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Önkormányzatunk 143,84 millió 
Ft vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésé-
nek elősegítésére kiírt pályázaton. 
A támogatásból a Lázár út és az 
Árpád köz szilárd burkolattal törté-
nő kiépítésére került sor.

beruházás eredményeként 4,5 méter szélességben, 908 
méter hosszon került sor aszfaltburkolat kialakítására, 
mely által könnyebben elérhetővé váltak az út mentén 

lévő közszolgáltatások (orvosi rendelő, temető), illetve a keres-
kedelmi egységek. Az útépítés mellett padka- és zöldfelület ren-
dezésre, a meglévő csapadékvíz-elvezető árkok felújítására és új 
szikkasztó árkok kialakítására is sor került.

A református temetőnél parkolóhelye-
ket építettünk, valamint egy járdaszakasz 
is készült, a biciklivel érkezők számára 
pedig kerékpártámaszokat telepítettünk.

A projekt a Magyar Állam támogatásával 
valósult meg. A támogatás forrását a Pénz- 
ügymisztérium a „Pest Megye Területfejlesz- 
tési Programja keretében a Pest Megyei Fej-
lesztési Előirányzatból” biztosította.

A munkálatok májusban indultak és 
szeptemberben fejeződtek be. A kivitele-
zést a Vianova 87 Közmű- és Útépítő Zrt. 

végezte a tendertervek és az egyéb vonatkozó előírások alapján, 
a műszaki ellenőr felügyelete mellett.

Köszönjük lakosaink türelmét, és bízunk benne, hogy a 
következő években – ütemezett módon – hasonló útfejlesz-
tések valósulhatnak meg településünkön.

MÉSZÁROS SÁNDOR polgármester

2016 januárjában jelentette be, hogy 
önálló régió lesz Pest megye 2021-től. 
Milyen előnyökkel jár ez a megyének és 
Nyáregyházának?
A fővárostól való leválás célja, hogy 
a Budapesthez képest kevésbé fejlett 
Pest megyére kedvezőbb európai uniós 
támogatási feltételek legyenek érvé-
nyesek 2020 után. A megye települései 
ugyanis semmivel sem nyertek többet 
Budapest közelségéből, mint bárme-
lyik hazai nagyváros. Uniós forrásból 
sem jutott több, sőt, kevesebb, ezért 
is hozta létre a kormány a Pest Megyei 
Kompenzációs Alapot, amellyel 80 milli-
árd forintot biztosított a megye számára. 
Így minden településünk – Nyáregyháza 
is – több pénzhez jutott.

Milyen fejlesztések valósultak meg 
ebből a megyében és a településünkön?
Olyan nagyságú beruházásokat hajtot-
tunk végre, amelyekre nem volt példa az 
elmúlt évtizedekben Pest megyében. 60 
egészségügyi szakrendelő épül vagy újul 
meg a megyében; 285 kis- és középvál-
lalkozás nyert összesen 9 milliárd forintot 
telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre; 
123 településen épültek/újultak meg utak 

11 milliárd forintból; 81 településen épül 
óvoda/bölcsőde, 80 km-nyi belterületi 
kerékpárút épül; ipari parkokat alakítot-
tunk ki; megoldottuk több település csa-
padékvíz elvezetését; 20 település élelmi-
szerpiaca újul meg. Az elmúlt hónapok-
ban nem volt olyan nap, amikor ne lett 

volna egy elkészült fejlesztés átadója a 
megye valamelyik településén.

Nyáregyháza közel 680 millió forint-
nyi pályázati forráshoz jutott hozzá. 
Ebből valósult meg két fontos útépítés, 
folyamatban van a kerékpáros közleke-
désfejlesztés, hamarosan elkezdődik az 
egészségház és a Lázár úti rendelő kor-
szerűsítése, valamint támogatást nyert a 
felsőnyáregyházi óvoda felújítása és bőví-
tése is. Fontos, hogy nemcsak az önkor-
mányzat, hanem helyi vállalkozások is 
kaptak támogatást telephelyfejlesztésre, 
eszközbeszerzésre.

A megyei önkormányzat gyűjti össze 
a Pest megyei értékeket. Hol tart ez a 
munka?
Ez egy igazi sikertörténet. Nemcsak az érté-
kek száma miatt – ami már jóval megha-
ladja a 200-at –, hanem ahogy az emberek, 
települések reagáltak erre a kezdeménye-
zésre. Nagyszerű az élmény, ahogy újra fel-
fedezzük egymás értékeit. Nyáregyházáról 
is várjuk a pályázatokat, hiszen a Nyáry 
Pál Pihenőpark vagy Fedák Sári térségi 
kötődése mindannyiunk számára érték. 
Remélem, hogy ezt a közös, sikeres mun-
kát folytatni tudjuk a következő 5 évben is.
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Szilárd burkolatot kapott a Lázár út

Nyáregyháza közel 680 millió forint 
fejlesztési forráshoz jutott

interjú Szabó Istvánnal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével

KÉPES ÖSSZEÁLLÍTÁS AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL

A
EDDA művek koncert a 9. Nyáregyháza Fesztiválon

Csoportkép a Szüreti Felvonulás előtt

7. osztályos tanulók és kísérőik a Petőfi parkban, Nagyváradon A felsőnyáregyházi Tófenék Játszótér átadása
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2019. május 28.

A Képviselő-testület

➢ megalkotta a 2018. évi költségvetés vég-
rehajtásáról szóló zárszámadási önkor-
mányzati rendeletet;

➢ elfogadta az önkormányzat 2018. évi belső 
ellenőri tevékenységéről szóló összefogla-
ló jelentést;

➢ minden év július 1. napját, a Közszolgálati 
Tisztviselők Napját munkaszüneti nappá 
nyilvánította;

➢ elfogadta Nyáregyháza Önkormányza-
tának Helyi Esélyegyenlőségi Program-ját 
és Intézkedési Tervét.

2019. június 4.

A Képviselő-testület

➢ az Ady Endre út melletti 1704 (korábbi 
0222/17) és 1705 (korábbi 0222/18) hrsz-ú 
ingatlanokból kialakított telkek vételárát 
3.000.000,- Ft/telek összegben határozta 
meg. A testület négy éven belül történő 
beépítés vállalása esetére kedvezményes 
vételárat határozott meg, melynek össze-
ge 2.000.000,- Ft/telek. A beépítést a szer-
ződés aláírását követő két éven belül meg 
kell kezdeni. Az építési telkek vételárát 
és megvásárlásuk feltételeit a Képviselő-
testület minden év utolsó testületi ülésén 
felülvizsgálja és meghatározza. 

2019. június 25.

A Képviselő-testület

➢ a falugazdász tevékenységéről, valamint 
a hatósági állatorvos Nyáregyháza állate-
gészségügyi helyzetéről szóló beszámoló-
ját elfogadta;

➢ a tanyagondnoki szolgálat feladatainak 
hatékony ellátása érdekében a költségveté-
sében 1.700.000,- Ft összeget biztosított egy 
Suzuki SX4 típusú gépkocsi beszerzéséhez;

➢ döntött orvosi eszközök beszerzésére 
meghirdetett pályázaton való részvételről.

2019. július 30.

A Képviselő-testület

➢ döntött szociális célú tűzifa pályázat 
benyújtásáról;

2019. augusztus 6.

A Képviselő-testület

➢ döntött a „Külterületi helyi közút fejlesz-
tése Nyáregyházán” tárgyú, valamint az 
„Egészségügyi ellátó intézmények fejlesz-
tése” tárgyú közbeszerzési eljárások meg-
indításáról;

➢ döntött a Magyar Falu Program keretében 
kiírt, valamint bölcsődeépítés érdekében 
kiírt pályázatokon való részvételről;

➢ döntött a Wekerle Sándor utca aszfaltbur-
kolatának megépítéséről;

➢ megválasztotta az önkormányzati válasz-
táson működő helyi választási bizottság 
tagjait és póttagjait Fodor József, Kovács 
Jánosné, Tóth Pálné tagok és Németh 
Gáborné, Egerszeri József póttagok sze-
mélyében.

 2019. szeptember 24.

A Képviselő-testület

➢ meghallgatta és elfogadta a háziorvosok 
Nyáregyháza egészségügyi helyzetére 
vonatkozó beszámolóját;

➢ csatlakozott a hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fia-
talok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati for-
dulójához;

➢ döntött a „Külterületi helyi közút fejlesz-
tése Nyáregyházán” tárgyú közbeszerzési 

eljárás bírálatáról, melynek eredménye-
ként a beérkezett pályázatok közül az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot 
benyújtó ÚTKORONA Építő és Szolgáltató 
Kft. ajánlatát fogadta el;

➢ döntött a „Napsugár Óvoda épületének 
korszerűsítése, bővítése” tárgyú közbe-
szerzési eljárás megindításáról;

➢ döntött az „Egészségügyi alapellátás fej-
lesztése Nyáregyházán” című pályázaton 
elnyert 3 millió forint összegű támogatás 
felhasználásáról – az orvosi eszközök és 
bútorzatok beszerzésére érkezett ajánla-
tok közül a REXTRA Kereskedelmi Kft. aján-
latát fogadta el.

A Képviselő-testület további döntései a 
működését dokumentáló jegyzőköny-
vekben, a Nyáregyházi Polgármesteri 
Hivatalban, valamint az Önkormányzat 
honlapján tekinthetőek meg.

ZINGER MIKLÓS jegyző 
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a Képviselő-testületi üléseken hozott 
fontosabb, lakosságot érintő döntésekről

TÁJÉKOZTATÓ

2019. január 22.

A Képviselő-testület

➢ döntött a „Kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatása” pályázaton való részvétel-
ről a köztisztviselői illetmények emelése 
érdekében.

2019. január 29.

A Képviselő-testület

➢ meghallgatta és elfogadta Dabas és 
Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi 
Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló 
beszámolót;

➢ elfogadta 2019. évi munkatervét, valamint 
meghatározta a 2019. évi önkormányzati 
szervezésű rendezvények körét és idő-
pontjait;

➢ pályázat benyújtásának támogatásáról 
döntött az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által meghirdetett pályázat 
alapján a Zöldgazdaság Finanszírozási 
Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat ter-
hére a nyáregyházi szennyvíztelep 2 db 
fúvógépének cseréje érdekében;

➢ tiszteletének kifejezésével elrendelte 
Fazekas Lajos és Fazekas Ferenc nevének 
feltüntetését a nyáregyházi világháborús 
emlékművön.

2019. február 5.

A Képviselő-testület

➢ módosította szociális rendeletét, mellyel 
lehetővé tette gyógyászati tartóseszköz 
beszerzéséhez 120.000,- Ft összegig terje-
dő kamatmentes kölcsön igénybevételé-
nek lehetőségét, a meghatározott feltéte-
lek teljesülése esetén;

➢ döntött a nyáregyházi 093/8 hrsz-ú ingat-
lan – településfejlesztés céljára történő 
– megvásárlásáról.

2019. március 5.

A Képviselő-testület

➢ elfogadta a 2017-ben támogatott civil 
szervezetek elszámolását a támogatások 
felhasználásáról;

➢ Majoros Erzsébet Krisztinát tanyagond-
noknak kinevezte;

➢ elfogadta a 2019. év költségvetéséről 
szóló rendeletét;

➢ döntött arról, hogy a szükséges járdaépí-
tések településszintű felméréséig egyedi 
járdaépítési kérelmeket nem támogat;

➢ kiválasztotta a kivitelezőt az elnyert pályá-
zat alapján az Orgona és a Kinizsi utca, 
valamint a szentimretelepi út első szaka-
szának aszfaltburkolat-felújítási munkála-
taira.

2019. március 11.

A Képviselő-testület

➢ a „Kerékpáros közlekedésfejlesztés Nyár-
egyházán” tárgyban új közbeszerzési eljá-
rás indításáról döntött, mert a megelőző 
eljárás eredménytelenül zárult;

2019. március 21.

A Képviselő-testület

➢ a „Lázár út szilárd burkolattal történő kiépí-
tése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a leg-
jobb ár-érték arányú ajánlatot tevő VIANOVA 
87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság nettó 113.006.718,- Ft-os 
ajánlatát fogadta el.

2019. április 2.

A Képviselő-testület

➢ a civil szervezetek által beadott érvényes 
pályázatok alapján a Két Szív Katolikus 
Plébániát 400.000,- Ft, a Nyáregyházi 
Református Egyház pályázatát 150.000,- 
Ft, a Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet 1.050.000,- Ft, a Magyar 
Vöröskereszt Pest megyei Szervezetét 
300.000,- Ft, a Nyári Keresztyén Ifjúsági 
Alapítványt 250.000,- Ft, a Nyáregyhá-
zi Hagyományőrző Szeretetcsoportot 
200.000,- Ft, a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub 
Egyesületet 300.000,- Ft, az MTTSZ Nyáry 
Pál Lövészklubot 150.000,- Ft, a Nyáregyházi 
Evangélikus Leányegyházközséget pedig 
200.000,- Ft támogatásban részesítette;

➢ a civil szervezetek 2019. évi támogatá-
sa kiírásra érkezett, Dancsóné Kerekes 
Dóra által a Nyáry Pál Általános Iskola 7. 
évfolyamának erdélyi kirándulásával kap-
csolatos kérelmét 250.000,- Ft összeggel 
támogatta;

➢ döntött a „Kerékpáros közlekedésfejlesz-
tés Nyáregyházán 2.” tárgyú közbeszerzési 
eljárás bírálatáról, melynek eredményeként 
a beérkezett pályázatok közül az összessé-

gében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
VIANOVA 87 Zrt. ajánlatát fogadta el;

➢ jóváhagyta a 2019. év közbeszerzési tervét.

2019. április 16.

