


ÖNKORMÁNYZATI HÍREKKÉPCSARNOK

A tavalyi évben az önkormányzat az Ady Endre út mellett található jó minőségű szántó 
területeket belterületbe vonta és 15 db, egyenként 840 m2 alapterületű építési telket 

alakított ki, melyeket eladásra kínál (2019-ben 4 db telek már értékesítésre került).
A Képviselő-testület a telkek vételárát 2020. január 1. napjától bruttó 3.600.000,- Ft/db 

összegben határozta meg és kedvezményes vételárat állapított meg azon vevőknek, 
akik vállalják, hogy az ingatlant 4 éven belül beépítik és az építkezést 2 éven belül meg-
kezdik. A kedvezményes vételár összege bruttó 2.400.000,- Ft/telek.

Nyáregyháza a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet alapján preferált kistelepülésnek számít, 
ezért a tulajdonos az építkezés helyéül szolgáló telek vételárához adó-visszatérítési 
támogatást igényelhet, vagyis visszakaphatja az ÁFA összegét (kedvezményes vételár 
esetén ez 510.236,- Ft).

A Képviselő-testület a telkek vételárát minden év decemberében felülvizsgálja.
További információkat a Polgármesteri Hivatal elérhetőségein kaphat.
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ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK

a Képviselő-testületi üléseken hozott 
fontosabb, lakosságot érintő döntésekről

TÁJÉKOZTATÓ

2019. december 17.

A Képviselő-testület

➢ az Emergency Service Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. díjemelés iránti kérelme 
alapján egyeztetést tartott szükségesnek 
a Nyáregyházával ugyanazon ügyeleti 
központhoz tartozó településekkel a 2020. 
évi költségvetés elfogadása során megho-
zandó döntés előtt.

➢ megbízta Krizsán Mihályt a Nyárfa Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátásával 2020. 
január 1. napjától 2024. december 31. 
napjáig.

➢ elfogadta az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról szóló beszámolót.

➢ elfogadta a 2020. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervét.

➢ meghatározta az Ady Endre út mellett 
kialakított építési telkek vételárait.

➢ módosította a közétkeztetési szolgáltatás 
térítési díját. 2020. január 1. napjától a 
reggeli, ebéd és uzsonna térítési díja a 3-6 
éves korcsoport esetében bruttó 430,- Ft, 
a 7-14 éves korcsoport esetében bruttó 
490,- Ft.

➢ a településrendezési eszközök (rendezési 
terv) módosítása vonatkozásában kezde-
ményezte a végső szakmai véleményezési 
szakasz lefolytatását az állami főépítésznél.

➢ új szociális rendeletet fogadott el 2020. 
január 1-i hatálybalépéssel.

2020. január 28.

A Képviselő-testület

➢ döntött a településkép védelméről szóló 
rendelet felülvizsgálatának megindításáról.

➢ hozzájárult ahhoz, hogy a Wekerle csa-
lád síremlékének helyet adó terület a 
Katolikus Plébánia területéhez tartozzon.

➢ döntött a helyi közútra történő behajtás 
korlátozásáról szóló rendelet felülvizsgá-
latának megindításáról.

➢ elfogadta 2020. évi munkatervét.

➢ meghatározta a 2020. évi önkormányzati 
szervezésű rendezvények körét és idő-
pontjait.

➢ a Nyáregyházi Napsugár Óvoda és Tagin-
tézménye az alábbiak szerinti nyári zárva 
tartásának időpontját tudomásul vette:

 A felsőnyáregyházi tagóvoda nyári zárva 
tartása (Jókai út 1.):

  2020. június 22. – július 17.
 A Napsugár Óvoda nyári zárva tartása 

(Ady Endre út 1/A):
  2020. július 20. – augusztus 14.

➢ tudomásul vette a Nyáregyházi Napsu-
gár Óvoda Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását.

➢ igazgatási szünet elrendeléséről döntött, 
melynek alapján a Polgármesteri Hivatal 
2020. augusztus 17-28., valamint 2020. 
december 23-31. közötti munkanapjain 
zárva tart.

2020. február 13.

A Képviselő-testület

➢ a „Napsugár Óvoda épületének korsze-
rűsítése, bővítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárást eredménytelennek nyilvánítot-
ta, mert a valamennyi beérkezett ajánlat 
jelentősen meghaladta a rendelkezésre 
álló anyagi fedezet mértékét.

