kör zet 17 köz sé gét je len pil la nat -
ban egye dül lá tom el.
E mi att a kö zség ben saj nos fog adó ó rát nem tu dok tar ta ni, de
Mo no ron a Vá ro si Pi ac 41. szám alatt a fa lu gaz dász iro dá ban
min den ki nek ál lok ren del ke zé sé re,
Hét fô, kedd, szer da: 9.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra kö zött, va la -
mint pén tek: 9.00-12.00 óra kö zött El ér he tô sé ge im: 29/416-273
vagy 06-30/658-6918

Re mé lem az idôk fo lya mán meg tu -
dom is mer ni a nyár egy há zi te rü le tet
és az ott dol go zó ter me lô ket is, mert
je len leg na gyon hi á nyos a te rü let és em ber is me re tem.
Igyek szem mun kám mal a leg messzebb me nô kig ki elé -
gí te ni igé nye i ket.
Bár mi lyen gaz dál ko dás sal kap cso la tos kér dés sel, prob -
lé má val ke res se nek meg szem élye sen vagy te le fo non.
AK TU A LI TÁ SOK:
– Vis ma i or be je len tés eset le ges hasz no sí tás ban be kö -

vet ke zett vál to zás ról a te rü le ta la pú tá mo ga tás nál.
– Ká reny hí té si igény be je len tés (aszály). – azon gaz dák

te he tik, akik a ká reny hí té si hoz zá já ru lást be fi zet ték,
vagy be fi ze tik szep tem ber 15-ig.

Ered mé nyes gaz dál ko dást és Jó egész sé get kí vá nok
min den nyár egy há zi la kos nak.

KAN DÓ LÁSZ LÓ I FA LU GAZ DÁSZ

gyor san és könnyen tud nak majd in téz -
ked ni. Az okos te le fo nok ra ki fej lesz tett
al kal ma zá son a fény kép pel, dá tum mal,
GPS ko or di ná ták kal ki e gé szí tett be je -
len té se ket pár kat tin tás után be le het
kül de ni egy köz pon ti adat bá zis ba. A
lis tát szá mí tó gé pen ke resz tül is bô vít -
he tô a www.par lag fu.hu we bol da lon.

Par lag fû el le ni ak ci ó ter vet a kor -
mány is ké szí tett, me lyet a kö zel múlt -
ban el is fo gad tak. Az el kép ze lé sek sze -
rint a sür gôs be a vat ko zá sok (par lag fû
ir tás) mel lett hosszú tá vú meg ol dást is
ke res nek az évek óta sú lyos bo dó prob -
lé má ra. En nek ér de ké ben a meg elô zés
fon tos sá gá ra he lye zik a hang súlyt a
2020-ig tar tó ak ció ke re té ben, ám a köz -
te rü le tek tel jes par lag fû-men te sí té sét, a
pol len ter he lés re vo nat ko zó adat szol -
gál ta tá si és ri asz tá si rend szer ha té ko -

nyab bá té te lét és a kör nye zet tu da tos -
ság ra ne ve lést is cél ként tûz ték ki a
ha tó sá gok. A ter vek sze rint au gusz tus
vé gén be ve ze tik a La kos sá gi Par lag fû
Be je len tô Rend szert is, az el kö vet ke zô
évek fô fel ada ta pe dig a me zô gaz da sá -
gi te rü le tek szennye zett sé gé nek csök -
ken té se lesz.

Fel hív juk en nek kap csán la ko sa ink fi gyel -
mét, hogy a föld hasz ná ló ja nem min den
eset ben azo nos az in gat lan tu laj do no sá val,
ezért a kö te le zett ség adott eset ben el sôd le ge -
sen nem a tu laj do nost, ha nem pl. a bér lôt, a
ha szon bér lôt, a ha szon él ve zôt, vagy egyéb
más hasz ná lót ter hel he tik!

Ezért kér jük te le pü lé sünk la kos sá -
gát, hogy min dannyi unk egész sé gé -
nek vé del me ér de ké ben aka dá lyoz -
zuk meg a par lag fû el ter je dé sét!

Jú ni us 30-án járt le a par lag fû-men te sí tés tör vé nyes ha tár ide je,
sok he lyen azon ban még min dig len ge de zik a ká ros nö vény.
Pe dig a par lag fû sze zon már el kez dô dött és az el sô fa gyig tart, így
mos tan ra so kak or rát fa csar ják az al ler gén pol le nek. Az el ha nya -
golt te rü le tek gaz dái jobb, ha ké szí tik a pénz tár cá ju kat, ugyan is
a kény szer ka szá lás költ sé gei mel lett akár több mil lió fo rin tos bír -
sá got is fi zet het az a te lek tu laj do nos, aki nem irt ja a par lag fü vet.

HAZÁNK HIVATALOSAN IS „PARLAGFÛ-NAGYHATALOM”.

TISZTELT GAZDÁLKODÓK, ÔSTERMELÔK!
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Pollenriadó! – Támad a parlagfû
AKTUÁLIS

Bemutatkozik a Falugazdász

A



PÉNTEKEN:

� Ez red vég Mú ze um és Ba ba gyûj te mény 
– ál lan dó ki ál lí tás;

� Kasz ner Mar git em lék ki ál lí tás a Mû ve lô dé si 
Ház nyug dí jas klub he lyi sé gé ben;

� „Ilye nek vol tunk” fo tó ki ál lí tás Nyár egy há za 
múlt já ról a há zas ság kötô te rem ben;

� Az Üllôi Me cé nás Mûvé sze ti Klub 14 
al ko tó já nak ki ál lí tá sa az ál ta lá nos is ko lá ban;

� Öl tö getô – nyár egy há zi mûvé szek 
ké zi mun ka ki ál lí tá sa az ál ta lá nos is ko lá ban;

� CSI Mo nor – rendôrsé gi hely szí nelôk 
be mu ta tó ja;

� Lo vag lá si le hetôség az is ko la ud va rán;

SZOMBATON:

� „Hadd fôzzek ma ma gam nak!” 
– fôzôver seny;

� „Hi szem, ha eszem!” – ke res sük 
a leg fi no mabb di ós sü te ményt;

� Vér adás a Mûvelôdé si Ház ban 9-14 órá ig;
� Tra bant 601 ta lál ko zó az Ady End re úton;
� Mo to ro zás és íjá szat Du dás Pé ter 

Eu ró pa Baj nok kal;
� 220 m2-es ug rá ló vár a gyer me kek nek;
� Arc fes tés az óvó né nik kel;
� Né pi ját szó tér – Üllô Ve zér 

Ha gyo mányôrzô Egye sü let;
� Ku tyás agi lity és mentôku tyás be mu ta tó 

Dr. Ho mo ki Ka ta lin ve ze té sé vel;
� Sa la mon Tör té nel mi Club Egye sü let íjá szat 

és lo va gi tor na be mu ta tó ja;
� Ta lál ko zó a Csil la gok Há bo rú ja Jel me zes 

Ra jon gói Klub tag ja i val;
� Az Üllôi Me cé nás Mûvé sze ti Klub 

kézmûves fog lal koz ta tó ja;
� MÁV Zrt. Szé che nyi-he gyi 

Gyer mek va sút „to bor zá sa”;
� Pav li csek Csa ba étel szob rász 

zöld ség-gyü mölcs fa ra gá si be mu ta tó ja;
� Grün Po wer nap kol lek to ros ki ál lí tá sa;
� Lo vag lá si le hetôség az is ko la ud va rán;
� Lö vész ver seny a lôté ren;

PÉNTEK szeptember 7.

13:00 „Tiéd a színpad” – óvodások
mûsora
Az iskolai „Ki Mit Tud?”
gyôzteseinek fellépése
Karaoke Kalocsai Fruzsina
vezetésével

16:00 Csillagszemû juhász – a
Kisboróka bábegyüttes
elôadása

16:40 Zámbó Bernadett és Vivien
ének elôadása

17:00 Újhartyáni Német
Nemzetiségi Hagyományôrzô
csoportok

17:30 Gamedance tánccsoport
(Nyáregyháza)
B Dancer tánccsoport
(Tatárszentgyörgy)

18:30 A Sei Shin 
Ryu Stift 
Dojo Kempo
Karate csapat
bemutatója

20:00 Kasza Tibi
21:00 KISS Forever 

Band élô 
koncert

23:00 DJ Kolly 
McColeman, 
DJ Olivér

SZOMBAT szeptember 8.

