


özeledik az év vége, ilyenkor mindannyian megállunk
kicsit és átgondoljuk, mit hozott számunkra az elmúlt
esztendô. Meggyôzôdésem, hogy községük sikeresen

búcsúzhat az óévtôl, a település mûködése és fejlesztése
idén is biztosított volt.

Mint a térség országgyûlési képviselôje, bízom abban, hogy a
következô években is folytatni tudjuk a közösen megkezdett
munkát.

Wass Albert ma is idôszerû soraival kívánok a település min-
den lakójának áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
békés, eredményekben gazdag új évet.

„Nem elég, ha csak ráköszönünk egymásra a megszokott

szavakkal: „Adjon Isten boldog újesztendôt!” Mert Isten

szándéka üres szavakból nem változik javunkra. Ha valóban

„boldog újesztendôt” várunk, akkor teljesítenünk kell elôbb az

isteni parancsot: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat, s

szeresd nemzetedet önmagadnál is jobban!”

Adjon az Úristen erôt, egészséget minden derék magyarnak,

és a magyar szívekben egymás iránt való hûséges szeretetet!”
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Tisztelt Nyáregyházi Polgárok!
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2017. szep tem ber 26.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Pi li si
Rend ôr ôr se bûn ügyi és köz biz ton sá gi
te vé keny sé gé rôl szó ló be szá mo lót el -
fo gad ta.

• meg hall gat ta és el fo gad ta a há zi or vos,
a gyer mek or vos, a fog or vos és a vé dô -
nô Nyár egy há za egész ség ügyi hely ze té -
re vo nat ko zó be szá mo ló ját.

• csat la ko zott a hát rá nyos szo ci ál is hely -
ze tû fel sô ok ta tá si hall ga tók, il le tô leg
fel sô ok ta tá si ta nul má nyo kat kez dô fi a -
ta lok tá mo ga tá sá ra lét re ho zott Bur sa
Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá si Ön kor mány za -
ti Ösz tön díj rend szer 2018. évi pá lyá -
za ti for du ló já hoz.

• dön tött ar ról, hogy a ne he zeb ben köz -
le ke dô nyár egy há zi la ko sok nak az ön -
kor mány zat tu laj do nát ké pe zô kis -
busszal se gít sé get nyújt a pi li si pi ac ra
va ló át ju tá sá hoz.

• a köz te és a VER TI KAL Nonp ro fit ZRt
kö zött lét re jött hul la dék gaz dál ko dá si
köz szol gál ta tá si szer zô dés kö zös meg -
egye zés sel meg szün te tet te 2017.
szep tem ber hó 30. nap já val, egyút tal a
hul la dék gaz dál ko dá si köz fel ada tok át -
me ne ti el lá tá sá ra vo nat ko zó an – az új
köz szol gál ta tó köz be szer zé si el já rás
ke re té ben tör té nô meg bí zá sá ig –
2017. ok tó ber 1-jé tôl leg ké sôbb 2018.

már ci us hó 31-ig – ha tá ro zott ide jû
szer zô dést kö tött az ÖKO VÍZ Nonp ro fit
Kft.-vel.

2017. ok tó ber 10.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött az óvo dai el lá tást nyúj tó in téz -
mé nyek fej lesz té sé re ki írt pá lyá zat be -
nyúj tá sá ról, mely ben a fel sô nyá regy há -
zi óvo da re konst ruk ci ó ja, va la mint tor -
na szo bá val tör té nô bô ví té se sze re pel.

2017. ok tó ber 31.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a Nyár egy há zi Nap su gár Óvo -
da be szá mo ló ját a 2017/2018. ne ve -
lé si év in dí tá sá ról.

• el fo gad ta a 2017. évi szo ci ál is tû zi fa
tá mo ga tás ról szó ló ren de le tet.

2017. no vem ber 28.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el bí rál ta a hát rá nyos szo ci ál is hely ze tû
fel sô ok ta tá si hall ga tók, il le tô leg fel sô -
ok ta tá si ta nul má nyo kat kez dô fi a ta lok
tá mo ga tá sá ra lét re ho zott Bur sa Hun -
ga ri ca Fel sô ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj rend szer 2017. évi pá lyá za ti
for du ló já ra ér ke zet pá lyá za to kat.

• mó do sí tot ta a gyer mek szü le té si tá mo -
ga tás ról szó ló ren de le tét, a tá mo ga tás
össze gét 2018. ja nu ár 1-tôl gyer me -
ken ként 15.000,- Ft összeg re emel te.

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

Pogácsás Tibor
országgyûlési

képviselô – Fidesz
Önkormányzati

Államtitkár

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy az ünnepekre való tekintettel 

– a korábbi évek gyakorlatának megfelelôen – a Nyáregyházi Polgármesteri
Hivatalban 2017. december 22-e és 31-e között igazgatási szünetet tartunk.

Ezen idôszakban a halaszthatatlan intézkedést igénylô ügyekben (halálozás,
balesetveszély) a 690-182-es telefonszámon lehet üzenetet hagyni. Ezt naponta

ellenôrizzük, és ennek alapján a szükséges intézkedéseket megtesszük.
Az ünnepek utáni elsô munkanap a szokásos munkarendben:

2018. január 2. kedd

ÖkOviFalu szalagátvágás – Kovácsné Maszel Anna
óvodavezetõ és Mészáros Sándor polgármester

A Vöröskeresztes Napközis Táboron résztvevõ gyerekek csoportja
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

Felsõnyáregyházi ovisok az új madárfürdõ tavacskánál

A 7. Nyáregyháza Fesztiválon kisorsolt kerékpár 
és boldog tulajdonosa

Diákok megemlékezése az október 23-i forradalom ünnepségén

Nyáregyházi életképek az év második felébôl



lig hogy el kez dô dött ez az esz ten dô, már is
új ra itt az év vé ge, az ün ne pi ké szü lô dés, a
fe nyô il la tú es ték, a vá ra ko zás, az aján dé -

ko zás és a sze re tet tel töl te ke zés idô sza ka.
Van nak, akik for du ló pont ként te kin te nek az új

év be kö szön té re és kü lön fé le fo ga dal ma kat tesz -
nek, van nak, akik új cé lo kat tûz nek ki ma guk elé,
és van nak, akik szá má ra a meg hitt ün ne pi pil la -
na tok után az év utol só nap ja a szó ra ko zás ról, a
2017-es év jó han gu la tú le zá rá sá ról szól.

Akár hogy is, az em ber ilyen kor óha tat la nul vissza gon dol a
ma ga mö gött ha gyott esz ten dô re, an nak át élt örö me i re, szép -
sé ge i re, az el szen ve dett fáj dal mak ra…

Bár szá mos al ka lom mal meg él tük már, még sem akadt még
so ha két egy for ma szent es te. Nem is cso da, hi szen a kö rü löt -
tünk fo lya ma to san vál to zó vi lág min dig új tar ta lom mal, új fel -
is me ré sek kel gaz da gít va la mennyi ün ket. Nem volt ez más -
képp eb ben az esz ten dô ben sem.

Az egyén tôl kezd ve a ki sebb-na gyobb kö zös sé ge ken át, az
egész or szág szá má ra nagy ki hí vást je lent, hogy fo lya ma to san
vál to zó kör nye zet ben kell hely táll ni, a sa ját ma gunk és csa lá -
dunk éle tét job bá ten ni, vál lal ko zá sun kat me ne dzsel ni, vagy
épp egy te le pü lés meg fe le lô mû kö dé sét, fej lô dé sét biz to sí ta -
ni a ren del ke zés re ál ló le he tô sé gek ki hasz ná lá sá val, a kö zös -
sé günk ér de ke it szol gá ló dön té sek meg ho za ta lá val.

Új sá gunk ha sáb ja in rend re be szá mo lunk ar ról, hogy mik az
ön kor mány zat elôtt ál ló leg fon to sabb ki hí vá sok, mi lyen ter ve -
ink van nak a jö vô re néz ve, mi lyen cé lo kat tûz tünk ki ma gunk
elé. Lát hat ják, hogy szá mos pá lyá za tot ké szí tet tünk elô, és
nyúj tot tunk be az el múlt idô szak ban. Ezek kö zül né hány eb -
ben az év ben meg is va ló sult. Van olyan, ami tá mo ga tást
nyert, de ki vi te le zé sé re csak a kö vet ke zô év ben ke rül het sor,
és olya nok is akad nak, amik még bí rá lat alatt áll nak.

Az el kép ze lé sek nek ta lál koz ni uk kell a vá lasz tói aka rat tal,
a nyár egy há zi la ko sok igé nye i vel. Ar ra tö rek szünk, hogy az
Önök tôl ér ke zô prob lé ma fel ve té se ket meg old juk, a még
szá mos he lyen meg lé vô hi á nyos sá go kat csök kent sük, a
Nyár egy há zán el ér he tô szol gál ta tá sok kö rét bô vít sük. Ezért
a kép vi se lô-tes tü let ne vé ben kö szö nöm, ha bár mi lyen for -
má ban meg ke res nek min ket – akár szem élye sen, akár le vél -
ben vagy a kö zös sé gi ol da la kon ke resz tül – és el mond ják
vé le mé nyü ket.

Eb ben az esz ten dô ben is szá mos elô re mu ta tó do log tör tént
te le pü lé sün kön, le gyen szó akár fej lesz té sek rôl, kö zös sé gi
együtt mû kö dés rôl, vagy ép pen meg hitt pil la na tok ról.

El ôször for dult elô, hogy két egy mást kö ve tô év -
ben is 50 mil li ós nagy ság ren dû össze get tud tunk
út épí tés re, út ja ví tás ra for dí ta ni, mely ál tal el ké -
szült a Má tyás ki rály, a Szé che nyi és a Te mes vá ri
út asz falt bur ko la ta. Az egész óvo dai kö zös sé get
és a szü lô ket is meg moz ga tó kez de mé nye zés
ered mé nye képp – az ön kor mány zat anya gi tá mo -
ga tá sá val – el ké szült az ÖkO vi Fa lu, meg újít va az
al só nyá regy há zi óvo da ud va rát. Ha son ló össze fo -
gás kel lett ah hoz, hogy meg va ló sul jon az ál ta lá -

nos is ko la au lá já nak és fo lyo só já nak új ra fes té se, han gu la to -
sab bá té te le. Lé lek eme lô ér zés volt részt ven ni a Hô sök te rén
fe lú jí tott vi lág há bo rús em lék mû át adá si ün nep sé gén, és na -
gyon jó han gu lat ban telt a már 7. al ka lom mal meg ren de zett
Nyár egy há za Fesz ti vál is – mind két ese mény iga zi kö zös sé gi
él mény volt. Öröm te li, hogy év rôl-év re nö vek vô tá mo ga tást tu -
dunk ad ni a he lyi ci vil szer ve ze tek nek, egy ház köz sé gek nek,
hogy adó men tes sé get tud tunk biz to sí ta ni a há zi or vo sok nak és
a kis vál lal ko zók nak. Sa ját kis busszal se gít jük la ko sa in kat az
al só nyá regy há zá ra tör té nô el ju tás ban, is ko lás di ák ja ink nak fü -
zet cso ma got vá sá rol tunk, és a leg fon to sabb fi ze tôs vé dô ol -
tá sok árá nak fe lét át vál lal juk. Tá mo ga tást biz to sí tot tunk egy kö -
zös rend ôr sé gi gép jár mû vá sár lá sá hoz, mû köd tet jük a ka me ra -
rend szert – a fel vé te lek alap ján már több el já rás is in dult.