A Képviselő-testület

➢ hozzájárult a dr. Farkas László háziorvos 
által működtetett háziorvosi körzet lakos-
ságának háziorvosi ellátására vonatkozó 
megbízási szerződés közös megegyezés-
sel, 2019. május 31. napjával történő meg-
szüntetéséhez;

➢ 2019. június 1. napjától határozatlan időre 
megbízta dr. Pétervári Mónika háziorvost 
a 2019. május 31-ig dr. Farkas László házi-
orvos által működtetett háziorvosi kör-
zet lakosságának helyettesítéssel törté-
nő háziorvosi ellátásával, területi ellátási 
kötelezettséggel;

➢ elfogadta a Nyáregyházi Sportklub Egye-
sület 2018. évi pénzügyi elszámolását;

➢ döntött „A felsőnyáregyházi orvosi ren-
delő korszerűsítése, eszközbeszerzés” 
című, támogatásban részesített projekt-
tel kapcsolatban a tervezői költségvetés 
alapján számított költségnövekményből 
fakadóan megnövekedett saját erőre 
tekintettel többlet támogatási igény 
benyújtásáról;

2019. április 30.

A Képviselő-testület

➢ meghallgatta és elfogadta a Monori 
Rendőrkapitányság, a Pilisi Rendőrőrs és a 
körzeti megbízott, valamint a Nyáregyházi 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
és a közterület-felügyelő tevékenységéről 
szóló beszámolókat;

➢ Önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatására pályázat 
benyújtásáról döntött a Szőlő utca és az 
Arany János utca aszfaltburkolatának fel-
újítása érdekében;

➢ elfogadta az alsónyáregyházi játszótérnél 
kialakítandó szabadidőpark koncepcióter-
vét, valamint döntött a felsőnyáregyházán 
létesítendő játszótér játszótéri eszközei-
nek beszerzéséről;

➢ döntött V. Nagy Pál római katolikus cím-
zetes esperes végső nyughelyén síremlék 
állításáról. 
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Holyba Dániel 
és Gyarmati Magdolna fia
    Bálint István  ..............................  február 25.
Duhaj Krisztián 
és Rumpli Noémi leánya
    Mia Janka  ....................................  március 5.
Bodor Attila és Aczél Szilvia fia
    Bence  .............................................  március 7.
Lelóczky Balázs és Szalma Eszter leánya
    Lóisz  .............................................  március 27.
Máté László József 
és Fetter Alexandra leánya
    Nadin Nara ...................................... április 1.
Veres László és Varga Mariann fia
    Ákos  ................................................... április 2.

Szabó Balázs és Harmincz Krisztina fia
    Lóránt  .............................................. április 24.
Móré Gergő és Kemenár Mária leánya
    Liza Mária  ...................................... április 26.

Forray Gábor Norman és Majoros Réka fia
    Dávid Bátor  .................................. április 29.
Horváth László és Schiff Andrea fia
    Dániel  .............................................  május 24.
Rafael Krisztián és Lakatos Gizella Lídia fia
    Krisztián  ........................................  június 10.
Hidvégi Zoltán Dániel 
és Osztos Melinda fia
    Kolen  ..............................................  június 27. 
Lakatos Márk és Farkas Fanni leánya
    Hanna  ............................................... július 12.
Rizmajer Márk és Szücs Zsanett fia
    Maxim  .............................................. július 20.
Bernula István Bertold és Arató Alíz leánya
    Róza ................................................... július 23.
Kovács Gábor és Bernula Brigitta fia
    Nolen  ....................................... augusztus 13. 

Gratulálunk a szülőknek,
és köszöntjük a gyermekeket!

ELHUNYTAK:

Tóth József  .....................................................  (71)

Taschner Károlyné
(sz. Barkóczi Éva Mária)  ............................  (68)
Hidvégi Lászlóné
(sz. Kozma Katalin)  .....................................  (84)
Lestár Istvánné
(sz. Hornyák Margit)  ...................................  (91)
Sztahó Jánosné
(sz. Sáránszki Anna)  ...................................  (81)
Varga Istvánné
(sz. Oskó Etelka Ilona)  ................................  (60)
Gyöngyösi Sándorné
(sz. Adler Gyöngyi Erzsébet)  .....................  (62)
Takács Pálné
(sz. Durján Eszter)  ........................................  (91)
Simon Istvánné
(sz. Márkus Éva)  ...........................................  (76)
Aradvári Józsefné
(sz. Szijj Jolán)  ..............................................  (92)
Kiss Ferenc  ......................................................  (70)
Bolgár Szabolcs Levente  .............................  (16)
Fabó László Zoltán  .......................................  (66)
Oláh Péterné
(sz. Dacsó Olga)  ...........................................  (63)
Szujó Imre Frigyesné
(sz. Csiba Judit)  ............................................  (66)
Nőger Jolán  ....................................................  (82)
Nagy Ferencné
(sz. Fekete Erzsébet)  ....................................  (64)
Tóth Ferenc  ....................................................  (74)
Somogyi János  ..............................................  (69)
Sztacho Istvánné
(sz. Molnár Edit)  ...........................................  (66)
Szabó György Sándor  ..................................  (62)
Deák Pálné
(sz. Krizsán Mária)  .......................................  (82)
Juhász Tibor  ...................................................  (53)
Gilán Pál  ..........................................................  (77)
Varga Sándor János  .....................................  (71)
Farkas István  ..................................................  (67)
Polgár Istvánné
(sz. Fazekas Magdolna) .............................  (66)
Csernai Istvánné
(sz. Deák Erzsébet)  ......................................  (78)
Csernus János  ................................................  (83)
Deák János  .....................................................  (84)
Kiss Ferenc  ......................................................  (76)
Sáska Ferenc  ..................................................  (68)
Szemők Sándorné
(sz. Epres Ilona)  ............................................  (88)
Krizsan József Sándor  ..................................  (70)
Gyarmati Józsefné
(sz. Gnáp Veronika)  ....................................  (87)
Dudás Zoltán  .................................................  (66)
Akác Csaba Istvánné
(sz. Vecserek Mária Magdolna)  ...............  (74)
Kárpáti Lipótné
(sz. Huber Katalin)  .......................................  (81)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

Ha nem szeretné, hogy az Ön vagy család- 
tagja neve megjelenjen az anyakönyvi 
hírek között, kérjük jelezze elérhetőségeink 
valamelyikén!
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SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK:

70 évesek:
Kancsár Józsefné
(sz. Magyar Klára Katalin) .............. január 19.
Orgován Sándor  ................................. január 31.
Ferenczi Gyula  .................................... január 31.
Mészáros József  ...............................  február 19.
Szmeló Antalné
(sz. Kun Erzsébet)  .............................  március 2. 
Sipos Jánosné
(sz. Kis Mária)  ....................................  március 7.
Harsányi Vince  ..................................... április 10.
Szvitek János  ....................................... április 11.
Kozák Jánosné
(sz. Ábel Ilona Julianna)  .................. április 13.
Homola Józsefné
(sz. Fekete Rozália)  ........................... április 18.
Levente Endréné
(sz. Füri Ibolya)  ................................... április 22.
Pollák István  ......................................... április 25.
Takács Károly  ......................................... május 7. 
Lénárth Ferencné
(sz. Gárván Gizella Erzsébet) ............ június 2.
Surman József  ....................................  június 15.
Deák Györgyné
(sz. Halgas Mária)  ............................  június 23.
Farkas Irén  ...............................................  július 7.
Fajka Pálné
(sz. Lovcsányi Anna)  .......................... július 24.
Obermayer Sándor  .......................  augusztus 4.
Varga László  ...................................  augusztus 8.
Simon Gábor  ................................ augusztus 11.
Bozsik Sándor Ferenc  ................ augusztus 22.
Kovács Béláné
(sz. Tolnai Julianna)  ................. augusztus 25.

75 évesek:
Kacsándi Kálmán Lajosné
(sz. Todoruc Anna Mária)  .............. január 10.
Pergel Józsefné
(sz. Dodog Mária)  ............................. január 17.
Olosz Margit
(sz. Keresztes Margit) .......................  február 1.
Baár Pálné
(sz. Holyba Katalin)  ..........................  február 5.
Szerényi László  .................................  február 14.
Czira Györgyné
(sz. Gilan Juliánna)  .........................  március 5.
Valastyán Mihály .............................  március 26.
Kelemen Jánosné
(sz. Varga Judit Magdolna)  .............. április 2.
Kegyes István  ......................................... április 8.
Plavecz István János  ............................ május 1.
Földi György Ferencné
(sz. Sztanó Gizella Zsófia)  ................. május 4.
Ország Jánosné
(sz. Naszvadi Lídia)  ..........................  május 12.

Tóth Jánosné
(sz. Félix Zsuzsanna)  ........................  június 20.
Nánási Ferenc  .........................................  július 1.
Deákné Pausch Anna
(sz. Pausch Anna)  .................................  július 9.
Polyoka Istvánné
(sz. Jambrik Mária Erzsébet) ... augusztus 12.
Kocsis Sándorné
(sz. Szabó Mária Juliánna) ...... augusztus 23.
Misányi János  .............................. augusztus 24.
Tóth Sándorné
(sz. Kemenczei Ilona)  ................ augusztus 30.

80 évesek:
Csákvári Lászlóné
(sz. Horsik Eszter)  ................................  január 1.
Czira Pál  .................................................  január 6.
Maszel Sándorné
(sz. Balatinácz Anna)  ...................... január 22.
Szenyán József  ................................  március 14.
Deák Jánosné
(sz. Pomp Julianna)  ............................ április 6.
Sándor Ferencné
(sz. Murár Julanna)  ............................ július 16.
Kún Pál  ............................................  augusztus 1.
Mezei Jánosné
(sz. Szelei Mária Erzsébet)  ....... augusztus 11.

85 évesek:
Szabó Józsefné
(sz. Böjti Etelka)  ..................................... május 6.
Tiszttartó József  .....................................  július 9.

93 évesek:
Kravecz Mihályné
(sz. Pallaga Margit) .......................  március 10.
Orlik László  ............................................. április 8. 

94 évesek:
Pál Sándorné
(sz. Lénárt Róza)  .............................  február 23.
Fazekas Károlyné
(sz. Váraljai Zsuzsanna)  ................... július 14.

96 éves:
Nagy János  ............................................. június 9.

Isten éltesse Önöket erőben, 
egészségben!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Kovács Tamás 
és Kiss Katalin  ..................................... január 11.
Kupecz Balázs 
és Surman Edina  ..............................  február 16.
Végh Zsolt 
és Mladoniczki Zsuzsanna  ..............  március 1.

Vajda László Albert 
és Jordovics Erzsébet  .....................  március 22.
Rácz László 
és Szécsi Anett  .................................... április 26.
András Tibor 
és Vörös Erzsébet ................................ április 27.
Földvárszki János 
és Tóth Judit  .......................................... május 4.
Lakatos Márk 
és Farkas Fanni  ...................................  május 18.
Szőke Tamás 
és Szabó Tímea  ..................................  május 25.
Feyős Róbert 
és Mányoki Andrea  ...........................  május 31.
Szécsi Tamás 
és Veisz Anita  ..........................................  július 5. 
Kalocsai Máté 
és Kovács Kamilla Katalin  .................. július 13.
Rizmayer József 
és Jakubik Anita  ................................... július 20. 
Kiss József 
és Tasnádi Dorottya  ............................ július 20. 
Tóth Bence 
és Olman Zsófia Dorottya  .................. július 31.
Baár Tamás 
és Illési Andrea  ..............................  augusztus 2.
Erős György 
és Fekete Alexandra ................... augusztus 10.
Makai Gábor 
és Pasek Erika  .............................. augusztus 10.
Szalai Tibor 
és Országh Magdolna  ................ augusztus 10.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

ÚJSZÜLÖTTEK:

Szabó Gábor és Virág Dóra leánya
    Dorina  ..............................................  január 3.
Kun Alex és Kiss Zsuzsanna fia
    Ádám  ................................................  január 8.

Pintér Gábor és Berki Melinda fia
    Levente  .......................................... január 26.
Bertók Sándor és Varga Emese fia
    Zsombor ......................................  február 14.
Jeremcsuk Tamás 
és Dajka Eszter leánya
    Eszter  ............................................  február 20.

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2019. január 1-től 2019. augusztus 31-ig)

Kun Ádám

Veres Ákos

Móré Liza Mária

Közvilágítási 
hibabejelentés
Amennyiben a település 

közvilágításában hibát észlel, kérjük, 
hogy a 06 (1) 457-0575 telefonszá-
mon, az ugyfelszolgalat@kozvil.hu 

e-mail címen, vagy nyitvatartási 
időben a polgármesteri hivatal 

titkárságán a 06 (29) 690-180 telefon-
számon szíveskedjen bejelenteni.

Ivóvíz és szennyvíz-
elvezetési hibabejelentés

Ha a vezetékes ivóvízzel vagy a 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatban 

hibát észlelnek, az alábbi telefon-
számokon, valamint e-mailben is 

jelezhetik a problémát:
ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 

06 (29) 412-372
szennyvízelvezetéssel és -tisztítással 

kapcsolatban: 06 (29) 412-264
E-mail: 

ugyfelszolgalat.monor@dakov.hu

KÖSZÖNET
Megyeri Szabolcs, a Megyeri Kertészet 
tulajdonosa fákat és cserjéket aján-
lott fel játszótereinkre, melyeket köz-
foglalkoztatottaink a Nyárfa Kft. alkal-
mazottaival elültettek. Köszönjük a 
növényeket, melyek reméljük, nem 
csak díszíteni fogják településünket, 
hanem árnyékukban gyermekeink is 
meg tudnak majd pihenni.

Köszönetünket szeretnénk kifejez-
ni Pollák Istvánnak, aki tavasszal és 
ősszel az óvodában, iskolában és a 
gyermekorvosi rendelő parkjában 
lévő cserjéket megmetszi, megszépí-
ti. Köszönjük önzetlen munkáját!