9:00 Polgármesteri köszöntô
Lovagi torna bemutató
(ôrbottyáni hagyományôrzôk)

10:00 Lala bohóc gyermekmûsora
Kôhalmi 
Ferenc 
bûvész 
mûsora

11:30 Kék Ibolya 
és a Virág 
lányok 
elôadása 
(Péteri)

12:00 „Jó ebédhez szól a nóta”
Nyáregyházi Nóta- 
és Népdalkör
Ôsborókás Nyugdíjas Klub
(Csévharaszt)
Aranyesô Nyugdíjas Klub
(Dánszentmiklós)

13:00 Kranyik Ildikó (Madách 
színház) musical elôadása
Kenderes és Kenderkóc
együttes (Üllô)
Hajnal Kálmán operett 
és népdal énekes (Üllô)
Csonka Torony Néptánc-
együttes (Csíkszenttamás)
Búzavirág Énekegyüttes
(Hernád)

15:00 Pintácsi Viki 
gyermekmûsora
Mirabell tánc-
együttes (Üllô)

17:00 Délegyházi 
vendégeink mûsorai
Nyáregyházi Hagyományôrzô
Szeretet Csoport

18:00 Dombóvári 
István 
(Showder 
Klub)

18:40 Eredményhirdetések
TNT SZTK színjáték (Hernád)
Goldance TSE (Pilis)
Dirty Dancer és Crazy Girls
tánccsoport
Breaktánc bemutató

20:30 Tóth Gabi
21:00 Élôben zenél: 

Tisztán Lajos
22:00 Michael Jackson 

emlékshow
23:00 Utcabál 

a Fourtissimo 
zenekarral

VASÁRNAP szeptember 9.

9:00 Farkas László 
emlék-
torna – 
sportpálya

9:30 Szivárvány Fuvolazenekar
(Örkény)

10:00 Ökumenikus Istentisztelet
11:00 Állampolgársági eskütételek
14:00 Házassági fogadalomtételek –

Katolikus Templom
15:00 Orgonakoncert – Katolikus

Templom

� Ha gyo má nya ink hoz hí ven, 
szom ba ton fô zô ver senyt tar tunk 
az óvo da mö göt ti te rü le ten.
A sza bad tû zi fô zés hez szük sé ges
hely színt, ivó vi zet, – igény ese tén
áram vé te li le he tô sé get – 
biz to sí tunk, a fô zô- és tü ze lô 
esz kö zök rôl, nyers anya gok ról 
a csa pa tok ma guk gon dos kod nak.

� Je lent kez ni elô ze te sen 
Re ich Györ gyi szer ve zô nél 
(Telefon: 06-30-322-8682, 
E-ma il: re ich gyor gyi@fre e ma il.hu)
vagy a ver seny nap ján 9.00 órá ig 
a hely szí nen le het.

A sá tor he lyek ki osz tá sa a je lent -
ke zés sor rend jé ben tör té nik!

� Kér jük a részt ve vô ket, hogy a 
hi gi é ni ai és egész ség ügyi, va la mint
a bal eset- és tûz vé del mi sza bá lyok
be tar tá sá ra fo ko zot tan ügyel je nek.
A ki ál lí tott tár gya kért, esz kö zö kért
fe le lôs sé get nem vál la lunk!

A LEGFINOMABB 
DIÓS SÜTEMÉNYT!
Elsô alkalommal hirdetjük meg 
a diós sütemények versenyét.
Bármilyen finomsággal lehet
jelentkezni, ami diót tartalmaz!
Jelentkezés a helyszínen 
egy tálca diós édességgel.

Eredményhirdetések szombat
este a színpadon!

A RENDEZVÉNYRE

BUSZOK INDULNAK
FELSÔNYÁREGYHÁZÁRÓL

PÉNTEKEN:

Volánbusszal:
Felsônyáregyházi buszforduló: 14:38, 16:12
Szentimretelepi bekötô út: 14:40, 16:14
Szentimretelepi buszforduló: 14:41
Érkezés az iskola elé: 14:48, 16:18

Kisbusszal (ingyenes):
Indulás 17:30 és 19:00 órakor.
Útvonal: Károlyitelepi bevezetô út – Jókai 
úti sarok (sarki kocsma) – Szentimretelepi 
bekötô út, buszforduló – érkezés az iskola elé
Visszaindulás: 23:00 órakor

SZOMBATON:

Kisbusszal (ingyenes):
Indulás 08:30, 14:30, 17:30 és 19:30 órakor.
Útvonal: megegyezik a péntekivel
Visszaindulás: 12:00, 16:00 és 23:00 órakor

VASÁRNAP:

Kisbusszal (ingyenes):
Indulás 09:00 órakor.
Útvonal: megegyezik a péntekivel
Visszaindulás: 12:00 órakor

Kiállítások, bemutatók 
és egyéb érdekességek

… hogy többé ne keverjék össze Nyáregyházát Nyíregyházával!
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KULTÚRA

é szá ros Ti bor fa lunk egy
olyan szü löt te, aki re mél -
tán büsz kék le he tünk, hi -

szen élet pá lyá ja ki emel ke dô je len -
tô ség gel bír a ma gyar iro da lom tör -
té ne té ben. 1998-ban köl tö zött el
Nyár egy há zá ról, ahol fô leg az er dô,
és a ter mé szet kö zel sé ge mi att sze re -
tett tar tóz kod ni, és lé vén, hogy a te -
me tô kö ze lé ben la kott, a szom szé -
dok ra so sem volt pa na sza. Az al só
ta go za tot Nyár egy há zán vé gez te el,
majd ta nul má nya it Va sa don, Mo no -
ron, va la mint Szom bat he lyen foly -
tat ta, ezért a be já rás mi att saj nos
nem sok idôt tu dott itt hon töl te ni.
Az egye tem ma gyar sza kán még
nem ta ní tot tak ar ról az em ber rôl,
aki nek mun kás sá ga kö ré ké sôbb
egész éle te ren de zô dött. Má rai Sán -
dor fel fe de zé se szá má ra a könyv tá ri
tan szék egyik ku ta tó mun ká já nak
ide je alatt tör tént. Ti bor olyan jól el -
vé gez te a fel ada tot, hogy egyik ta ná -
ra ju ta lom ból köl csö nad ta ne ki az
Egy pol gár val lo má sai cí mû Má rai
mû vet, s ok ta tó ja az zal fe nye get te,
ha nem ad ja vissza, meg buk tat ja. Ti -
bor per sze el ol vas ta, vissza ad ta a
köny vet, sôt, olyannyi ra meg tet szett
ne ki, hogy ké sôbb, mi kor a Pe tô fi
Iro dal mi Mú ze um hoz ke rült, az ak -
kor még élô Má rai Sán dort vá lasz -
tot ta ku ta tá si té ma ként, aki rôl még
nem so kat tu dott ab ban az idô ben,
mert Ma gyar or szá gon nem je len het -
tek meg mû vei. Azon ban az író ha lá -
la után ki a la kult ér dek lô dé si hul lám
kö vet kez té ben so kan Ti bor hoz for -
dul tak, aki ek ko ra már majd nem 10
éve fog lal ko zott Má rai Sán dor ral,
össze ál lí tott egy ti zen ké te zer té te les
bib li og rá fi át, az 1997-ben ha za ke rült
Má rai ha gya ték nak pe dig gon do zó ja lett, mind emel lett pe -
dig egy olyan ki ál lí tást ké szí tett ked venc író já ról, ami több
or szág ban is meg for dult.