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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2019. júniusában a 90. Ünnepi Könyvhéten jelent 
meg a Hungarovox Kiadó gondozásában Baranyi 
Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító legújabb 
könyve. Ez a „családi” kötet a településünkön 
cseperedett művész gyerekkorának színterét 
idézi meg. Az egykori főjegyző édesapa emlékei, 
tapasztalatai, a költő Nyáregyházához kapcso-
lódó kisprózái és versei, valamint fotográfus fia, 
Baranyi Péter új fényképei mellett archív fotókon 
jelenik meg a múlt és a jelen.

Önkormányzatunk 42,49 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert el a külterületi helyi közu-
tak fejlesztésére kiírt pályázaton. 
A támogatásból az Árpád útról 
Károlyitelepre vezető külterületi út 
szilárd burkolattal történő kiépíté-
sére került sor.

A beruházás eredményeként 4 méter 
széles és 1 370 méter hosszú útsza-

kasz került aszfaltozásra, mely által köny-
nyebben megközelíthetővé váltak az út 
mentén fekvő ill. az erre az útra csatlako-
zó ingatlanok, gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozások, a Kossuthtelepen 
és a Károlyitelepen élők számára pedig 

a község belterületén található alapvető 
szolgáltatások.

Az útépítés mellett padkarendezésre, a 
meglévő csapadékvíz-elvezető árkok fel-
újítására és új szikkasztó árkok kialakítá-
sára is sor került.

A fejlesztés az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap és Magyaror- 
szág költségvetése társfinanszíro-
zásában valósult meg, amelyhez a 
Képviselő-testület 7,5 millió forint 
önerőt biztosított. A munkálatok 
október elején indultak és november 
végén fejeződtek be. A kivitelezést 
az Útkorona Építő és Szolgáltató Kft. 
végezte a tervek és az egyéb vonat-
kozó előírások alapján, a műszaki 
ellenőr felügyelete mellett.

Köszönjük lakosaink türelmét és bízunk 
benne, hogy az eddigi sikeres pályázatok-
hoz hasonlóan a következő években is 
külső források bevonásával tudjuk majd 
pormentesíteni bel- és külterületi földút-
jainkat, hogy minél több önkormányzati 
kezelésű út válhasson aszfaltossá.

Az Országos Mentőszolgálat a Nemzeti Népegészségügyi 
Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai 

program keretében országos közösségi újraélesztési tréninget 
szervezett 2019. december 7-én a tanácsteremben.

Az óvoda és a polgármesteri hivatal dolgozói, a polgárőrség 
valamint a nyugdíjas klub tagjai 3 csoportban, összesen 53 fővel 
vettek részt az oktatáson, melynek lebonyolításában Kiss Tamás 
képviselő vállalt aktív szerepet.

Mit is tanultunk?

Biztonság: Győződjön meg a saját, a jelenlévők és a bajbajutott 
biztonságáról!
Állapotfelmérés: Szólítsa meg, és ezzel egy időben vállainál 
rázza meg a sérültet! Reakció hiányában kérjünk segítséget a 
környezetünkben lévőktől!
Légzésvizsgálat: Hajtsa hátra a bajbajutott fejét. Hajoljon a 
sérült fölé oly módon, hogy lehetővé váljon a hármas érzékelés: 
azaz hallhassuk és érezhessük a légzését, a szemünkkel pedig 

rálássunk a mellkas mozgására. A vizsgálatot legalább 10 másod-
percig végezze! Ha ez idő alatt nincs minimum két légzőmozgás, 
hívjon vagy – optimális esetben – a helyszínen lévő másik segély-
nyújtóval hívasson mentőt a 112 segélyhívón! Tájékoztassa a 
mentőket, hogy megkezdett újraélesztéshez kér mentőt, kérdez-
ze meg, van-e a közelben félautomata defibrillátor.
Újraélesztés: Kezdje el a mellkas-kompressziót (lenyomást)! Két 
kézfejét ujjainál kulcsolja át, alul lévő tenyerének párnás részét 
(kéztő) helyezze a mellkas középvonalába, a szegycsont (mell-
csont) alsó felére. Ezt követően nyomja a mellkast 5-6 centi-
méter mélyre percenként 100-120 alkalommal. Karját tartsa 
nyújtva, csuklóját pedig mereven.
Mindezt addig folytassa, amíg a beteg keringése helyre nem 
áll, vagy a mentők a helyszínre nem érkeznek. Mivel a módszer 
fizikailag elég fárasztó, szerencsés, ha a kompressziót többen, 
felváltva végzik.
Az újraélesztés hibái: A legnagyobb hibát akkor követjük el, ha 
el sem kezdjük az újraélesztést, hisz ez esetben lehetőséget sem 
biztosítunk a keringés rendezésére. Merjünk segíteni!