Mészáros Sándor és Maszel László

Elektronikai 
hulladékok gyűjtése

Óvodáink folyamatosan gyűjtik az 
elektronikai hulladékokat! Amennyi-
ben Ön nem tudja beszállítani a gyűj-
tőpontra, jelezze az óvodákban vagy a 
06 (30) 322-8682-es telefonszámon és 
időpont egyeztetés után közmunkása-
ink segítségével megoldjuk a szállítást.

Köszönettel: 
Maszel László alpolgármester



OKTATÁS-NEVELÉSKÖZÉLET OKTATÁS-NEVELÉS

Nyáry Pál úti játszótéren immár második alkalommal 
tartottunk gyermeknapot, ahol – az igazi party hangulat 
mellett – hot doggal, popcornnal, fagyival, gyümölcs-

csel vártuk a csemetéket és a nagyobbacska gyermekeket is. 
A Pódium Színpad „Állati ki mit nem tud?” című előadását nagy 
tapssal és tánccal szórakozta végig a közönség. Köszönjük a 
Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak 

Nagy Nikoletta vagyok. 2019. február 
1-je óta a Napsugár Óvodában dolgozom, 
mint óvodapedagógus.

udapesten, Kőbányán nevelkedtem, immáron 7. éve 
Felsőnyáregyházán élek férjemmel és 4 éves kisfiammal. 
A szakközépiskolát pedagógiai szakon végeztem, így két 

éves óvodai és általános iskolai gyakorlattal tettem érettsé-
git. 2006-ban jelentkeztem az ELTE Tanító- és 
Óvóképző szakának esti képzésére, és ezzel párhu-
zamosan képesítés nélküli óvodapedagógus let-
tem a Kispesti Katica Óvodában.

2009-ben sikeres államvizsgát tettem. Diplomámat 
nyelvvizsga hiányában 2016-ban vehettem kézbe, 
de ez sem tartott vissza attól, hogy az óvodai 
pályán maradjak, hiszen 2008-tól a Kispesti 
Gyöngykagyló Óvodában kisfiam megszületéséig 
gyógypedagógiai asszisztensként – vegyes életkorú csoportban 
– Sajátos Nevelési Igényű gyermekekkel foglalkoztam.

A gyermekemmel otthon eltöltött két év után örömmel tér-
tem vissza munkahelyemre óvodapedagógusként, ahol a 2017-
es tanévben tiszta életkorú 2,5-3 éves gyermekek csoportját 
indíthattam el az óvodai életben. A közlekedés sok problé-

mát okozott, kisfiam bölcsődei éveit a Kispesti Gyöngyszem 
Bölcsödében, óvodám közvetlen szomszédságában tölthette, így 
munkarendemmel jobban összeilleszthető volt. Mindenképpen 
a felsőnyáregyházi tagóvodába szerettem volna íratni, de így 
nagyfokú szervezést igényelt mindkettőnk utazása. Örömmel 
jelentkeztem a megüresedett óvodapedagógusi munkakörbe.

Bár már 7 éve Nyáregyházi lakos vagyok, Budapesthez való kötő-
désem akadályozott abban, hogy mélyebben megismerjem a 

település adta lehetőségeket, tényleges kapcsolato-
kat köthessek. Célom, hogy aktív részese lehessek a 
közösség életének, tudásommal és tevékenysége-
immel gazdagítsam azt. Munkám során törekszem a 
nyugodt, szeretetteljes, biztonságot adó légkör kiala-
kítására a gyermekek fejlesztésében minden olyan 
területen, amely a sikeres felnőtté válást segíti elő.

Fontos számomra a kölcsönös tiszteletadás mind 
a felnőttek és a gyermekek részéről is, hiszen ez 

szükséges ahhoz, hogy együttműködhessünk a családdal a gyer-
mekek fejlődése érdekében.

Szabadidőmet legszívesebben a természetben töltöm, állat 
szeretetem áthatja életemet. Ha időm engedi, kézműves tárgya-
kat készítek, sütök vagy olvasok. 

NAGY NIKOLETTA óvodapedagógus

valamint Mészáros Pál körzeti megbízottnak, hogy betekintést 
engedtek az általuk használt járművekbe.

Sor került a játszótérhez kapcsolódó új vizesblokk átadására is. 
A művelődési ház egyik helyiségének leválasztásával alakítottuk 
ki a pelenkázót is tartalmazó gyermek és felnőtt mosdót, ami – 
egy időzárral ellátott ajtón keresztül – napközben használható.

Július végén megkezdődött a felsőnyáregyházi játszótér kivite-
lezésének folyamata is. Gyermekek, szülők, nagyszülők naponta 
jöttek kíváncsiskodni: mennyit haladt a munka, milyen játékok 
kerültek telepítésre?

Az ütéscsillapító gumiburkolat elkészülte után megkaptuk a 
használati engedélyt, így szeptember 21-én, szombaton délután 
végre gyerekzsivajtól lett hangos a Tófenék környéke. Mészáros 
Sándor polgármester úr beszédében elmondta, hogy „a kismé-
retű focipálya kialakítását és a mellette található épület megvá-
sárlását követően a játszótér átadása egy hosszabb – a lakosság 
részéről méltán elvárt – folyamat következő lépése, melynek 
célja, hogy ezen a területen egy közösségi színtér jöjjön létre.” 
Szó esett a távlati tervekről is, melyek között parkosítás, térköve-
zés és vizesblokk kialakítás is szerepel.

Ezúton is köszönjük Rónai Erzsébet, Veszelka Zsuzsika, Győrfi 
Tamás, Epres Pál, Pásztor Andrea, a Nyárfa Kft. és nem utolsó 
sorban a közfoglalkoztatottak megvalósításhoz nyújtott mun-
káját, valamint a lebonyolításban részt vevő önkormányzati-, 
óvodai-, iskolai-, hivatali dolgozók és minden segédkező lelkes 
részvételét!

Reméljük, hogy minél több gyermek hosszú éveken át tudja 
majd használni a játékokat.

Az önkormányzat a kialakítás teljes költségét saját erőből 
finanszírozta.

ki kíváncsi az órán tanult tananya-
gon túl a történelem szépségei-

re, fordulataira, híres szereplői-
re, egykori birodalmakra, népekre, akit 
érdekel a hadtörténelem, a régi korok 
fegyverei, aki szereti a régészet rejtelmeit, 
a várakat, valamint a történelemhez kap-
csolódó egyéb érdekességeket, kirándu-
lásokat, azt szívesen látjuk szakkörünkön.

A szakkör keretében eltöltött időnek 
nem csak a történelmi ismeretek elmélyí-
tése, az összefüggések megértése a célja, 
hanem a gyerekek hazaszeretetre, szülő-
földhöz való kötődésre nevelése is. E rövid 
cikkben csak nagyon tömören próbálom 
ezt összefoglalni. Sajnos, a mai értékvesz-
tett 21. századi világunkban egyre ritkáb-
ban megtapasztalható értékek ezek a fiatal 
generációk körében, ezért van tennivaló 
bőven. Úgy gondolom, szükséges minél 
jobban ismerni történelmünket, mert 
ahogy az ókori görög bölcs, Hérodotosz 
mondta: „A történelem az élet tanítómes-
tere”. A jelent alakítani és a jövőt tervez-
ni értelmesen és felelősen nem lehet a 
múltunk ismerete nélkül. Ezt a folyamatot 
célszerű már általános iskolában elkezdeni 
az arra fogékony gyerekekkel, erre a törté-
nelem tantárgy jó lehetőséget kínál – meg 
még sok minden másra is.

Ennek egyik fontos alapja lakóhelyünk, 
szülőföldünk múltjának, értékeinek meg-
ismerése és megőrzése. Mert sajnos kevés 
gyerek (és nem gyerek) van tisztában 
ezekkel. Például azzal, hogy talán az 
egész országban a mi falunk a csúcstartó 
a több száz község között a területén 
található kastélyok számában. Ezek a kas-
télyok régi idők nagy embereit látták itt 
Nyáregyházán, felfedezésük talán a mai 
gyerekek fantáziáját is megragadhatja. 
Falunk nagy szülöttjének, Nyáry Pál éle-
tének alaposabb kutatásával, megismeré-
sével és megismertetésével kapcsolatban 
is van még pótolnivalónk. Ebbe bevonva 
a nyáregyházi gyerekeket véleményem 
szerint minden arra fogékony gyermek 

A 8. osztály elballagott. Jó közösség, jó hangulat, segítőkészség, nyitottság jel-
lemezte a csapatot. Követendő példa maradnak az utánuk következő évfolya-

mok számára.

A ballagó 8. osztályból három diák is méltónak bizonyult a Kovács István díjra:
Bencs Bálint, Pálfi Vivien és Czira Mihály

Tantestületi dicséretben részesültek: Bencs Tamara, Pálinkás Lívia, Rizmayer Lea, 
Solymosi Mátyás, Silman Laura, Székely Attila

érték- és jellemfejlődésére nagyon építő 
hatással lehet.

Falunk, műemlékeink történetének, itt 
született vagy itt élt nevezetes és kevésbé 
ismert emberek sorsának, küzdelmeinek 
tanulmányozása mellett fontosnak tar-
tom falunk környékének, erdeinek, ter-
mészeti szépségeinknek a megismerését 
is. Úgy gondolom, sok gyerek fogékony 
ezeknek a befogadására, csak meg kell 
nekik mutatni, el kell mesélni mindazt, 
ami segíthet kialakítani lelkükben a 
falujuk, szülőföldjük szeretetét, az érte 
való tenni akarást, a hozzá való kötődést.

A történelmi és honismereti szakkörünk 
távlati célja az is, hogy – a sok új ismere-
ten, tudáson és élményen túl, ami szin-
tén fontos – minél több gyerek számára 
felnőtté válva ne csak üres, érthetetlen 
és érdektelen frázisok legyenek az előbb 
felsorolt fogalmak, hanem értékrendjük 
része, és cselekedeteik mozgatórugója, 
hogy amikor lehetőségük lesz, ne csak 
elvárásaik legyenek, hanem tenni is tudja-
nak és akarjanak Nyáregyháza és lakóinak 
boldogulásáért.

BÁDER LÁSZLÓ történelem tanár
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TÖRTÉNELEM- ÉS HONISMERETI 
SZAKKÖR AZ ISKOLÁBAN

BALLAGÁS 2019

Megvalósult álom…

Új óvó néni a központi óvodában

Hosszú éveken át csak álmodni mert településünk
arról, hogy a mai kor igényeinek megfelelő játszótér 
épül Nyáregyházán, pláne, hogy 1 év alatt kettő!

Iskolánkban az előző tanév elején indítottuk el a történelem- és honismereti szakkört. 
Az érdeklődő gyerekekkel egyrészt a világtörténelem érdekes és izgalmas eseményeivel, 
másrészt hazánk történelmének fontosabb, jelentősebb korszakaival, ezen belül pedig 
szülőfalunk múltjával is foglalkozunk délutánonként.

B

A

A



ISKOLAI ÉLETISKOLAI ÉLET

Komplex 
társadalomtudományi 

verseny

A több tantárgyat magába foglaló ver-
seny öt felső tagozatos csapat részvételé-
vel zajlott februárban. A diákoknak nyelv-
tani, irodalmi, történelmi és ének-zenei 
vonatkozású feladványokat kellett meg-
oldani változatos feladatokon keresztül. 
Izgalomban nem volt hiány, a pontok fej-
fej mellett emelkedtek a fordulók után. Az 
alapműveltséghez tartozó tények mellett 
olyan érdekességekre is fény derült, mint 
hogy mi vonzotta vissza Nelson admirálist 
a süllyedő hajójára, vagy hogy milyen 
hatással bír a vörös szín a zeneszerzésre.

A végeredmények a következőképpen 
alakultak:
I. helyezett: Kódfejtők (Nagy Attila, Tokai 
Szófia Amália, Sántha Zoltán, Bencs Bálint)
II. helyezett: Agytraktorok (Kiss Virág, 
Miczkó Patrícia, Kiss Krisztina Dorka, Pálfi 
Vivien)
III. helyezett: Bajnokok (Czibulka Laura, 
Kaszala Viktória, Prian Dária Anemona, 
Meszjár Mónika Elizabet)

Rendhagyó 
magyar órák

Március elején rendhagyó magyar órákon 
vettek részt diákjaink. Előadónk Szabó 
Ditta, az ELTE Finnugor Tanszékének 
doktorandusza volt, aki a nyelvészet, a 
nyelvrokonság – ezen belül kifejezetten 
a magyar nyelvrokonság – rejtelmeibe 
avatott be minket. Szó esett a nyelvekről 
általában, arról, hogy mi alapján hasonlít-
hatók össze, hogyan állhatnak rokonság-

ban, merre élnek még nyelvrokonaink, 
kik azok az udmurtok, hogy élnek, hogy 
hangzik a nyelvük, illetve azt is megtud-
hattuk, hogy lehet valakiből alkalmazott 
nyelvész. Érdekes és tanulságos nap volt.

Házi angol 
csapatverseny

Tavasszal tartottuk idei, hagyományos 
angol csapatversenyünket, melyet 5 csa-
pat tisztelt meg jelenlétével, jókedvével 
és nem utolsó sorban kemény munkájá-
val. A 4-8. évfolyamosokból álló vegyes 
csapatoknak videós szövegértési, pár-
beszédrendező, szókincsen vagy épp 
hibakeresésen alapuló feladatokat kellett 
megoldaniuk, illetve akadt egy kreatív 
mémfordítást igénylő kihívás is a végére. 
Tartalmas és mindenki számára hasznos 
délutánt töltöttünk el együtt jó hangulat-
ban. Jövőre folytatjuk! :-)

Eredmények:

I. helyezett: The Team (Kemenczei Balázs, 
Szabó Eszter, Magyar Nikolett, Kiss Dorka, 
Silman Laura)
II. helyezett: Csillámpónik 3.0 (Némedi 
Vivien, Kiss Virág, Miczkó Patrícia, Dragán 
Viktória, Bencs Tamara)
III. helyezett: Scanty Team (Fischli Hanna, 
Lekk Renátó, Magyar Orsolya, Illés Fédra, 
Pálfi Vivien)

Maszel Pál 
Matematikaverseny

Nagy érdeklődés, sok csapat, majdnem 50 
felső tagozatos diák részvételével zajlott 
az idei Maszel Pál Matematikaverseny. 
Gratulálunk minden résztvevőnek! Az 
eredményhirdetésen részt vett Maszel 
László alpolgármester úr, köszönjük biz-
tató szavait és a díjakat!