Min de zek tu da tá ban nem cso dál koz hat az ol va só, ha azt
ál lí tom, nem min den na pi él mény volt egy olyan em ber szá -
já ból vé gig hall gat ni Má rai Sán dor élet raj zát, aki va ló szí -
nû leg a leg töb bet tud ja ró la. Mé szá ros Ti bor lá to ga tá sá ra
jú ni us 2-án, szom ba ton dél után ke rült sor a Nyáry Pál Nyug -
dí jas Klub szer ve zé sé ben a ré gi könyv tár ban. Az ide el lá-
 to ga tók ren ge teg új in for má ci ó val let tek gaz dag ab bak, én
ma gam pe dig a re mek elô adás hal la tán a nyá ron elol va sás ra
szánt köny vek lis tá já hoz ír tam pár Má rai Sán dor könyv

cí mét is, ame lyek több ször el hang -
zot tak az elô adás ide je alatt, mint
pél dá ul a ba rát ság, a hû ség és az
áru lás ör vé nye it tar tal ma zó Gyer tyák
cson kig ég nek cí mû mû vét, az élet
nagy kér dé se it egy sze rû pél dák kal
meg vá la szo ló Fü ves köny vet, és vé -
gül, de nem utol só sor ban az író leg -
je len tô sebb al ko tá sát, és egy ben a
két vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar iro -
da lom egyik re mek mû vét, az Egy
pol gár val lo má sa it.

A di a ve tí tés ide je alatt töb bek kö -
zött né hány Má rai Sán dor em lék -
tárgy fo tó ját is lát hat tuk. Meg kér -
dez tem Ti bort, hogy ne ki me lyik a
ked ven ce ezek kö zül. Em lí tett tás -
kát, ka la pot, az élet és az utak ál tal
egya ránt meg kop ta tott sé ta bo tot, de
a leg kü lön le ge sebb ta lán egy As si si -
bôl szár ma zó csem pe, amit egy idôs
hölgy ado má nyo zott a Pe tô fi Sán dor
Iro dal mi Mú ze um nak. Ô szem élye -
sen is mer het te Má rai Sán dort, aki
éle te utol só sza ka szá ban tu da to san
ké szült a ha lál ra, így több szem élyes
tár gyat aján dé ko zott a hoz zá kö zel
ál ló em be rek nek. A csem pén As si si
Szent Fe renc és egy far kas lát ha tó,
va la mint egy la tin fe li rat hir de ti a
ki szol gál ta tott ság elôl az ön gyil kos -
ság ba me ne kü lô Má rai gon dol ko -
dás mód já ra iga zán jel lem zô gon do -
la tot: „Egye dü li bol dog ság a bol dog
egye dül lét”.

Mé szá ros Ti bor ma bol dog csa lád -
apa, há rom fiú gyer mek kel büsz kél -
ked het. Je len leg a Pe tô fi Iro dal mi
Mú ze um mun ka tár sa ként a Név tér
ne vû Ma gyar Élet raj zi In de xen dol go -
zik, amely nek cél ja, hogy a ku ta tó

egy he lyen ta lál ja meg az ál ta la ke re sett sze mély re vo nat ko -
zó in for má ci ó kat és azok for rá sa it.

Ti bor ked venc idé ze te Má ra i tól a kö vet -
ke zô: „Bu dán lak ni vi lág né zet”. Azért re mé -
lem, hogy több em ber is osz to zik ve lem
a kö vet kezô gon do lat ban, és úgy vé li,
Nyár egy há zán lak ni is egy faj ta vi lág né zet,
va la mint örül an nak, hogy Ti bor ennyi
min dent le tu dott rak ni a „ma gyar iro da -
lom asz ta lá ra”. To váb bi si ke re ket kí vá -
nunk ne ki a jö vô ben is!

A gyermek Márai 1904-ben

Egy nyáregyházi polgár vallomásai

M

ÍRTA:
FÁBIÁN FELÍCIA

A NYUGDÍJAS KLUB MEGHÍVÁSÁRA TELEPÜLÉSÜNKÖN 
TARTOTT ELÔADÁST MÉSZÁROS TIBOR, MÁRAI KUTATÓ



el sô osz tá lyo sok is meg lep tek min -
ket, egy-egy mo soly gó ar cú lu fit kap -
tunk tô lük.

Na gyon szé pen kö szön jük ta ná ra -
ink nak, fô ként osz tály fô nö ke ink nek,
hogy idá ig te rel get tek utun kon.
Meg ta ní tot tak min ket meg annyi
rej te lem re, ame lyek se gít sé gé vel

már nem va gyunk annyi ra el ve -
szet tek eb ben a nagy vi lág ban.

A he te di ke sek nek és osz tály fô -
nö ke ik nek kö szö net jár a szép
mû so rért, és a dí szí té sért. Kí ván -
juk, hogy nek tek is olyan jól si ke -
rül jön az a nap, mint aho gyan a
mi énk.

Szü le ink nek is há la jár azért a
sok sze re te tért, gon dos ko dá sért,
tá mo ga tá sért, amit kap tunk. Tô lük
nem vá lunk még el, az utunk még
ko ránt sem ért vé get, szük sé günk
van még se gí tô ke ze ik re.

Osz tály tár sak, ba rá tok! Annyi em lé ket
hagy ta tok. Ér te tek még na gyobb öröm
volt is ko lá ba jár ni. Hi á nyoz ni fog tok. Bí -
zom ben ne, hogy min den ki nek úgy si ke -
rül majd a jö vô je, ahogy ter ve zi, s el ér jük
most még tá vo li nak tû nô cél ja in kat. Ki -
csit bi zony ta lan nak tû nik az is me ret len,
de egy biz tos: az, hogy ez a nyolc év
mind nyá junk éle té ben nyo mot ha gyott.
Nem is akár mek ko rát.

a valy még he te di kes ként ké szü lôd -
tünk a bal la gás ra. Ko moly fel adat
volt a mi énk: mû sor ral ké szül ni, vi -

rág dísz be öl töz tet ni az is ko lát, hi szen
meg vá lunk a nyol ca di ko sok tól. Köz ben ar -
ról áb rán doz tunk, va jon a mi nagy na punk
is ilyen szép lesz? Ak kor még olyan tá vo -
li nak tûnt az, hogy el bú csúz zunk a sze re -
tett ál ta lá nos is ko lánk tól, ta ná ra ink tól,
va la mint osz tály tár sa ink tól, és bel ép jünk
a nagy be tûs ÉLET BE.

Jú ni us 16-án el jött a mi na punk. A nap,
amely ve gyes ér zel me ket ha gyott ma ga
után, vég re el ér ke zett. El re pült egy na -
gyon rö vid nek tû nô, em lé kek kel te li nyolc
év, és ve le együtt az utol só évünk is, s egy
meg ha tó ün nep ség ke re té ben vál hat tunk
el egy más tól. Pró bál tam vé gig néz ni min -
den ar cot az osz tály ból, az év -
fo lyam ból, hi szen le het, hogy
utol já ra va gyunk így együtt.
Leg töb bünk sze mé ben köny-
nyek csil log tak, s eze ket a
könnye ket csak még job ban
meg sza po rí tot ták a ré gi ké pek,
ta nul sá gos be szé dek, szép ver -
sek, és gyö nyö rû da lok.

Ki osz tás ra ke rül tek a ju ta lom -
köny vek a ki tû nô- és je les ta nul -
má nyi ered mé nye kért, va la mint
a ne ve lô tes tü le ti di csé re tek, és
a Ko vács Ist ván dí jak is gaz dá ra ta -
lál tak. A he te di ke sek aján dé kát is
meg kap tuk. Elô zô leg le kel lett ír -
nunk egy kis pap ír ra, hogy mit
sze ret nék el ér ni az élet ben, s eze -
ket egy kis cso mag ba tet ték, ami
há rom lu fi se gít sé gé vel el re pült.
Az is ko la leg ki sebb jei, vagy is az

AHOGY MINDEN ÉVBEN, MOST IS ELBÚCSÚZOTT A NYOLCADIK ÉVFOLYAM
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Leperegtek az utolsó könnyek…
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ÍRTA: 
VE CSE REK AND REA

b ben az év ben két if jú hölgy,
Ve cse rek And rea (8/A) és Fá bi án
Ni ko lett (8/B) ve het te át az em -

lékp la ket tet és a hoz zá já ró pénz ju tal -
mat. Ve lük ké szült ez a be szél ge tés.

– El ôször is gra tu lá lok nek tek a
díj hoz! Mi lyen ér zés, hogy ti kap tá -
tok? Szá mí tot ta tok rá?

F.N. Nagy meg tisz tel te tés volt, hogy
én kap hat tam meg ezt a dí jat. Jó ér zés,
hogy díj az ták a nyolc év nyi mun ká mat.
Bíz tam ben ne, hogy meg ka pom ezt az
el is me rést.