A 9. Nyáregyháza Fesztivál megnyitóján személye-
sen is találkozhattunk Feri bácsival, településünk 
díszpolgárával, aki boldogan, könnycsepptől homá-
lyosult szemmel olvasott fel részletet a könyvből. 
Szinte látni lehetett rajta, ahogy feltörtek a régmúlt 
emlékei… szívesen dedikálta is a kötetet régi ked-
ves barátainak és az érdeklődőknek.
Aki szívesen forgatná a könyvet, megvásárolhatja 
2500,- forintos áron a róla elnevezett községi könyv-
tár nyitvatartási idejében.

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv) hatályos 
rendelkezései értelmében mentesül a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 

az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módo-
sításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését (2018. 
december 21.) megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biz-
tosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és meg-
szüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha 
a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül, vagy attól eltérő-
en került megépítésre, fennmaradási engedélyt kell kérni.
Fennmaradási engedélyezési eljárást kell lefolytatni mind az 
ásott, mind a fúrt kutakra, vagyis minden olyan kútra, amit 
engedély nélkül létesítettek.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 
(V.22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a jegy-
ző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetésé-
hez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő 
feltételeket együttesen teljesíti:
– a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet 
szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt 
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint 
karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 
legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet 
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

A régi, falusi disznóvágások han- 
gulatát szerettem volna egy 

picit megidézni február 22-én 
szombaton, amikor is családi, bará-
ti összejövetelre invitáltam telepü-
lésünk lakosságát. A jó hangulatú 
rendezvényen 5 bográcsban sült a 
zsírszalonna és különlegességként 
haltepertő is készült.

A jelenlévők a friss, még forró „töpörtyűket” kóstolhatták meg házi kenyér-
rel, hagymával, savanyúságokkal, zöldségekkel. Főztünk és ittunk teát, forralt 
bort, ettünk zakuszkát, tepertőkrémet, házi kolbászt, sült szalonnát és ropo-
gós sajtos pogácsát. A családias nap zárásaként megbeszéltük, hogy jó lenne, 
ha folytatnánk, és tényleg hagyomány lenne belőle.

Aki ott volt jól érezte magát, aki nem jött el bánhatja!

Jövőre, veletek, ugyanitt!

MASZEL LÁSZLÓ alpolgármester

EMLÉKEZZÜNK
EGYÜTT!

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 
tisztelettel hívja Önt és családját az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc alkalmából 
tartandó ünnepi megemlékezésre

2020. március 15-én 15:00 órakor
a Kovács István Művelődési Házba.

A műsorban közreműködnek 
a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub és 

a Hagyományőrző Szeretetcsoport tagjai,
valamint a Nyáry Pál Általános Iskola tanulói

Ünnepi beszédet mond: 
Mészáros Sándor polgármester

Felsőnyáregyházáról az önkormányzati kisbusz 
14:30 órakor indul.

 

– épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozat-
tal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a 
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgálja,

– nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Minden egyéb esetben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatás-
körébe tartozik a kút üzemeltetési és fennmaradási engedélye-
zési eljárása.

A kutak jogszerű üzemeltetéséhez és fennmaradásához 
benyújtandó vízjogi engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

– fúrt kút esetén a megfelelőségének igazolására vízkútfúró 
szakképesítéssel rendelkező személy nyilatkozatát és a képesí-
tést igazoló okirat másolatát;

– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet 
II. fejezetének 6.7. pontja szerinti fényképfelvételt a kútról és 
környezetéről.

A jelen szabályozás értelmében, aki 2020. december 31-ig 
nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt 
vagy ásott kútra, annak 2021. január 1. napját követően 
vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

A kérelem letölthető honlapunkról, valamint átvehető a 
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban.

