


A diákok mûsora az 
Összetartozás Napján

Du lux Let’s Co lo ur pá lyá za tán nyer tes is -
ko la a he lyi kö zös ség rész vé te lé vel fes tet -
te ki az is ko la au lá ját, va la mint föld szin ti

és eme le ti fo lyo só it. A több, mint 70 ön kén tes kö -
zött sze re pel tek szü lôk, pe da gó gu sok és volt di á -
kok is, akik vi dám han gu lat ban, pél da ér té kû
össze fo gást be mu tat va vet tek részt az ese mé nyen.

A pá lyá za ti tá mo ga tás nak és a he lyi össze fo gás -
nak kö szön he tô en a gye re kek szep tem ber tôl egy
mo dern, kre a tív kör nye zet ben kezd he tik majd a
tan évet, amely re mél he tô en ja vít ja hét köz nap ja ik
han gu la tát és ta lán a tel je sít mé nyü ket is.

A Let’s Co lo ur Egye sü let kép vi se lôi is elé ge det -
ten tá voz tak, és nagy ra ér té kel ték a nyár egy há zi -
ak lel ke se dé sét és ki emel ke dô ak ti vi tá su kat.

LET’S CO LOR EGYE SÜ LET

ho gyan ko ráb bi szá munk ban hírt ad tunk ró la, a Hô sök te -
rén ál ló I. vi lág há bo rús em lék mû fel újí tá sá ra ön kor mány -
za tunk 1.500.000 Ft vissza nem té rí ten dô pá lyá za ti tá -

mo ga tás ban ré sze sült. An nak ér de ké ben, hogy a fe lú jí tott em -
lék mû vel az el huny tak em lé ke elôtt mél tó mó don
tisz te leg jünk, a te le pü lés Kép vi se lô-tes tü le te kö zel
900 ezer Ft sa ját for rást is biz to sí tott a meg va ló sí -
tás hoz. Így a meg lé vô em lék mû hely re ál lí tá sán túl
an nak kör nye ze te is meg újul ha tott.

A mun ká la tok so rán a ki vi te le zô meg tisz tí tot ta a
mû kô fe lü le te ket, át fa rag ta a két ka to nát és pó tol -
ta azok hi ány zó ré sze it, át csi szol ta és át fa rag ta a
tu rul ma da rat, fe lú jí tot ta az obe lisz ken lé vô kar do -
kat és ba bér ko szo rú kat, meg tisz tí tot ta a már vány -
táb lá kat, be vés te a hi ány zó ne ve ket. A ne vek pót -
lá sa so rán új már vány táb la, to váb bá mész kô bôl újon nan ké szí -
tett Ma gyar or szág cí mer is el he lye zés re ke rült. A ré gi zász ló tar -
tó kat és zász ló kat újak ra cse rél tük.

Az em lék mû kö rül tér kö ve zés ké szült, a meg lé vô vi a co lor fe -
lü let mind két old alá ra pe dig vi rá go kat ül tet tünk. Az em lék mû
elôtt két örök mé csest he lyez tünk el, amely hez áram vé te li le he -

esz jár Mó ni ka és Öh ler Bar ba ra kris tály tisz tán zen gô nép dal -
cso kor ral, Czi ra Ger gô szí nes elô adás mód já val, egy szép ma -
gyar me sé vel ér de mel te ki a szûn ni nem aka ró vas tap sot.

A Grá cia he ge dût rió fer ge te ges kon cert je után Mé szá ros Sán dor pol -
gár mes ter úr kö szön töt te az ün ne pel te ket. Be szé dé ben ki emel te,
hogy tisz te let és el is me rés jár mind annyi uk nak azért az ál do za tos és
fe le lôs ség tel jes mun ká ért, mely nek nyo ma lát ha tat -
la nul is ott van a min den na pok ban.

Pe da gó gu sa ink, or vo sa ink, kö zal kal -
ma zot ta ink és hi va ta li köz tiszt vi se lô ink
olyan fon tos hi va tást vé gez nek, amit
nem le het elég gé és nem le het elég -
szer meg kö szön ni. Az egyik leg ne he -
zebb fel ada tot vál lal ják nap mint nap:
em be rek kel, em ber tár sa ink kal fog lal -
koz nak. Ok ta tá suk kal-ne ve lé sük kel,
egész sé gük kel, ügyes-ba jos hi va ta los
dol ga ik kal – tu laj don kép pen vé gig kí sér ve az em -
ber egész éle tét.

Ezt a mun kát igye ke zett ön kor -
mány za tunk e kö zös ün nep ség gel és
egy es te béd del meg kö szön ni,
mely nek el fo gyasz tá sát kö ve tô -
en a részt ve vôk jó han gu la tú
be szél ge té sek kel zár ták a na pot
és a ta va lyi al ka lom óta el telt évet.

tô ség is ki a la kí tás ra ke rült. Hogy a Hô sök te ré re lá to ga tók meg -
pi hen hes se nek, az em lék mû kör nye ze té ben pa do kat is el he -
lyez tünk. Az éj sza kai lát ha tó ság ér de ké ben az em lék mû vet ref -
lek to rok kal vi lá gít juk meg.

Az át adá sá ra 2017. má jus 28-án, va sár nap
16.00 óra kor ke rült sor a Hô sök te rén. Be szé det
mon dott Po gá csás Ti bor ön kor mány za ti ál lam tit -
kár, Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter, Ma szel Lász -
ló al pol gár mes ter. Az egy há zak ré szé rôl a fe lú jí tott
em lék mû vet Var ga Sán dor ka to li kus plé bá ni ai
kor mány zó, Ke le men Nor bert re for má tus és
Sel mec zi La jos evan gé li kus lel kész ál dot ták meg.
Az el hunyt hô sök em lé ke elôtt tisz te leg ve az át -
adá son ko szo rút he lyez tek el az ön kor mány zat
mel lett az egy há zak kép vi se lôi, több ci vil szer ve -

zet, il let ve ma gán sze mé lyek is.
Ne fe led jük, hogy a vi lág há bo rúk ban ele sett nyár egy há zi hô sök -

nek ma is él nek le szár ma zot tai a kö zség ben. Re mé nye ink sze rint
az el huny tak nak em lé ket ál lí tó osz lop éb ren tart ja a he lyi ek em lé -
ke ze tét, hoz zá já rul ér té ke ink és tör té nel münk erô sí té sé hez.

MA SZEL LÁSZ LÓ I AL POL GÁR MES TER

A Ko vács Ist ván Művelődé si Ház ban jú ni us vé gén 
kö zös ün nep ség ke re té ben kö szön töt tük te le pü lé sünk
köz tiszt vi selőit, egész ség ügyi dol go zó it, pe da gó -
gu sa it és az ő mun ká ju kat se gítő al kal ma zot ta kat.
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mó do sí tás alap ján a 2017.07.01.
után meg va ló su ló leg fel jebb 32
mm át mé rô jû ivó víz-, il let ve a

leg fel jebb 160 mm át mé rô jû szenny -
víz-be kö tés ese tén díj men te sek az
aláb bi té te lek:
– az igény be je len tés el bí rá lá sa,
– terv egyez te tés, adat egyez te tés vagy

en nek meg fe le lô szol gál ta tás,
– a be kö té si víz mé rô és an nak fel sze -

re lé se (anyag és mun ka díj),

– a nyo más- és víz tar tá si pró ba el-
 vég zé se.

Min den más a be kö tés sel kap cso la tos
dí jat (ter ve zés-en ged élyez te tés, bon tás-
hely re ál lí tás, föld mun ka vég zés, anyag
és mun ka díj) a meg ren de lô nek meg
kell fi zet nie!

Vál to zás még, hogy a tör vény mó do sí -
tás sal érin tett (ivó víz be kö tés ese tén

max. 32 mm, szenny víz be kö tés ese tén
max. 160 mm) új be kö tés ese tén a nem
la kos sá gi fel hasz ná lók nak (pl. vál lal -
ko zá sok nak) sem kell meg fi zet ni a
ví zi köz mû-fej lesz té si hoz zá já ru lás dí -
ját. (Ilyen dí jat a la kos sá gi fo gyasz tók -
nak ed dig sem kel lett fi zet ni ük.)

A ví zi köz mû-fej lesz té si hoz zá já ru lás
nem ke ve ren dô össze a ví zi köz mû tár su -
lat nak fi ze ten dô ér de kelt sé gi hoz zá já ru -
lás sal, me lyet a víz gaz dál ko dás ról szó ló
1995. évi LVII. tör vény IX. fe je ze te sza -
bá lyoz. A tár su la ti ér de kelt sé gi hoz zá -
já ru lást a to váb bi ak ban is vál to zat la nul
fi zet ni kell!

kép vi se lô-tes tü let dön té sé nek meg fe le lô en a Má tyás ki rály út ga ran -
ci á lis ja ví tá sá val egyi dô ben – mely re a ta va lyi hi bás tel je sí tés mi att
volt szük ség – meg tör tént az út sze gély kö ve zé se, ez zel 6 mé ter re tör -

té nô szé le sí té se is. Er re azért volt szük ség, mert az út sza kaszt át kí ván juk ad -
ni a Ma gyar Kö zút ke ze lé sé be, ki vált va ez zel a Nyáry Pál és az Ady End re utat
– ezek ön kor mány za ti fenn tar tás ba ke rül né nek.