V.A. Na gyon jó ér zés, hi szen ez va la -
mi fé le je le an nak, hogy nem hi á ba volt
ez a nyolc év. Szá mí tot tam rá, mert az
osz tály tár sa im kö zül töb ben is mond -
ták, hogy sze rin tük es élyes va gyok rá.
Örü lök, és kö szö nöm szé pen, hogy en -
gem ta lál tak meg fe le lô nek a díj ra.

– Na gyon sok mun ká tok van eb -
ben az ered mény ben?

F.N. A meg annyi ta nul ni va ló mel lett,
sok sza bad idôt töl töt tem az oszt állyal
kap cso la tos te en dôk el ké szí té sé vel.

V.A. Nem ér zem sok nak, de le het,
hogy csak ne kem nem tû nik így. Amúgy
sem mon da nám mun ká nak, hi szen na -
gyon szí ve sen csi nál tam, amit csi nál -
tam.

– Vé le mé nye tek sze rint me lyek
azok a té nye zôk, ame lyek nek kö -

szön he tô en ilyen jó ered mé nye ket
fel mu ta tó di á kok vagy tok?

F.N. A leg fon to sabb té nye zô a sok ta -
nu lás és emel lett na gyon so kat se gít a
csa lá dom, min dig tá mo gat nak és se gí -
te nek, ha kell.

V.A. A csa lád és a tan árok is fon tos
té nye zôk, kell a tá mo ga tás, és az is,
hogy va la ki el mond ja ne künk mi az, amit
jól csi ná lunk, és mi az, amit ép pen nem.
Így si ke rül a ma xi mu mot ki hoz ni ma -
gunk ból. Na gyon sok se gít sé get kap tam
a ta ná ra im tól is, és sok hasz nos ta ná -
csot, amit so ha nem fe lej tek el.

– Mi a leg ked ve sebb em lé ke tek az
el múlt nyolc év bôl?

F.N. Az el múlt nyolc év ben a leg ked -
ve sebb em lé ke im az osz tály ki rán du lá -
sok, ugyan is imád tam az osz tá lyom.
Örü lök, hogy az ál ta lá nos is ko lai éve ket
ve lük tölt het tem el.

V.A. Er re ne héz vá la szol ni, mert na -
gyon sok jó em lé ket ôr zök. Ha már vá -
lasz ta ni kell, ak kor sze rin tem a far san -
gi bu lik, disz kók, és az osz tály ki rán du lá -
sok, fô leg a 4. osz tály ban el töl tött egy
hét a Ba la to non.

– Ha akad egy kis sza bad idô tök,
ami kor nem kell ta nul ni, mi vel töl ti -
tek leg szí ve seb ben?

F.N. Ha akadt egy kis sza bad idôm azt
ké zi lab dá zás sal, fu vo lá zás sal, és a ba -
rá tok kal töl töt tem el.

V.A. Sze re tek a ba rá ta im mal sé tál ni,
bi cik liz ni. Ha nincs va la mi jó idô oda -
kinn, vagy csak egy kis la zí tás ra vá -
gyom, ak kor ol va sok, vagy kar kö tô ket
cso mó zok, a ked venc so ro za ta i mat
né zem.

– Szep tem ber tôl hol foly tat já tok a
ta nul má nya i to kat?

F.N. Szep tem ber tôl ta nul má nya i mat
a Kô bá nyai Szent Lász ló Gim ná zi um
ma gyar-olasz két ta ní tá si nyel vû ta go -
za tán foly ta tom.

V.A. Ôsz tôl a mo no ri Jó zsef At ti la
Gim ná zi um ban fo gok ta nul ni. 

– Hogy lát já tok ma ga to kat tíz év
múl va?

F.N. Tíz év múl va re mé lem, hogy vég -
zek az egye tem mel és olyan ál lá som
lesz, ahol a pénz ke re set mel lett jól
érez he tem ma gam.

V.A. Na gyon sze ret nék rá di ós, és te -
le ví zi ós mû sor ve ze tô len ni. Eb ben a hi -
va tás ban tu dom ma gam el kép zel ni tíz
év múl va.

– Sok si kert kí vá nok Nek tek az
élet ben és kö szö nöm a be szél ge -
tést!

F.N. Mi is kö szön jük!
V.A. Kö szön jük szé pen!

SZ.T.

Az idén 11. al ka lom mal ke rült ki osz tás -

ra az Or szág Mi hály And rás kép vi se lô

úr ál tal ala pí tott Ko vács Ist ván díj.

Az ün nep élyes áta dó ra a Nyáry Pál

Ál ta lá nos Is ko la és A.M.I. bal la gá si

ün nep sé gé nek ke re té ben ke rült sor.

Ezt az el is me rést min den év ben két

8. osz tá lyos ta nu ló kap ja, akik az ott

töl tött idô alatt szor ga lom ban, ta nul -

má nyi ered mény ben és kö zös sé gi mun-

ká ban is ki ma gas ló an tel je sí tet tek.
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ta tisz ti ka i lag bi zo nyí tott tény, hogy
az ál ta lá nos is ko la al só és fel sô
ta go za ta kö zöt ti át me ne tet sok di -

ák ko moly szo ron gás sal éli meg. Ki csi
em pá ti á val meg ért he tô, hogy a gyer -
me ki lé lek szá má ra mi ért is te her ez a
vál to zás. Cik kem mel ar ra vál lal ko zom,
hogy pon tok ba szed ve, né mi képp ösz-
sze fog lal va be mu tas sam a szo ron gás
leg fôbb oka it és azo kat a tes ti, lel ki vál -
to zá so kat, me lyek er re az élet sza kasz ra
jel lem zôk.

1. A föld szint rôl, a ki csik bi ro dal má ból,
ahol a ne gye di kes volt az iri gyelt
„nagy”, fel kell köl töz ni ük az eme let re,
ahol ôk lesz nek a csöp pök, és va jon
ho gyan fog nak vi szo nyul ni hoz zá juk a
ret te gett nyol ca di ko sok...!? Sok gyer -
mek ben ge ne rál ko moly szo ron gást ez
a gon do lat sor.

2. Új tan tár gyak meg je le né se az óra rend -
ben; ol va sás és nyelv tan óra he lyett
ma gyar nyelv és iro da lom, kör nye ze tis -
me ret he lyett ter mé szet is me ret; és ami
még elôt te egy ál ta lán nem volt: tör té -
ne lem óra. Ter mé sze te sen – az egész -
sé ge sen fej lô dô gyer me ki lé lek szá má -
ra – min dez az új don ság ere jé vel hat,
rá adá sul azt az üze ne tet hor doz za ma -
gá ban, hogy ki csi bôl nagy gyer mek ké
vál tam, és ez büsz ke ség gel töl ti el. Ez
azon ban csu pán a vá ra ko zás (nyá ri
szü net) idô sza ká ra igaz. A va ló ság ban
az el sô új órá kon meg szer zett ta pasz ta -
lat az, ami – jó eset ben – meg nyug tat -
ja az ötö dik osz tály tól szo ron gó gyer me -
ket – rossz eset ben pe dig – me gin dít
egy bel sô vál to zást, áta la ku lást, mely a
ta nu lás tól va ló tel jes el for du lás ban, is -
ko lai passzi vi tás ban és ma ga tar tá sza -
va rok ban csú cso so dik ki.

3. A négy éven át meg szo kott és meg sze -
re tett ta ní tó né ni vel, aki vel ôszin te, bi -
zal mi kap cso lat ala kult ki, töb bé egy
órán sem ta lál koz hat nak, rá adá sul
min den órá ra más ta nár megy be;
min den ta nár nak más a szo kás rend -
sze re, más a ta ní tá si és fe gyel me zé si
mód sze re és más-más vi szo nyu lá sa
van a gyer mek fe lé... Ez me gint egy
olyan élet hely zet, amely a már ki a la -
kult, fel nôtt sze mé lyi sé get is pró bá ra
te szi...! Bi zony, nem egy könnyû idô -
szak ez gyer me ke ink szá má ra! Fô leg,
ha a fen ti ek hez még hoz zá gon dol juk
azt, hogy ez az úgy ne ve zett pre pu ber -
tás idô sza ka, ami mind bi o ló gi ai, mind
fej lô dés lé lek ta ni ér te lem ben egy meg -
le he tô sen „moz gal mas” idô szak, te lis-
te li kül sô és bel sô áta la ku lá sok kal,
vál to zá sok kal. Az aláb bi ak ban er rôl
írok né hány sort, sza ki ro dal mi idé ze -
tek kel.