Ter mé sze te sen ren ge teg fel ada tunk lesz a kö vet ke zô évek -
ben is. Már ké szül nek a Lá zár út és a We ker le ut ca épí té si ter -
vei, de a töb bi – akár kül te rü le ti – út tal is fog lal koz nunk kell.
Meg ol dást kell ta lál nunk a fel sô nyá regy há zi óvo da süllye dé sé -
nek meg ál lí tá sá ra, és a tor na szo bá val va ló bô ví tés is rég óta
vá rat ma gá ra. Pá lyá za tot ad tunk be a fel sô nyá regy há zi or vo si
ren de lô kor sze rû sí té sé re, és jö vô re el in dul hat a ke rék pá ros
köz le ke dés fej lesz té se. Sza bad idô park ki ala kí tá sát és ját szó -
tér épí té sét is ter vez zük. Sze ret nénk az is ko la elôt ti te ret par -
ko sí ta ni, és a Kasz ner Mar git Mú ze um ud va rát meg szé pí te ni.
Meg újít juk a köz sé gi könyv tá rat, a köz te me tô ben új vi zesb lok -
kot épí tünk, és kül té ri lám pa osz lo po kat he lye zünk el.

Meg tisz tel te tés szá mom ra, hogy az Önök bi zal má ból, köz sé -
günk pol gár mes te re ként egy ki vá ló kép vi se lô-tes tü let tel
együtt dol goz ha tok ezen cé lok el éré sé ért.

Kí vá nom min den ki nek, hogy a sze re tet és a ve le já ró bé kes -
ség te gye szép pé az ün ne pet. Hoz zon ál dást, bol dog sá got,
bé két, ke gyel met, nyu gal mat és tu da tos sá got. Se gít se mind -
nyá ju kat tes ti, szel le mi, lel ki meg úju lás hoz, hogy a kö vet ke zô
esz ten dôt újult erô vel kezd hes sük.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Tisztelt Nyáregyházi Lakosaink!
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2017 A PÁLYÁZATOK ÉVE VOLT
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÔ

A
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Szele László Gábor .................................................. július 8.
Kun Sándorné (sz. Rizmajer Erzsébet)....................... július 9.
Molnár Jánosné (sz. Rozman Erzsébet) ..................... július 9.
Lakatos Józsefné (sz. Varga Mária) ......................... július 15. 
Kelemen Károlyné (sz. Bánszki Ilona) ............... augusztus 14.
Pethô Attiláné (sz. Szerencsés Veronika)........... augusztus 24.
Lusták Ferenc ................................................ augusztus 25.
Györgyfalviné Zombori Zsuzsánna Ibolya ........... augusztus 26.
Molnár Jánosné (sz. Koglász Rozália Eszter) ...... augusztus 29.
Gendur Lászlóné (sz. Kaldenekker Julianna)...... szeptember 5.
Varga Sándor János ..................................... szeptember 13.
Tabányi Ferencné (sz. Pesti Mária) ................. szeptember 19.

75 évesek:
Hajek Ferencné (sz. Kasza Gizella)............................ július 7.
Tóth Géza............................................................. július 18.
Nôger Istvánné (sz. Kollár Ilona) ............................. július 28.
Kovács Andrásné (sz. Kun Erzsébet)................... augusztus 2.
Humicsku Mihály............................................ augusztus 21.
Pintér Sándor ............................................... augusztus 31.
Baár Pál ............................................................ október 3.
Kovács Józsefné (sz. Gengeliczki Margit) .............. október 10.
Bencsik Péterné (sz. Kocsis Éva) ......................... október 25.

80 évesek:
Dósa Ferenc János.................................................. július 9. 
Magyaródi Józsefné (sz. Pálvölgyi Erzsébet) ...... szeptember 6.
Kun Istvánné (sz. Fiel Mária Ilona)................. szeptember 17.
Rácz Lászlóné (sz. Ország Mária) ........................ október 18. 

85 éves:
Kun Mihályné (sz. Harangozo Mária).............. szeptember 19. 

90 éves:
Krizsán Józsefné (sz. Várfalvi Erzsébet)........... szeptember 12. 

91 évesek:
Váraljai Sándorné (sz. Fehér Lidia) ......................... július 21.
Fazekas Károlyné (sz. Kirk Juliánna)................. szeptember 4.
Békési Józsefné (sz. Micsinai Teréz)..................... október 30.

92 éves:
Fazekas Károlyné (sz. Váraljai Zsuzsanna) ............... július 14.

93 éves:
Nagy Pál ................................................................ július 1.

95 éves:
Hôs Sándorné (sz. Bernula Mária)......................... október 1.

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

HÁZASSÁGOT KÖT ÖTTEK:

Rózsa Sándor és Nagy-György Alexandra .................... július 28. 
Nóbisz Zsolt és Kis Krisztina .................................... október 9.

Hosszú, bol dog há zas sá got kí vá nunk!

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Szabó András és Palácsik Mária leánya Leóna Lea.. július 15.
Balogh Zoltán és Lehoczki Melinda leánya Lara Amira. július 20.

(2017. JÚLIUS 1-TÔL 2017. OKTÓBER 31-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

Bogdán Róbert és Makula Tünde fia Márió.............. július 24.
Végh Zsolt és Mladoniczki Zsuzsanna leánya Alíz ..... július 29.
Bakos Ferenc és Hugyik Zita leánya Odett ......... augusztus 4. 
Rácz Richárd és Seszták Anita fia Márkó Béla ... augusztus 8.
Dudás Róbert és Varga Erzsébet fia Dominik .... augusztus 16.
Maly Dániel és Sovány Nikolett fia Ivár ............ augusztus 23.
Biro Tamás és Marton Judit leánya Boróka....... augusztus 29.
Burián Gergô és Bukovinszki Melinda fia Máté szeptember 2.
Molnár Tibor és Füri Anita fia Zalán............... szeptember 20.
Kubánka Zsolt és Forgács Leila fia Zsolt ....... szeptember 25.
Kádas Levente és Fabó Kitti fia Kristóf Máté . szeptember 27.
Ratkai Géza és Vad Szilvia leánya Luca ................ október 9.
Hajdu Ákos és Tisztán Rita leánya Szófia............... október 9.
Tóth Dávid és Oravecz Rebeka fia Milán Kornél ... október 22.

Rizmajer Márk és Szücs Zsanett fia Márk Alex..... október 25.
Földi István és Sólyom Mónika leánya Alexa ........ október 28. 

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

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

EL HUNY TAK:

Szabó János Lajosné (sz. Papp Irén)................................ (69)
Simon Anna (sz. Galambosi Anna)................................... (81)
Vajda Károly László ........................................................ (83)
Polyóka István ............................................................... (76)
Krizsán János ................................................................ (86)
Molnár Kálmánné (sz. Szántó Katalin) ............................. (57)
Laczkó Istvánné (sz. Szemerédi Mária)............................. (69)
Mizere Ferenc................................................................ (66)
Somogyi István .............................................................. (64)
Robár László Józsefné (sz. Czira Ilona) ............................. (57)
Csoma Józsefné (sz. Farsang Mária) ................................ (55)
Gondos Attila................................................................. (50)
Hornyák Józsefné (sz. Györfi Ilona) ...................................(76)
Deák Ferenc.................................................................. (63)
Kalmár István ................................................................ (59)
Kosztyu Richárd ............................................................. (35)
Varga György József........................................................ (72)
Krizsan József ............................................................... (46)
Pjeczka Pálné (sz. Rácz Margit)....................................... (80)
Gendúr Béláné (sz. Zsiros Ilona)...................................... (72)

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

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

Rizmajer Márk Alex Tóth Milán Kornél



A kép vi se lô-tes tü let dön té se nyo -
mán 2018. ja nu ár 1-tôl le he tô sé get
biz to sí tunk a ne he zeb ben köz le ke -
dô nyár egy há zi la ko sok nak a pi li si
pi ac ra va ló el ju tá sá hoz.

Az ön kor mány za ti kis busszal
vég zett szol gál ta tást min den csü -
tör tö ki na pon le het igény be ven ni.

A busz Fel sô nyá regy há zá ról a
Ká ro lyi te lep be ve ze tô út – Jó -
kai/Ár pád úti sa rok – Jó kai úti
sport pá lya – Szen tim re te lep busz -
for du ló út vo na lon majd a Nyáry
Pál és Dió fa sor úton is le he tô sé get
biz to sít a fel szál lás ra.

A busz a „té li” idô szak ban (ok tó -
ber 1. és már ci us 31. kö zött) 8 óra -
kor, „nyá ron” (áp ri lis 1. és szep tem -
ber 30. kö zött) pe dig 7 óra kor in -
dul, vissza pe dig – ugyan azon út vo -
na lon, el len té tes irány ban – 10, il let -
ve 9 óra kor in dul Pi lis rôl.

yár egy há za Nagy köz ség Kép vi se lô-tes tü le te nagy sze re tet tel
vár min den kit 2017. de cem ber 16-án szom ba ton az 
ál ta lá nos is ko lá hoz, hogy a Ka rá csonyt meg elô zô vá ra ko zás 

idô sza ká ban együtt ün ne pel jünk!

Ven dé ge in ket 11 órá tól ka rá cso nyi vá sár ral, me leg te á val és for ralt 
bor ral, ün ne pi han gu lat ban vár juk.

A dél utá ni prog ram ré sze ként 15-tôl 16 órá ig a Nyáry Pál Ál ta lá nos 
Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la mû so rá val han go lód ha tunk 
az ün nep re, majd az ad ven ti ko szo rú gyer tyá i nak meggy új tá sa után
16.30 órá tól a Nap su gár Óvo da gyer me kei, a Nyáry Pál Nyug dí jas 
Klub fel lé pôi, a R3D ONE tánc is ko la nö ven dé kei, va la mint 
a Ha gyo mány ôr zô Sze re tet cso port elô adá sa után in vi tál juk Önö ket 
kö zös es te béd el fo gyasz tá sá ra.

Áldás békesség! A Nyári Keresztyén Ifjúsági Alapítvány jótékonysági 
édesség gyûjtést szervez. A gyûjtés célja minél több nyáregyházi gyermek
megajándékozása egy cipôs doboznyi csokoládéval, cukorkával, édességgel.

A gyûjtés november 27-tôl december 20-ig tart.

A felajánlásokat a Cipô Ruha Üzletben (kínai üzlet) gyûjtjük
(nyitvatartás: hétköznap: 8:30-16:30, szombat: 8:30-12:00).

Szívesen fogadunk bármilyen felajánlást, de édességtôl eltérô felajánlásokat kérjük 
elôzetesen jelezzék a szervezôknek.