A sze gé lyek kö zé át la go san +4 cm ko pó ré teg ke rült, ennyi vel vas ta gabb
lett az út pá lya. A szük sé ges asz falt mennyi sé get a ki vi te le zô biz to sí tot ta, az
ön kor mány zat pe dig a sze gé lye zést fi nan szí roz ta.

Rossz ál la pot ban lé vô föl dút ja ink sta bi li zá lá sá ról is dön töt tünk. Ha ma ro san
meg kez dô dik a kö vet ke zô utak tört be ton nal tör té nô meg erô sí té se: Köl csey
Fe renc út (1080 m); Köl csey-köz, Pos ta kö rü li bel sô út (150 m); Arany Já nos
ut ca (510 m); Tol di ut ca bel te rü le ti sza ka sza (415 m); Pe ter di ut ca (305 m);
Ha rang ut ca (168 m). Össze sen 2800 m3 anyag ke rül be dol go zás ra. A be ru há -
zás sa ját for rás ból tör té nik, és kö zel 24 mil lió fo rint ba ke rül majd. A ká ro lyi te le -
pi be ve ze tô út sta bi li zá lá sá ra pá lyá za tot nyúj tot tunk be, mely nek bí rá la tát vár juk.

A Te mes vá ri út asz fal to zá sá ra 26 mil lió fo rint tá mo ga tást nyer tünk, a mun -
ká la tok 1-2 hó na pon be lül meg kez dôd het nek.

A to váb bi út fel újí tá sok ról a kö vet ke zô évi költ ség ve tés ter ve zé se kor dön tünk,
és fo lya ma to san fi gye lem mel kí sér jük az er re a cél ra ki írt pá lyá za to kat (is).

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú
törvény 55/H. § módosítása alapján 2017. július 1-jétôl új
elôírások érvényesek a közmûbekötések díjaira vonatkozóan.
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2017. áp ri lis 25.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a Mo no ri Hi va tá sos Tû zol tó-
pa rancs nok ság 2016. évi te vé keny sé -
gé re vo nat ko zó be szá mo ló ját.

• el fo gad ta a te le pü lés ké pi ar cu la ti ké zi -
könyv el ké szí té se ér de ké ben szük sé ges
Part ner sé gi Egyez te té si Sza bály za tot.

• dön tött a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ál tal
meg hir de tett Köz gyûj te mé nyek Kol lé gi u -
ma cím zett pá lyá za ti fel hí vá sá ra pá lyá -
zat be nyúj tá sá ról a Köz sé gi Könyv tár
esz köz fej lesz té se, kor sze rû sí té se, va la -
mint a 2017. évi Nyár egy há za Fesz ti vál
köz mû ve lô dé si és kö zös sé gi prog ram ja -
i nak meg ren de zé se ér de ké ben.

• dön tött a „Kör nye zet tu da tos Óvo dá ért”
Ala pít vány lét re ho zá sá ról és el fo gad ta
an nak ala pí tó oki ra tát.

• a UPC-Nyár egy há za op ti kai há ló zat fej -
lesz tés I. üte mé nek meg va ló sí tá sá hoz
meg ad ta a tu laj do no si és kö zút ke ze lôi
hoz zá já ru lást.

2017. május 30.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta az ön kor mány zat 2016. évi
gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi fel -
ada ta i nak el lá tá sá ról szó ló be szá mo lót.

• el fo gad ta a 2016. évi bel sô el le nô ri te vé -
keny ség rôl szó ló össze fog la ló je len tést.

• el fo gad ta a 2016. évi költ ség ve tés vég -
re haj tá sá ról szó ló ren de le tet.

• igaz ga tá si szü net el ren de lé sé rôl dön -
tött, mely nek alap ján a Pol gár mes te -
ri Hi va tal 2017. au gusz tus 14-18. és
2017. de cem ber 22-29. nap ja in zár -
va tart.

• dön tött a Köl csey út, a Köl csey-köz, az
Arany Já nos ut ca, a Tol di ut ca bel te rü -
le ti sza ka sza, a Pe ter di ut ca, va la mint
a Ha rang ut ca sta bi li zá lá sát szol gá ló
út ja ví tá si mun kák el vé gez te té sé rôl.

• dön tött 19 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.

2017. június 15.

A Kép vi se lô-tes tü let

• hoz zá já rult ah hoz, hogy a Nyár fa Kft.
be sze rez zen egy LDW-304G2 tí pu sú
kist rak tort fel ada ta i nak el lá tá sá hoz.

• a Nyár egy há za köz igaz ga tá si te rü le té re
vo nat ko zó Ke rék pár for gal mi Há ló za ti
Terv, va la mint a Ke rék pá ros út vo nal út -
épí té si, for ga lom tech ni kai és fel szí ni
csa pa dék víz el ve ze té si ter vek el ké szí té -
sé vel meg bíz ta a leg ala cso nyabb össze -
gû el len szol gál ta tást tar tal ma zó aján la -
tot be nyúj tó TAN DEM Mér nö ki ro da Kft-t.

• dön tött a Nyár egy há zi Nyáry Pál Ál ta lá -
nos Is ko la épü le té ben ta lál ha tó, köz ét -
kez te tést biz to sí tó kony ha fej lesz té sé -
re vo nat ko zó pá lyá zat be nyúj tá sá ról.

2017. július 4.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta 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, a Nyár egy há zi
Pol gár ôr és Ön kén tes Tû zol tó Egye sü -
let köz biz ton sá gi te vé keny sé gé rôl, a fa -
lu gaz dász te vé keny sé gé rôl, va la mint a
ha tó sá gi ál lat or vos Nyár egy há za ál lat -
egész ség ügyi hely ze té rôl szó ló be szá -
mo ló ját.

• a te le pü lés ké pi ar cu la ti ké zi könyv, va -
la mint a te le pü lés ké pi ren de le tet ter ve -
ze té nek el ké szí té sé re vo nat ko zó ár -
aján la tok kö zül a Ca tu mi na Stu dio Bt.
aján la tát fo gad ta el.

• dön tött ar ról, hogy tár sult tag ként lét re -
hoz za a Du na-Ti sza kö zi Hul la dék gaz -
dál ko dá si Ön kor mány za ti Tár su lást.

• a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal
kli ma ti zá lá sá ra vo nat ko zó ár aján la tok
kö zül a Kyne tic Energy Kft. aján la tát fo -
gad ta el.

2017. július 13.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a Nyár egy há zi Sport klub
Egye sü let tel kö ten dô együtt mû kö dé si
meg áll apo dást.

2017. július 25.

A Kép vi se lô-tes tü let

• Ko vács né Ma szel An na pá lyá za tát el fo -
gad ta, és 2017. au gusz tus 1. nap já tól
2022. jú li us 31. nap já ig ter je dô idô -
szak ra meg bíz ta a Nyár egy há zi Nap su -
gár Óvo da ve ze té sé vel.

• a Te mes vá ri út bur ko la tá nak fel újí tá sá -
ra vo nat ko zó ár aján la tok kö zül a Vi a no -
va 87 Köz mû- és út épí tô Zrt. aján la tát
fo gad ta el.

• dön tött ar ról, hogy a nyár egy há zi egész -
ség ügyi ala pel lá tó-rend szer inf rast ruk tu -
rá lis fej lesz té se ér de ké ben az „Ön kor -
mány za ti tu laj do nú egész ség ügyi ala pel -
lá tást nyúj tó in téz mé nyek fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sa Pest me gyé ben” cí mû
ki írás ra pá lyá za tot nyújt be.

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

SÉ REL MEK A PSZI CHI ÁT RI ÁN

Ha csa lád tag ja, ba rát ja, is me rô se, hoz zá tar to -
zó ja jo ga it meg sér tet ték a pszi chi át ri án, je lez -
ze pa na szát az aláb bi el ér he tô sé ge ken.
Ala pít vá nyunk több mint 20 éve biz to sít in gye -
nes jog se gély szol gá la tot azok szá má ra, aki ket
sé re lem ért a pszi chi át ri ai ke ze lé sük so rán.

Ál lam pol gá ri Bi zott ság 
az Em be ri Jo go kért Ala pít vány

Cím: 1461 Bu da pest, Pf.: 182.

Te le fon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-ma il: pa nasz@cchr.hu

Min den in for má ci ót bi zal ma san ke ze lünk!