Helyezések (5. és 6. osztály):

1. Bajnokok csapat (Kaszala Viktória, 
Komjáthy Lili Anna, Mitrócsák Bence)
2. Kecskebogyó Kft. (Tóth András István, 
Mike Zoltán, Hering Gábor Márton)
3. Ma-Tematikusok (Tasnádi Katalin, 
Solymosi Martin, László Hanna Luca)

Helyezések (7. és 8. osztály):

1. Kolb-Ászok (Bencs Bálint, Czira Mihály, 
Solymosi Mátyás)
2. Krumplistészták (Pálfi Vivien, Dragán 
Viktória, Silman Laura)
3. Szőkék (Pálinkás Lívia, Rizmayer Lea, 
Bencs Tamara)

Medve Matematika

Május 18-án részt vettünk a Medve sza-
badtéri matekversenyen, Budapesten a 
Gellért-hegyen, melyen több mint 4000 
versenyző indult. Jó idő és nagyon jó 
hangulat jellemezte az idei versenyt is. 
Nagyon szép eredményt értek el diákja-
ink, büszkék vagyunk rájuk! Nemcsak a 
matematika feladatokat kellett megolda-
ni, hanem komoly távolságok és szintkü-
lönbségek vártak a versenyzőkre!

Medvebocs kategória: (538 csapatból!)
Arany fokozat 121. helyezés, 6594 m: 
Komjáthy Lili Anna, Kaszala Viktória, 
Mohella Tamás
Bronz fokozat 277. helyezés, 6178 m: 
Koblencz Kristóf, Czibulka Laura, Szabó 
Eszter

Kismedve kategória: (369 csapatból!)
Ezüst fokozat 232. helyezés, 4440 m: Bencs 
Tamara, Rizmayer Lea, Pálinkás Lívia
Bronz fokozat 314. helyezés, 4501 m: Pálfi 
Vivien, Czira Mihály, Bencs Bálint
Bronz fokozat 356. helyezés, 3034 m: Kis 
Dorka, Dragán Viktória, Dancsó Nadin

Szövegmanó

A „Szövegmanó” megyei versenyén Fischli 
Hanna 4.a osztályos tanuló I. helyezést ért 
el. Szívből gratulálunk Neki.

„Szólánc” 
nyelvtan-helyesírási 

verseny

Iskolánk harmadikos tanulója, Ecker Kitti 
ismét remekelt! Ezúttal a Pest megyei 
„Szólánc” nyelvtan-helyesírási versenyen 
állhatott a dobogóra az elért harmadik 
helyezésével. Gratulálunk!

7 próbás meseverseny

I. helyezett: Mesélő kisbubik (Csizmár 
Kitti, Gyenis kristóf, Homoki Vivien, 
Bodor Viktória, Tankó Norbert, Verrasztó 
Annamária, Bánóczki Zsófia)

II. helyezett: Kis-nyuszik (Deák Nóra, Tóth 
Jázmin, Sulán Zsanett, Munkácsi Kiara, 
Volenszki Regina, Hosszú Vanda, Benkő 
Csanád)
III. helyezett: Mesés Muskétások (Kozma 
Tímea, Schiff Szonja, Czira Ákos, Varga 
Emese, Hetei Judit, Hegedűs Viktória, 
Kemenczei Balázs)

Körzeti Szép- 
és Helyesíró Verseny

Áprilisban került megrendezésre Mo- 
noron a Nemzetőr Általános Iskolában a 
Körzeti Szép- és Helyesíró Verseny, ahol 
19 iskola tanulói mérték össze tudásukat. 
Nyáregyházát Ecker Kitti, Máté Regina és 
Visnyei Noémi képviselte. Nagy örömünk-
re a helyesírási verseny 2. helyezését Ecker 
Kitti érte el.

XXI. Dél-Pest 
megyei Regionális 

Karéj Fesztivál

A fesztivál május 18-án zajlott, ahol 
Gyermek és Tini kategóriában is indultak 
tanulóink.

Gyermek kategória

Vers: Tankó Norbert – 2. hely
Próza: Ecker Kitti – 2. hely
Népdal: Fischli Hanna – 3. hely; Péntek 
Borbála – 1. hely; Jövő „Nyáry” legények 
(Kemenczei Balázs, Komjáthy Sebő, Bágyi 
Csaba, Bágyi Zsombor, Lekk Renátó) – 
1. hely
Zene: Komjáthy Sebő (zongora) – 1. hely

Tini kategória
Népdal: Kaszala Viktória – 2. hely; Komjáthy 
Lili – 3. hely; Gyöngyvirágok (Magyar 
Nikolett, Magyar Orsolya, Komjáthy Lili, 
Kaszala Viktória) – 2. hely
Zene: Komjáthy Lili, Komjáthy Sebő (zon-
gora) – 1. hely

Elsősegélynyújtó 
versenyek

2019. április 5-én iskolánkban került meg-
rendezésre a Területi Elsősegélynyújtó 
Verseny, ahol a Nyáry Pál Általános Iskola 
csapata (Czira Gergő, Nagy Benjámin, 
Mohella Tamás, Tasnádi Katalin, Solymosi 
Martin) az I. helyezést érte el, így tovább 
jutott az Országos Elsősegélynyújtó 
Verseny megyei döntőjébe!

A június elsején Tárnokon zajló megyei 
verseny nagyon kemény volt, Nyáry gye-
rekeink a 4. helyre harcolták fel magukat, 
2 pont választotta el őket a dobogótól. 
Gratulálunk nekik! 
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Az alábbiakban közöljük a 7. osztályosok 
élménybeszámolóját:

agyon vártuk az Erdélyi kirándu-
lást, főleg az érdekes előkészítők 
után. Ezeken a foglalkozásokon 

megismerkedtünk Erdély történelmével, 
földrajzával, főbb látnivalóival, neveze-
tességeivel, érdekességeivel. Készítettünk 
plakátokat, bemutatókat és összemértük 
tudásunkat interaktív vetélkedőn.

Aztán végre eljött az indulás napja, amit 
már mindenki tűkön ülve várt. Reggel hat-
kor indult a buszunk, és három óra alatt el 
is értünk a határig. Nagyvárad volt az első 
állomásunk, ahol tartottunk egy kisebb 
városnézést. Nagyváradon része volt a 
programunknak a Püspöki székesegyház 
és a palota megtekintése, Szent László 
szobra és a Petőfi Sándor park. Tettünk 
egy sétát Nagyvárad központjában, ahol 
átéreztük a századelős hangulatot, meg-
csodálhattuk a szecessziós városképet.
A következő állomás Kolozsvár volt, 
de előtte egy rövid pihenőt tartottunk 
Körösfőn. Itt meglátogattuk a körösfői 
református templomot és megemlékez-
tünk Vasvári Pálról.

Kolozsváron megnéztük Mátyás Király 
szobrát és szülőházát, ami egy nagyon 

hangulatos, kis sétálóutcában 
található. Szállásunk Torockón 
volt, ahol az első éjszakán nem 
sikerült sokat aludni, ezért a 
második napunk kicsit nehe-
zen indult…

Kora délelőtt a Tordai-hasadéknál 
találtuk magunkat, ami leginkább 
egy extrémebb akadálypályára 
hasonlított, de ez így volt izgalmas. 
Az utunk folytatódott a Tordai sóbá-
nyába, ahol 100 méter mélyre eresz-
kedtünk a föld belsejébe.

A mélyben különféle elfoglaltsá-
gokkal lehet eltölteni az időt: óri-
áskeréken ülni, csónakázni, bowlin-
gozni, biliárdozni, játszótéren játsza-
ni vagy csak egy kellemeset sétálni.

Megpihentünk Bözödújfalun, lát-
tuk a falupusztítás nyomait és az 
emlékhelyet. Ezek után elindultunk 
a Madarasi Hargitára, ahol a szál-
lásunk volt 1700 méter magasság-
ban a Súgó panzióban. Nagyon jó 
szálláshely volt, itt kipihenhettük 
magunkat.

A harmadik napon felmásztunk a Madarasi 
Hargita csúcsra, 1801 méter magasra. Ez 
után az élmény után elmentünk a Gyilkos-
tóhoz, ahol eltöltöttünk egy órát vásár-
lással, evéssel, nézelődéssel. Az utunk 
a Békás-szoroson át vezetett, amit egy 
szakaszon sétálva tettünk meg, de a köz-
lekedés miatt inkább busszal jártuk be a 
környék látnivalóit. A harmadik napi szál-
lásunk a Tulipán Panzió volt.

A negyedik nap reggeli után összepa-
koltunk, és elmentünk meglátogatni a 
Dr. Boga Alajos Általános Iskolát, ahol 
nagy szeretettel fogadtak minket. Egy 
közös beszélgetős, ismerkedős óra után 
jót kosaraztunk együtt a csíkkozmási diá-
kokkal. A kiadós játék után a Szent Anna-
tóhoz mentünk. Egy ideig busszal, aztán 
sétálva tettük meg az utat, közben láttunk 

0. Nap: Vigyázz, Zánka, itt vagyunk!
Adminisztráció, karszalag bechippeléssel, 
szállás birtokbavétele, az ajándék hátizsák 
átvétele (benne törölköző, esőkabát, 
kulacs, sapka, térkép és tábori infók), 
egyenpólók átvétele, birkózás az ágya-
zással, vacsora, és séta vissza a nagyon 
messzi szálláshelyünkre, ahol egy kis vára-
kozás az esti ünnepélyes megnyitóra…
Tábornyitó party.
Csapatok bemutatkozása, zászlófelvo-
nás, Himnusz, Fricska táncegyüttes, és 
buliiiii…

1. Nap: Hétfő, Augusztus 19.
Reggeli torna, 9 km-es túra a Szent 
Balázs templomromhoz, ebéd, és vég-
re... Balaton!!!
A hétfői nap Stolen Beat koncerttel és 
„Éjszakai bosszúállók” túrával zárult.

2. Nap: Kedd, Augusztus 20.
Reggeli torna karikával. Dotto kisvonattal 
le a Balatohoz, majd egy rövid oktatás 
után jöhet a várva várt sárkányhajózás. 
Ebéd után irány a strand, ahol középkori 
csata-szimuláció es vízi kalandpark.
Tűzijáték.
Vacsora után szabadtéri színházi előa-
dás, majd közel 3000 gyerek részvételével 
augusztus 20-i ünnepség a helyi stadion 
lelátón ülve. A tűzijátéknál igazán érez-
hettük, mennyire kitették magukért (v 
inkább értünk) a szervezők.

3. nap: Szerda, augusztus 21.
Lézerharc. Lego robotika. Ebéd után irány 
a strand. A viharjelzés miatt fürdeni nem 
lehet, de sétahajózni igen. Addig is egy 
kis össznépi mezítlábas foci a homokon. 

Emellett “Bogárháton” interaktív kiállí-
tás megtekintése.

4. nap: Csütörtök, augusztus 22.
Délelőtt lovasíjász bemutató és strand, 
délután az „Egyszer volt játék” helyszí-
nén kézműves foglalkozások.
Hát sokak bánatára ez is eljött: táborzá-
rás és egy utolsó közös buliiii…

5. nap: Péntek, augusztus 23.
Hazafele.

Próbáld ki te is jövőre:
• 100 km / 5 nap gyalogosan
• Rengeteg program
• Jó hangulat
• Balaton

NYÁRY GYEREKEK B.B., P.K.K., B.Z., S.K.

felsétálni a várba. Elindultunk hazafelé, 
ami körülbelül tíz óra buszos út volt.

Estére értünk haza Nyáregyházára. 
Fájó szívvel búcsúztunk Erdélytől, taná-

egy anyamedvét a kölykeivel. 
A tónál vásároltunk finom 
kürtőskalácsot is. A tótól nem 
messze van egy nagyon szép 
kápolna, melynek a neve 
Szent Anna Kápolna. Ott, a 
szemünk elé táruló látvány 
csodálatos volt.

Megemlékeztünk Nyerges- 
tetőn az 1848-as Székely 
Vértanúkról. Az utunk továb-
bi részét utazással töltöttük, 
de az utolsó szállásra így 
is este tíz órára érkeztünk 
Torockóra a Tóbiás Brassai 
házba.

Elérkezett az utolsó nap. 
Volt aki örült neki, volt aki 
inkább szomorú volt és bár-
mikor visszamenne. Az utol-
só napon csak a Déva váránál 
voltunk, ahol már mindenki nagyon nyű-
gös volt, mert mindenki nagyon álmos és 
fáradt volt, valamint az idő sem kedvezett 
nekünk, mert nagyon melegben kellett 

rainktól és egymástól. Nagyon jól érez-
tük magunkat!

D. N., D. V., K. D. 7 osztály
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Nyáregyházi diákok utazása Erdélybe

NYÁRY GYEREKEK ZÁNKÁN

A 2018/2019-es tanévben is sikerrel pályázott iskolánk a „Határtalanul!” program keretében. Állami 
támogatást nyertünk 1.740.000 forint értékben. Ezt az összeget egészített ki Nyáregyháza Önkormányzata 
„Civil szervezetek 2018. évi támogatása” kiírása, ahol további 250.000 forintot pályáztunk sikeresen. 
Élményekben gazdag, felejthetetlen kirándulásban lehetett része így iskolánk diákjainak.