Bármilyen kérdéssel forduljanak nyugodtan dr. Takács Tamara, szervezôhöz (06 70 235-9304) 
és Kelemen Norbert református lelkipásztorhoz.

Tegyük együtt szebbé a nyáregyházi gyermekek karácsonyát!

ter mé szet be ni jut ta tást idôs ko rú -
ak já ra dé ká ra jo go sult sze mé lyek,
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû

gyer me ket ne ve lô csa lá dok, te le pü lé si
tá mo ga tás ra ill. akt ív ko rú ak el lá tá sá ra
jo go sult sze mé lyek kér he tik, va la mint
azok a nyár egy há zi ál lan dó la kó hellyel
ren del ke zô sze mé lyek, akik nek csa lád já -
ban az egy fô re ju tó jö ve de lem nem ha -
lad ja meg az öreg sé gi nyug díj mi ni mum
más fél sze re sé nek össze gét és azok a 70

tél be kö szön té vel együtt já ró ha vas, la tya kos, jég bor dás, vagy ónos esô tôl
csú szós utak, jár dák az au tó sok és a gya lo go sok szá má ra is ve szé lye ket je -
len te nek, ezért va la mennyi ünk ér de ke az óva tos köz le ke dés és a sí kos ság

eny hí té se, meg szün te té se.

Az in gat lan tény le ges hasz ná ló já nak, il let ve tu laj do no sá nak kö te les sé ge az
in gat lan elôt ti jár da tisz tán tar tá sa, a kö te le zett ség ki ter jed a hó el ta ka rí tás -
sal, a sí kos ság meg szün te té sé vel kap cso la tos fel ada tok ra is.

A sí kos sá vált jár dát a
szük ség hez ké pest na -
pon ként több ször fel kell
hin te ni, en nek so rán ke -
rül ni kell a jár da köz vet len
kör nye ze té ben lé vô fás
szá rú nö vény egész sé gét
vesz élyez te tô anya gok
hasz ná la tát, így le he tô -
ség sze rint ho mo kot, fa -
ha mut, fû rész port, kô por -
lisz tet kell al kal maz ni.

A sí kos ság men te sí tés el -
vég zé sét nem csak a jó -

zan ész dik tál ja, jog sza bá lyok is elô ír ják, így Nyár egy há za Ön kor mány za tá nak a
kö zös sé gi együtt élés alap ve tô sza bá lya i ról, va la mint ezek el mu lasz tá sá nak jog kö -
vet kez mé nye i rôl szó ló 4/2014. (II.5.) ön kor mány za ti ren de let 6. § b) pont ja sze -
rint a kö zös sé gi együtt élés alap ve tô sza bá lya it meg sze gi az, aki 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. A ren de let alap ján a sza bály meg sér tô i vel szem ben szá zöt-
ve ne zer fo rin tig ter je dô köz igaz ga tá si bír ság szab ha tó ki.

Kér jük együtt mû kö dé sü ket az el csú szá sos bal ese tek meg elô zé se ér de ké ben!

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

év fel et ti sze mé lyek is, akik nek csa lád já -
ban egy fô re ju tó jö ve de lem nem ha lad ja
meg a min den ko ri öreg sé gi nyug díj mi ni -
mum két sze re sét, egye dül élô ese tén a
nyug díj mi ni mum két és fél sze re sét.

A tû zi fa tá mo ga tás irán ti ké rel me ket az
er re rend sze re sí tett nyom tat vá nyon a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban kell be nyúj ta ni
2018. ja nu ár 10. nap já ig (a ha tár idô
jog vesz tô).

A be ér ke zett ké rel mek tel je sí té se a
ren del ke zés re ál ló ke ret ere jé ig tör -
tén het, el bí rá lá suk a Hu mán Bi zott ság
ha tás kö ré be tar to zik.

Bí zunk ab ban, hogy a tá mo ga tás hoz -
zá já rul a rá szo ru lók ház tar tá sa i ban a té li
fû té si prob lé mák eny hí té sé hez.

NYÁR EGY HÁ ZI POL GÁR MES TE RI HI VA TAL

Az elô zô évek ben meg szo kott mó don, az idei esz ten dô ben is tá mo ga tást
nyert tû zi fa be szer zé si pá lyá za tunk. A Bel ügy mi nisz té ri um dön té se 
alap ján 2.311.400 fo rint vissza nem té rí ten dô tá mo ga tást hasz nál -
ha tunk fel tû zi fa vá sár lás ra, hogy a rá szo ru ló kat, egye dül élô idôs 
em be re ket fe nye ge tô ve szély hely zet meg elô zé sé re se gít sé get 
tud junk nyúj ta ni a té li idô szak ban.
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„Piacozás” 
Pilisen

Mikulásgyár a Nyári Keresztyén
Ifjúsági Alapítvány szervezésében

FALUKARÁCSONYI ÜNNEPSÉG230 m3 tûzifát osztunk ki januárban

Felhívás síkosságmentesítésre

N

A

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK EZ+AZ

Ál dott ka rá cso nyi 
ün ne pe ket és si ke res, 
bol dog új évet kí vá nunk 
min den nyár egy há zi 
la ko sunk nak és ol va sónk nak!

Kép vi se lô-tes tü le tünk tag jai im már ha gyo má nyo san 150 egye dü lál ló vagy
moz gá sá ban kor lá to zott nyár egy há zi la kos nak szem élye sen szál lít ja ház hoz az 
ün ne pi ételt – az idei év ben ra kott ká posz tát és má kos gu bát.

Sze ret nénk, ha ezt a na pot a nyu godt, bé kés töl te ke zés, az együtt el töl tött meg hitt
pil la na tok és kö zös be szél ge té sek ha tá roz nák meg. Eb ben a szel lem ben, és egy 
kö zös es te béd el fo gyasz tá sá val kí ván juk le zár ni a 2017-es esz ten dôt.

Kis bu szos szol g ál ta tá sun kat min den la ko sunk in gye ne sen igény be ve he ti.
In du lá si idô pont Fel sô nyá regy há zá ról (Szen tim re te lep érin té sé vel): 14.00 óra
Vissza út a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la elôl: 18.00 óra kor



gyer mek szü le té si tá mo ga tás
si ke rét mu tat ja, hogy a be ve -
ze té se óta el telt idô szak ban

több mint 160 eset ben ke rült sor a tá -
mo ga tás meg áll apí tá sá ra, szü lôi ké rel -
mek alap ján.

Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter ja vas -
la tá ra a vissza nem té rí ten dô tá mo ga tás
2018. ja nu ár 1-tôl a je len le gi 10-rôl 15
ezer fo rint ra emel ke dik, hogy hat ha tó sabb se gít sé get nyújt son a ba ba á po lá si
cik kek és esz kö zök (fer tôt le ní tô sze rek, ba ba já té kok, ete tô esz kö zök, pe len kák,
ba ba ru hák, stb.) va la mint táp sze rek és vi ta mi nok vá sár lá sa kor.

A tá mo ga tást a Nyár egy há zán la kó hellyel ren del ke zô, és élet vi tel sze rû en itt
élô szü lô vagy a gyer mek gyám ja a szü le tést kö ve tô 3 hó na pon be lül igé nyel -
he ti, és az utal vá nyok ki ál lí tá sá tól szá mí tott 3 hó na pon be lül hasz nál hat ja fel az
utal vá nyon fel tün te tett el fog adó he lye ken.

gy ked ves szü lô köz ben já rá sá val cso -
dás moz gás fej lesz tô komp le xum-
mal egé szült ki ud va ri já ték par kunk.

A gye re kek óri á si lel ke se dés sel vet ték bir -
tok ba az ud va ron fel ál lí tott új két tor nyos
vá rat. Var ga Ka ta lin szü lô a vál la la tá hoz
adott be pá lyá za tot ud va ri já té kok bô ví té -
sé re az óvo dánk ba. A be nyúj tott pá lyá zat
si ke res el bí rá lá sa után meg kap tuk a mil -
li ós ér té kû épít ményt. Ezú ton is kö szö ne -
tün ket fe jez zük ki a szü lô nek a se gít sé -
gért, és a Bás tya Mil le ni um Zrt.-nek a
rend kí vül nagy lel kû ado má nyá ért.

Ud va ri já té ka ink egy új ké tü lé ses hin ta -
áll vánnyal egé szül tek ki, kö szön he tô en a
„Szü lôk a gyer me ke kért” Ala pít vány hoz -
zá já ru lá sá nak, és a szü lôk ál tal szer ve zett
jó té kony sá gi vá sár nak.

El vé gez tük a ré gi ud va ri já té kok fel újí tá -
sát, fes té sét. A gye re kek bir tok ba ve het -
ték a ré gi, de fe lú jí tott, szab vá nyo sí tás ra
elô ké szí tett, csúsz dás vá rat. Ezt a mun -
kát kö szön jük a Nyár fa Kft. dol go zó i nak,
va la mint kol lé gá ink nak.

Szep tem ber 30-án szom ba ton, tár sa -
dal mi mun ka ke re tén be lül ud va ri pa vi -
lo nunk a szü lôk és a dol go zók se gít sé -
gé vel esz té ti kus, új bur ko la tot ka pott.
Le fes tés re ke rült a ke rék pár tá ro ló is, to -
váb bá új ra hasz no sí tott anya gok ból, me -

röm mel szá mo lunk be ar ról, hogy
is ko lánk ban a 2016/17-es tan év
fél évétôl egy igen lel kes fi zi ka

sza kos ta nár kezd te el di ák ja ink ok ta tá sát.
Óra adó ként a ta nár úr iga zán sok ener gi át
for dít ar ra, hogy szín vo na las, ér de kes fi zi ka
órá kat tart son és min dezt pre cí zen szá mon
is kér je a di á ko kon. Igyek szik min den ki hez
utat ta lál ni, sze mély sze rint mo ti vált tá és
ér deklôdôvé ten ni. Ti bi bá csi nál ké szül ni
kö te lezô! Eb ben a ta név ben fi zi ka szak kör
is in dul csü tör tök dél utá non ként a felsô ta -
go za tos di á kok szá má ra. Sze re tet tel vár juk
a kis fi zi ku sok je lent ke zé sét!

se be li de ko rá ci ó kat ké szí tet tek kol lé ga -
nô ink – pl. sár kány, vi rá gos kis vo nat,
mig non fi gu rák stb.

Nagy mé re tû, új komp osz tá ló is ké -
szült, kö szö net ér te Bart ha At ti la szü lô -
nek, aki már so kad szor se gí tet te mun ká -
já val óvo dán kat. Az egész év ben ke let ke -
zett komp osz tál ha tó hul la dé ko kat – pl.
el szá radt nö vé nyi ré sze ket, le nyírt fü vet,
le hul lott fa le ve le ket – már van ho va el -
he lyez ni. A gye re kek te vé ke nyen vesz nek
részt az idén is a fa le ve lek össze gyûj té -
sé ben, komp osz tá lá sá ban. Ôk már ki csi

ko ruk ban meg ta nul ják, hogy mely anya -
gok al kal ma sak a komp osz tá lás ra és
me lyek nem. A be é rett komp osztot a
gye re kek köz re mû kö dé sé vel a ve te mé -
nyes ker tünk és a vi rág ágyá sok fel töl té -
sé re hasz nál juk fel.