PSZI CHI ÁT RI AI SZE REK 
VI SEL KE DÉ SI PROB LÉ MÁK RA?

Ha gyer me ke „ta nu lá si prob lé má ra” vagy „vi -
sel ke dé si rend el len es ség” mi att pszi chi át ri ai
sze re ket szed, és úgy ér zi, hogy a gyer mek ál -
la po ta sem mit sem vál to zott vagy rosszab bo -
dott emi att, ke res se az Ál lam pol gá ri Bi zott ság
az Em be ri Jo go kért Ala pít ványt. Az ala pít vány -
tól in gye nes tá jé koz ta tó ki ad vány is kér he tô a
hi pe rak ti vi tás té má já ban.

Cím: 1461 Bu da pest, Pf.: 182.

Te le fon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-ma il: in fo@cchr.hu

Min den in for má ci ót bi zal ma san ke ze lünk!

www.em be ri jo gok.hu

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

70 éve sek: 
Czira Ferencné
(sz. Váraljai Julianna) .............. április 3.
Kerekesné Bacskai Edit ........... április 9.
Máté Jánosné
(sz. Lovcsányi Mária)............. április 27. 
Csekô Lajosné
(sz. Kusdra Eszter)................ május 30.
Kováts Ferenc Jánosné
(sz. Urbán Éva)....................... június 3.
Gendur László ...................... június 21.
Princz Mihály........................ június 21.

75 évesek:
Simon Istvánné
(sz. Márkus Éva)..................... április 2.
Pergel József .......................... május 1.
Hugyecz Pálné
(sz. Kondella Mária).............. május 31.
Czakó Ferencné
(sz. Horváth Mária) ................. június 7.
Princz István Jánosné
(sz. Krajnyák Ilona) ............... június 25.

80 évesek:
Sztahó Jánosné
(sz. Sáránszki Anna)................ április 2. 
Ficsor Józsefné
(sz. Jeruska Katalin).............. április 13.
Pjeczka Pálné
(sz. Rácz Margit) .................. április 14.
Macskási Jánosné
(sz. Kerekes Terézia Julianna) június 23.

85 éves:
Kenéz Ernôné
(sz. Szabó Magdolna)............ április 26.

91 éves:
Orlik László............................. április 8.

94 éves:
Nagy János ............................ június 9.

96 éves:
Fajka Jánosné
(sz. Lehóczki Ilona Katalin) .... május 20.

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

HÁZASSÁGOT KÖT ÖTTEK:

Fetter Attila Dávid 
és Hegedüs Erzsébet............... április 29.
Szalai Tamás 
és Tóth Anna ......................... május 12.

(2017. ÁPRILIS 1-TÔL 2017. JÚNIUS 30-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

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

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

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Skrek Péter és Bernáth Erika fia
Péter................................. április 4.

Fazekas Zoltán és Csiló Alexandra leánya
Fanni ............................... április 15.

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

Brtka Gábor és Kinder Anikó leánya
Dóra ................................ április 20.

Pajkos Zoárd és Vanka Vivien fia
Viktor .............................. április 24.

Bernáth József és Bajza Gabriella fia
József Nolen ................... május 11.

Lénárth Ferenc és Kancsár Klára fia
Bence Noel ..................... május 24.

Fetter Attila Dávid 
és Hegedüs Erzsébet leánya

Odett .............................. június 12.
Molnár László és Szalay Brigitta fia

Kristóf Csongor ............... június 12.
Epres Lajos és Vastag Csele Írisz leánya

Bella Flóra ...................... június 22.

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:

Licz János Miklós ........................... (63)
Hallgas Istvánné
(sz. Bernula Márta) ........................ (71)
Fodor Józsefné
(sz. Baár Etelka Terézia) ................. (75)
Fajka Pál....................................... (68)
Szemerédi István ........................... (56)
Bori Pálné
(sz. Várkonyi Julianna).................... (79)
Szabó József Jánosné
(sz. Bernula Ilona) ......................... (89)
Miczkó Sándorné
(sz. Serfôzô Etelka Eszter) .............. (83)
Sztojka Mária ................................ (65)
Kós Jánosné
(sz. Benedek Erzsébet)................... (84)

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!

Fazekas Fanni

Veres László

te le pü lés fej lesz té si kon cep ci ó ról, az in teg rált te le pü -
lés fej lesz té si stra té gi á ról és a te le pü lés ren de zé si esz -
kö zök rôl, va la mint a te le pü lés kép vé del mé rôl szó ló

jog sza bá lyok ban fog lal tak alap ján Nyár egy há za Nagy köz ség
Ön kor mány za ta meg kez di a Te le pü lés ké pi Ar cu la ti Ké zi -
könyv és a te le pü lés ké pi ren de let ké szí té sét.

Ezú ton hív juk a la kos sá got, in gat lan tu laj do no so kat a Te le pü -
lés ké pi Ar cu la ti Ké zi könyv és a te le pü lés ké pi ren de let elô -
ze tes tá jé koz ta tá si sza ka szá ban tar tan dó la kos sá gi fó rum ra,
mely nek idô pont ja:

2017. au gusz tus 24., CSÜ TÖR TÖK 17.00 óra

hely szí ne:
Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal, Ta nács ko zó te rem

(2723 Nyár egy há za, Nyáry Pál út 37.)

A ké zi könyv cél ja meg ha tá roz ni a te le pü lés ké pi jel lem zô ket,
a te le pü lés ké pi szem pont ból egy más tól jól el kü lö nü lô te le -
pü lés ré sze ket, a te le pü lés kép mi nô sé gi for má lá sá ra vo nat ko -

zó ja vas la to kat, va la mint a te le pü lés kép hez il lesz ke dô épí té -
sze ti ele me ket, be épí té si váz la to kat, hogy ezál tal irányt mu -
tas son az épít te tôk nek.

A te le pü lés ké pi ren de let az épí té si te vé keny ség gel érin tett
épít mé nyek te le pü lés kép hez va ló il lesz ke dé sét biz to sí tó
anyag hasz ná la tá ra, tö meg for má lá sá ra, hom lok za ti ki ala kí tá -
sá ra és a zöld fe lü le tek ki a la kí tá sá nak mód já ra; a te le pü lés ké -
pi szem pont ból meg ha tá ro zó te rü le tek re; a he lyi épí té sze ti
örök ség egye di és te rü le ti vé del mé re, vé det té nyil vá ní tá sá ra
és a vé dett ség meg szün te té sé re; va la mint a rek lá mok, rek -
lám hor do zók, cé gé rek és egyéb mû sza ki be ren de zé sek el he -
lye zé sé re és al kal ma zá sá ra, il let ve ti lal má ra vo nat ko zó te le -
pü lés ké pi kö ve tel mé nye ket tar tal maz.

A ké szü lô do ku men tu mok kal kap cso lat ban vár juk elô ze tes
ész re vé te le i ket, ja vas la ta i kat a fó ru mon, vagy írás ban 2017.
au gusz tus 21-ig a pol gár mes ter nek cí mez ve pos tai úton
(2723 Nyár egy há za, Nyáry Pál út 35.), vagy e-ma il ben a
pol gar mes ter@nya regy ha za.hu cím re.

A Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri -
um az ön kor mány zat „Fenn -

tart ha tó köz le ke dés fej lesz tés

Pest me gyé ben” c. fel hí vá sá ra
be nyúj tott „Ke rék pá ros köz le ke dés fej lesz tés Nyár egy há -
zán” c. pá lyá za tát 263 466 000 Ft össze gû tá mo ga tás ra
ér de mes nek ítél te.

A ter vek sze rint az ön kor mány zat össze sen 3 812 m
hosszú sza ka szon va ló sít meg fej lesz té se ket. Bel te rü le ten
nyi tott ke rék pár sáv lé te sül, Al só- és Fel sô nyá regy há za kö zött
pe dig az út ki szé le sí té sé vel, zá ró vo na lon kí vü li sáv ban tör tén -
het majd a ke rék pá ros köz le ke dés. A fej lesz tés nek kö szön he -
tô en könnyeb ben el ér he tô vé vál nak a köz in téz mé nyek,
a mun ka he lyek, il let ve a fôbb köz- és ke res ke del mi szol gál -
ta tá sok.

Egyéb, köz le ke dés biz ton sá got se gí tô lé te sít mé nyek is épül -
nek: a fa lu köz pont ban a for ga lom von zó lé te sít mé nyek mel lett
pár hu za mos gép jár mû par ko lók, a busz me gál lók kö ze lé ben
ke rék pár tá ro lók épül nek. A Kasz ner Mar git Mú ze um elôtt
au tó busz öböl, Fel sô nyá regy há zán pe dig gya lo gos át ke lô hely
ke rül ki a la kí tás ra.