N 

  Nagyváradon, Szent László király szobránál

  Megemlékezés Nyergestetőn

  A körösfői református templom

  A kolozsvári Mátyás szobornál a Szent Mihály templom előtt



ezdésként fontos volt ismertet-
ni a gyerekekkel a Vöröskereszt 
kialakulását, tevékenységét. El- 

mondtuk a fontosabb dátumokat, melyek 
a Vöröskereszthez kötődnek, és részle-
tesen átbeszéltük a hét alapelvet. Nem 
maradhatott el a kézműveskedés: most 
vöröskeresztes motívumokkal ellá-
tott dobókockák, színezők készültek. A 
nagyobb gyermeklétszámra való tekin-
tettel többféle foglalkozással készültünk. 
Igyekeztünk a kicsik nagy mozgásigényét 
figyelembe venni, ezért a tornaterem-
ben folyamatosan volt sportolási lehe-
tőség, foci, kézilabda és versenyjátékok. 
Az informatika teremben vöröskeresztes 
totóval foglaltuk le a gyerekeket. Volt 
számháború a Nyáry Pál pihenőparkban, 
a tornateremben pedig tanító kollégáink 
a Kinder-sport keretein belül alkalmazott 
feladatokkal versenyeztették a gyereke-
ket. Aszfaltrajzolásra is volt lehetőség, és 
ifjúsági vöröskeresztesünk, Pálfi Vivien 
arcfestéssel lepte meg a kicsiket, melynek 
nagyon-nagy sikere volt.

A táborozókat Mészáros Pál iskola-
rendőrünk és két kollégája is meg-
látogatták. A kerékpárral való biz-
tonságos közlekedést tanították 
meg a gyerekeknek, tesztekkel, és 
gyakorlati feladatokkal. Sok-sok 
ajándékkal érkeztek (pl. látható-
sági mellény, karszalag, papír-rendőr-
sapka, cukorka). Védőnőnk, Lajáné Kuris 
Loretta érdekes előadását is meghallgat-
hattuk az egészséges táplálkozásról. Az 
Ákom-Bákom Bábcsoport előadása volt a 
keddi nap fénypontja! A Péter és a farkas 
című mesét játszották el a gyerekeknek. 
A vidám versenyjátékok, sportjátékok 
tovább színesítették a programokat.

A szerdai napon kirándultunk Budapestre 
a Parlamentbe. Két busszal indultunk, így 
két csoportra osztva nézhettük meg a 
gyönyörű épületet. A Parlament mellett 
található az Olimpia-park, mely egy igen 
színvonalas játszótér. A gyerekek nagyon 
jól érezték itt magukat, különösen a vizes 
részt kedvelték, tekintettel a nagy melegre.

Ebben az évben csapatfeladatok is voltak: 
készíteni kellett egy vöröskeresztes pla-
kátot, és egy csatakiáltást kellett kitalálni. 
A vegyes korosztály ellenére nagyon kre-
atív munkák keletkeztek, és a gyerekek 
nagyon jól összedolgoztak. Eljött hoz-
zánk Princz Istvánné Judit, aki gyönyörű 
zöldségszobrairól híres. A gyerekek vele 
együtt, az ő segítségével készíthettek 
mindenféle szobrot zöldségből, gyü-
mölcsből. Zenéltek a zeneiskola tanárai, 
és a Rock suliból láthattunk-hallhattunk 
egy részletet a zeneiskolás gyermekek 
előadásában. A legkedveltebb prog-
ram teljes bizonyossággal a vízi csata 
volt! Itt senki sem maradt szárazon! 
Fantasztikusan jól szórakoztak gyerekek 
és felnőttek egyaránt!

A korábbi évek gyakorlának megfelelően 
a nyáregyházi fesztiválon idén is lehe-

tőséget biztosítottunk a véradásra, ami az 
általános iskola épületében zajlott, ahol sok 
érdekes kiállítás is várta és csalogatta az 
érdeklődőket és vért adni szándékozókat. 
A Nyáregyházi Alapszervezet önkéntesei 
készségesen álltak a véradók segítségére, 
és már harmadik éve lepik meg a véradásra 
megjelenőket.

Idén lángossal és üdítővel készültünk, 
aminek nagyon nagy sikere volt. A frissen 
kisütött lángos mindenkinek mosolyt csalt az arcára, és a véradók szívesen fogad-
ták invitálásunkat egy kis beszélgetésre is. Így sikerült megtudnunk, hogy ki hon-
nan érkezett Nyáregyházára, milyen gyakran szokott vért adni. Volt olyan család, 
melynek tagjai édesanyjuk műtétjéhez gyűjtöttek vért. Volt olyan, aki csupán azért 
érkezett ezen a napon véradásra, mert hétköznap a munkája miatt nem tudja meg-
oldani, és a környéken keresett erre lehetőséget egy szombati napon.

Hogy a lángosnak, vagy az esősebb időnek köszönhetjük-e, nem tudjuk, de az 
idei év minden eddigi résztvevői létszámot felülmúlt, 80-an jelentek meg véradási 
szándékkal nálunk.

Nagyon szépen köszönjük a véradóknak, hogy eljöttek!

Szívügyünknek érezve a véradás fontosságát, és annak szükségességének hirdeté-
sét, ezt a hagyományt jövőre is folytatni szeretnénk.

CZIRÁNÉ BAÁR KATALIN

re személyenként egy kis beszélgetésre, 
mint a tanulási időszakban.

Továbbra is nagy segítség a szülőknek, 
hogy a nyári szünetben erre az öt napra 
megoldott a gyermekfelügyelet.

Köszönet a megvalósításért Nyáregy-
háza Nagyközség Önkormányzatának 
és a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetének a pályázati lehetőségekért, 
és a nyertes pályázatokért! Hálás köszönet 

Iskolánk két tanára, Dancsó 
József és Benkő Zoltán a lego 
robottal ismertette meg a 
gyerekeket. A robot működ-
tetését sokan ki is próbál-
hatták, majd tableten fejtörő 
feladványokat oldottak meg 
csapatonként. Ezen a napon 
két születésnapos gyerme-
künk is volt, Maszel Tamás 
és Bálint László, akiknek min-
denki nagy örömmel énekel-
te el a Boldog születésnapot! 
című dalt, melyhez Kalocsai 
Fruzsina tanító nénink gitáros 
kíséretet is adott. A kézműveskedés során 
kézzel festettek a gyerekek tengert és 
homokos tengerpartot. Vöröskeresztes 
hajókat hajtogattak, és strandpapucsot 
ragasztottak, majd ezek mind felkerültek 
a tengerpartos, festett papírra. Kis Tamás 

mentőtiszt az újraélesztést tanította meg 
a gyerekeknek. Mindenki kipróbálhatta az 
ambu babán a mellkas kompressziót, és 
fontos információkat tudhattak meg az 
újraélesztés fontosságáról. A tábor zárá-
saként lelki segítségnyújtásképp Kelemen 
Norbert református lelkész beszélgetett a 
gyermekekkel a segítségnyújtásról.

Az évről-évre növekvő táborozó létszá-
mot tekintve, bízunk benne, hogy az idei 
évben is olyan elfoglaltságot biztosítot-
tunk a gyerekeknek, melyek nem csak 
jókedvüket segítette elő, hanem testi és 
lelki fejlődésüket egyaránt. Minden évben 
szinte ugyanaz a tapasztalat: a gyermekek 
örömmel fogadnak minden odafigyelést, 
foglalkozást. Óriási szeretetigényük van. 
Ebben a táborban a tanító és tanár kollé-
gáknak kicsit több idő jut a gyermekek-

jár kollégáimnak, a Nyáregyházi Nyáry Pál 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola minden dolgozójának, mert nél-
külük nem lehetne ilyen színes ez a hét! 
Bízom benne, hogy jövőre is hasonlóan 
élménydús öt napot tudunk majd nyújta-
ni a táborozó gyerekeknek.

CZIRÁNÉ BAÁR KATALIN
Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi 

Alapszervezetének elnöke

KÖZÖSSÉGI ÉLETKÖZÖSSÉGI ÉLET
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Idén is sok gyermek vett részt a 
Vöröskeresztes Napközis Táborban
Ebben az évben is sikerült forrást szereznünk, hogy 
a Vöröskereszt nyáregyházi szervezete megrendezhesse 
településünkön a nyár első napközis táborát, 
amelyre 2019. június 24-e és 28-a között került sor.

Véradás a 
Nyáregyháza Fesztiválon

K 



– Augusztus! – mormogott Laci a nem létező bajsza alatt. – Hol van már 
az augusztus? Szeptember van! Csókolom! Idézhetnénk Bosnyák Viktória 
Tündérboszorkány című könyvéből Jóhegyi Lacika szavait.

Bizony-bizony hogy szeptember van, és máris milyen távolinak tűnik az 
az augusztus elejei hétfő, amikor az idén immár harmadik alkalommal 30 
gyerekkel elindítottuk nyári napközis olvasótáborunkat. Két évvel ezelőtt 
még volt olyan kis lurkó, akinek az anyukája kérdésére: – Szeretnél menni 
az olvasótáborba? – nagyra kerekedett a szeme és csak ezt hallottuk: – Brrr! 
Olvasótáborba?! Végül azután ő lett az egyik leglelkesebb táborozónk. 
Kiderült ugyanis, hogy ez 
nem arról szól, hogy egész 
nap csak olvasunk.

Az Önkormányzat támo-
gatásának köszönhetően 
az idén is eljutottunk egy 
buszos kirándulásra az 
Eleven Parkba. Vendégünk 
volt Csapody Kinga író, 
a Manó Könyvek Kiadó 
főszerkesztője, akivel a 
gyerekek legemlékezete-
sebb élményeik lerajzolása után azt is megbeszélték, hogyan születhetne 
ebből az emlékből egy jó könyv? Kerékpáros túrán voltunk a Pótharaszti 
Sétaerdőben. Kézműveskedtünk Vajasné Évike tanító nénivel, mesét néz-
tünk kivetítőn, követ festettünk, magvakat ragasztottunk – na és persze 
néha az asztalt is!

Vízi bombáztunk, gyöngyöt fűztünk és sokat-sokat játszottunk. Eleinte 
egy kicsit féltem, hogy fog tudni egy héten keresztül együtt játszani a 6 
éves a 13 évessel? Bátran mondhatom, semmilyen problémát nem oko-
zott a jó néhány évnyi korkülönbség. Ilyenkor a kicsi is tud nagy lenni és a 
nagy is képes kicsi lenni. A jó közérzetet azért annak is köszönhetjük, hogy 
Revákné Mónika néni és Marosváriné Valika finomabbnál-finomabb ételek-
kel tömte a gyerkőcök pocakját.

Ezúton is köszönjük nekik, hogy minden évben gondoskodnak rólunk.
A tábort pénteken este – most már hagyományosan – a könyvtárban 

alvással zártuk. Nem mindenki meri bevállalni, de aki igen, az mindig 
nagyon jól érzi magát. A könyvtárban alvás különleges, kicsit talán miszti-
kus élmény. Nekem is az, amikor 18-20 gyerek az iskolából kölcsön kapott 
szivacsokon, hálózsákban vagy kis takarója alatt a könyvtár sötétjében 
együtt néz filmet, azután éjszakába nyúlóan együtt kuncog mindenen. És 
tényleg mindenen, mert sokszor azt sem tudjuk, miért nevetünk, de nevet-
nünk kell! Mert nevetni jó! És együtt lenni is jó!

Azután ők elcsendesednek, én pedig ébren őrzöm az álmukat. Reggel 
készülődés közben megkérdezik: – Jövőre is lesz olvasótábor? – Nana, ne 
szaladjunk ennyire előre. Még a mostaniból sem értetek haza!

Talán megérezték alvás közben, hogy az éjszakám annak latolgatásá-
val telt, hová is tudnánk menni jövőre kirándulni, hogy a lehető legtöbb 
élményt gyűjthessék be?

Ameddig ez kiderül, addig is kívánok kis olvasóinknak sok szép olvas-
mányt a könyvtárban, a tanévben derűt, jókedvet és sok-sok bezsebelt 
tudást.

VECSEREK IBOLYA könyvtáros

közösség élete 2011-ben indult 
olyan személyek összefogásával, 
akik tehetségükkel és szeretetük-

kel éltették, adott esetben újraélesztet-
ték a település és mások hagyományait. 
Évről-évre felelevenítettük a helyi szoká-
sokat, bővült a viselettár, az alkalomhoz 
híven tanultunk, adtunk elő műsort. Az 
idő előrehaladtával egyre több helyen 
ismertek meg bennünket országhatáron 
belül és kívül is.

Ma már igazi hangulatfelelősként isme-
rik a tánccsoportot, bárhol is legyünk, 
jókedv és vidámság vesz minket körül. 
Az, hogy a csoport ennyi idő elteltével is 
töretlenül működik, köszönhető a tagok 
elhivatottságának, felelősségteljes hoz-
záállásának, egymás iránti törődésüknek.

Számos elismerést kaptunk az évek során. 
A csoport fellépett Erdélyben falunapo-
kon több alkalommal is. A csoport tagjai 
fontosnak érzik, hogy tudásukat, tapasz-
talataikat továbbadják az őket követő 
generációnak.

Az április 28-i Kistérségi találkozón 135 fős 
vendégség gyűlt össze, hogy együtt ünne-
peljünk. A találkozón részt vett: Albertirsa, 
Monorierdő, Gomba, Táborfalva, Örkény 
és a Nyáregyházi Nyugdíjas Klub is. Zsíros 
kenyérrel, süteménnyel és ásványvízzel 
fogadtuk őket.