Ma dár ba rát óvo da lé vén, kü lö nös
hang súlyt fek te tünk a ma da rak meg fi gye -
lés re, gon do zá sá ra. Ezen túl kis tol las
ven dé ge in ket egy új ma dár für dô ta vacs -
ká val vár juk, ame lyet a gye re kek Bá gyi
Ró bert ma dár sza kér tô se gít sé gé vel ké szí -
tet tek. Eh hez a szü lôk víz par ti nö vé nyek -

kel, szik la da ra bok kal já rul tak hoz zá. Cé -
lunk a gye re kek kör nye zet tu da tos ma ga -
tar tá sá nak ala kí tá sa, a ter mé sze ti ér té -
kek hez va ló po zi tív vi szony for má lá sa.

Két lel kes fi a tal, Ko vács Ale xand ra és
We i gert Pé ter ön zet len se gít sé gé vel, új -
ra hasz no sí tott anya gok ból ké szült el új
„ka lóz ha jó” ho mo ko zónk, mely nem
csak lát vá nyos de prak ti kus is egy ben,
és a gye re kek az el sô perc tôl kezd ve
nagy öröm mel hasz nál ják. Há lás kö szö -
ne tünk ér te!

Ezek a szép és nagy vo lu me nû ered mé -
nyek rend kí vül nagy össze fo gás sal va ló -
sul tak meg, mely ben részt vet tek a szü -
lôk, nyár egy há zi la ko sok, vál lal ko zók, vál -
la la tok, kol lé gá ink és csa lád tag ja ik: Var -
ga Ka ta lin, Bics kei Csil la, Mol nár né Sza -
lay Bri git ta, Tö rök Pé ter, Tö rök né Sán dor
Kí ra, Gattyán Zol tán, Gattyán né Roz man
Gab ri el la, Bart ha At ti la, Kut rucz Ele o nó ra,
Si pos Tí mea, Mol nár Já nos, Si pos Zol tán,
Ta más Ger gô, Ko vács Ale xand ra, Ve i gert
Pé ter, Ko vács né Ma szel An na, Mé szá ros
Sán dor, Or szág Mi hály, Bá gyi Ró bert,
Bán fi Zsa nett, Ber tók né Var ga Eme se,
He gyi An na má ria, He ring Gá bor, Ta kács
Já nos, Sze ge di Ká roly, „Szü lôk a gyer me -
ke kért Ala pít vány”, FA-KO VI Kft., Hi das
Kft., Nyár fa Kft., Nyáry Pál Me zô gaz da -
sá gi Ter mel ôsz övet ke zet és kol lé gá ink.

A gye re kek ne vé ben is na gyon szé -
pen kö szön jük min den ki se gít sé gét
és tá mo ga tá sát!

SZE GE DI KÁ ROLY NÉ I TA GÓ VO DA-VE ZE TÔ
BUN TA ZSÓ FIA I ÓVO DA PE DA GÓ GUS

A gyerekek és mindannyiunk örömére a felsônyáregyházi
óvoda udvara megújult, megszépült!
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Emelkedik a babakelengye 
támogatás összege

Összefogással, szeretettel és 
szorgalommal a gyermekekért

E

Ö

EZ+AZÓVODAI ÉLET

A

2012-ben került bevezetésre önkormányzatunk-
nál a „babakelengye támogatás”, mellyel a 

gyermeket vállaló pároknak kívánunk segítséget 
nyújtani – vásárlási utalványcsomag formájában.

Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!



in dannyi unk szá má ra fon tos
gyer me ke ink és uno ká ink biz tos
jö vô je, ezért kül de té sünk egy

olyan mi ni a tü ri zált vi lág lét re ho zá sa óvo -
dás gyer me kek szá má ra, ahol játsz va az
éle tük rész évé vá lik a ter mé szet tisz te le -
te, vé del me és sze re te te.

Az óvo da ud va rán mi ni a tü ri zált kis
fa lut épí tet tünk, pi ci há zak kal, pi ci
utacs kák kal és min den új ra hasz no sí -
tott anya gok ból épült, in nen ered az
„öko-ovi fa lu” el ne ve zés. A pi ci uta kon
mi ni elekt ro mos Tes la au tók kal köz le ked -
het nek a gyer me kek a TES LA Él mény -
ve ze tés jó vol tá ból, ezen kí vül kresz táb -
lá kat he lyez tünk ki és fel fes tés sel lát tuk
el az út há ló za tot, hogy meg ta nul has sák
já ték köz ben a köz le ke dés alap ja it. A mi -
ni fa lu kis há za it a Cor ti nap last Kft.
100%-ban mû anyag hul la dék ból ké szült
épí tô a nya gá nak fel hasz ná lá sá val ki vi te -
lez tük, me lyek nek te tô e le me it a Ma gyar
Fej lesz té si Bank Zrt. nagy lel kû tá mo ga -
tá sá nak kö szön he tô en tud tuk meg vá sá -
rol ni. Az ovi fa lu min den ap ró há zacs ká já -

nak te te jé re egy-egy „já ték” na pe lem is
ke rült, míg az óvo da te te jé re iga zi na p-
e le met he lyez el az Op ti mum So lar Kft.
Az okos fa lucs ká ban ezen fe lül egy iga zi
szél ge ne rá tor is ter me li az ener gi át a
Vi a tor Po wer fe la ján lá sá ból. Az AL DI
Ma gyar or szág Élel mi szer Bt. nagy lel kû
tá mo ga tá sá nak kö szön he tô en épít het -
tünk egy kis AL DI üz le tet a gyer me kek -
nek. Min dent új ra hasz no sí tott anya gok -
ból, to ló aj tó val, az AL DI Ma gyar or szág
Élel mi szer Bt. jó vol tá ból AL DI lo gó val el -
lát va, tel je sen fel sze rel ve ter mék min tá val
és kis be vá sár ló ko csik kal.

Az óvo da par ko ló já ba a Ma gyar Ex port-
Im port Bank Zrt. nagy lel kû tá mo ga tá sá -
nak kö szön he tô en te le pít het tünk egy
elekt ro mos au tó töl tô osz lo pot, ahol a jö -
vô ben bár ki elekt ro mos au tó ját fel tölt he -
ti, a ki sút há ló za tunk tel jes pom pá já ban
fel épül he tett, va la mint a há zak szer ke ze -
té hez szük sé ges esz kö zö ket is meg vá sá -
rol hat tuk.

Az ud va ron az Oxyt ree Eu ro pe Zrt. jó -
vol tá ból 15 db oxy fa ke rült el ül te tés re,
ami nek ren ge teg jó té kony ha tá sa van,
gyors nö ve ke dé sé nek kö szön he tô en pe -
dig nem so ká ra egy ár nyé kos, kel le mes
idô ben és lég kör ben él vez he tik a gyer me -
kek az ovi fa lu ban el töl tött idôt.

Be te kint ve az óvo dá ba szin tén nagy áta -
la ku lá sok nak ör vend he tünk. Az óvo da
min den csap ja víz ta ka ré kos csap te lep pel

lett el lát va az Öko e ner gia Kft. ál tal, míg
a tor na ter münk Tek ta lan fagy apot hô- és
hang szi ge te lô táb lák kal lett el lát va a
Kna uf In su la ti on ál tal, ami vel nem csak
a za va ró an nagy zajt, mint stressz for rást
szün tet tünk meg a gyer me kek nél, de
óvo dánk tor na ter me is egye dü lál ló vá vált.

Óvo dánk a Car bon So lu ti ons jó vol tá ból
és se gít sé gé vel meg kap ta a Ze ro CO2 véd -
je gyet így kar bon sem le ges sé vált.

Az óvo da pe da gó gi ai prog ram já ban ki -
emelt he lyet kap a kör nye zet tu da tos ság -
ra ne ve lés, mellyel sze ret nénk út mu ta -
tást ad ni gyer me ke ink szá má ra egy ter -
mé sze tet és élô vi lá got vé dô élet mód ki -

ala kí tá sá ra. Úgy gon dol juk, már
gyer mek kor ban ér de mes el kez de ni
a szem lé let meg ala po zá sát, hogy
ter mé sze tes sé vál jon szá muk ra a
kör nye zet vé del me, sze re te te, ezen
fe lül az egész sé ges élet mód, a ter -
mé szet tisz te le te, az ál la tok vé del -
me, a sze lek tív hul la dék gyûj tés, az
ener gia ta ka ré kos ság és az ivó víz
ér té ke.

Véd nö ke ink a Rip pel fi vé rek;
Rip pel Fe renc és Rip pel Vik tor a
Sport és Mû vé szet Nagy kö ve tei.

A Nyár egy há zi Nap su gár Óvo da dol go zó -
i nak ál ma vált va ló ra az Öko vi Fa lu meg -
épí té sé vel, mely nek át adá sá ra 2017.
au gusz tus 28-án ke rült sor. Ren ge teg
prog ram mal ké szül tünk er re a nap ra;
arc fes tés, lég vár-já ték, ku tyás be mu ta -
tó, lo vag lás, ál lat si mo ga tó és sok más
gyer mek prog ram szí ne sí tet te a na pot,
de a fel nôt tek rôl sem fe led kez tünk meg,
sze ret tük vol na, ha nosz tal gi kus han gu -
lat ba ke rül ve hall gat ják azt a höl gyek bôl
ál ló csa pa tot, akik egy AB BA for má ci ó -

val lép tek fel az át adó nap ján, majd Bo -
zsek Márk volt lát ha tó a szín pa don, vé -
gül a Réthy Fas hi on di vat be mu ta tó ja
után egy rö vid tû zi já ték kal zár tuk az
Öko vi Fa lu meg nyi tó ját. Az Urak ér dek -
lô dé sét sze ret tük vol na fel kel te ni az zal,
hogy a Tes la Él mény ve ze tés jó vol tá ból
két 760 ló erôs Tes la elekt ro mos gép -
jár mû vet ál lí tot tunk ki a hely szí nen. To -
váb bá ven dé günk volt Pán csity Fe renc,
aki a vi lá gon egye dü lál ló EM tech no ló gi -
á ról tar tott elô adást és aki nek kö szön -
he tô en az óvo da vegy szer men tes sé vál -
ha tott, Sal lai Zsu zsan na Po má zi Fu tó -
nagy kö vet, va la mint Bá le ga Egon és
Ta más An tal a Tes la Él mény ve ze tés

kép vi se lôi. Há zi asszo nyunk An tal
Va li böjt sza kér tô volt.

Pro jek tünk igyek szik más he lyi
szer ve ze tek kel is össze fog ni, így
ke rül tünk kap cso lat ba a Mo no ri
Csel len gôk Ál lat ott hon nal és a
Ma gán ZOO-Fel sô la jos Ma gán -
tu laj do nú Ál lat- és Sza bad idô -
park kal. Ado má nyo zá si le he tô sé -
gek rôl a hon la pun kon és Fa ce bo ok
ol da lun kon ta lál ha tó bô vebb in for má ció.