Bí zunk ben ne, hogy a fej lesz tés ré vén egy re töb ben vá laszt ják
majd a ke rék pá ros köz le ke dést, s ezál tal egy egész sé ge sebb
élet mó dot.

A nem zet gaz da sá gi mi nisz ter dön té se alap ján te le pü lé sünk
26 233 063 Ft ál la mi tá mo ga tást nyert el a Te mes vá ri út
szi lárd bur ko lat tal tör té nô ki épí té sé re, amely hez az ön kor -
mány zat to váb bi 1 380 688 Ft sa ját for rást biz to sít. A meg -
va ló sí tás ra az idei év ben ke rül sor.

A fej lesz tés 4,5 mé ter szé les ség ben, 343 mé te res sza ka szon
va ló sul meg, össze köt ve a már ko ráb ban fe lú jí tott Nyáry Pál és

Má tyás ki rály utat. A pá lyá zat ban elônyt je len tett, hogy a Te -
mes vá ri út kap cso la tot te remt a fa lu köz pont és a Má tyás ki rály
úti gaz da sá gi te rü le tek kö zött.

Az út épí tés mel lett sor ke rül 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 té sé re, és a
csa pa dék víz-el ve ze tô ár kok is fe lú jí tás ra ke rül nek.

Az út fej lesz té se po zi tív ha tás sal le het a ke rék pá ros köz le ke -
dés re is: a nyi tott ke rék pár sáv val ki épü lô te le pü lés köz pont irá -
nyá ból a Má tyás ki rály úti mun ka he lyek könnyeb ben, rö vi debb
út vo na lon és biz ton sá go sab ban meg kö ze lít he tô ek lesz nek a Te -
mes vá ri úton ke resz tül.

Nyár egy há za Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta – a Pest Me gyei
Könyv tár tá mo ga tá sá val – idén
má jus ban ké rel met nyúj tott be

a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ál tal meg hir de tett „Köz gyûj te mé nyek

Kol lé gi u ma” cím zett pá lyá za ti fel hí vá sá ra. A Tá mo ga tó dön té se
alap ján az ön kor mány zat 3 500 000 Ft vissza nem té rí ten dô
tá mo ga tást nyert el a Köz sé gi Könyv tár esz köz fej lesz té sé -
re és kor sze rû sí té sé re.

A pro jekt ke re té ben meg újul a könyv tár bel sô kör nye ze te,
az áta la kí tás sal ké nyel me sebb és han gu la to sabb te ret szol gál -
tat va az ol va sók, lá to ga tók szá má ra. A meg va ló sí tás so rán új
köny ves pol co kat, áll vá nyo kat, asz ta lo kat és szé ke ket he -
lye zünk el az ol va só szo bák ban, va la mint a könyv tár al kal mas sá
vá lik ki sebb ren dez vé nyek, író-ol va só ta lál ko zók, kéz mû ves fog -
lal ko zá sok meg tar tá sá ra. A kor sze rû sí tés sel és az esz kö zök be -
szer zé sé vel el ér he tô vé vá lik, hogy a meg újult könyv tár nyu godt
ol va sás ra al kal mas hely szín le gyen, ugyan ak kor von zó idô töl -
té si le he tô sé get kí nál jon mind a fel nôtt, mind a gyer mek
ol va sók szá má ra.
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tá vok tel je sí té sé ért min den ki ka -
pott ju tal mat: a gyôz te sek ku pát
és aján dék cso ma go kat, va la mint

min den fu tó részt ve vô a Cap ta in’s jó vol -
tá ból új ra hasz no sí tott fá ból ké szült ér -
met. A ver seny vé gén fi nom bab le vest,
köz ben pe dig zsí ros ke nye ret fo gyaszt ha -
tott min den ki li la hagy má val, pap ri ká val,
pa ra di csom mal. A friss víz rôl a Cle ar
Wa ter gon dos ko dott.

Az ese mény rôl lé gi fel vé te lek és fény -
ké pek is ké szül tek, me lye ket Fa ce bo ok
ol da lun kon te kint het nek meg. Kö szön jük
a ne ve zôk nek, hogy fu tot tak az Öko vi Fa -
lu ért, és kö szön jük min den ki nek, akik se -
gí tet tek ab ban, hogy ez a nap ilyen cso -

z a két leg for gal ma sabb vo na la a MÁV-nak, ezért itt van a leg na -
gyobb szük ség az eme le tes vo na tok ra – je len tet ték be az ál la mi va -
sút tár sa ság saj tó tá jé koz ta tó ján. A MÁV azért kon cent rál ja fej lesz -

té se it a fô vá ros kör nyé ké re, mert min den má so dik uta sa a bu da pes ti
elô vá ro si for ga lom ból szár ma zik.
A két leg nép sze rûbb vo na lon, a vá ci és mo no ri von ala kon éven te
8-8 mil lió utas uta zik, de egyel ôre ez a két sza kasz nem ren del ke zik
kor sze rû vo na tok kal.
2019-tôl 40 da rab, egyen ként 600 ülô he lyes Stad ler KISS eme le tes
vo nat köz le ke dik majd itt, ame lyek a vál la lat sze rint az évi tíz mil li ós utas
szá mot is el bír ják. A bu da pes ti elô vá ros ban 58 mil lió utast szál lí tot tak
ta valy, az idén az el sô ne gye dév ben 4 szá za lék kal nôtt az utas lét szám
a bu da pes ti elô vá ros ban a ta va lyi év el sô ne gyed évé hez ké pest.

FOR RÁS: MTI, IN DEX

dá la to san si ke rül jön. Biz ton sá gunk ról a
nyár egy há zi pol gár ôr ség, egész sé günk rôl
Kiss Ta más gon dos ko dott. A ven dé gek
ké nyel mé re az óvo da dol go zói ügyel tek.

Július 22-én, szombaton, ismét egy jó célért fogtunk össze. A Pomázi
Futóbajnokok segítségével sikerült egy olyan futóversenyt 
rendezni, amelyen kicsi, nagy, nyáregyházi és az ország minden
részéről érkező futóbajnok egyaránt jól érezte magát.
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Pest megyei városokba jár majd az emeletes vonat
A Budapest-Vác-Szob, illetve a Budapest-
Monor-Cegléd-Szolnok vonalon járnak 
majd 2019-tôl a MÁV új, 
emeletes vonatai.

Tá mo ga tó ink: Nyár egy há za Ön kor -
mány za ta, Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la, Ko -
vács Jó zsef, Re i ter Eni kô, Or szág Mi hály,
Hor váth Fe renc, Szé nyi Sa rol ta, Le ki Fan -
ni, Lu kács Szil via, Tes la Él mény ve ze tés,
Li pó ti Pék ség, Nyár egy há zi Zöld ség bolt,
Koc kás Tú ró rúd, Eezy Spritz, Da kar,
De cath lon, Lush, Mo só ma mi Kft., Hun -
ga ri kum, Dr. Ke len, Rá dió Da bas.

AZ ÖKO VI FA LU CSA PA TA

z el múlt évek hez ké pes vi szony lag
nyu ga lom ban telt el az idei év el -
sô fe le, mi vel jó val ke ve sebb va -

gyon el le ni, il let ve sze mély el le ni bûn cse -
lek mény tör tént, mint ko ráb ban, az utób -
bi ból egy ese tet re giszt rál tunk. A bûn cse -
lek mé nyek tény ál lá sát át te kint ve meg -
áll apít ha tó, hogy el sô sor ban a sér tet tek
fi gyel met len sé ge já rul hoz zá az ál do zat tá
vá lás hoz, csa lá di, eset leg ba rá ti kör be
tar to zó sze mé lyek kö ve tik el a lo pást ve -
lük szem ben.

Saj nos to vább ra is je len tôs a jár mû ve ze -
tés it tas ál la pot ban vét ség el kö ve té sé nek
szá ma, amely az idei év ben 5 eset ben
tör tént. Bár a bal ese tek be kö vet ke zé sé -
nek oka ed dig nem ve zet he tô vissza a
jár mû ve ze tô it tas sá gá hoz, de ez in kább a
rend sze res kö zú ti el len ôr zé sek nek kö -
szön he tô, il let ve an nak, hogy az in téz ke -
dés alá vont gép ko csi ve ze tôk kel szem -
ben min den al ka lom mal al ko hol szon da
ke rül al kal ma zás ra, és po zi tív ered mény
ese tén a gép ko csi ve ze tô vel szem ben el -
já rás in dul, va la mint a ve ze tôi en ged ély
be vo ná sá ra is in téz ke dik a ha tó ság.

Kis tér sé gi vi szony lat ban is el mond ha tó,
hogy nagy sze rû en mû kö dik a kö zség ben
ki épí tés re ke rült tér fi gye lô ka me ra rend -
szer. Több al ka lom mal is si ke rült jog sér -
tés el kö ve tô jét, sôt ma gát a jog sér tést is
me gö rö kí te ni, ezál tal bi zo nyí ta ni a ka me -
ra fel vé te lek alap ján.
A ka me rák a köz ség ki- és be ve ze tô út ja -
it, il let ve for gal ma sabb cso mó pont ja it fe -
dik le, ezál tal mi nél na gyobb biz ton sá got
nyúj ta nak a te le pü lé sen élôk nek.