Köszöntöttük az Emberi Erőforrás Kultu-
rális Tevékenység Szervezőbizottságától 

isztelettel kérjük, hogy amennyiben le- 
hetősége van, készpénz befizetési lapon 
a helyi Pátria Takarékszövetkezetnél szí-

veskedjen befizetni egyházfenntartói járulé-
kát (évenkénti díj). A közlemény rovatba „Név, 
2019. Egyházfenntartói járulék" megjegyzést 
kérjük feltüntetni. Befizetésre lehetőség van 
személyesen a templomban is, vagy előre 
egyeztetett időpontban a pénztárosnál.

Az összeg a presbitérium döntése alapján:
felnőtt, dolgozó: min. 7000 Ft
nyugdíjas, diák: min. 4000 Ft

Kedves Evangélikus Testvérünk / Testvéreink!
Számlaszám: 65100101-10100565
Pénztáros: Lipót Zsolt, tel.: 06 (70) 386-2596

Támogatását gyülekezetünk fenntartására, s épülésére fordítjuk.

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül 
vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7)

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Erős vár a mi Istenünk!

NYÁREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG VEZETŐSÉGE

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelt Polgármester Úr 

és Kedves Önkormányzati 
Dolgozók!

Egy pár életében fontosak a házassági évfor-
dulók, szívesen emlékeznek a napra, amikor 

összekötötték életüket és elindultak a közös cél felé. 
Köszönettel tartozunk, hogy ezt az évfordulót még 
emlékezetesebbé tették számunkra azáltal, hogy 
közösen tudtunk ünnepelni, és újra megerősíthet-
tük fogadalmunkat egymás felé több olyan házas-
párral, akiknek sikerült kitartania egymás mellett 
immáron több, mint 40 éve. Reméljük, hogy ez a 
közös ünneplés példát állít a fiatalabb generációnak 
is, megmutatva az igazi értékrendet.

Köszönjük szépen minden közreműködőnek, 
hogy ilyen színvonalas megemlékezésben lehetett 
részünk!

Köszönettel,
JANGYIK ISTVÁN és JANGYIK ISTVÁNNÉ

MEGHÍVÓ

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata tisz-
telettel meghívja a lakosságot az 1956-os for-

radalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 
megemlékezésre, melyet 2019. október 23-án 15.00 
órakor tartunk a Kovács István Művelődési Házban.

Ünnepi beszédet mond: 
Mészáros Sándor polgármester

Műsort adnak a Nyáry Pál Általános Iskola irodalmi 
színpadának diákjai, és a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub 
tagjai.

Jubilált a Nyáry Pál 
Nyugdíjas Klub

A nyáregyházi Nyáry Pál Nyugdíjas Klub idén 
ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. 

Az ünnepségre – hosszas előkészületek után – 
augusztus 3-án került sor. Meghívtuk a környék-
beli baráti klubok tagjait, így 210-en gyűltünk 
össze. Elfogadta meghívásunkat Maszel László 
alpolgármester úr és kedves felesége, Marika is. 
Megemlékeztünk alapítónkról, Végvári Józsefről, 
kinek feleségét körünkben üdvözölhettük. Barátaink 
kedves köszöntőkkel és műsorokkal tiszteltek meg 
bennünket. Emlékezetes marad minden résztvevő-
nek ez a nap. Remélhetőleg további évfordulóinkat 
is együtt ünnepelhetjük majd!

NÉMETH GÁBORNÉ klubvezető

Krajnik Klárát, aki megnyitotta a találkozót. 
Mindenki előadta a műsorát. Táncoltak, 
énekeltek, vidám jelenettel örvendeztet-
ték meg a résztvevőket. Utána követ-
kezett az ebéd, mely alatt a hangulatos 
zenét Tisztán Lajos szolgáltatta. Délután 
tánccal, tombolahúzással folytatódott az 
estig tartó mulatság. Köszönet mindenki-
nek a sok tombolatárgyért!

„Legyen példa az életed!”
Táncpróbákat minden héten tartunk, 
az idén is nagyon sok fellépésünk volt. 
Monorierdő, Csévharaszt, Örkényi tánc-
találkozó és verseny, Pilis, Albertirsa, 
Szarvas, Gomba, Nyáregyházi Egy Szív 
Plébánia búcsú, Nyáregyházi Szüreti 
Felvonulás és Bál.

Nagy elismerésben volt részünk az Emberi 
Erőforrás Országos Nyugdíjasok vezetősé-
gétől a jó szervezésért és az elért eredmé-
nyeinkért.

A leírtak alapján úgy gondolom bátran 
mondható, hogy céljaink, felfogásunk 
sokak számára követendő példa lehetne.
Kívánom, hogy még sokáig jó egészsé-
günk, erőnk, kitartásunk legyen és a nyolc 
éve tartó munkálkodásunkat a jövőben is 
folytatni tudjuk.

Isten éltessen mindenkit!

ALBERT GIZELLA
A Nyáregyházi Hagyományőrző 

Szeretetcsoport Klub vezetője
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EMLÉKEZ/Z/ÜNK 
A NYÁRRA?

Idén is volt olvasótábor

„Legyen példa az életed!”

2019. ÉVI EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK

a Nyáregyházi Hagyományőrző Szeretetcsoport tánccsoportja

KÖZÉLETI HÍREKKÖZÉLETI HÍREK

 Csoportkép Oláh Gergővel az egyik fellépésünk alkalmával

A 

T 



udapesten nem volt lehetőség 
– mivel egy lepukkant panel is 12 
millióba került –, így tágítottuk a 

kört, mígnem véletlenül megnéztünk 
két házat is Nyáregyházán, melyből 
az egyik megtetszett nekünk és az ár 
jóval a panel ár alatt volt. Így költöztünk 
Nyáregyházára, mely barátságos, befoga-
dó volt. Meglepődtem, hogy az utcán, ha 
valakivel találkoztam köszön – pedig nem 
is ismerjük egymást. Azóta rengeteg bará-
tunk lett a faluban, nagyon jól érezzük itt 
magunkat, lassan több mint tíz éve.

Pont az előzmények miatt halogattuk 
a régen eltervezett esküvőt évről-évre. 
Mindig történt valami, ami után gondol-
tuk, hogy majd azután megtartjuk. De 
leginkább az tartott vissza minket, hogy 
nem akartunk nagy felhajtást, fényes 
esküvőt, több száz vendéggel, viszont 
végigvéve kiket hívnánk meg, folyton 
elakadtunk… "ha X-et meghívjuk a Z-t 
is meg kell, de Y meg nincs beszélővi-
szonyban X-el" – ugye ismerős… Ekkor 
már azt is fontolgattuk, hogy titokban 
odamegyünk a házasságkötő terembe és 
az utcán két járókelőt megkérünk, hogy 
legyen a tanúnk :D

Hogy ezt feloldjam, kitaláltam, hogy 
titokban megszervezem. Kriszti nem fog 
semmit sejteni és egy szép meglepetés 
lesz neki. :)

Tudva, hogy Krisztit nehéz lesz elcsal-
ni, eszembe jutott, hogy minden évben 
a Nyáregyháza Fesztiválon van motoros 

találkozó, majd reggel azt mondom neki, 
hogy jöjjön el velem és majd kicsit más-
felé kanyarodunk út közben. Ez sajnos 
nem jött össze, mert kiderült, minimum 
31 nappal előtte írásban be kell jelenteni 
a jegyzőnél, így a titkos tervem tovább-
ra is titok maradt, de nem adtam fel. 
Jött a következő év és már előrelátóan, 
korábban megjelentem az anyakönyv-
vezetőnél és érdeklődtem. Így derül ki, 
hogy a tervnek van még egy buktatója, 
mégpedig, hogy mindkét fél személyesen 
kell a bejelentéshez, így viszont nem lesz 
meglepetés.

A tervet újragondolva beavattam 
Krisztit, aki először nem kapott leve-
gőt, hogy én mit szerveztem :D ... de 
végül örült neki és úgy döntöttünk, hogy 
FlashMob esküvő lesz. Nem mondjuk el 
senkinek, nem hívunk meg senkit.

A lényege, hogy a beavatottakon kívül 
senki nem tudja mi fog történni, míg 
egyszer csak történik valami, amiről kide-
rül, hogy ez előre el volt tervezve. Lehet 
ez egy egyszerű performance, vagy más 
esemény. Így is lett. Megtettük a hiva-
talos lépést, és pár beavatott személy-
lyel elkezdtük szervezni a 9. Nyáregyházi 
Fesztivál keretében a FlashMob esküvőt.

Hogy legyen pici meglepetés, a teljes 
tervet Krisztinek nem árultam el. Nagy 
öröm volt, hogy Mészáros Sándor és a 
fesztivál "fő ceremóniamestere" Tallárom 
Györgyi ekkora lelkesedéssel fogadta az 
ötletet és segítettek a szervezésben, dísz-
letben, zenék kiválasztásában :)

Györgyi intézte a csokrot, a motor 
díszítést, ezért nekem el kellett vinnem 
a motort a virágoshoz (Ilona virágbolt) 
és "konzíliumot ültek" a motornál, hogy 
hogyan rögzítsék a virág díszeket :D Egy 
speciális kétoldalas ragasztó mellett dön-
töttek.

Végül eljött a nagy nap.
Reggel gyülekeztek a házunknál moto-

ros polgárőr barátaim, merthogy én is 
motoros polgárőr vagyok sok éve és a 
fesztiválon a motoros felvonulást már 
kilenc éve biztosítom barátaimmal, így 
abban a formaruhában voltam, félig-med-
dig polgárőr esküvő is lett.

Innen indultunk felvezetéssel, elöl a 
helyi körzeti megbízottunkkal (mivel neki 
is volt feladata az esküvőn, lévén hogy 
kihelyezett esküvő, az anyakönyvet ren-
dőrnek kell őriznie), a lehető leghango-
sabban gurultunk végig a falu főutcá-
ján :D majd megérkeztünk a Községháza 
főkapujához. Ott mentünk be a motorok-
kal és álltunk meg a színpadnál (követve a 
forgatókönyvet).

A motoros felvonulás találkozási pont-
ját kivételesen ide is szerveztük a szín-
padhoz, így már sok motoros is volt a 
fesztiválra érkezőkkel, akik mit sem sejtet-
tek, hogy mi lesz a színpadon. Az érkezés 
után egy gyors illemórát kaptam – mikor 
mit kell tenni, pl. kinek melyik oldalra kell 
állni :) (köszönjük Rizmajer Jánosné Ilona).

Egy percre rá fel is csendült a bevonuló 
zene és elkezdődött a szertartás.

Erről keveset beszéltünk, mindent az 
anyakönyvvezetőre bíztunk, és meg kell 
mondjam, még ma is emlékszem minden 
szavára. Olyan gondolatokat mondott, 
melyek nagyon meghatottak mindket-
tőnket. :)

Mindketten meg voltunk illetődve és 
főként, hogy egyikünk sem szereti a nagy 
felhajtást, nagy tömeget, zavarba ejtő 
volt egy színpadon, sok ember előtt – 
persze jó értelemben.

A koccintás után meglepő fordulat volt, 
hogy Sama (polgármester úr), a hivatal 
nevében átadott egy kézzel készült képet, 
melyet ők készítettek. Nagyon klasszul 
néz ki a különféle formájú kavicsokból 
készült, minket motoron ábrázoló kép, és 
nagyon megérintett.

9. Nyáregyháza Fesztivál szombati napján 
a kissé borongós időjárás ellenére már 
reggel 9.30-ig 90 db Mercedes érkezett 

a rendezvény színhelyére. Képviseltette magát 
régi és új gépjármű is, a 60-as évektől napjainkig. 
Jöttek féltve óvott ékszerek a garázs mélyéről és 
igás lovak napi használatból. Voltak kétkezi mun-
kások, vállalkozók, igazgatók. Viszont ilyenkor 
mindenki szíve egy ritmusra dobban: Mercedes-
Benz. Ilyenkor teljes az egyetértés és mindenki 
egyenrangú.

9 és 10 óra között már szinte megtelt a par-
koló, és a köszöntő után Gerbhard Nóra saját 
szerzeményű rap-előadásával megkezdődött a 
rendezvény.

A mindannyiunk számára várva várt óriás 
Mercedes csillag megalkotása volt a követke-
ző napirendi pont. Összehangolt munkával és 
számításokkal, Mercedes-Benzekkel raktuk ki a több, mint 50 
méter átmérőjű, jól felismerhető logó csillagját. A siker fan-
tasztikus volt, hosszasan készültek a fotók a magasból: drón, 
emelőkosaras autó és óriáskerék.

Eközben a zsűri szemlélte az autókat és több kategóriában is 
díjazottakat szemelt ki, amiben Mészáros Sándor polgármester 
úr is segítségünkre volt. Mindegyik kategória győztese kupát, 
oklevelet kapott. Ezt követően a Family Group tevékenysé-
gét valamint a rendezvény lebonyolítását segítők munkáját 
köszöntük meg.

Az országban ELSŐ ALKALOMMAL EGYEDÜLÁLLÓ FELVO- 
NULÁSNAK LEHETTÜNK TANÚI, hiszen a sor elején az épített 
mercedes versenyautók showját csodálhatták meg a részt-

vevők és az érdeklődők. A felvonulás a hirtelen lecsapó eső 
ellenére is remekül sikerült, kb. 1000 m hosszú kocsisor és 120 
autó alkotta a sort.

Visszatérve a rendezvény helyszínére egy csoport önkéntes 
véradáson vett részt a helyi általános iskolában. A zord időjárás 
ellenére a csapat feltalálta magát, és amikor az eső elállt, elkez-
dődött a sárdrift és az erőbemutató. Kora estig kitartott a csapat.
Remek hangulatban váltunk el, alig várva a következő rendez-
vényt...