A pre pu ber tás idô sza ká nak leg jel lem zôbb
vo ná sa a gyer mek tár sas kap cso la ta i nak
az elô zô fá zis hoz ké pest je len tôs áta la ku -
lá sa, ami szo ros köl csön ha tás ban áll a
sze mé lyi ség fej lô dé sé vel, és elô ké szí ti a
ser dü lô ko ri, még na gyobb vál to zá so kat.
A 10-12 éves gyer mek mind in kább ké -
pes ar ra, hogy pró bál gas sa az ön ál ló cse -
lek vést és vé le mé nyal ko tást. Az ön ál ló sá -

gi tö rek vés, mint a gyer mek pszi chi kus
fej lô dé sé nek egyik alap mo tí vu ma, az
egy re ma ga biz to sabb gyer me ket ar ra
kész te ti, hogy la zít sa a füg gô vi szonyt,

amely szü le i hez, és ne ve lô i hez fûz te.
A pre pu ber tás so rán meg kez dô dik a szü -

lôk rôl va ló ér zel mi le vá lás, ami ké sôbb,
a ser dü lô- és if jú kor ban vá lik tel jes sé,
s ami nél kül nincs iga zi fel nôt té vá lás.
Ez a fo lya mat sok fé le kép pen nyil vá nul
meg. Ál ta lá nos tü net a szü lôi és ne ve lôi
te kin tély csök ke né se; a gyer mek, aki az -
elôtt fenn tar tás nél kül el fo gad ta a szü lôk,
ne ve lôk vé le mé nyét, en ge del mes ke dett
uta sí tá sa ik nak, most kri ti zál ni kezd, ma -
kacs ko dik, nyíl tan, vagy bur kol tan szem -
be sze gül az uta sí tá sok kal. Az is ko lá ban
meg jegy zé se ket tesz a tan árok ra, gri ma -
szo kat vág, va gány ko dik, kü lön bö zô csí -
nye ket eszel ki. Min dezt azért te szi, hogy
be bi zo nyít sa bá tor sá gát, ön ál ló sá gát,
ügyes sé gét, ki vív ja tár sai el is me ré sét.
A fel nôt tek kel szem ben az egyen ran gú -

ság ki har co lá sa a cél. Ez gyak ran igen
nagy el le nál lás ba üt kö zik mind a szü lôk,
mind egyes pe da gó gu sok ré szé rôl, akik

nem tud tak sza kí ta ni az ela vult, te kin-
té lyel vû mód sze rek kel. A fel tét len te kin -
tély hez va ló me rev ra gasz ko dás foly tán
konf lik tu sok ke let kez het nek a gyer mek
és a fel nôtt kö zött. A kö vet kez mény sok -
szor a vi szony to váb bi el mér ge se dé se, a
gyer mek fel lá za dá sa és erô sza kos el sza -
ka dá sa (ér zel mi leg) a ne ve lô tôl. A pre pu -
ber tás idô sza ká ban ug rássze rû en nö vek -
szik a ha zul ról va ló el csa var gá sok és
is ko la ke rü lé sek szá ma. A hi bás ne ve lés
így újabb ve szély hely ze tet te remt.
Ma már nem lát szik szük ség sze rû nek,
hogy a pre pu ber tás ban fel erô sö dô ön ál -
ló sá gi tö rek vés konf lik tu sok hoz és egyéb
ne ga tív kö vet kez mé nyek hez ve zes sen.
Ki sebb túl ka pá sok ter mé sze te sen el ke -
rül he tet le nek, ami kor a gyer mek kri ti zál ni
ta nul, vagy sa ját ké pes sé ge i nek, ön ál ló -
sá gá nak ha tá ra it ku tat ja, de meg fe le lô
ne ve lés ese tén na gyobb zök ke nôk nél -
kül is ki ala kít ha tó az új faj ta, köl csö-
nös egyen ran gú sá gon ala pu ló jó vi szony.
A ne ve lô nek azon ban tisz tá ban kell len -
nie az zal, hogy a gyer mek ön ál ló sá ga eb -
ben az idô szak ban még elég bi zony ta lan,
ha ko mo lyabb ne héz sé gek kel ke rül
szem be. Ezért szük sé ge van a fel nôt tek

se gít sé gé re, hoz zá ér tô irány mu ta tás ra,
de nem le eresz ke dô, vagy pa ran csol ga tó
stí lus ban, ha nem az idô sebb, ta pasz tal -
tabb jó ba rát mód ján. A me rev és tö ré -

keny fel tét len te kin tély he lyett ki ala kít ha -
tó a hoz zá ér té sen és köl csö nös bi zal mon

ala pu ló, iga zi te kin tély!

Fen ti ek is me re té ben ta lán ért he tô ré -
szem rôl az a faj ta tö rek vés, amely azt cé -
loz za, hogy te gyük zök ke nô men tes sé
gyer me ke ink szá má ra az al só ta go zat ból

a fel sô be tör té nô át me ne tet! En nek pe -
dig egyik leg biz to sabb mód ja az, ha azt az
em bert, aki a gyer me kek is ko lai éle té ben
négy éven át a leg biz to sabb pont volt,
nem vesszük el tô lük elv ágó la go san, ha -
nem fo ko za tot ké pe zünk eb ben a fo lya -
mat ban. En nek meg va ló sí tá sát a gya kor -
lat ban a kö vet ke zô kép pen gon do lom:
is ko lánk ban az idei tan év tôl kez dô dô en
– fel me nô rend szer ben – be ve zet jük,
hogy a ne gye dik osz tá lyos ta ní tó né nik
meg ma rad nak osz tály fô nök ként még az
ötö dik év fo lya mon is. Ha to dik osz tály ban
úgy ne ve zett ko e du kált osz tály fô nök ség -
ben gon dol ko zom, ami azt je len ti, hogy
még osz tály fô nök az al sós ta ní tó né ni, de
mel let te már ott van a fel sô ta go za tos le -
en dô osz tály fô nök is, te hát ket ten egyen -
ge tik gyer me ke ink is ko lai éle tét. Az al sós
ta ní tó né nik csu pán ha to dik osz tály vé -
gén en ged nék el tel jes mér ték ben a gyer -
kô cök ke zét, ami kor már a fel sôs kol lé ga
ven né át egy szem ély ben a gon dos ko dást
fö löt tük.
A rend szer ki dol go zá sa né hány szer ve zés -
tech ni kai prob lé mát még ma gá ban rejt,
de azok meg ol dá sa nem le he tet len, ez
csu pán aka rat, tö rek vés kér dé se!

Bí zom ab ban, hogy so kan fel is me rik
en nek a rend szer nek az elô nye it, po zi tí -
vu ma it, me lyek mind gyer me ke ink
egész sé ges ér tel mi és ér zel mi fej lô dé -
sét szol gál ják!

Kö szö nöm meg tisz te lô fi gyel mü ket!

BA GOLY LÁSZ LÓ NÉ I IS KO LA IGAZ GA TÓ

Azok a szü lôk, akik nek gyer me ke szep tem -

ber tôl ötö dik osz tá lyos lesz, cik kem meg je le -

né sé nek idô pont já ban már tud ni fog ják,

hogy mi is ez az új kez de mé nye zés, me lyet

et tôl a tan év tôl kez dô dô en kí vá nunk be ve -

zet ni. Ôszin tén bí zom ben ne, hogy ré szük rôl

és maj dan a töb bi érin tett szü lô ré szé rôl

is tá mo ga tás ra ta lál tö rek vé sünk, mely nek

el sôd le ges cél ja az, hogy az al só és fel sô ta go zat kö zöt ti

át me ne tet zök ke nô men te sen, a le he tô leg ki sebb fruszt-

rá ci ó val él hes sék meg gyer me ke ink.
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ÚJ TANÉV – ÚJ KEZDEMÉNYEZÉS

S

OKTATÁS-NEVELÉS OKTATÁS-NEVELÉS

A Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 
tanévnyitó ünnepségének idôpontja:
2012. szeptember 3. (hétfô) 9 óra.