A kö zség ben tör tént bûn cse lek mé nyek
kö zül ki emel nék né hány ta nul sá gos, il let -
ve ki rí vó ese tet:

Rend ôri in téz ke dést kez de mé nyez tem
egy se géd mo to ros ke rék pár ral köz le ke dô
fér fi val szem ben 2017. feb ru ár 22-én az
es ti órák ban. Az el len ôr zés so rán meg-
áll apí tást nyert, hogy a ve ze tôi iga zol vá -
nya vél he tô en ha mis, mert az azon lé vô
bé lyeg zô ben lé vô cí mer a ki adás ide jén
még nem volt hasz ná lat ban. Sz. Lász ló val
szem ben kö zo ki rat ha mi sí tás bûn tet te
mi att in dult bün te tô el já rás.

Az ál ta lá nos is ko lá ban tar tot tam elô adást
kol lé gám mal 2017.02.09-én, ami kor az
ab la kon ki te kint ve gya nús sze mé lye ket
ész lel tem. Ezt kö ve tô en a hely szín re si et -
tem, ahol a há rom sze mély iga zol ta tá sa
so rán meg áll apí tot tam, hogy J. Zsolt né -
val szem ben a Kar ca gi Rk. bo csá tott ki
sze mély kö rö zést sza bály sér té si el já rás -
ban el zá rás vég re haj tá sa cél já ból. Ne ve -
zett sze mély el fo gá sát kö ve tô en át adás ra
ke rült az il le té kes ha tó ság ré szé re.

Szin tén feb ru ár ban tör tént az az eset,
ami kor be tö rés hely szí né re tör tént ki ér ke -
zést kö ve tô en a sér tett sze mély iga zol ta -
tá sa so rán áll apí tot tam meg, hogy a kö -
rö zé si nyil ván tar tás ban sze re pel, el le ne a
Vesz pré mi Já rás bí ró ság adott ki el fo ga tó -
pa ran csot.

Több ször tör tént 2017. év ben olyan kö -
zú ti el len ôr zés, mely nek so rán meg áll apí -
tást nyert, hogy a gép jár mû ve ze tôk úgy
vesz nek részt a kö zú ti köz le ke dés ben,
hogy gép ko csi juk ra má sik gép jár mû
rend szá mát sze re lik fel, ez zel az egye di
azo no sí tó jel lel vissza élés bûn tet tét kö ve -
tik el. Min den eset ben az el kö ve tôk elô -
ál lí tá sá ra ke rült sor, majd gya nú sí tott ki -
hall ga tá su kat kö ve tô en bí ró ság ho zott
íté le tet ügyük ben.

Ké rem Önö ket, hogy bûn cse lek mény
vagy bár mi lyen gya nús sze mély, gép ko csi

ész le lé se ese tén azo kat meg fi gyel ve, mi -
nél pon to sabb in for má ci ók kal se gít sék a
rend ôr ség mun ká ját, és te gye nek be je -
len tést.

Sok eset ben egy kis in for má ció már elég
ah hoz, hogy az el kö ve tôt be a zo no sít suk
és el fog juk, il let ve az el tu laj do ní tott ér té -
kek vissza ke rül je nek a tu laj do no suk hoz.

Ké rem Önö ket, hogy 
fi gyel je nek oda is me rô se ik re, 
ba rá ta ik ra, szom szé da ik ra: 

EGY MÁS RA.

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

A rend ôr ség ha tás kö ré be 
tar to zó cse lek mény ész le lé se 

ese ténké rem Önö ket,

hív ja nak a 06 (20) 489-6738-as 
te le fon szá mon, vagy

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

06 (20) 771-0411-es hí vó szá mon,
a Pi li si Rend ôr ôr söt 

– hi va ta li mun ka i dô ben – 
a 06 (29) 498-128-as, 

vagy
a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság 

Ügye le tét a 112-es 
vagy 

a 06 (29) 410-367-es 
te le fon szá mo kon.

MÉ SZÁ ROS PÁL R. TZLS I KÖR ZE TI MEG BÍ ZOTT

Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban szeretnék rövid tájékoztatás adni 

a Nyáregyházán történt bûncselekményekkel kapcsolatban:
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ár még hét ág ra süt a nap, tom bol
a nyár, a ká ni ku la, de las san be -
kö szönt az ôsz, az is ko la kez dés.

Ha ma ro san ak tu á lis sá vá lik a tan -
könyv cso ma gok át vé te le. Az idei tan év -
tôl kezd ve a tan köny vek mel lé min den
di ák in gye nes fü zet cso ma got is kap, hi -
szen az ön kor mány zat át vál lal ta ezek
be szer zé sét.

Az új tan év kez dé sé hez mi is sze ret nénk
hoz zá já rul ni – mond ta Mé szá ros Sán dor

pol gár mes ter, mert tud juk, mek ko ra ter het
je lent a csa lá dok szá má ra az is ko la kez dés.
Kép vi se lô tár sa im mal úgy ha tá roz tunk, hogy
az idei tan év tôl kezd ve a Nyáry Pál Ál ta lá -
nos Is ko la min den di ák já nak biz to sít juk a ta -
nul má nyok hoz szük sé ges fü zet cso ma got,
mely nek össz ér té ke kö zel 270.000 fo rint. Év -
fo lya mon ként, tan tár gyan ként Ke me nár
Lász ló né in téz mény ve ze tô asszony se gít sé -
gé vel ál lí tot tuk össze a pe da gó gu sok ál tal
kért fü ze te ket, szem elôtt tart va a mi nô sé get

is. Ter mé sze te sen a ze ne is ko la nö ven dé kei
szá má ra is biz to sít juk a kot ta fü ze te ket.

A fü zet cso ma gok már a fris sen ki fes -
tett, szí nes is ko lá ban vár ják új tu laj do -
no sa i kat.

T.GY.

z óvo dai élet be ma xi má li san be csat la koz hat tam, részt vet -
tem szak mai mun ka kö zös sé gi ér te kez le te ken, szü lôi ér -
te kez le ten, szak mai elô adá son és az el sô osz tá lyo sok

órá ját is meg lá to gat hat tam az óvo da pe da gó gu sok kal.

Gya kor la tom ele jén azon nal érez tem a
gyer me kek min den nap ja it át ha tó sze re -
tet tel jes, biz ton sá gos lég kört, me lyet
a cso port ban dol go zók te rem te nek.
A gyer me kek fej lô dé se, fej lesz té se mel -
lett nagy hang súlyt fek tet nek a ki csik lel -
ki vi lá gá ra, az egyé ni bá nás mód ra, eb bôl
kö vet ke zô en, a gyer me kek kü lö nö sen
kre a tí vak, el fog adó ak és se gí tô ké szek.

Az óvo da prog ram já ból ki fo lyó lag szá -
mos te vé keny ség re és fog lal ko zás ra ke -
rült sor nap, mint nap, va la mit az óvo dai
éle tet meg ha tá ro zó, vál to za tos ese mé -
nyek re. Ilyen volt a far san gi mu lat ság is,
ahol so kat tán col tunk, éne kel tünk és
jel mez be mu ta tót is tar tot tunk. A fel nôt -
tek kel kö zö sen mi is be öl töz tünk és elô -
ad tunk egy – a gyer me kek ál tal na gyon
ked velt – me sét. Egy má sik al ka lom mal
ver sel tünk és hang szert ké szí tet tünk,
hogy zajt kelt ve, ki sze báb ége tés sel ûz -
hes sük el a te let. A fi úk kal „ti tok ban” vi -
rá got ké szí tet tünk a lá nyok nak, és emel -
lett egy szép vers sel kö szön töt tük ôket
Nô nap al kal má ból. A le en dô el sô osz tá -
lyos gyer me kek osz tály fô nö kei is meg lá -
to gat tak min ket, így együtt al kot tunk,
éne kel tünk, ját szot tunk.

Zá ró fog lal ko zá som a kör nye zet tu da tos -
ság je gyé ben zaj lott, mely ben a Víz vi -
lág nap ja té ma kö rét bon ta koz tat tuk ki
a gyer me kek kel, he ti pro jekt ke re té ben.
A szü lôk kel és gyer me kek kel él mény -
szer zô ki rán du lást tet tünk a Jász be ré nyi
Ál lat kert ben, va la mint a Tá pi ó bics kei
csa ta tér re.