Fa ce bo ok ol da lun kat a 
fa ce bo ok.com/oko vi fa lu, 

we bol da lun kat a www.oko vi.hu
cí men tud ják meg te kin te ni.

Há lá san kö szön jük a ren ge teg tá mo -
ga tást, se gít sé get és bi zal mat, amit
az utunk so rán Ked ves Tá mo ga tó ink -
tól, Önök tôl kap tunk!

Kü lön Kö szö net tel tar to zunk Csa lád tag -
ja ink nak, a Nyár egy há zi Nap su gár
Óvo da Dol go zó i nak, Nyár egy há za Nagy -
köz ség Ön kor mány za tá nak, Mé szá ros
Sán dor Pol gár mes ter úr nak, va la mint
Ep res Pál nak és az Ep res-Trans Kft-nek,
hogy idôt, fá radt sá got nem kí mél ve, szív -
vel lé lek kel kép vi sel ték pro jek tün ket.

Na gyon Há lá sak va gyunk to váb bá:
Ma szel Lász ló al pol gár mes ter úr nak, Zin ger
Mik lós jegy zô úr nak és Ked ves Csa lád já nak,
Kiss Ta más nak, Or szág Mi hály nak, Ko vács
Jó zsef nek, Re i ter Eni kô nek és a Gász ler Kft-
nek, Soly mo si Zol tán nak, Brtka Gá bor nak,
Pálfy Ist ván nak, Pász tor Jó zsef nek, Sza bó
Zsolt nak és Sza bó né Sztyeh lik Évá nak, Ko -
vács Mi hály nak, Be lez nay Évá nak és a Ma -
gyar Kör nye zet tu da tos Épí tôk Egye sü le té -
nek, dr. Pal kó Zsolt nak és az ECO LI FE Ma -
ga zin nak, a STRA BAG Épí tô Kft-nek, a Te le -
kom Hel lo hol nap! kez de mé nye zé sé nek, a
Qu a li roll Kft-nek, Ben ke Ákos nak és a B-Li ne
Hun gary Kft-nek, a Fa-Ko vi Kft-nek, Far kas

Lász ló nak és Tisz tán Szil vi á nak,
Fô rész Ádám nak és a Cap ta -
in’s-nek, Be rei Dá ni el nek és a
Sze ret lek Ma gyar or szág nak,
Or da si Bri git tá nak és a 93.4
Rá dió Da bas nak, Tár nok Esz -
ter nek és a Cle ar Wa ter-nek,
Pem mer Ist ván nak és a Koc kás
Tú ró rúd nak, Ba lázs Ka ta lin nak
és az Eezy Spritz-nek, Pin tér
Ta más nak és a De cath lon nak,
az AB BA Sis ters-nek, Bo zsek

Márk nak, a Li pó ti Pék ség nek, az MTVA-M1
TV-nek, Lus ták Ká roly nak és Ked ves Csa lád -
já nak, Nyár egy há zi Pol gár ôr ség nek, a Gre -
en pe a ce-nek, a Nyáry Pál Nyug dí jas Klub -
nak, Rácz La jos nak és Rácz La jos né nak, Kri -
zsán Mi hály nak, az Echo Tv-nek, Sza bó Dá -
vid nak, Sza lai Nor bi nak, a Sin ka Kft-nek, a
Sa va nya Ker-nek, Bor si Ger gely nek, a KÖ -
SZOLG-KER Kft-nek, Dr. Ke len nek, a Zöld
óvo da prog ram nak, Ba kó Mó ni ká nak, a
Hun ga ri kum nak és a Föld mû ve lé sü gyi Mi -
nisz té ri um nak, a Hit Rá di ó nak, a Ma gyar
Ka to li kus Rá di ó nak, a Kos suth Rá di ó nak, a
Slá ger Fm-nek, a Ré gió új ság nak, Ta tár Zol -
tán nak és Ked ves Csa lád já nak, a Nyáry Pál
Ál ta lá nos Is ko la ve ze té sé nek és pe da gó gu -
sa i nak, Meg léc Zsolt nak, Kó kai Jó zsef nek,
Tóth Pé ter nek, Ké ri Ba lázs nak, De ák Zol tán -
nak, Pén tek Csa bá nak, Bod nár Lász ló nak
és Ked ves Csa lád já nak, az Év iS üti-nek,
Princz né Hoj nos Krisz ti ná nak, Pá rizs And rás -
nak és Pá rizs Krisz ti ná nak, Var ga At ti lá nak,
Ha rasz ti Ka lo csai Fru zsi ná nak, Vis nyei Ká -
roly nak, Le ki Fan ni nak, a Tár no ki Kô tö rô nek,
a Ma gyar Kö zút Nonp ro fit Zrt-nek, a Ba logh
Sán dor nak és Ked ves Csa lád já nak, Ja ku bik
Ág nes nek, a „Szü lôk a gyer me ke kért” ala -
pít vány nak, va la mint min den Ked ves se gí -
tô Szü lô nek és Nagy szü lô nek, hogy
együtt, össze fog va épít het tünk fel egy ilyen
jö vô be mu ta tó pél dát a gyer me kek nek.

„Játsz va a fenn tart ha tó sá gért,
mert a fenn tart ha tó ság nem já ték!”

KO VÁCS ALE XAND RA & WE I GERT PÉ TER

PRO JEKT KO OR DI NÁ TO ROK

Tisztelt Olvasók!
A Nyáregyházi Napsugár

Óvoda vezetôjének és az

óvoda dolgozóinak is 

szívügye a természet és

állatvédelem, ezért egy 

jobbító erôt képviselve az

országban szeretnénk 

egy olyan projektet meg-

valósítani, amivel tudunk

tenni a környezetünkért, 

és a gyermekeket is erre

tudjuk tanítani, buzdítani.

Ez egy olyan természet-

védelmi projekt, amilyen

Magyarországon még 

nem volt!
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ÖkoviFalu
Együtt építjük a jövôt!

M

ÓVODAI ÉLET ÓVODAI ÉLET



szí nes prog ra mok alatt a gye re -
kek meg is mer het ték az egész -
sé ges élet mód ki a la kí tá sá nak

szo ká sa it az akt ív sport já té kok, a táp -
lál ko zás rend sze res sé gén és vál to za tos -
sá gán ke resz tül.

Min den nap reg ge li tor ná val kezd -
tünk Le ki Fan ni irá nyí tá sá val, majd kö -
zös reg ge li ké szí tés kö vet ke zett. A Ma -
gyar Vö rös ke reszt Nyár egy há zi Alap -
szer ve ze té nek volt el nö ke, Re ich né Tal -
lá rom Györ gyi tá jé koz tat ta a gye re ke -
ket a Vö rös ke reszt mıkö dé sé rôl, lé nye -
gé rôl, majd kü lön fé le kéz mû ves tech ni -
kák kal a gyer me ki kre a ti vi tást ki ak náz -
va tár gyak ké szül tek a ta nul tak kal kap -
cso lat ban. If jú sá gi Vö rös ke resz te se ink
a seb kö tö zés tech ni ká it já té kos for má -
ban mu tat ták be.

Má so dik na punk az Egész ség je gyé -
ben zaj lott. A gye re kek el mon dá sa sze -
rint ez tet szett ne kik a leg job ban. Zöld -
ség szob ro kat ké szí tet tek, egész ség tesz -
tet töl töt tek ki. Ezen a na pon a ze ne ta -
ná ra ink és a ze ne is ko lás di á kok együtt -
mû kö dé sé vel kö zö sen éne kel tünk és
ze nél tünk. Majd pszi cho-szo ci ál is se -
gít ség nyúj tást tar tott La já né Ku ris Lo -
ret ta vé dô nô, aki ki hang sú lyoz ta a hi-

 gi é ni át. Ezen kí vül hasz nos ta ná csok kal
lát ta el a tá bo ro zó kat a nyá ri nya ra lás -
sal, stran do lás sal kap cso la tos ve szé -
lyek rôl. Ebé dünk is az egész sé ges táp -
lál ko zás nak meg fe le lô en ké szült, meg -
le pe té sünk re min den el fo gyott, a fi nom
sa lá ta és a ren ge teg gyü mölcs is.

Szer dán ki rán dul tunk Bu da pest re.
Vá rost néz tünk, és meg lá to gat tuk a
Rend ôr ség Mú ze u mát. A nagy me leg re
va ló te kin tet tel és a gye re kek igé nye it
fi gye lem be vé ve ha za fe lé fa gyiz tunk,
majd a Mo no ri Kis tói úti ját szó té ren
töl töt tük a dél után hát ra lé vô ré szét a
gye re kek nagy örö mé re.

Csü tör tö kön a fo lyo só ra ki te rí tett óri -
ás pap ír la pok ra raj zok ké szül tek az ed -
di gi él mé nyek rôl. Ez után el sô se gély -
nyúj tó alap is me re tek is mer te té se kö vet -
ke zett Kiss Ta más a Da ba si Men tô ál lo -
más dol go zó ja és a he lyi kép vi se lô-tes -
tü let tag ja köz re mû kö dé sé vel. Mé szá ros
Pál és Papp Tat ja na a Mo no ri Rend ôr ka -
pi tány ság mun ka tár sai szí ne sí tet ték tá -
bo run kat fog lal ko zá sa ik kal, mely so rán
a gyer me kek ki pró bál hat ták a ré szeg-
szem üve get, utá na Mé szá ros Pál is ko la -
rend ôrünk fel hív ta a fi gyel met a biz-
 ton sá gos köz le ke dés alap sza bá lya i ra.

Hossza san be szél tek a nyár ve szé lye i rôl.
Papp Tat ja na já té kos fel ada tok kal mu -
tat ta meg az in ter net ve szé lye it, majd
ujj le nyo ma to kat ké szí tet tek.

Dél után a he lyi Csa lád se gí tô szol gá -
lat mun ka tár sa Szöl lôsy At ti lá né Ibo lya
pszi cho-szo ci ál is se gít ség nyúj tás ról be -
szél ge tett gyer mek nyel ven a tá bo ro -
zók kal.

Utol só nap a Ma gyar Vö rös ke reszt
Nyár egy há zi Alap szer ve ze té nek If jú sá -
gi tag jai Ná ná si né Koncz Ág nes fel ké -
szí té sé vel be mu tat tak két bal ese ti szi -
mu lá ci ót, mely re min den dél után ké -
szül tek. Kö zö sen gya ko rol ták a sta bil
ol dal fek vés lé pé se it, a se bek el lá tá sát és
az új ra é lesz tést.

A tá bo ro zó gye re kek na gyon jól érez -
ték ma gu kat. Mint szer ve zôk úgy gon -
dol juk, hogy a fog lal ko zá sok kal szí ne sí -
tett na pok nem csak ar ra szol gál tak, hogy
a gye re kek fel ügye let alatt le gye nek míg
a szü lôk dol goz nak, ha nem se gí tet tek a
gyer me kek lel ki fej lô dé sé ben, szé le sí tet -
ték lá tó kö rü ket, sok új don sá got és hasz -
nos dol got ta nul hat tak az öt nap alatt.
Igye kez tünk min den gyer mek igé nyét
ki elé gí te ni, hogy a tá bor so rán úgy érez -
zék ma gu kat, mint ha ott hon len né nek, és
a sa já tunk ként sze ret get tük, óv tuk ôket.
Na pon ta több ször be szél get tünk, ját szot -
tunk ve lük. El mon dá suk sze rint a leg job -
ban az egész ség nap tet szett ne kik.