Ezen a napon csak osztályfônöki órák lesznek megtartva: 
az elsô osztályosoknak 11 óráig, a többi évfolyamnak 13 óráig.

TANKÖNYVÁRUSÍTÁS IDÔPONTJAI:

2012. augusztus 29. (szerda): 12-18 óráig
2012. augusztus 30. (csütörtök): 8-13 óráig
2012. augusztus 31. (péntek): 13-19 óráig

Az iskolához kapcsolódó további információk az iskola honlapján 
(iskola.nyaregyhaza.hu), valamint az intézmény bejárati ajtaján 
lesznek elérhetôk.

Kívánunk mindenkinek további vidám nyári szünetet, kellemes pihenést!

ISKOLAVEZETÔSÉG



ost, a je len ben légy se gít sé -
günk re, Szû za nyánk! A most -
ban, a je len ben dôl el min den.

A je len pil la na tunk kal ugyan is íté le tün -
ket ír juk. A je len pil la nat ban ben ne van
az üd vös ség, de a kár ho zat le he tô sé ge
is. A pil la nat ban meg élt vagy meg nem
élt ér ték, az el mu lasz tott le he tô ség
ha lá lunk órá já ban so kat fog szá mí ta ni.
A je len és ha lá lunk pil la na ta ti tok za-
 tos kap cso lat ban van nak egy más sal.
Az Üd vöz légy Má ri á ban is er re kér jük a
Ma gya rok Na gyasszo nyát: „Imád koz -
zál éret tünk most és ha lá lunk órá ján!”
Két sors dön tô pil la nat a most és ha lá -
lunk órá ja. Éle tünk leg fon to sabb ese -
mé nyé rôl van szó. Sok szor a hol nap, a
jö vô ag gaszt min ket a leg job ban, pe dig
az örök ké va ló ság szem pont já ból a je len
és ha lá lunk pil la na tá ban dôl el min den.
Ami meg tör tént a múlt ban, azt már
nem le het meg nem tör tént té ten ni. Rá -
ke rül az idô fu tó sza lag já ra, és hát ra vi -
szi a múlt ba. Ezért fo hász ko dunk így a

Bol dog sá gos Szû za nyá hoz: „Most se -
gíts meg, Má ria!” A je len ben, most légy
se gít sé günk re, hogy a múl tunk, éle tünk
tör té ne te te le le gyen ér ték kel! Így, Is ten
ir gal má ban bíz va re mél het jük a bol dog
utol só pil la nat ke gyel mét. A len gyel -
or szá gi za rán do ku tun kon, az Is ten
Ir gal mas sá gá ról el ne ve zett Ba zi li ká -
ban, a Ma gyar szen tek ká pol ná ban,
Szent Ist ván el sô ma gyar ki rá lyunk
erek lyé je elôtt fe la ján lot tuk te le pü lé -
sün ket, min den la kó já val együtt az
Is ten nek. Ezt fo ga da lom mal és egyé ni
fel aján lá sok kal meg erô sít ve, egy ezüst
pi xist he lyez tünk el a cze ̨sto cho wai
kegy kép nél, ka to li ku sok és nem ka to-
 li ku sok egya ránt.

Szá zez rek jöt tek a Cze ̨sto cho wai Szûz -
höz, min den ki hoz ta lel ké ben, szí vé ben
meg fo gal ma zott egyé ni vagy a nem zet
egé szé re vo nat ko zó ké ré se it. Ez így van
rend jén, de még is az a leg szebb ké rô
ima ezen a na pon, az volt, hogy azt
ad ja, amit ô akar ad ni ne künk. Nem ze- 
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PAX ET BONUM! 
Áldás és békesség!

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

M

Ê

Ez a ferences köszöntés. Békét kívánni az embereknek,
hogy Istentôl áldottak legyenek. Itt Nyáregyházán, 
arra kötelezzük el magunkat, hogy Isten áldását kérjük
magunkra, népünkre, és ezt a békét szolgáljuk, mint
Istennek fiai. Mi, a felajánlott nép, Máriának tulajdon
népe, az Istenszülônek, mint égi Édesanyánknak 
gyermekei kérhetjük: Most segíts meg, Mária!

zá mom ra az öku me ni kus is ten tisz te -

let az össze tar to zást je len tet te. Ösz-

sze tar to zás az Is ten irán ti hit ben. Nagy

él mény volt ez az al ka lom, mint min den

egyes öku me ni kus ren dez vény, hogy

ennyi en együtt le het tünk, egy kö zös cé l-

ért, ügyért. A ren dez vé nyek nek há la meg -

is mer ked het tünk ka to li kus, evan gé li kus és

re for má tus val lá si szo ká sok kal. Is ten nek

le gyen há la, hogy a ka to li kus test vé rek

ál tal kez de mé nye zett ren dez vény so ro zat

ily mó don vonz za az em be re ket. Na gyon

örü lök, hogy ka to li kus, evan gé li kus és

né hány re for má tus test vé rünk rész vé te lé -

vel jú ni us 30-án egy ilyen al kal mon részt

ve het tünk. Min den kit csak in vi tál ni tu dok

az ilyen ren dez vé nyek re és re mé lem, hogy

mi nél hosszabb ide ig foly ta tód ni fog nak

ezek mind a há rom gyü le ke zet nél, ame -

lyek bôl akár ha gyo mányt is te remt he tünk

az évek so rán. A vissza jel zé sek bôl lesz ûr -

ve igen jó ra si ke re dett az evan gé li ku sok -

nál tar tott is ten tisz te let. A ki ve tí tett da lok

szö ve gét együtt éne kel het ték a gyü le ke ze -

tek a kis kó rus ve ze té sé vel. Az is ten tisz te -

let után, sze re tet ven dég sé gen fo gad tuk

az egy be gyûl te ket, ahol a cso ki szö kô kút,

a sü te mé nyek és a li mo ná dé jó han gu la -

tot te rem tett.”

LI PÓT ZSOLT (PRES BI TER)

zá mom ra ezek az össze jö ve te lek
min dig na gyon kü lön le ge sek, mert

kü lön bö zô fe le ke ze tek tag ja i val egy kö zös-
sé get al ko tunk, és együtt imád ko zunk.
Már he tek kel az al ka lom elôtt lá za san
ké szü lôd tünk az evan gé li kus gyü le ke zet
fi a tal tag ja i val, éne kek kel és ál dá sok kal
szí ne sí tet tük az is ten tisz te le tet, ami rôl na-
gyon po zi tív vissza jel zést kap tunk. Az al -

kal mat kö ve tô sze re tet ven dég sé gen jó kat
be szél get tünk, azt gon do lom min den ki
na gyon jól érez te ma gát. Re mé lem, még
sok szor al kot ha tunk kö zös egy sé get és
együtt ün ne pel he tünk.”

VAR GA ANI KÓ (PRES BI TER)

a vissza gon do lok az Öku me ni kus

Is ten tisz te let re, az az ér zés fog el,

hogy mennyi re is iz gul tam a kis mû so -

runk mi att. Ami sze ren csé re jól si ke rült.

Öröm mel töl tött el ami kor ki áll tam a ked -

ves tár sa im mal és lát tam, hogy mennyi

em ber jött el. Jó volt lát ni, hogy van, ami -

kor még is össze tar tó ak az em be rek.

Hogy eb ben a ne héz idô szak ban sze ren -

csé re még van sze re tet. És ezt a sze re tet

Is ten nek kö szön het jük! Jó volt lát ni az

em be rek ar cán a nyu godt sá got, meg ha -

tott sá got és bol dog sá got! Ki me rem je -

len te ni, hogy akik ott vol tak, jól érez ték

ma gu kat Is ten há zá ban és az utá na va ló

sze re tet ven dég sé gen is. Re mé lem lesz

még al ka lom, hogy így együtt le he tünk,

sze re tet ben, bé kes ség ben és öröm ben!”