Az ott töl tött idô alatt nyil ván va ló vá vált
szá mom ra, hogy a Ta gó vo dá ban dol go -
zók egy nagy csa lád ként töl tik hét köz -
nap ja i kat, és há lás va gyok azért, hogy

en nek én is ré sze se le het tem. Kö szö -
net tel tar to zom min da zért a tá mo ga -
tá sért és se gít sé gért, amit tô lük kap -
tam. Ren ge teg ta pasz ta la tot sze rez -
tem, emel lett hasz nos ta ná csok kal
lát tak el, me lyek hoz zá já rul tak szak -
mai fej lô dé sem hez, és se gí tet ték jö vô -
be ni mun ká mat. Re mé lem, hogy a
ké sôb bi ek ben, óvo da pe da gó gus ként,
egy ha son ló an el fog adó, vi dám és ott -
ho nos lég kö rû óvo dá ban, ilyen re mek
em be rek kel dol goz ha tom majd együtt.

FAR KAS NI KO LETT ILO NA

Vég zôs óvo da pe da gó gus sza kos hall ga tó -
ként, egy 8 he tes gya kor la ton vet tem részt
a Nap su gár Óvo da Ta gó vo dá já nak Sü ni
cso port já ban. Men tor óvó nôm, Bun ta Zsó fia
(Zsó fi óvó né ni) és a Ta gó vo da ve ze tô je,
Sze ge di Ká roly né (Te ri ke óvó né ni) mel lett
tölt het tem min den nap ja i mat.
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Ajándék füzetcsomag minden nyáregyházi iskolásnak

Szakmai gyakorlaton a Tagóvodában

Csi be cso port ba lép ve – amely
be en ge dett a min den nap ja i ba
nyolc hé ten ke resz tül – hu szon -

két hun cut szem pár és há rom mo soly gós
dol go zó fo ga dott. Nap ról nap ra újabb és
újabb ta pasz ta la tok kal gaz da god tam Csil -
la né ni nek (a men to rom nak), Or si né ni -
nek (a vál tó óvó nô nek), a da dus né ni nek
és a gye re kek nek kö szön he tô en. A men -
to rom az óvo dai élet min den as pek tu sá -
ba be vont, így al kal mam nyílt ar ra, hogy
részt ve gyek fog adó ó rán, szü lôi ér te kez le -

ten, ne ve lô tes tü le ti ér te kez le ten, nyílt na -
po kon és nem utol só sor ban szak mai
elô adá so kon.

A gye re kek nek min den hé ten irá nyí tott
te vé keny sé ge ket tar tot tam, amely so rán
já té kos for má ban, élet ko ruk nak meg fe le -
lô szin ten ta nul tunk töb bek kö zött a hal -
ma zok ról, a gyú lé kony anya gok ról és a
ma da rak ról. Ké szí tet tünk ko kár dát, haj to -
gat tunk hó vi rá go kat, kö zö sen is mer tünk
meg új da los já té ko kat és ver se ket,
együtt fá rad tunk el a moz gá sos te vé keny -
sé gek al kal má val, és a me se vi lá gá ba is
több ször át lép tünk. Össze füg gô szak mai
gya kor la to mat si ke res zá ró fog lal ko zás sal
zár tam, mely nek ered mé nyes sé gé hez
hoz zá já rult a sok jó ta nács és se gít ség,
ame lyet az óvo da dol go zó i tól – el sô sor -
ban men to rom tól és az óvo da ve ze tô jé tôl
– kap tam. Há lás va gyok, hogy él mé nyek -
kel és is me re tek kel gaz da gít hat tam a
gye re ke ket, akik tôl én még töb bet kap -
tam és ta nul tam ez idô alatt.

Ezú ton is sze ret ném meg kö szön ni az óvo da
ve ze tô jé nek, Ko vács né Ma szel An ná nak,
men to rom nak, Soly mo si Zol tán né nak, a
gyer me kek nek és szü le ik nek, il let ve min -
den dol go zó nak, hogy be fo gad tak és le he -
tô vé tet ték, hogy kö zös sé gük tag ja ként nö -
vel jem szak mai kom pe ten ci á mat.

MA ROS FAL VI GIT TA

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

Szakmai gyakorlatom 
élményei a Nyáregyházi
Napsugár Óvodában

A

ÓVODAI ÉLET ÓVODAI ÉLET

B

A

Farsang

Zárófoglalkozás



pest kö ze li kis vá ros nyu godt és élet te len volt a
hét vé gi dél utá non. A le fek vés hez ké szü lô dô nyá ri
Nap arany szí nû bar na me le get ont va ágya zott

meg, ra gyo gó-csil lo gó ta ka rót igaz gat va ma ga kö ré. Amit
az tán paj kos hun cut ság gal, pi ros-bo lon dos fe jé hez hú zott,
mi e lôtt még egy szer elé ge det ten bó lo gat va kör be mo soly -
gott a vi lág ban.

A lag zis me net en ge del me sen és ko mó to san kö vet te az
asz falt ka nyar gó von alát. Mi, ze né szek fá rad ha tat lan elán -
nal pum pál tuk a hang sze re ket és a réz tá nyé rok tor ká ból
en ge del me sen tört fel az ér ces víg nó ta, amit a har mo ni ka
hang ja sze lí dí tett is mert dal la mos szö ve vénnyé.

Meg szok tuk már az út szé lén ácsor gó kí ván csi né ze lô dô -
ket. A ka nya ro dó út mel let ti ka pu sze rû be já ró nál sem volt
fel tû nô lát vány a né ze lô dô vi dám gyer mek had. Azon ban
egy szer re va la mi ért, még is csak fel fi gyel tem egy tíz év kö -
rü li vé kony ka ter me tû tö ré keny Kis lány ra, aki nem ve gyült
né ze lô dô tár sai kö zé. A ka pu be já rat mö gött állt, hát ra fû -
zött copf fal, di va tos fe szes pi ros koc kás in gecs ké jé ben. Egy
macs kát tar tott a ke zé ben. Kü lö nös te kin tet tel, el gon dol -
kod va né zett ol dal irány ba. A Kis lány nem rez dült a kö zel -
be érô dü bör gô ze né re. Lát vá nya meg ra ga dott, va la mi ért
nem tud tam le ven ni a te kin te tem ró la. Ar ra gon dol tam
bár csak meg ál lít hat nám az idôt és be szél get het nék ve le. És
el kép zel tem, mi len ne, ha tény leg si ke rül ne! Ha igen, ak kor
oda men nék a Kis lány hoz.

Ta lán ez az el kép zelt be szél ge tés zaj lott vol na le köz tünk.
Ta lán ép pen így.

Az Idô meg állt. A moz du lat lan ná der medt em be rek kö zött
oda lép ked tem a meg le pet ten né zô Kis lány hoz és kö szön -
töt tem.

– Szia Ki csi kém.
– Szia bá csi! Mi tör tént, hogy min den ki moz du lat lan ná

vált és a ze ne is el hall ga tott?
– Si ke rült csi nál nom egy cso dát! Egy ici pi cit si ke rült

meg ál lí ta nom az idôt, hogy ide tud jak jön ni hoz zád és kö -
szön hes sek ne ked.

– Bá csi, te va rázs ló vagy? – kér dez te tág ra nyílt cso dál -
ko zó sze mek kel.

– Nem, nem. De ami kor olyan ki csi vol tam, mint Te, ak -
kor sze ret tem vol na egy ilyen cso dát ten ni. És most va la mi -
ért si ke rült. Na gyon szép a ci cád! Lá tom, na gyon sze re ted.
Meg en ge ded, hogy meg si mo gas sam?

A kis lány gya na kod va, rosszal lón né zett rám és hát ra-
 lé pett.

– Ô csak az enyém! Sze ret en gem és csak én si mo gat ha -
tom meg! Min den ki bánt ja sze gényt!...

– Ne félj kér lek, én nem bán tom. Ne kem is van ott hon ci -
cám. Sôt, két ilyen ara nyos kis lá nyom is van, ép pen olya -
nok, mint Te! Tet szik ne ked a la ko da lom, Ki csi kém?
– A Kis lány ki csit meg nyu god va vá la szol ta:

– Igen, bá csi. Azért hoz tam ki a ci cám, hogy meg mu tas -
sam ne ki a meny asszonyt. De ôt ez egy ál ta lán nem ér -
dek li! Ôt csak az al vás ér dek li, és csak en gem sze ret. No jó,
a pá ri zsit is na gyon sze re ti. Tu dod né ha si ke rül csen -
nem ne ki.

A Kis lány az után meg nyílt és a cser fes kis lá nyok ma gá -
val ra ga dó jel leg ze tes len dü le té vel éde sen csa csog ni
kez dett.

– Tu dod, a ci cám mal min den tit kun kat el mond juk egy -
más nak. A leg na gyobb tit ko kat is!

A macs ka mint ha tud ta vol na, hogy ró la van szó, mé lán
rám né zett az egyik szem hé ja alól és elé ge det ten do rom bolt
fé lál má ban. Kí ván csi an meg kér dez tem.