Köszönjük Nyáregyházának a vendéglátást, a polgárőröknek 
és a rendőrségnek pedig felvonulásunk magas színvonalú 
biztosítását.

KULCSÁR ILDIKÓ szervező

Mi a srácokkal még mentünk egy biz-
tosításra, ugyanis még hátra volt a Merci 
találkozóra érkezettek felvonulása. Ők a 
hátsó, óvoda mögötti parkolóból indultak 
és az előzetes egyeztetéseken 20-40 autó-
ról volt szó. Elindultunk, mikor leszakadt 
az ég. Úgy esett, hogy komolyan aggód-
tam a kollégáim miatt, mert köztudott, 
hogy a közút klassz fehér aszfaltot rakott 

A szertartás alatt feldíszítették a 
motoromat – nagyon klassz lett ;) – és a 
többi motorosnak is adtak kis dísz mas-
nikat, amit a tükrökre lehetett felkötni.

Ezt követően, ebben az elvarázsolt 
hangulatban ültünk motorra és indul-
tunk "nászútra" :D Felsőnyáregyházára, 
Csévharasztra... mivel a motoros felvo-
nulás következett.

Kivételesen nem vettem részt a bizto-
sításban, mint ahogy szoktam, de rádi-
ón folyamatosan beszéltünk a srácok-
kal, mikor merre megyünk, fordulunk, 
hol kell figyelni a keresztforgalomra.

A motorosokkal visszaérkeztünk 
Nyáregyházára, a Mese presszó udvarára, 
ahol egy gyors köszönés után a lányo-
kat hazavittük hozzánk, ahol már szüle-
im, nővérem és barátok vártak minket. 
Közben megérkezett Miki papa Monorról, 
aki a teraszra berendezett lakodalomhoz 
hozta a finomságokat.

le pár éve, ami esőben nagyon veszé-
lyes motorral. Már lefújtam volna rádi-
ón a menetet, mikor kiderült: a sor eleje 
elfordult felső felé, de a vége még nem 
ért ki a rétről, miközben tettünk egy 
kört a Nyáry Pál út felé... a végén derült 
ki, hogy 125 autó volt a felvonuláson :O

Szerencsére sikeresen megoldottuk 
a feladatot, és a csapat jött a délutáni 
party-ra hozzánk.

Az esőtől bőrig ázva értünk haza, de 
a hangulaton ez mit sem változtatott, 
bár így nem tartott hajnalig, csak kora 
estig.

Páratlan élmény volt és annyi támogatást 
kaptunk, hogy el se hiszem.

Hétfőn külön körbejártam a falut, hogy 
azoknak akik segítettek, személyesen 
köszönjem meg. :)

EGRESI PÉTER
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FlashMob esküvő, ahogy mi láttuk

134 Mercedes-Benz, közel 200 fő résztvevő

Krisztivel 2002-ben költöztünk össze, Budapesten születtünk, ott is éltünk. Mivel pénzünk nemigen 
volt, albérletről albérletre mentünk, gyakran a főbérlő miatt vagy mert eladták a lakást, amiben 
laktunk. 2008-ban sok vívódás után elhatároztuk, hogy kell egy saját lakás…

Mercedes giga találkozó volt Nyáregyházán

NYÁREGYHÁZA FESZTIVÁLNYÁREGYHÁZA FESZTIVÁL
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Idei evangelizációs hetünk esti alkalmait már-
cius 19 és 22 között tartottuk a gyülekezeti 
házban. Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva, 
most is egy adott téma különböző szempont-
jairól hallhattunk estéről-estére az adott témát 
jól ismerő lelkipásztoroktól. Idén az életünk-
ben jelen lévő bálványokról és a tőlük való 
szabadulásról volt  szó. Ebben a rövid össze-
foglalásban szeretnénk áttekinteni az elhang-
zottakat, tudván, hogy Isten nagy ajándéka, 
amikor az igehirdetésen keresztül szól hozzánk 
és eligazít minket.

álvány mindaz az ember számára, ami Isten 
helyére kerül: az adott egyén valami felé 
olyan imádattal fordul, ami csakis az az Élő 

Isten felé helyes – hallottuk többször a hét során. 
Könnyen belátható, hogy a különböző élethelyze-
tekben, életkorokban más és más válhat az ember 
számára bálvánnyá. Így, az alkalmakon szó volt 
az időskori bálványokról, az önmegvalósításról, 
mint a mai emberre kifejezetten jellemző bálványról, az álmok 
dédelgetéséből születő bálványokról és végül a gyermek(ek) 
bálványozásáról. Bár mindegyik egy-egy élethelyzetben jellem-
zőbb, mint máskor, ugyanakkor mind a négy témánál előkerül-
tek a bálványimádás általános vonásai is; így nem csak egy adott 
korosztálynak, hanem mindenkinek érdemes volt valamennyi 
estén részt vennie.

Az első alkalmon, kedden este Vladár István, a Monor-
Kistemplomi Református Gyülekezet lelkipásztora beszélt az 
idős korra jellemző bálványokról. Jákob és családjának példáján 
keresztül nemcsak konkrét bálványokról hallhattunk, hanem azt 
is bemutatta, hogy a bálványimádás – függetlenül attól, hogy 
azt az ember tudatosan követi el, vagy sem – milyen veszé-
lyekkel jár. Megtudhattuk, hogy jellegzetes időskori bálvány a 
környezetünkben lévő személyekhez és tárgyakhoz való túlzó, 
már-már vallásos ragaszkodás. Az utóbbi tárgya egészen sok-
féle lehet: a családi földbirtok, a kedvenc sorozat, vagy például 
a szép emlékeket őrző fénykép. Aztán az időseknél jellemzővé 
válhat az önimádás egy sajátos formája: az öregedő egyén 

saját magát mindenkinél különbnek 
tartja. Ilyen esetekben hallhatjuk pél-
dául, hogy „csak az van megcsinálva, 
amit én csinálok meg”, hiszen eszerint 
a gondolkodás szerint senki más nem 
végez olyan jó munkát, mint én. Ennek 
egy másik arca, amikor idős embe-
rek a földtől elrugaszkodva istenítik 
az elmúlt fiatalságukat, az erejüket, 
vagy a szépségüket. A bálványimádás 
veszélyei között a lelkipásztor a követ-
kezőket említette:

1) Nem tudunk hálát adni Istennek, 
hiszen a tőle kapott ajándékok válnak 
istenséggé, és nem az Ajándékozónak 
vagyunk hálásak.

2) Csak a bálvány közelében – pél-
dául a kedvenc sorozatunk megnézése 
esetén – érezzük magunkat bizton-
ságban. Ez a biztonságérzet azonban 
hamis. Valódi biztonságot csak Jézus 

Krisztus adhat, hiszen, ha rá bízzuk életünket, olyan kősziklára 
épített házhoz leszünk hasonlóvá, aminek alapjait sem az áradat, 
sem a szelek nem kezdik ki, még a legnagyobb viharban sem 
(v.ö. Mt. Mt 7, 24-27).

3) Végül, az Isten helyett tárgyak, vagy személyek imádásával 
rossz példát mutatunk a környezetünkben élőknek.

A hét második felében Szemők Andrea Örkényi, Hánka Levente 
Cegléd-Nagytemplomi és Gyimóthy Zsolt Gyáli lelkipásztorok 
beszéltek elsősorban a fiatalabb korosztályoknál jellegzetes 
bálványokról. Szerdán és csütörtökön arról volt szó, hogy nagy 
veszélyt jelent, ha az ember olyan saját maga által kitűzött 
célokat hajszol, amelyek nincsenek összhangban Isten tervével. 
Ennek szomorú és gyakori következménye, hogy a kemény mun-
kával elért, vágyott eredmény elvesztése esetén az ember úgy 
érzi, hogy élete célt vesztett. Fiatal korban gyakori, hogy – önma-
gunkat bálványozva – azt gondoljuk, hogy az életünkön úrrá 
tudunk lenni és mindent el tudunk érni. Isten Igéje azonban azt 
tanítja, hogy akkor lehetünk boldogok és kiegyensúlyozottak, ha 
életünk céljainak meghatározásakor Őrá figyelünk és nem a saját 
rátermettségünkben bízunk. A gyermeket nevelő fiataloknak 
vigyázniuk kell, hogy ne váljon számukra, Isten nagy ajándéka, a 
gyermek, bálvánnyá. Gyimóthy Zsolt igemagyarázata szerint ez 
akkor kerülhető el, ha hálás szívvel megköszönjük Istennek a tőle 
kapott gyermekeket és szülőként nem a saját elképzeléseinket 
akarjuk mindenáron megvalósítani a gyermek életében.

Azt gondoljuk, hogy a hét vezérigéje – „egyet tudok, hogy 
noha vak voltam, most látok” (Jn 9, 25b) – jól kifejezi azt az üze-
netet, amit a köztünk szolgáló lelkipásztorok Isten Igéje alapján 
megfogalmaztak: kötözze meg az ember életét bármilyen bál-
vány, attól meg lehet szabadulni Jézus Krisztus által.

DR. BIRÓ TAMÁS Egyházközségi gondnok
KELEMEN NORBERT Református lelkipásztor

„Megy az úton a katona,
zúg a vihar, fúj a szél
zúg-búg, fúj a szél
a katona sose fél.

Mitől félne? Kezibe kard,
gonoszoknak odavág,
dirr-durr, odavág,
sose bántsák a hazát.”

(Weöres Sándor)

zép emlékeket idéznek a felsejlő 
gyermekversek, gyermekdalok, a 
nem felejthető érdekes történetek, 

kedves felnőtt- és gyermekarcok.
Gyönyörűen tavaszodott akkor is, az 

óvodások türelmetlenül vettek részt a 
kötelezően bent végzendő feladatok-
ban, de mikor lehetett – mint a kalitká-
ból kiszabadult madarak – szinte repülve 
vették birtokukba az öreg fák ölelésében 
elterülő füves játékudvart.

Hétköznapok, vasárnapok váltották 
egymást, és akkor is voltak ünnepnapok.

Egyik napon az óvodafelügyelet felhív-
ta a figyelmünket, hogy felszabadulásunk 
40. évfordulója lévén kiemelt gondosság-
gal, kellő méltósággal tervezzük, szervez-
zük és ünnepeljük meg ezt az évfordulót.

A feladat nem volt könnyű. Figyelembe 
kellett venni a gyermekek életkori sajá-
tosságait, a nagy létszámot, azt, hogy 
véghezvihető, érdekes és kiemelten érté-
kes legyen.

Már jó előre a foglalkozások közötti 
koncentrációt szem előtt tartva a nevelési 
területeken az ünnepet készítettük elő.

Irodalmi foglalkozáson a fent idézett ver-
set ismételgettük, ének-zenén a „Honvéd 
áll a határ mentén” kezdetű dallal készül-
tünk, ábrázoló foglalkozáson zászlót fes-
tettünk pirosra és nemzeti színűre…

Az ünnepnap kirándulással kezdődött. 
Ezt a kirándulást egy apukával készí-
tettük elő, aki a Vinnyicai Áramelosztó 
Állomáson dolgozott Albertirsán. Ő lehe- 
tővé tette, hogy látogatást tegyünk ebben 
a gyermekekhez képest monumentális 
létesítményben.

Mire megreggeliztünk megérkeztek a 
buszok, rövid volt az út, hiszen csak pár 
kilométert utaztunk. Az apuka és néhány 
dolgozó várt bennünket. Arra emlék-
szem, hogy sok-sok burkolt vaslépcsőn 
mentünk föl, közben meg-meg álltunk, 
majd a lépcsőzet egy hosszú lelátóhoz 
vezetett, ahonnan biztonságos körülmé-
nyek között messze beláttuk a zöldellő, 
virágzó tavaszi tájat. A gyerekek élvezték 

a magasságot, a látványt – tudomásul 
vették a sok vezetéket, és meghallgatták 
a „tudományos” magyarázatot.

Minden élőlénynek fontos az elektro-
mos áram, mert vizet is árammal kapunk, 
azzal működik a világítás, mosógép, TV… 
stb. Itt a mi országunkban nincs elég vil-
lanyáram, ezért Szovjetunióból küldenek 
nekünk ezeken a vezetékeken keresztül. 
Ezért nekünk pénzt kell fizetnünk.

A konklúzió levonásánál a takarékos-
ságra nevelés került előtérbe: kapcsol-
juk le a villanyt, ha kijövünk a szobából, 
kapcsoljuk ki a TV-t, ha már nem nézzük, 
fürdésnél, fogmosásnál is takarékosan 
használjuk a vizet.

Fáradtan értünk haza. Kis pihenés után 
kezdetét vette a műsor, amit rövidre 
terveztünk. A versek és dalok, köztük a 
tavaszköszöntők „felszabadították” a gye-
rekeket a nehéz téma alól.

Élménynyújtásként szovjet gyerekek 
énekeltek egy szalagról. Az óvó néni pár 
szóval elmondta, azért nem értjük, amit 
énekelnek, mert ők más nyelven beszél-
nek. Évike a gyerekek között megszólalt:

– Óvó néni, a szovjet gyerekeknek nem 
piros a nyelvük?

Végre betolták a nagy emeletes tortát 
40 szál lobogó gyertyával. Felcsillantak 
a fáradt gyermekszemek, a kiscsoportos 
Lacika meg is kérdezte:

– Mikor esszük meg?
Ebéd előtt jól betortáztunk…
Így ért véget a kiemelt ünnepnap az 

óvodában. 

Gyerekszáj
A dadus néni hóembert készített a gyerekeknek, 
amíg aludtak. Jancsika megcsodálta és megkérdezte:
– Ez is onnan jött? – és felmutatott az égre, 
ahonnan hullott a hó.

Tibike édesanyja otthon megkérdezte:
– Mi volt az ebéd az óvodában?
– Nem tudom, mert hátat voltam fordulva – válaszolta.