Gye rek száj:
– Mi kor lesz me gint egész ség nap?
– Jö vô re is el ho zol ide?
– Jö vô re is ka punk fa gyit?
– Olyan jó ide jön ni, mert itt gon dos kod nak 

ró lunk!
Ezek a mon da tok ma gu kért be szél -

nek, és a leg na gyobb kö szö net az egész
he tes mun ká ért.

Sze ret nénk meg kö szön ni min den tá -
mo ga tó nak a se gít sé get, Nyár egy há za
Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak és a
Ken ne di Alap nak a pénz be li hoz zá já ru -
lást. Kö szön jük az egész he tes ön zet len
se gít sé get a Nyár egy há zi Nyáry Pál Ál -
ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la ve ze té sé nek, min den dol go zó já -
nak és a szü lôi kö zös ség tag ja i nak, va -
la mint Or szág Mi hály And rás nak a
gyü mölcs fe la ján lást.

Jö vô re is sze ret nénk meg ren dez ni
ezt a nap köz is tá bort a nagy ér dek lô -
dés re, igény re és a gyer me kek nagy
örö mé re va ló te kin tet tel.

CZI RÁ NÉ BA ÁR KA TA LIN
A MA GYAR VÖ RÖS KE RESZT NYÁR EGY HÁ ZI

ALAP SZER VE ZE TÉ NEK EL NÖ KE

UPC Ma gyar or szág szep tem ber ben kezd te meg leg mo -
der nebb, szé les sá vú há ló za tá nak be kö té sét a nyár egy -
há zi ott ho nok ba. A fej lesz té sek ki vá ló mi nô sé gû in ter ne -

te lé rést biz to sí ta nak, és ez zel együtt a UPC szá mos olyan egyéb
szol gál ta tá sa is el ér he tô vé vált, me lyek a kor lá tok nél kü li szó ra -
ko zás kor sza kát hoz zák el Nyár egy há za la kó i nak.

A ki vá ló mi nô sé gû, nagy sáv szé les sé gû in ter net szol gál ta tás
na gyon gyors, akár 500 Mbit/sec le töl té si se bes sé get biz to sít a
fel hasz ná lók nak, ezál tal ön ma gá ban a bön gé szés is él ménnyé
vá lik. A na gyobb ada tát vi te li se bes ség meg könnyí ti a kap cso lat -
tar tást – nem sza ka do zik töb bé a hang on li ne te le fo ná lás nál,
vagy a kép a web ka me rás be szél ge té sek nél. Gyors ab ban be töl -
tôd nek a vi de ók, ha ma rabb le töl tôd nek a kü lön bö zô fáj lok, az -
az je len tô sen ké nyel me seb bé, ezál tal él ménnyé vá lik a hét köz -
na pi in ter net hasz ná lat. Ez nem csu pán az ott ho ni ki kap cso ló -
dás nál, szó ra ko zás nál jön jól, ha nem pél dá ul a táv mun ka te kin -
te té ben is tel je sen új táv la to kat nyit.

„A nyár egy há zi la ko sok a leg újabb UPC

Happy Ho me aján la tok kal és egyéb mi nô -

sé gi szol gál ta tá sok kal lép het nek be a kor -

lá tok nél kü li szó ra ko zás kor sza ká ba.” –
mond ta el Csá szár Zol tán, a UPC Ma gyar -
or szág Kft. üz let fej lesz té si igaz ga tó ja.

A sta bil és gyors in ter net és a rend kí vül
szé les – szá mos HD csa tor nát is tar tal ma -
zó – te le ví zi ós kí ná lat mel lett a UPC in no -
va tív szol gál ta tá sai is az elô fi ze tôk ren del -
ke zé sé re áll nak majd. Ezek kö zött több
olyan is akad, amely hez a di gi tá lis díj cso -
mag bir to ká ban, kü lön díj fi ze té se nél kül
jut hat nak hoz zá a fel hasz ná lók. A Wi-Free
szol gál ta tás Ma gyar or szá gon több szá ze -
zer, Eu ró pa-szer te pe dig több mil lió pon ton kí nál in gye nes Wi Fi
el érést. A Mû sor vissza né zô vel egy hé ten át le het vissza néz ni a
té vé mû so ro kat elô ze tes fel vé tel nél kül, va la mint el ér he tô vé vá -
lik a UPC Vi de o tár kí ná la ta is, amely egy komp lett vi de o té ká hoz
va ló hoz zá fé rést je lent, csu pán egyet len gomb nyo más sal.

A UPC szé les sá vú szol gál ta tá sa it azon ban nem csak ak kor él -
vez he tik a le en dô ügy fe lek, ha ott hon vagy az iro dá ban van nak.
A ve ze té kes szol gál ta tá sok mel lé ked vez mé nyes cso ma gá ron

vá laszt ha tó UPC Mo bil szol gál ta tá sok há ló za ton be lül kor lát lan
be szél ge tést tesz nek le he tô vé, a Fre e dom mo bil cso ma gok pe -
dig kor lát lan adat for gal mat kí nál nak. A mo bil cso ma gok mel lé
rá adá sul a leg mo der nebb ké szü lé ke ket, így pél dá ul az iP ho ne

mo del le ket is ked vez mé nyes fel té te lek kel
kí nál ja a UPC. A mo bi lin ter net se gít sé gé -
vel az ügy fe lek pe dig már ott ho nuk tól tá -

vol is meg néz he tik ked venc té vé mû so ra i kat, a UPC Ho ri zon Go
al kal ma zás sal.

A leg újabb fej lesz té sek rôl, to váb bi le he tô sé gek rôl, ked vez mé -
nyes bel épé si dí jak ról a UPC mo no ri, nagy ká tai és da ba si üz le -
té ben, a 1221-es te le fon szá mon és a www.upc.hu we bol da lon
is szí ve sen ad nak in for má ci ót a cég mun ka tár sai, va la mint ér -
té ke sí tô ik szem élye sen is fel ke re sik a há ló zat fej lesz tés ben érin -
tett te rü let la kó it.

A Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi Alapszervezete
Napközis Tábort rendezett 2017. június 26-30-ig a
Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola épületében.

A Nyáregyháza Fesztivál egyik legnépszerűbb programja 

a UPC emelőkosaras autója volt, amelynek segítségével sok

gyerek és felnőtt emelkedett a magasba, hogy onnan

gyönyörködhessen a kilátásban. Nemcsak azok számára 

nyíltak azonban új távlatok, akik vették a bátorságot 

a magaslati utazáshoz, hanem azoknak is páratlan 

élményben lehet részük, akik csatlakoznak a UPC szupergyors

hálózatához, amely immár Nyáregyházán is elérhető.
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VÖRÖSKERESZTES
NAPKÖZIS TÁBOR
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KÖZÖSSÉGI ÉLET EZ+AZ

Új távlatokat nyitott Nyáregyházán a UPC



meg nyi tó reg gel 9 óra kor kö -
szön té sek kel kez dô dött, majd
a pi li si gyü le ke zet Izsóp ka

(Izsóp az ár va csa lá nok csa lád já ba tar -
to zó nö vény) gyer mek kó ru sa Jan sik
Il di kó ve ze té sé vel kon cer tet adott,
me lyen kb. 30 gye rek kelt fel reg gel
ko rán, hogy csen gô hang já val az Urat
di csér ve rá han gol ja a gyü le ke ze tet az
Ur ral va ló együtt lét re, és örö möt
okoz zon ne künk.

A hang ver seny után szü net kö vet -
ke zett, ez alatt a gyü le ke ze ti ház
ud va rán fel ál lí tott sá tor alatt ven -
dé gül lát tuk a gye re ke ket, ve ze tô i -
ket és szü le i ket. Vi dá man szend vi -
cse zett, üdí tô zött az egész csa pat.

11 óra kor kez dô dött az is ten tisz -
te let. Sze ve ré nyi Já nos az Or szá -
gos Misszi ói Bi zott ság el nö ke tar -
tott elô adást, mely nek té má ja:
Misszi ói fel ada tok fel váll alá sa, el fo-
g adá sa Is ten ke zé bôl.

Az elô adó em ber kö ze li pél dák -
kal mu tat ta be, Is ten ho gyan hasz nál
fel em be re ket, gyer me ke ket misszi ói
ter vé nek vég hez vi te lé hez.

El ôször egy misszi o ná ri us or vos nô -
rôl Sár kány An gyal ká ról be szélt, aki a
kö zel múlt ban 89 éves ko rá ban hunyt
el. Gyó gyí tó mun ká já ban az is ten te len
em be rek éle tét és ha lál elôt ti áll apo tát
fi gyel te meg. Ta pasz ta la tai ar ra kény -
sze rí tet ték, hogy az iszá kos men tô
misszi ó ba foly tas sa to vább a gyó gyí -
tást. El ha tá roz ta, hogy tes ti leg, lel ki -
leg is gyó gyí ta ni fog.

Egész éle tét, egész sé gét, be teg sé gét
a misszi ó nak szen tel te. Raj ta ke resz tül
Is ten an gya li hi tet akart ad ni min den -
ki nek.

An gyal né ni egy szer csak ágy ban
fek vô be teg lett, ere je el fo gyott, ki csi
ma dár lett. Hosszú be teg sé ge alatt hi -

te erôs ma radt. Mo so lyog va fo gad ta a
lá to ga tó kat, imád ko zott a misszi ó ért,
Ma gya ror szá gért. Hi te volt, de egész -
sé ge nem. Mi kor meg halt na gyon hi -
ány zott, mert An gyal né ni va ló di an -
gyal volt so kak szá má ra.

Sok szor for dul elô, hogy az Úr kis -
gyer me ke ket hasz nál fel misszi ói
mun ká já hoz. Bib li á ból idé zett a lel -
kész – „Ha olya nok nem lesz tek, mint a
kis gyer mek sem mi kép pen nem jut tok be az
Is ten or szá gá ba”.

Sok szor meg tör tént, hogy a hit ta nos
gyer mek jut tat ta hit re az éde sany ját.
Volt olyan kis fiú, aki a ci gány misszi -
ó ban ta nult meg imád koz ni, es te az
ágyá ban sa ját sza va i val „be szélt” Is -
ten nel. Jé zus azt mond ja – „ilye ne ké az
Is ten or szá ga”.

Egy fi a tal ci gány fér fi 2 éves volt,
mi kor az ABC aj ta já ban hagy ta az
any ja, be ke rült a ci gány misszi ó ba,
most is ten hí vô gra fi kus.