– Ki csi kém! El áru lod mi volt a leg na gyobb ti tok, amit ed -
dig a ci cád nak el me sél tél? A Kis lány el ôször új ra össze húz -
ta a sze me it és gya na kod va né zett rám. De az tán meg nyu -
god va vá la szolt.

– Há á á át el áru lom ho o o ogy éj sza ka, né ha ki szok tam
oson ni az ud var ra! És ak kor oda hí vom a ci cá mat! És ô rög -
tön oda jön hoz zám. Együtt néz zük a csil la go kat! Bi zony!

– Sze re ted né ze get ni a csil la go kat? – kér dez tem gya nút -
la nul. Utó lag ar ra gon dol tam, bár csak ne tet tem vol na.

– Igen! Tu dod egy szer ré gen azt mond ták ne kem, hogy
az Anyu kám sze me is ott ra gyog, fenn a csil la gok kö zött, és
hogy Anyu kám on nan néz en gem és hát ha a ci cám ve lem
van, ak kor ôt is né zi! – mond ta ko moly kis arc cal, meggyô -
zôn bó lo gat va. Majd ki csit el ko mo rul va foly tat ta:

– De ed dig még nem si ke rült ki ta lál nunk, a csil la gok kö -
zött me lyik ket tô az én Anyu kám sze me.

A hal lot tak tól mint ha va la mi je ges prés kú szott
vol na a gyom rom ba és a tor kom ba. De még mi e lôtt
meg szó lal hat tam vol na, a Kis lány foly tat ta.

– Tu dod, na gyon sze ret ném lát ni az én Anyu ká -
mat, de ô most na gyon messze van, oda u ta zott a csil -
la gok kö zé. A fel nôt tek azt mond ták, egy szer ta lál -
koz ni fo gok majd ve le, mert el jön majd hoz zám!

Egy ólom ne héz só haj jal vég re si ke rült ki sza kad -
nom a je ges mar ko lat szo rí tá sá ból.

– Igen Kis lá nyom! Biz to san ta lál koz ni fogsz az
Anyu kád dal! Sôt még egy szer ta lán ne kem is be tu -
dod majd mu tat ni! – nyög tem ki, mi köz ben el bú csúz -
tam, mert a va rázs lat ide je las san le járt. A kis lány
szép sé ges ar ca egy sze ri ben szo mo rú vá vált.

– Más kor is el jössz majd hoz zám, bá csi? – kér dez te
ki csit re mény te le nül.

– Igen, ta lán igen, biz to san fo gunk még ta lál koz ni!
Ígé rem, so ha nem fog lak el fe lej te ni! De most in dul -
nom kell, a cso dát már alig tu dom tar ta ni.

Rá mo so lyog tam és té to ván in dul tam, erô tel jes küz -
del met foly tat va a fel tö rô könnye im mel.

– Bá csi! – A kis vé kony ka hang azon nal meg ál lí tott és
a nyug ta tó mo solyt to vább erôl tet ve vissza néz tem rá.

– Bá csi, úgy gon dol tam ne ked, csak ne ked még is -
csak meg en ge dem, hogy meg si mo gasd a ci cá mat.

A macs ka ér tet len mé la bús ál mos ság gal fe szen gett
a két ki nyúj tott vé kony ka ke zecs kén.

– Szia bá csi! Olyan jó volt, hogy el jöt tél hoz zám és
olyan rossz, hogy el kell most men jél tô lem!

– Is ten le gyen Ve led és vi gyáz zon Rád Ki csi kém!
Tudd, hogy biz to san fo gunk még ta lál koz ni! És igen,
Anyu kád va ló ban on nan néz Té ged a csil la gok
kö zül, na gyon sze ret Té ged és na gyon-na gyon büsz -
ke Rád!

Ho má lyo so dó szem mel még lát tam, ahogy in te get -
ni pró bál, má sik kis ke zé ben a lus tán do rom bo ló
ér tet len és mél tat lan ko dó, ál mos macs ká val.

Vissza tér tem ön ma gam ba és a va ló ság ba, az Idô új ra -
in dult. Az el kép zelt be szél ge tés ha tá sa alatt vol tam.
A la ko dal mas me net ben ha lad va nem tud tam meg -
áll ni, hogy a Kis lányt ne lás sam új ra és még új ra, míg
el nem tûnt a tá vo lo dó be já ra ti ka pu mö gött.
Könnyen ki ve het tem tá vo lo dó vé kony ka kis alak ját,
ugyan is nem állt ott, a töb bi ek kö zött.

Ô a ka pu be já rat mö gött állt, hát ra fû zött copf fal, di va -
tos fe szes pi ros koc kás in gecs ké jé ben fur csa ré ve teg,
fél re for dult te kin tet tel. Né zett va la ho vá messzi re…
néz te azt, amit csak az ô tisz ta ár tat lan ki csi sze mei
lát hat tak va la hol na gyon messze, a csil la gok kö zött.

A ze ne uj jon gott, a ven dég se reg da lolt. A lag zis me -
net las san ka nyar gott to va, el hagy va az im már szür -
kü let be bo rult és ma gá nyos sá vált Fó ti Gyer mek -
vá ros be já ra ti ka pu ját.

FO DOR JÓZSEF 

Több száz lakodalomnak voltam részese. 
Több száz ifjú pár életében voltam jelen
zenészként, hogy közös életük elsô napja
örömben, táncban és vidámságban teljék.
Több száz élmény és tarka történet fûzôdik
ezekhez az alkalmakhoz. Ám volt egy 
lakodalom, ami mélyen megragadott és nem
tudom elfelejteni. Amikor azzal a bizonyos
Kislánnyal találkoztam.
A menyasszonyokból persze késôbb anyukák,
édesanyák lettek. Gyermekeik születtek. 
Talán éppen olyan aranyos kislányuk, mint
amilyen az én történetem fôhôse.
Az Édesanyák önfeláldozására gondolok. 
És emlékezem azokra az Édesanyákra, akik
már nem lehetnek közöttünk. Az ô tisztele-
tükre mesélem el most ezt a történetet.
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„SZEMENSZEDETT BÖLCSESSÉGEK”

Anyukám szeme a csillagok között

EZ+AZ EZ+AZ

MEGTALÁLTOK MINKET 
A 7. NYÁREGYHÁZA 

FESZTIVÁLON IS!

A

ÁLLÁSHIRDETÉS

ÖNÁLLÓAN DOLGOZNI TUDÓ 
ÉPÜLETLAKATOS 

MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
MONORI MUNKAHELYRE.

Kômûveseket és építôipari segédmunkásokat
keresünk kiemelkedô bérezéssel 

monori építkezésekre, azonnali kezdéssel!

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

HOZ ZÁ VA LÓK
• 4 db csir ke mell fi lé
• 3 ge rezd fok hagy ma
• 0,5 dl olí va o laj
• 2 mok kás ka nál pap ri ka krém
• 1 db pad li zsán
• 1 db cuk ki ni
• 2 db li la hagy ma
• 1 db zöld vagy pi ros ka li for ni ai pap ri ka
• 1 cso kor pet re zse lyem
• 2 szál ka kukkfû
• 25 dkg krém sajt (pl. mas car po ne)
• íz lés sze rint só
• bors

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A csir ke mell fi lé ket 2 sze let re vág juk, só val, bors sal,

zú zott fok hagy má val, pap ri ka krém mel íze sít jük, meg -
lo csol juk az olaj jal, és leg alább 1-2 órá ra – de le het
egy tel jes nap ra is – hû tô be tesszük.

2. A pad li zsánt, a cuk ki nit, a li la hagy mát fél ujj nyi ka ri -
kák ra vág juk, a pap ri kát szé les csí kok ra da ra bol juk,
majd só val, bors sal, ap rí tott pet re zse lyem mel és 
ka kukk fû vel fû sze rez zük. For ró ola jon ki csit meg pá-
rol juk és pi ros ra süt jük.

3. Egy má sik ser pe nyô ben a csir ke mel le ket ke vés ola jon
át pi rít juk, majd tep si be tesszük, és egyen le te sen el -
oszt juk raj tuk a zöld sé ge ket. A krém saj tot – mik ró ban
– ki csit fo lyós ra meg lan gyo sít juk, és a zöld sé gek 
te te jé re ka na laz zuk.

4. 200 °C-os sü tô be tesszük, rá pi rít juk a saj tot, és 
for rón tá lal juk.

HOZ ZÁ VA LÓK
• 30-40 dkg mál na
• 3-4 ek por cu kor
• ôrölt fa héj
• 1 cso mag va ní li ás cu kor
A krém hez:
• 25 dkg mas car po ne
• 10-15 dkg tej föl
• 2 cso mag va ní li ás cu kor
• por cu kor
A dí szí tés hez:
• 1/2 táb la cso ko lá dé

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A mál nát egy szû rô be tesszük, és fo lyó víz alatt ala po -

san meg mos suk, majd le cse peg tet jük.