Tibike madártollat talált az udvaron:
– Nézd mamika, a kismadár elveszítette a ceruzáját – vitte oda megmutatni.

Ferike kérdezés nélkül mondta el otthon:
– Ma kabátos zsömlét ettünk délben.

Kukoricát pattogtattak az óvodában. A gyerekeknek nagyon tetszett, 
tömték befelé, mikor Katika megszólalt:
– Kérek még papírmagot.

A kisfiú nagyon apás volt, az anyukája kissé irigykedve mondta:
– Persze, te csak apát szereted.
– Miért szültél nekem olyan apát, akit én szeretek – hangzott a meglepő válasz.

Elalvás előtt Icuka mondott mesét a gyerekeknek:
– Kukurikú torokcsászár, add vissza a gyémánt félkancámat – utánozta 
a mesében a kiskakast.

Az ünnep utóélete
Néhány hét múlva egy családlátogatás 
alkalmával az anyuka aggódva kérdezte 
meg:
– Óvó néni, nem lesz baj a vers miatt, amit 
a gyerekek az ünnepélyre tanultak?
– Miért? - kérdeztem
– Mert a kicsi Julika itthon így mondta el 
a verset:
„A katona mitől félne?
Oroszoknak odavág,
dirr-durr, odavág,
sose bántsák a hazát.”

Julika rosszul értette meg, vagy beszéd-
hibája miatt az anyuka értette félre a 
verset nem tudom, de tisztáztuk, hogy 
a gonoszok nem oroszok, és az oroszok 
nem gonoszok, aztán végleg napirendre 
tértünk az ünnep felett.

VESZTEG ISTVÁNNÉ
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EVANGELIZÁCIÓS HÉT 
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

EPIZÓD A MÚLTBÓL
Egy kiemelt ünnepnap a kastélyóvodában 

ÓVODAI ÉLETEGYHÁZI ÉLET
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egadatott, hogy az elmúlt nyár 
végén Londonban jártam. A 
Westminster hídon álltam, 

pontosan azon a helyen, ahol a migráns 
gépjárművezető belehajtott a tömegbe 
és akciója ártatlan áldozatokat követelt. 
Immáron méretes betontömbök biztosít-
ják a gyalogosok védelmét. Nem csak ott, 
hanem a város több, kockázatilag minősí-
tett pontján is. A nevezetesebb helyekre 
fegyveresek engednek be, átnézik a táská-
kat, igyekeznek kiszűrni azokat, akiket nem 
a látványosság, hanem valami egész más 
érdekel. Lehet bármit gondolni vagy mon-
dani, a terrorkészültség hangulata bizony 
ott van a levegőben az egyébként békés és 
szép világvárosban. Visszatérve hozzánk, 
Budapest jelenleg a külföldiek paradicso-
ma, jól érzik itt magukat az emberek. Béke 
van. Egyelőre. Persze nálunk sincs min-
den rendben. Rengeteg a tennivaló és sok 
megoldandó probléma van!

Mi az, ami minket migráns témában meg-
nyugtathat? Mi az, amivel kvázi alapjárat-
ba tehetjük a Londonban – és gyanítom 
más európai nagyvárosokban is meglévő 
– különféle terrorkészültségi szinteket?

A migrációval, mint jelenséggel érde-
mes kicsit többet foglalkozni. Mindig is 
volt és önmagában természetes jelen-
ség. Mi is szorgalmaztuk, ill. irányítottuk, 
amikor a tatárjárás után elnéptelenedett 
az ország. Mi is gyakoroltuk, leginkább 
történelmünk nehezebb, viharosabb és 
véresebb időszakaiban. Befogadó, ven-
dégszerető nép hírében állunk azokkal 
szemben, akiket szívesen látunk a köre-
inkben. Akik dolgozni, építeni akarnak, 
békében. Akiket üldöznek; akiknek nincs 
más választásuk, mintsem legálisan kérik, 
mentsük meg őket. Akik elfogadják, hogy 
keresztény ország vagyunk, annak min-
den értékével és azt tiszteletben tart-
ják. Lehetnénk akár optimisták is a jövő 

menekültjeit illetően. De úgy gondolom, 
meggondolatlanság lenne részünkről. 
Érdemes ugyanis a közeli, migráns-befo-
gadó országok tapasztalatait figyelem-
mel kísérni. Nem kívánok tallózni, ámbár 
egy időben nagy odafigyeléssel olvastam 
az újságokban különféle cselekmények-
ről, támadásokról és a hatóságokat illető 
elmarasztaló kritikákról. Nem akarok rio-
gatni, mert nem minden migráns ember 
terrorista. De miért kényszerülünk mi egy 
más kultúrájú, értékrendű, gondolkodású 
és vallású népet vezényelten befogadni? 
Azután pedig miért kényszerülünk eltá-
volítani a keresztjeinket, változtatni elne-
vezéseinket, változtatni értékrendünk 
alapjait, mások vallási érzékenységére 
tekintettel?

Örülök, hogy nálunk, a környékünkön nin-
csenek élet- és szemérem-ellenes bűn-
cselekmények! Örülök, hogy akár söté-
tedéskor is kocogó fiatalokat láthatok, 
akik békében és nyugodtan tehetik azt; 
persze azért egyedül inkább ne tegyék! 
Örülök, hogy egészséges szemléletű, a 
jót kívánó nyáregyházi embereket isme-
rek! Örülök, hogy nincsenek a köreinkben 
deformált, beteg értékrendű erőszakte-
vő, pedofíliára ferdült abnormális elemek! 
Örülök, hogy békében élhetjük keresz-
tyén, ill. keresztény hitünket, akár egymás 
templomait is megtisztelve mi, akik Szent 
István örökségeként keresztény ország 
keresztény lakói lehetünk. Örülök, hogy 
értékrendjét és erkölcsi normatíváit az 
általam ismert nem vallásos, vagy más 
vallású emberek is megértik, elfogadják és 
magukénak vallják. Örülök, hogy nálunk 
Karácsonyi vásár van és nem „Téli vásár”! 
Mint egyes nyugati nagyvárosokban, ahol 
a bevándorlók vallási érzékenységét sér-
tette a keresztény identitásra (hovatar-
tozásra) utaló elnevezés! Örülök, hogy 
világító Fénykereszt virrasztva vigyázza 
éjjelente a Településünket! Amire meg-

nyugodva tekinthetünk, nagy bajokban 
és örömeinkben egyaránt. Mert Aki által 
lett nekünk, ahhoz mindig fordulhatunk! 
Örülök, hogy nem kell köztéri szobraink-
ról a Keresztet eltávolítani, mert az zavar-
ja a bevándorlók vallási érzékenységét! 
Szóval a legnagyobb nyitottság és humán 
elvűség jegyében is azt kell mondjam, 
ez nagyon durva injekció lenne a hosz-
szú évszázadokon át fejlődött társadalmi 
struktúránkba (rendszerünkbe).

Arra a kérdésre is keresem a választ, a 
bevándorlók úti célja miért éppen 
Európa? Miért nem vándorolnak és folya-
modnak segítségül dollármilliárdos arab 
kőolaj-nagyhatalmakhoz, ahol gazdag 
testvéreik könnyedén segíthetnék őket. 
Társadalmi, nyelvi, kulturális és vallási 
feszítettség nélkül.

Van azonban más baj is, amiben értékeink 
veszélyben vannak. De ez egy újabb írás 
témája lehet. Elöljáróban: Új európai gon-
dolkodásmód. Apa? Anya? Milyen gyö-
nyörű kincs-magyar szavaink! Ó, nem… 
ez nem jó megközelítés, ezen túl nem így 
lesz! Szülő 1. és Szülő 2. Így kell őket hívni! 
Mert olyan értékrend emelkedett létre, 
ahol az „anyuka” adott esetben hát egy 
másik „apuka” és ezt a jelenséget hivatali 
formába is be kell valahogy kényszeríteni.

Van, ami természetes. Ami magától érte-
tődő. Vagy mégsem? Csavarjunk egyet a 
dolgokon! És a férfi-nő identitás kérdése 
is terítékre kerül! A Család fogalmát, újkori 
módon kezdik értelmezni! Nos, kedves 
Olvasó azt hiszem, komoly gondok elé 
nézünk, amik mint sajátos (esetleg kész-
tetett?) értelmezések egyre inkább tért 
hódítanak. Óvjuk egymást, vigyázzunk 
egymásra! Óvjuk meg értékeinket! Hisz az 
értékeink, mi magunk vagyunk!

FODOR JÓZSEF

ELKÉSZÍTÉS
1. Az édesburgonyát meghámozzuk és kb. 4 mm vékonyra 

gyaluljuk, szeleteljük. A gombát megtisztítjuk, és vékony sze-
letekre vágjuk.

2. A hagymát apróra vágjuk, és megdinszteljük az olajon. 
Hozzáadjuk a gombát, és közepes hőmérsékleten megfony-
nyasztjuk, majd ráöntjük a paradicsomszószt, sózzuk, borsoz-
zuk, bazsalikommal ízesítjük és kb. 15 percig főzzük.

3. A besamelhez felolvasztjuk a vajat vagy kókuszzsírt, hozzá-
adjuk a rizslisztet, és megpirítjuk. Ezután állandó kevergetés 

mellett hozzáöntjük a laktózmentes tejet vagy a mandula 
italt, és sima szószt készítünk.

4. A tepsi aljára egy réteg édesburgonyát teszünk, ráöntjük a 
besamel felét, erre pedig a gombás szósz 1/3-át. Ezután egy 
újabb réteg burgonyát rakunk, majd a besamel másik felét, 
és a gombás szósz második harmadát. Végül befedjük burgo-
nyával, a tetejére pedig a maradék gombás szószt öntjük.

5. Fóliával lefedve előmelegített sütőben 190 fokon 30 percig 
sütjük, majd a fóliát levesszük, megszórjuk sajttal és további 
fél órán át sütjük.

HOZZÁVALÓK

• 70 dkg édesburgonya
• 50 dkg barna csiperke
• 1 fej vöröshagyma
• 2 evőkanál olaj
• 5 dl paradicsomszósz
• 1 teáskanál só
• 1/4 teáskanál bors
• 2 teáskanál bazsalikom

A besamelhez:
• 2 evőkanál laktózmentes vaj 
 vagy kókuszzsír
• 2 evőkanál rizsliszt
• 2,5 dl laktózmentes tej vagy 
 mandulaital

A tetejére:
• 5 dkg laktózmentes sajt 
 vagy vegán sajt 

ELKÉSZÍTÉS

1. A tészta hozzávalóit gyors mozdula-
tokkal összeállítjuk, majd két részre 
osztjuk, és folpackba csomagolva az 
egyik részt a hűtőbe, a másikat a mély-
hűtőbe tesszük.

2. A tojásfehérjét a csipet sóval elkezdjük 
habbá verni. Amikor már félig felverő-
dött, kisebb adagokban hozzászórjuk 
az édesítőt és kemény habbá verjük.

3. A töltelékhez simára keverjük a tejfölt, 
a joghurtot és a lisztet, ízesítjük citrom-
héjjal, vaníliával, majd összeforgatjuk a 
tojáshabbal.

4. A tésztát egy 25x25 cm-es sütőpapírral 
bélelt tepsibe nyújtjuk, az alját villával 
megszurkáljuk, megszórjuk kekszmor-
zsával és ráöntjük a tölteléket. A tete-
jére rászórjuk az áfonyát, ráreszeljük a 
fagyos tésztát, majd megszórjuk őrölt 
kardamommal. 180 fokon kb. 35-40 
percig sütjük. Teljesen kihűtjük, majd 
felszeleteljük.

HOZZÁVALÓK

A tésztához:
• 25 dkg fehér tönkölyliszt
• 8 dkg xilit
• 15 dkg vaj
• 3 db tojássárgája
• 1 teáskanál sütőpor

A töltelékhez:
• 1 nagy pohár görög joghurt 
 (40 dkg)
• 30 dkg tejföl (20 %-os)
• 15 dkg xilit
• 1 teáskanál vanília kivonat
• 1 db citrom reszelt héja
• 3 db tojásfehérje
• 4 púpos evőkanál 
 tönkölyliszt
• csipet só
• 15 dkg áfonya
• 2 evőkanál kekszmorzsa 
 (zabkeksz) a szóráshoz
• 1 kávéskanál őrölt 
 kardamom
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„SZEMENSZEDETT BÖLCSESSÉGEK”
Óvd meg az értékeid! (3. rész)
Migránsok! És egyéb furcsaságok.

 HAMIS LASAGNE ÉDESBURGONYÁBÓL

 ÁFONYÁS KRÉMPITE

Nem, nem kedves Olvasó! Nem politizálok! Csak a bölcsességeket fürkészem. A tapasztalataim 
igyekszem megosztani. Nem is kell azokkal feltétlenül egyetérteni. A bölcsesség úgy nyer értelmet, 
ahogyan Te látod, és annak értékeiben gondolkodsz, akarsz és cselekszel! A bölcsesség Benned kell 
formálódjon! Mint előző cikkeimben elmondtam, minél több és hitelesebb, elfogulatlan információd 
van, annál közelebb kerülsz a valósághoz, a realitáshoz. Ettől lesz pontosabb a világlátásod.

RECEPTTÁREZ+AZ

M 



Akciós áraink a fenti időtartam alatt a készlet erejéig érvényesek. A kockázatokról és mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A feltüntetett árak a kedvezményt tartalmazzák!

4650 Ft
kedvezmény:

800 Ft

190 Ft
kedvezmény:

100 Ft
1650 Ft

kedvezmény:

300 Ft

1950 Ft
kedvezmény:

400 Ft
1250 Ft

kedvezmény:

600 Ft

4990 Ft
kedvezmény:

700 Ft

990 Ft
kedvezmény:

3000 Ft

4190 Ft
kedvezmény:

800 Ft
1690 Ft

kedvezmény:

200 Ft