A misszió Is ten em be re kért ví vott
har ca em be re ken ke resz tül. A haj lék -
ta la nok kö zött is sok a fel adat. Isz nak,
ci ga ret táz nak, ví zi pi pá ba te szik a dro -
got, és úgy szív ják be le a szer ve ze tük -
be. Bor zasz tó an ká ros. A hí vôk a te re -
pen van nak, se gí tik eze ket az em be re -
ket, oda men nek, ahol az em be rek él -

nek. Hogy bü dös van? Ak kor is! A fa -
ri ze us, az eli tis ta nem megy bü dös,
pisz kos, bé két len hely re, csak ma gá -
val tö rô dik.

Jé zus és a ta nít vá nyok is ál lan dón
te re pen vol tak. Nem le het bol dog az
az em ber, aki ben nincs hit és sze re tet.
A lel kész ma gá ról mond ta: „én sem
akar tam Is tent, Is ten akart en gem”.

Már ré gen nem vol tál temp lom ban?
Az nem le het kér dés, hogy hi ány zol.
Gyen gül a ke resz tyén ség ere je Eu ró -
pá ban, az em be rek el tá vo lod tak Is ten -
tôl. Az a baj, hogy lan gyos a hi tünk,
vagy sem mi lyen. Mi lesz ve lünk, erôt -
le nek kel, lan gyo sok kal? Az isz lám
erôs, oda szán ja még az éle tét is a hi té -

ért. Az erôs gyô ze del mes ke dik.
Is ten min den nél job ban sze re ti

az em bert, csak a bûnt nem sze -
re ti, ami ben fet reng. Ô mun kál -
ko dik, küzd ér tünk, még a musz -
lim vi lá gért is. A nyi tott szí vû
em be rek ma is kö ve tik ôt.

Új ra éle dô ke resz tyén ség van
Kí ná ban, Vi et nám ban, Dél Li ba -
non ban, Sza úd-Ará bi á ban, pe -
dig ül döz te tés, bör tön, ki fosz -
tott ság az osz tály ré szük. In di á -
ban, Eti ó pi á ban, Ni gé ri á ban, a

Fü löp-szi ge te ken pszi chi kai, fi zi kai
kín zá sok kal to rol ják meg a ke resz tyén
em be rek szer vez ke dé se it.

A misszi o ná ri u sok éle tük koc káz ta -
tá sá val a te re pen van nak, mert sza ba -
du lás csak Is ten meg tar tó ke gyel mé -
bôl van.

Sok an gyalt küld Is ten szá munk ra
is. A Bib lia ol va sá sa erô sít, az Ige te le

van ener gi á val, a Menny min den ere -
jé vel küzd ér tünk. Ke res sük az Urat,
amíg meg ta lál ha tó, az aj tó nyit va
van…

Az elô adás imá val zá rult, majd a pi -
li si ze ne is ko la nö ven dé ke i nek, ta ná ra -
i nak hang ver se nye mé lyí tet te el ben -
nünk az ér té kes mon da ni va lót.

A ze né ben cso dá la tos is te ni má dat
szállt az ég fe lé, mely ben sa ját lel künk
is be le ol vadt.

A hang ver seny vé gén kö szö net -
nyil vá ní tá sok ra ke rült sor. A pres bi -
té ri um aján dék kal kö szön te meg Li -
pót Zsolt nak az egy ház ban ki emel ke -
dô en vég zett szol gá la tát, és Ha che le -
va Lud mil la zon go ra ta nár nô nek a
kán to ri szol gá lat ba va ló díj ta lan be -
kap cso ló dá sát.

A gyü le ke ze ti ház ban fi nom ebéd
vár ta a részt ve vô ket, is mer ke dés sel,
be szél ge tés sel telt el az idô 4 órá ig. Ek -
kor át men tünk a Mû ve lô dé si ház ba,
ahol a Lut her cí mû film ve tí té sé re ke -
rült sor.

Ez zel az ün nep nap pal a re for má ció
500. év for du ló ját is ün ne pel tük kap -
cso lód va a dél elôt ti elô adás hoz.

A re for má ci ó ban tel je se dett ki Is ten
lé lek meg újí tó mun ká ja Lut her Már to -
non, és a töb bi re for má to ron ke resz -
tül. A re for má ci ó nak elé vül he tet len
ér té kei van nak, me lyek, mint a Szent -
írás át vé szel min den idô sza kot. A jö -
vô nem ze dé ké nek szük sé ge van is -
mer ni a nagy vál to zá sok fon tos sá gát.

Evan gé li kus nak len ni azt je len ti,
hogy a re for má to ri örök ség nek hor do -
zó ja, ápo ló ja, hir de tô je va gyok eb ben
a vi lág ban. Ez ar ra kö te lez, hogy a
Krisz tus ban ki je len tett Igét tart sam a
leg na gyobb ér ték nek.

Ben ne van re mény sé günk, a re for -
má to ri örök sé get kép vi sel ni kinccsé
ten ni, és meg él ni eb ben a vi lág ban. Ez
a mi kül de té sünk! A re for má ció nem
egy be fe je zett tör té net, egy fo lya mat,
amely nek nincs vé ge, min dig szük sé -
günk lesz re for má ci ó ra, igei me gú ju -
lás ra.

To váb bi vi gasz ta lá sunk az, ami vel a
jö vô bíz tat min ket, hogy Jé zus sze ret
és Is ten a mi Atyánk.

VESZ TEG IST VÁN NÉ

a ma ro san meg szû nik a pap ír ra írt, vagy nyom ta tott re cept, he lyét át ve -
szi a di gi tá lis for má jú e-re cept. No vem ber el se jé tôl ugyan is el in dul az új
rend szer. Az or vos szá mí tó gé pen rög zí ti, hogy a be teg nek mi lyen gyógy -

szert kell vá sá rol ni a pa ti ká ban. Er rôl egy pap írt nyom tat, fel írá si iga zo lás ként.

A pá ci ens két mó don kap hat ja meg szem élye sen a gyógy sze re it: Vagy a
chip kár tyás e-sze mé lyi vel és an nak kód já val megy, és így egy iga zol vánnyal
meg old ja, vagy a ha gyo má nyos sze mé lyi iga zol ványt és a TAJ kár tyát együtt
mu tat ja be, és ar ra kap ja meg
a fel írt sze re ket. Ha va la ki más
vált ja ki a be teg he lyett a gyó-
gy sze re ket, úgy ah hoz to vább -
ra is a pap ír ala pú re cept re
lesz szük ség.

A két fé le le he tô ség még egy
da ra big egy más mel lett mû kö -
dik majd. Az az le het a pap ír ra
nyom ta tott re cep tet is hasz -
nál ni és a pa ti ká ban elô hív ha -
tó di gi tá lis ver zi ót is.

A no vem be ri in du lást kö ve tô en még 2018 év vé gé ig kö te le zô lesz pap írt is
ad ni a be te gek nek, de utá na már csak ab ban az eset ben nyom tat az or vos,
ha er re a be teg kü lön meg ké ri.

Az új pa pí rok ha son ló ak lesz nek az ed di gi re cep tek hez, csak egy új vo nal kód
lesz majd raj tuk. A re cep tek to vább ra is bár hol be vált ha tó ak, ahogy az or szág
bár mely pa ti ká já ban az e-re cept alap ján is ki ad ják a sze re ket.

Az új rend szer nek lesz nek még to váb bi szol gál ta tá sai is. Pél dá ul a há zi or vos -
nál idô pon tot le het fog lal ni majd a szak or vo sok hoz. Az e-pro fil ra fel töl tik a le le -
te ket, be jegy zik a gyógy sze rér zé keny sé get, al ler gi át is. Az ada to kat így az or vo -
sok és gyógy sze ré szek is lát hat ják, de pél dá ul az asszisz tens nem néz het be le.

A rend szer ben lesz egy be te gek ál tal ke zel he tô rész, ahol kor lá toz hat ják,
hogy kik te kint het nek be le az ada ta ik ba. Egyes ese tek ben pe dig csak a sza k-
or vo sok lát hat ják a be teg re vo nat ko zó ada to kat. Élet ve szély ese tén ezek a kor -
lá to zá sok fel sza ba dít ha tó ak. A nap ló zást a be teg is lát ja majd és így nyo mon
kö vet he ti, hogy ki né zett be le a pro fil já ba.

Va la mennyi or vos lát hat ja majd, hogy a kol lé gá ja mi lyen baj ra mit írt fel.
El lenôriz he ti, hogy a pá ci ens ki vál tot ta-e a gyógy sze re it. A ku ta tá so kat is se -
gít he ti majd, mert ano nim mó don ada to kat kér het nek le a be te gek rôl.

Az új mód szer az idô sek nek okoz hat gon dot. A ré szük re ki bo csá tott, élet -
hosszig tar tó sze mé lyi iga zol vá nyok nem tar tal maz nak csi pet. Ha sze ret né nek
él ni a hat év re ki bo csá tott e-sze mé lyik nyúj tot ta könnyebb ség gel, kü lön igé -
nyel ni ük kell azt.

FOR RÁS: IN TER NET

2017. szeptember 30-án, 500 évvel a reformáció után 
missziói napot tartottunk. Az egész napos program
három helyszínen zajlott: a templomban, gyülekezeti
házban és a kultúrotthonban.

Az idôseknek gondot okozhat a régi személyi igazolvány. 
A rendszer már novemberben elindul.
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NYITOTT AJTÓT ADTAM ELÉD!
Missziói nap az evangélikus gyülekezetben

Jövô év végére eltûnik
a papírra írt recept,

jön az e-recept

HA

EGYHÁZI ÉLET EZ+AZ
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NYÁREGYHÁZA ANNO

meg em lé ke zés kö zép pont já -
ban az ott ta ní tó Bu csis há zas -
pár 50 évi mun ká já ra em lé kez -

tünk a szer ve zôk és a va la ha ott ta nu ló
di á kok kal együtt.

El ôször Or szág Ilon ka (Ge cser Já nos -
né) ol va sott fel egy meg sár gult Nép sza -
va új ság ból egy cik ket, amely Sza bó
Iré ne tol lá ból író dott. Arany dip lo más
pe da gó gus há zas pár „9000 gye rek ta ní -
tói” cím mel.

Ez után a je len lé vôk kö zül a leg ked ve -
sebb él mé nye ik rôl me sél tek a ta ní tó né ni -
vel vagy a ta ní tó bá csi val kap cso lat ban.
Majd egy per ces né ma fe lál lás sal em lé -
kez tünk a ta ní tó há zas pár ra és azok ra,
akik már nem le het tek kö zöt tünk.

A ta lál ko zó ra so kan el jöt tek. Jó volt
lát ni azo kat a di ák tár sa kat, akik kel már
hosszú évek óta nem ta lál koz tunk,
mert tá vol ra so dor ta ôket tô lünk az
élet. Volt mon da ni va ló ja min den ki nek,
szin te egy más sza vá ba vág tak a be szél -
ge té sek köz ben. (Tu dod? Em lék szel,
hogy is volt? …). Ami kor el fogy tak a
meg ko pott, de még tisz tán élô em lé kek,
fel vál tot ta a csen det egy tánc be mu ta tó,
ami vel a Ha gyo mány ôr zô Sze re tet cso -
port ked ves ke dett a ven dé gek nek.