VAR GA ER ZSÉ BET (PRES BI TER)

z ir sai evan gé li kus gyü le ke zet tag ja -
ként és pres bi te re ként ki csit kí vül -

ál ló ként be szél he tek ezek rôl a nyár egy -
há zi al kal mak ról. Va sár na pon ként min dig
el szo rul a szí vem, ha a gyü le ke zet kis
temp lo má ba bel épek, és a hí vôk ma rok -
nyi kis „csa pa tá val”együtt imád koz ha tom.
Ilyen kor még kö ze lebb ér zem ma gam Is -
ten hez. Az utol só öku me ni kus is ten tisz te -
let al kal má val is fan tasz ti kus ér zés volt
úgy át lép ni a temp lom kü szö bét, hogy a
pad so ro kat meg töl töt ték a fel nôt tek és a
gye re kek. Rend kí vül fi gye lem re mél tó, és
na gyon tet szik a gyü le ke ze tek lel ke se dé -
se, ahogy ezek re az al kal mak ra ké szül -
nek. A sok mun ka gyü möl cse leg utóbb is
be é rett: na gyon szép és szín vo na las „elô -
adást nyúj tot tak”. Csak gra tu lál ni tu dok a
fi a ta lok nak és fel ké szí tô ik nek. Ki emel -
ném az ál ta luk vá lasz tott éne ke ket: gyö -
nyö rû ek, lel ke sí tô ek és ki csit má sok az
ál ta lunk meg szo kot tak nál. Az Is ten tisz te -
let utá ni össze jö ve tel is na gyon csa lá di as
han gu lat ban telt. Jó ér zés volt együtt len -
ni azok kal az em be rek kel, akik ugyan
más fe le ke ze tek hez tar toz nak, még is az
Úr szí ne elôtt egy más test vé rei va gyunk.”

TO KA I NÉ V. ÁG NES

Jú li us 22-én va sár nap es te – 12 év
után –, is mét Pi li sen öröm ze nélt a
Finn Et Ce te ra ke resz tény ének kar és
ze ne kar. Gyü le ke ze tünk jó né hány
tag ja is ott ült a zsú fo lá sig meg telt
Evan gé li kus Temp lom pad so rai kö -
zött. Né hány él mény-vil la nás a kon -
cert rôl:

„Na gyon bol dog va gyok, hogy részt
ve het tem ezen a va sár na pi kon cer ten.
Fan tasz ti kus ér zés volt tö mött pad so rok -
kal a há tam mö gött hall gat ni eze ket a

rend kí vül te het sé ges em be re ket. A ze ne
fan tasz ti kus volt, a dal szö veg lel ke sí tô!
A ma gyar sza vak hal la tán össze szo rult
a szí vem és ar ra gon dol tam, hogy szá -
munk ra ide gen ke resz tény em be rek ké -
pe sek vol tak plusz ener gi át for dí ta ni ar ra,
hogy még több örö met sze rez ze nek ne -
künk csu pán „csak” sze re tet bôl. Bí zom
ben ne, hogy lesz még al kal mam ta lál koz -
ni ve lük.” V. ÁG NES

kon cert elôtt még so sem hal lot -

tam az Et Ce te rá ról, de ha lesz

még rá al ka lom biz tos új ra meg hall ga -

tom ôket, nem hi á ba kap tak vas tap sot a

kon cert vé gén. Az egész pi cik tôl az idô -

sebb kor osz tá lyig min den ki na gyon jól

érez te ma gát. Azt gon do lom ta lán jobb

is, hogy nem sza bad té ri ren dez vény volt,

mert a temp lom at mosz fé rá ja még kü -

lön le ge sebb ha tást adott ne ki. Csak bol -

dog ar co kat lát tam és sze rin tem min -

den ki ve lem együtt egy nagy él ménnyel

tért ha za.” V. ANI KÓ

ú li us 22-én egy re mek és nagy sza -
bá sú kon cer ten ve het tünk részt a

Pi li si Evan gé li kus Temp lom ban.
Egye ne sen Finn or szág ból jött el az Et -

Ce te ra kó rus Is ten di csô sé gét hir det ni.
Ha tal mas él mény volt, ahogy a dob kon -
gá sok, uj jon gá sok köz epet te meg ér ke zett
a szín pad ra a kó rus. Éne ke i ket leg több -
ször sa ját nyel ven éne kel ték, amely nek
szö ve ge ma gya rul ki volt ve tít ve, de volt,
hogy an go lul, sôt nagy meg le pe té sem re
ma gya rul is da lol tak. Éne kü ket szin te
min dig moz gás, tánc kö vet te. A kó rus ve -
ze tô je Pek ka Si mo jok ki és a kó rus tag jai
ál tal na gyon sok min dent ta nul hat tunk a
da lok és a be szé dek ré vén az Is ten irán ti
hit rôl. Tel je sen iga za volt, ami kor azt em -
le get te, hogy egész Eu ró pá ban, – be le -
ért ve Ma gyar or szá got is –, né hány gyü le -
ke zet a meg szû nés szé lén áll, hal dok lik
az em ber hi ány mi att, míg Af ri ká ban, Kí -
ná ban csak nô a ke resz té nyek lét szá ma.
Saj nos Nyár egy há zán gyü le ke ze tünk ben
is ez fi gyel he tô meg. A hit min dent le gyôz
és se gít jó, lel kes, er köl csös, se gí tô kész,
be csü le tes em ber ré vál ni, ezért te hát azt
ja vas lom, hogy ne Eu ró pa pél dá ját kö ves -
sük eb ben, ha nem Af ri ká ét vagy Kí ná ét.” 

LI PÓT ZSOLT (PRES BI TER)

Áld jon meg min ket Is ten, aki mel -
lénk áll ak kor is, ami kor sen ki más;
aki el kí sér, ami kor egye dül me gyünk
az úton; és aki kö ze le dik fe lénk, még
ha el hagy tuk is ôt.” (A. Bü che lin)

HOR VÁTH NÉ CSO SZÁNSZKY MÁR TA
EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

Erôs vár a mi Istenünk!
Gyülekezetünk adott helyet a Június 30-i Ökumenikus

Istentiszteletnek, a szokatlan nagy melegben hál' Isten sokan

eljöttek. De beszéljenek a gyülekezeti tagok helyettem:

Evangélikus kiskórus

Evangélikus-Katolikus egyetértés

Ökomenikus gyülekezet

Szeretetvendégség

„S

„S

„J

„H

„A

„A
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tünk nek, Nyár egy há zá nak egy re in -
kább er re kell nyi tot tá vál nia: a je len
pil la nat Is ten ad ta nagy le he tô sé ge i re,
hogy új ból szent nép le hes sünk. Ke se -
rû en ta pasz tal hat tuk már, hogy ho vá
ju tunk, ha Is ten nél kül mi kez dünk el
gon dos kod ni né pünk rôl.

A Ma gya rok Nagy asszo nya nem vet -
te le gond ját ró lunk, és nem is fog ja le -
ven ni, ha gyak ran imád koz zuk: „Most
se gíts meg, Má ria! Ó, ir gal mas Szû z-
a nya, ke ser vét a bú nak-baj nak elosz lat -
ni van ha tal mad! Hol már em ber nem
se gít het, a te erôd nem tö rik meg. Hû
imá it gyer me kid nek nem, te so ha nem
ve ted meg. Hol a szük ség kín ja nagy,
mu tasd meg, hogy anya vagy! Most se -
gíts meg, Má ria, ó, ir gal mas Szû za nya!
Ámen.” Ezért, hogy mind annyi an há -
lán kat ki fe jez hes sük nagy sze re tet tel és
ôsz in te nagy ra be csü lés sel hí vom és vá -
rom min da zo kat, akik fon tos nak ér zik
és ké rik a Szûz Anya ol tal mát és Is ten
se gít sé gét gyer me ke ik re, csa lád juk ra és
nem ze tünk re.

A Két Szív Ró mai Ka to li kus Plé bá ni á -
hoz (2723 Nyár egy há za, Dó zsa György
út 1.) a plé bá ni ánk hoz tar to zó fi li á ban
(Fel sô nyá regy há za-Ká ro lyi te lep), a bú -
csú szent mi sét Fô tisz te len dô Mol nár
Ala jos, pro to no tá ri us, ka no nok, pá pai
káp lán, é. Es pe res úr ce leb rál ja.

Az ün ne pi szent mi se 2012. szep tem -
ber 15-én, szom ba ton dél elôtt 1/2 11
óra kor lesz.