2. Ez után óva to san, vi gyáz va, hogy a mál na sze mek ne
tört je nek össze tel je sen, össze ke ver jük a por cu kor ral, 
a cso mag va ní li ás cu kor ral és íz lés sze rint ôrölt fa héj jal.
Leg alább fél órát áll ni hagy juk, és köz ben né ha óva to -
san át ke ver jük.

3. A mas car po nét si má ra ke ver jük az íz lés sze rin ti mennyi -
sé gû por cu kor ral, a va ní li ás cu kor ral és a tej föl lel.

4. A mál nát a le vé vel együtt el oszt juk 4 db po hár ban. 
Rá ka na laz zuk a mas car po nek ré met, majd a hû tô be
tesszük, hogy kel lô en le hûl jön, és az ízek össze ér je nek.

5. Köz vet le nül tál alás elôtt ki vesszük a hû tô bôl, és cso ko -
lá dé for gáccsal dí szít jük.

PIRÍTOTT ZÖLDSÉGEKKEL RAKOTT 
CSIRKEMELL KRÉMSAJTOS ÖNTETTEL

MÁLNÁS POHÁRKRÉM

éz zük min dig a dol gok jó
old alát!
Ta valy pá lyá zat ré vén 3 mil -

lió fo rin tos pro jek tet si ke rült ki vi te lez -
nünk a kony ha-mos dó ki a la kí tá sa
kap csán. Im már 3 éve fo lya ma to san
nye rünk a misszi ói pá lyá za ton a „Nyi -
tott aj tót ad tam eléd” ren dez vé nyünk
szer ve zé sé hez. Min den év ben – idén
ki emel kedôen – Ön kor mány za ti pá -
lyá za ti tá mo ga tás ban is ré sze sü lünk.
2017-ben az if jú sá gi pá lyá za ton cso -
csó-asz talt nyer tünk, a szá mí tó gép pá -
lyá za ton pro jek tort. A re for má ci ói em -
lék bi zott ság pe dig az asz ta li be szél ge -
té sek prog ram so ro za tot tá mo gat ja,
mely mel lett film ve tí té sek és ve tél -
kedô is meg szer ve zés re ke rül. Há la Is -
ten nek! Lát hat ják, hogy min den
erônk kel az épü lé sen va gyunk. Egyes
pá lyá za tok hoz ön rész is szük sé gel te -
tett, szük sé gel te tik, ezért is kér jük
Önö ket to vább ra is az egy ház fenn tar -
tói já ru lé kok és ado má nyok fi ze té sé re,
hogy tud juk tel je sí te ni a vál lalt ön -
részt, s hogy tud junk ter vez ni a jö vô re
vo nat ko zó an. A po zi tív vál to zás el -
kezdôdött!

Kér jük Önö ket, hogy amennyi ben sze -
ret nék, hogy kö zös sé günk a jö vô ben is
si ke re sen sze re pel jen a pá lyá za to kon
és na gyobb erôt kép vi sel jen, jöj je nek a
temp lom ba és az al kal mak ra. Érez zék
ön ma guk nak ezt a kis kö zös sé get.
Össze fog va sok kal több re vi het jük,
mint szét húz va. Az 1893-ban épült
evan gé li kus-re for má tus temp lom mu -
tat ja gyü le ke ze tünk múlt ját. Em lé kez -
tes se Önö ket ôse ik, szü le ik ál do za tos
mun ká ja, ki tar tá sa, hi szen a gyü le ke -
ze tet élô kö vek al kot ják, me lyet – s a
kö zös ség in gat la na it – nem volt egy -
szerû ré gen sem fenn tar ta ni, ki ala kí ta -
ni. Is ten út ja nem könnyû, sok szor ka -
nyar gós és aka dá lyok kal te li, de a vé -
gén ál dot tá vá lik. 1 hó nap 4 hét, 1 év
356 nap. Is ten igé jé re min den ki nek
szük sé ge van! „A test a lé lek temp lo -
ma.” Ha a lel ki táp lá lék nincs meg az
éle tünk ben, min dig hi ányt fo gunk
szen ved ni és bol dog ta la nok le szünk.

Ked ves Evan gé li kus Test vé rünk / Test vé re ink!
Tisz te let tel kér jük, hogy amennyi ben le he tô sé ge van, kész -
pénz be fi ze té si la pon a he lyi Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet nél
szí ves ked jen be fi zet ni egy ház fenn tar tói já ru lé kát (éven -
kén ti díj). A köz le mény ro vat ba „Név, 2017. Egy ház fenn -
tar tói já ru lék" meg jegy zést kér jük fel tün tet ni.
Be fi ze tés re le he tô ség van szem élye sen a temp lom ban is,
vagy elô re egyez te tett idô pont ban a pénz tá ros nál.
Az összeg a pres bi té ri um dön té se alap ján: fel nôtt, dol go zó min: 7000 Ft,
nyug dí jas, di ák min: 4000 Ft
Tá mo ga tá sát gyü le ke ze tünk fenn tar tá sá ra, s épü lé sé re for dít juk.

Al kal ma ink ra min den kit sze re tet tel hí vunk és vá runk!

„Min den ki úgy ad jon, aho gyan elô re el dön töt te szí vé ben, ne kedv te le nül
vagy kény sze rû ség bôl, mert a jó ked vû ada ko zót sze re ti az Is ten.” (2Kor 9,7)

Erôs vár a mi Is te nünk!

Szám la szám: 65100101-10100565
Pénz tá ros: Li pót Zsolt, tel.: 06-70-386-2596

NYÁR EGY HÁ ZI EVAN GÉ LI KUS EGY HÁZ KÖZ SÉG VE ZE TÔ SÉ GE

Né ha ér de mes vissza gon dol ni, hogy
mit csi nál tam az el múlt na pon vagy hé -
ten. Ér de kes in for má ci ó kat kap ha tunk,
hogy mi re mennyi idôt for dí tot tunk és
hogy meg ér te-e? Kö zös sé günk ér de ké -
ben ké rem Önö ket, ne a lel kész mi att
vagy a gyü le ke ze ti ta gok mi att, ha nem
Is ten nek tör ténô há lá ból (csa lád, la kás,
mun ka hely, egész ség, élet, stb.) igye -
kez ze nek részt ven ni az al kal ma in kon.
Nem tud hat juk, hogy med dig él he tünk
itt a föl dön, ne hogy ké sô le gyen meg -
kö szön ni az Úr ad ta dol go kat. Ké rem
Önö ket, a nem törôdöm, és a majd a
má sik meg csi nál ja hoz zá ál lás sal ne
okoz zunk más nak be le fá ra dást, sen ki
szá má ra ne le gyen fel es le ges a gyü le ke -
zet be fek te tett mun ka. Nyu godt lel ki is -
me ret tel fe küd né nek le, ha tud nák,
hogy ha nyag sá guk mi att más/má sok
szen ved/szen ved nek a te hertôl? Nem
gon do lom. Egy ki csit jó len ne, ha min -
den ki el gon dol koz na ezen.

Mint ahogy lát hat ják, a Pres bi té ri um
ren ge teg prog ra mot szer vez, és so kat

pá lyá zik a gyü le ke zet kö zös ség gé ko -
vá cso lá sa és épü lé se ér de ké ben, mely
mö gött ren ge teg mun ka van. El né zést
ké rünk, ha va la kit meg bán tot tunk vol -
na, vagy rossz dön tést hoz tunk vol na
egy-egy hely zet ben. Igye ke ze tünk
min dig a kö zös ség ér de két néz ni. Mi,
je len le gi Pres bi te rek most is Önö kért
küz dünk. Önök is kel le nek az épü lés -
hez! Hol van nak? Mi re vár nak?

Ha egy kö zös ség össze fog, em be ri leg
meg nö vek szik. Ha egy mást se gí ti lel -
ki leg és tet tek ben is, nincs le he tet len!
A me gerôsö dés csak Önö kön mú lik,
nem má son, s nem is az Or szá gos Egy -
há zon!

„Az arat ni va ló sok, de a mun kás ke vés: 
kér jé tek te hát az ara tás Urát, hogy 
küld jön mun ká so kat az ara tás ba.”

(Má té 9.37-38)

Erôs vár a mi Is te nünk
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Gyülekezetünk ismét a fejlôdés útján
EGYHÁZI ÉLET
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Kedves Evangélikus Testvérek!



699 Ft
kedvezmény 

30%

525 Ft
kedvezmény 

50%

1125 Ft
kedvezmény 

20%

1450 Ft
kedvezmény 

20% 2090 Ft
kedvezmény 

20%
9990 Ft

kedvezmény 

20%

1665 Ft
kedvezmény 

20%

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