Ez után fel csen dült a tal pa lá va ló,
amit Tisz tán La jos ze nész szol gál ta -
tott. Emel ke dett, vi dám han gu lat ban
telt a dél után. Min den ki na gyon jól
érez te ma gát. Tá vo zás kor az zal a re -

ménnyel bú csúz tunk, hogy lesz még
ta lál ko zás.

Kö szö net a szer ve zôk nek: Ta ró di Ró -
zsi ká nak, Mi sá nyi Ju li ká nak, Hu gyák
Ma ri ká nak, a Mi sá nyi há zas pár nak és
min den ki nek, akik hoz zá já rul tak eh hez
a nem min den na pi ta lál ko zó meg ren -
de zé sé hez.

Bú csú zó ul egy kö zös fény kép pel fo -
gunk em lé kez ni e nagy sze rû nap ra. A Bu -
csis há zas pár ra örök ké em lé kez ni fo gunk,
sír juk ra vi rá got he lyez tünk. Ér tük ok tó ber
22-én a Ró mai Ka to li kus temp lom ban
gyász mi sét szol gál tat tunk.

TISZ TE LET TEL A TA NÍT VÁ NYOK NE VÉ BEN:
GYAR MA TI LÁSZ LÓ I EGY KO RI TA NÍT VÁNY

2017. október 14-én a Kovács István
Mûvelôdési Házban évfolyam találkozót
szerveztünk az 1945 és 1969 között a
Szentimretelepi (régi nevén Felsô Szôlôvidéki)
Általános Iskolában tanuló diákok részére.

A Népszavában 1971. szeptember 24-én megjelent cikk
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Emlékeztünk…

A

KÖZÖSSÉGI ÉLET

1965

2017



RECEPTTÁR

pro jekt ered mé nye ként 4,5 mé ter szé les ség ben, 343
mé ter hosszon ke rült sor az asz falt bur ko lat ki ala kí tá sá ra,
mely ál tal könnyeb ben el ér he tô vé vál tak a Nyáry Pál

úton ta lál ha tó fôbb szol gál ta tá sok, a ke res ke del mi egy sé gek, il -
let ve a Má tyás ki rály úton men tén mû kö dô na gyobb lét szá mú
mun ka vál la lót fog lal koz ta tó cé gek is.

Az út épí tés mel lett sor ke rült jár da kap cso la tok ki ala kí tá sá ra,
zöld fe lü let ren de zés re, nö vény zet te le pí tés re, il let ve a csa pa -
dék víz-el ve ze tô ár kok is fe lú jí tás ra ke rül tek.

A pro jekt a Ma gyar Ál lam tá mo ga tá sá val va ló sult meg. A tá -
mo ga tás for rá sát a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um a „Pest me -

gye Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó ja 2014-2030 és Pest me gye

Te rü let fej lesz té si Prog ram ja 2014-2020 meg va ló sí tá sá hoz

nyúj tott cél zott pénz ügyi költ ség ve té si tá mo ga tás a Pest me gyei

fej lesz té sek” elô irány zat ból biz to sí tot ta.
A mun ká la tok ra 2017. szep tem ber 14. és ok tó ber 20. kö zött

ke rült sor. A ki vi te le zést a Vi a no va 87 Köz mû- és Út épí tô Zrt. vé -
gez te az en ged élyes ter vek és az egyéb vo nat ko zó elô írá sok
alap ján, a mû sza ki el le nôr fel ügye le te mel lett.

Kö szön jük la ko sa ink tü rel mét, és bí zunk ben ne, hogy a
kö vet ke zô évek ben – üte me zett mó don – ha son ló út fej -
lesz té sek va ló sul hat nak meg te le pü lé sün kön.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Ön kor mány za tunk 26,23 mil lió
Ft vissza nem té rí tendő tá mo -
ga tást nyert el az ön kor mány -
za ti tu laj do nú bel te rü le ti utak
szi lárd bur ko lat tal tör ténő 
ki épí té sé nek, fe lú jí tá sá nak és
kor szerűsí té sé nek előse gí té -
sé re ki írt pá lyá za ton, mely
összegből a Te mes vá ri út szi -
lárd bur ko lat tal tör ténő ki épí -
té sé re ke rült sor, össze köt ve a
már ko ráb ban fe lú jí tott Nyáry
Pál és Má tyás ki rály uta kat.
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A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kíván 
a Platán Fitness csapata!

Megújult környezetben, bôvült szolgáltatásokkal várjuk továbbra is régi és új vendégeinket.

Szilárd burkolatot kapott a Temesvári út
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HOZ ZÁ VA LÓK 4 SZE MÉLY RE
• 50 g mazsola
• 5 cl brandy
• 1 kisebb citrom
• 1 liter édeskés/muskotályos fehérbor
• 50 g cukor
• kisujjnyi fahéj
• 4-5 szem szegfûszeg
• 1 csillagánizs
• só
• 4 tojássárgája
• 1 ek. vaníliás pudingpor
• 1+1,5 dl tejszín
• 1/2 tasak habfixáló
• 1 tasak vaníliás cukor
• 4 citromfûbóbita

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A ma zso lát be áz tat juk a brandy be. A cit ro -

mot for ró fo lyó víz alatt meg mos suk, szá -
raz ra tö röl jük, sár ga hé já ból bur go nya há -
mo zó val le vá lasz tunk 4-6 kis ujj nyi szé les
csí kot, a lá bas ba ön tött bor ba dob juk. Hoz -
zá ad juk a cuk rot, a fa hé jat, a szeg fû sze get,
a csil la gá nizst és 1 csi pet sót, fel for ral juk,
az az for ralt bort ké szí tünk. Fe dô alatt 
10-15 per cig pi hen tet jük.

2. A to jás sár gá kat ha büst be csúsz tat juk, si -
má ra ke ver jük a pu ding por ral és 1 dl tej -
szín nel. Ap rán ként a to jás sár gák hoz szûr jük
a bort, majd gôz fö lé ál lít juk, és fo lya ma -
to san ke ver ve sû rû sö dé sig for ró sít juk. 
Né hány szem ki vé te lé vel be le for gat juk a
ma zso lát a brandy vel együtt, fe dô alatt
me le gen tart juk.

3. Tál alás elôtt a hab fi xá ló val és a va ní li ás
cu kor ral ke mény hab bá ver jük a ma ra dék
1,5 dl tej színt. A le vest erô le ve ses csé -
szék be vagy üveg tál kák ba szed jük. Két
egy más ba for ga tott evô ka nál lal na gyobb
ga lus ká kat szag ga tunk a tej szín hab ból,
ket te sé vel a le ves te te jé re ejt jük, és a fél -
re tett ma zso lá val, va la mint a cit rom fû bó bi -
ták kal dí szít ve me le gen kí nál juk. Hi de gen,
sôt va ní lia fagy lalt tal gaz da gít va is fi nom.

HOZ ZÁ VA LÓK 4 SZE MÉLY RE
• 2 ponty fi lé
• 1/2+1 cit rom • 2+2 evô ka nál olaj
• 4-8 zsá lya le vél
• 1-1 szál tár kony, ka kukk fû, zel ler zöld je, roz ma ring, 

men ta, ba zsa li kom, les tyán
• 5-6 szál pet re zse lyem
• 1 köz epes fej hagy ma • 4-5 ge rezd fok hagy ma
• 4 sze let fe hér szend vics ke nyér
• 1 ek. mus tár • 1 to jás sár gá ja
• só • szí nes bors
• né hány sa lá ta le vél • 1-2 pa ra di csom

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A hal fi lé ket le öb lít jük, le cse peg tet jük, bôr nél kü li ol da luk ra fek tet -

jük, bô rös ol da lu kat ge rin cük re me rô le ge sen, 1-1,5 cm tá vol sá got
tart va sû rûn be metsszük, az az be ir dal juk – ezál tal át vág juk az ap ró
Y szál ká kat, így azok a sü tés vé gé re csak nem el tûn nek. Mind két 
ol da lu kat meg lo csol juk 1/2 cit rom át szûrt le vé vel, majd le fed jük, és
15-20 per cig a hû tô ben pi hen tet jük.

2. A sü tôt elô me le gít jük 200 °C-ra. Ki bé le lünk alu fó li á val egy ak ko ra
sü tô e dényt, amek ko rá ban a két hal fi lé ké nyel me sen el fér. Meg -
ken jük 2 ek. olaj jal a fó li át, és az al já ra fek tet jük a meg mo sott 
zsá lya le ve le ket.

3. Az il la tos pap lan hoz a zöld fû sze re ket le öb lít jük, le ráz zuk ró luk a 
vi zet, le ve le i ket le csip ked jük. A hagy mát és a fok hagy mát meg há -
moz zuk, a zöld fû sze rek kel együtt nagy já ból fel ap róz zuk, az tán 
ap rí tó gép be szór juk, me gön töz zük 2 ek. olaj jal, pép pé tur mi xol juk,
vé gül tál ba szed jük. Az ap rí tó gép be tör del jük a ke nyér sze le te ket, 
fi nom mor zsá vá pör get jük. A zöld fû sze rek hez ad juk, vé gül össze dol -
goz zuk a mus tár ral, a to jás sár gá já val, 1/2 cit rom re szelt hé já val,
só val és fris sen ôrölt bors sal.

4. A hal fi lé ket szá raz ra tö röl get jük, mind két ol da lu kat meg hint jük 
só val és ôrölt szí nes bors sal, majd csu pasz ol da luk kal le fe lé 
a sü tô e dény be, a zsá lya le ve lek te te jé re fek tet jük. Bô rös ol da lu kat
vas ta gon meg ken jük a fû sze res pép pel úgy, hogy ke rül jön be lô le 
az ir da lá sok ba is. Be tesszük a sü tô be, és eny he pi ru lá sig süt jük
(15-20 perc).

5. A hal fi lé ket hosszú kás tál ra emel jük, sa lá ta le ve lek kel, pa ra di csom-,
va la mint cit rom ge rez dek kel dí szít jük, kör be szór juk né hány szem szí -
nes bors sal, és azon nal tá lal juk. Pet re zsely mes vagy sült bur go nya,
pá rolt zöld ség, ve gyes sa lá ta il lik hoz zá.

6. (Friss zöld fû sze rek hí ján hasz nál hat juk 2-2 csi pet szá rí tott vál to za tu -
kat is. A szá rí tott fû sze re ket ön töz zük meg 3-4 evô ka nál fe hér bor ral
vagy víz zel, hogy fel pu hul ja nak, és hagy juk 10-15 per cet áll ni.)

ZÖLDFÛSZERES PONYTFILÉMAZSOLÁS BORLEVES



1590 Ft
kedvezmény 

20%

1450 Ft
kedvezmény 

20%
1125 Ft

kedvezmény 

20%
120 Ft
kedvezmény 

20%

1450 Ft
kedvezmény 

20%

1490 Ft
kedvezmény 

40%

1690 Ft
kedvezmény 

15%

1850 Ft
kedvezmény 

15%

4990 Ft
kedvezmény 

15%

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