A Két Szív Ró mai Ka to li kus Plé bá nia,
Egy ház kö zös ség éle té ben és fô leg a mi
éle tünk ben, egy igen je len tôs nap ez,
hi szen a plé bá ni á hoz tar to zó fi lia a
„Szûz Anya Kegy temp lom”, mint a tér -

A Nyár faL ev él jú ni u si szá má ban

An tal And rás atya ál tal írt cikk ele -

jén lé vô be ve ze tô rész nem tar to -

zott az ere de ti szö veg hez, té ve sen

ke rült oda. Min den érin tet tôl el né -

zést ké rünk!

gyi mes bük ki, az eze ré ves ha tár men té -
rôl, Er dély bôl ér ke zô atya ce leb rál, és
ün nep élye sen ki he lye zi az Ol tá ri szent -
sé get egy fo lya ma tos, 72 órás Szent sé g-
i má dás ra, me lyet a Gyi mes-völ gyi Ró -
zsa fü zér cso port ve zet. Er dély ben, a
Csík som lyói kegy temp lom ban, az el sô
szom ba ti, Szûz Anya áj ta tos sá go kat ve -
ze tô cso port ta gok kö zül, ér ke zik hoz -
zánk 50 fô, aki az ima hát te ret, imá kat és
éne ke ket ve ze ti e há rom na pon.

Pén tek es te kez dô dik, és va sár nap
dél ben ün nep élyes szent sé gi ál dás sal
vé get ér, e há rom na pos en gesz te lô áj ta -
tos ság, me lyet va sár na pi szent mi sé vel
zá runk. A va sár na pi szent mi sét, 10.30
óra kor, Jerzy Ur ba nik SDS, len gyel atya
ce leb rál ja, aki át ad ja a gyi me si ek nek
kö szö ne te je lé ül a Cze ̨sto cho wai Kegy -
kép má so la tát, me lyet a gyi me si Nagy -
bol dog asszony - Kon tu má ci temp lom
ré szé re aján dé ko zunk. 2012. szep tem -
ber 15-én, dél elôtt a nyár egy há zi és a
csév ha rasz ti egy ház köz sé gi, gya lo gos
ke resz tal ják fog adá sa ke rül sor.

A bú csú nap ján 2012. szep tem ber 15-én,
min den za rán do kot, je len lé vôt vá runk a
temp lom kert ben egy kö zös ebéd re.

Az ese mé nyek köz ve tí té sé re meg hív -
tuk a mé dia több tag ját.

Há lá san kö szö nöm a plé bá ni ai nap -
köz is tá bor ban se gí tôk nek a sok-sok
mun kát és ado mányt. Va la mint a nyár -
egy há zi ön kor mány zat nak a pa do kat,
mér leg hin tát, mó kus ke re ket és a Hid vé gi
csa lád nak a csúsz dás-hin tás ját szó te ret,
me lyet a plé bá ni á nak ado má nyoz tak.

Ôsz in te tisz te let tel és nagy ra be csü lés sel:

AN TAL AND RÁS ATYA

ség egyet len Má ria kegy he lye, mely nek
mos ta ná ig nem sok je len tô sé get tu laj -
do ní tot tak, most sze ret nénk tu da to sí ta -
ni, a he lyi és a tér ség la kos sá gá ban,
hogy nem kell nagy uta kat meg ten ni,
hi szen a hét köz nap ja in kat él jük a Bol -
dog sá gos Szûz Anyá val, a mi kegy he -
lyünk kö ze lé ben. A kegy temp lo mot
Böhm Má ria épí tet te, ma gán fo ga da -
lom ból. E je les na pon, ün nep élye sen
me gál dás ra és el he lye zés re ke rül a
Cze ̨sto cho wai Kegy kép má so la ta, me -
lyet 2012. jú li us 5-én hoz tunk a kegy -
temp lom ból, ahol egy ház kö zös sé günk
egy za rán do kút ke re té ben fe la ján lot ta a
te le pü lést a Fe ke te Ma don ná nak.

A kegy temp lom bú csú ján az aláb bi
li tur gi kus prog ra mok lesz nek:

– 2012. szep tem ber 14-én, es te 7 óra kor
ün ne pi szent mi sé vel nyit juk meg a
kegy temp lom li tur gi kus prog ram ja it,,
me lyet Fô tisz te len dô Sa la mon Jó zsef
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Ma gas víz- és vi ta min tar ta lom jel lem zi, ki tisz tít ja a
szer ve ze tet. Iga zán jó víz haj tó, és ki tû nô en or vo sol ja az el -
sa va so dást is, ezért a lú go sí tó di é ták egyik fô ele me. Hí gít ja
a vért, ser ken ti az anyag cse rét, és ha tá sa nem csak bel sô leg,
de kül sô leg is meg mu tat ko zik.

Iga zi vi ta min bom ba, ugyan is ren ge teg A-B6-C-vi ta mint
tar tal maz. Se gít ség a fo gyó kú rá ban is, mi vel ka ló ri a sze -
gény, víz haj tó ha tá sú és emész tés ser ken tô tu laj don sá gá nak
kö szön he tô en ha mar el te lít, így utá na hosszú ide ig nem kí vá -
nunk sem mit sem en ni.

A nyár slágergyümölcse:

a DINNYE
A leg me le gebb hó na pok szin te el kép zel he tet le nek 
dinnye nél kül, me lyet már az óko ri Egyip tom ban 
is elô sze re tet tel fo gyasz tot tak. Le gyen az gö rög, 
vagy sár ga, tel je sen mind egy, a for ró, nyá ri 
dé lu tá no kon rend sze rint elô ke rül va la me lyik 
tí pu sa, rá adá sul nem csak fi nom, ha nem egész -
sé ges is. Fo gyaszt hat juk ön ma gá ban nas sol ni -
va ló ként, de sa lá tát, üdí tôt, sôt, ala csony 
ka ló ri á jú desszer tet is ké szít he tünk be lô le.

Kedv csi ná ló nak jöj jön egy könnyû és hû sí tô fi nom ság:

DINNYÉS-KÓ KU SZOS-JOG HUR TOS ROM BUSZ

Hoz zá va lók: 4 to jás • 20 dkg cu kor • 16 dkg liszt • 2 tk. 
sü tô por • 1 dl tej • 30 g szín te len zse la tin • 7,5 dl jog hurt •
2,5 dl tej szín • 1 kg gö rög- és kb. 1,40 kg két fé le szí nû 
sár ga dinnye • 1 ta sak szín te len tor ta zse lé • 2 ek. rum;
a kó kuszk rém hez: csé sze kó kusz re sze lék • 2 csé sze víz •
csé sze tel jes ki ôr lé sû liszt • 2 ek. méz • csi pet nyi só.

El ké szí té se: El ôször el ké szít jük a kó kuszk ré met. A kó kusz re -
sze lé ket víz zel, a liszt tel, a méz zel és a só val össze tur mi xol juk.
Köz epes hô fo kon, ke ver get ve be sû rít jük.

• A to já so kat 16 de ka cu kor ral ki ke ver jük. Be le for gat juk a
sü tô por ral elv egyí tett lisz tet, ap rán ként hoz zá ad juk a te jet,
és sü tô pa pír ral ki bé lelt 28x30 centis tep si be si mít juk.
200 fok ra elô me le gí tett sü tô ben 10-12 per cig süt jük, majd
ki bo rít juk és le húz zuk a pap írt. Ha ki hûlt, vissza tesszük a
ki mo sott tep si be.

• A zse la tint be áz tat juk hi deg víz be, majd a jog hurt tal el ke vert
kó kuszk rém be ve gyít jük. Be le for gat juk a tej szín bôl vert ha bot,
a tész tá ra si mít juk, és két órá ra hût ôszek rény be ál lít juk. 

• A dinnyék fe lé bôl go lyó kat vá junk, a töb bit fel da ra bol juk, és
a kré men el oszt juk.

• A ma ra dék cu kor ral elv egyí tett zse lé port 1,75 de ci víz zel és a
rum mal fel for ral juk, majd a gyü möl csök re ka na laz zuk.

• Tál alá sig hût ôszek rény ben tá rol juk.
Jó ét vá gyat!



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!
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Az akció idôtartama: 2012.08.01–2012.09.30-ig

Mindenkit szeretettel várunk!