ZINGER MIKLÓS jegyző
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Nyáregyháza, hasonlítok rád még én?
Településünkről szól Baranyi Ferenc legújabb könyve

Töpörtyűt sütöttünk!

TÁJÉKOZTATÓ
az engedély nélkül létesített kutak fennmaradási eljárásáról

Az Országgyűlés döntésének értelmében az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített 
fúrt és ásott kutak bejelentésének végleges határideje 2020. december 31. 

Aki ezen időpontig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt vagy ásott kútra, 
annak 2021. január 1. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Közösségi újraélesztési oktatás

Megújult a károlyitelepi bevezető út

A 
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NŐNAPI MEGHÍVÓ
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

tisztelettel hívja és szeretettel várja településünk hölgy lakosait

2020. március 7-én szombaton 15.00 órától
a

Kovács István Művelődési Házban tartandó
Nőnapi Ünnepségre.

Köszöntőt mond: Mészáros Sándor polgármester

A rendezvényen fellép:

Kökény Attila, 2010 legjobb hangú énekese!

Felsőnyáregyházáról az önkormányzati kisbusszal 
14:30 órai indulással juthat el az ünnepségre. 
Teremnyitás: 14:45-kor.

A rendezvényre érkező hölgyeknek 
virággal kedveskedünk.

okszor okoz újra és újra bosszúságot egymás mellett élők, 
szomszédok között a valamelyik fél számára rossz időpont-
ban végzett zavaró tevékenység (fűnyírás, barkácsolás, fel-

újítás, esetleg szórakozás, mint házibuli, vagy családi esemény, 
stb.), illetve az ezáltal keltett zaj.

Az indokolatlan zajkeltés, a csendháborítás a közhiedelem-
mel ellentétben nem csak adott időszakban vagy időpont 
után valósulhat meg, hanem bármely időpontban.

Alapvetően megoldaná a kellemetlen helyzetet a kölcsönös, 
megfelelő kommunikáció. Ha zajjal járó munka válik esedékessé, 
vagy jeles családi esemény közeleg, tanácsos előre tájékoztatni 
a szomszédot, aki felkészülhet erre, hogy ne érje váratlanul a 
hatás. Emellett mindig van lehetőség arra – ha akarjuk –, hogy 
tűréshatár alatt tartsuk a zajt (pl. rendszerint nem csökkenti a 
szórakozás élményét, ha csak a szobában hallják a zenét, a kör-
nyéken nem). Nyilván fordítottan is működhet a kommunikáció, 
ha valakit zavar az adott tevékenység zaja, érdemes azt udvaria-
san jeleznie a szomszédnak és esetleg megkérni, hogy csökkent-
se a hangerőt, vagy máskor végezze el a munkát.

Ajándékot kapott 
Nyáregyháza első 
újszülött babája

Hagyományteremtő kezdeménye-
zésként a polgármesteri hivatal-

ban köszöntöttük a községünkben 
ebben az évben elsőként született kis-
babát.

Január 4-én érkezett a gólya tele-
pülésünkre, ahol édesanyja, Lőrinczné 
Noska Zsófia és édesapja, Lőrincz Attila 
már nagyon várta első gyermekük szü-
letését.

Hanna 2700 gramm súllyal, 51 cen-
timéter hosszúsággal, egészségesen 
érkezett hozzájuk.

Az önkormányzat által évek óta biz-
tosított – 15.000 Ft értékű – babakel-
engye utalvány mellett polgármester 
úr babaköszöntő pelenkatortával gra-
tulált a kislánynak és szüleinek.

Jó egészséget, sok örömöt és további 
gyermekáldást kívánunk a családnak!

Ha a csendháborítást személyes megszólítással nem sikerült 
megakadályoznunk, és a zajkeltő érveit nem lehet méltányolni, 
és a zaj mértéke akadályozza például a pihenést, az éjszakai 
alvást, akkor értesíteni lehet az intézkedésre jogosult, arra eszkö-
zökkel rendelkező rendőrséget.

A csendháborítás szabálysértésnek minősül – 2012. évi II. tör-
vény (továbbiakban: Szt.) 195. §. Bejelentés esetén a Rendőrség 
köteles intézkedni, köteles járőrt küldeni – minden bejelentés 
visszakereshető. A rendőr a szabálysértés észlelése esetén figyel-
meztethet, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy feljelentést tehet 
(Szt. 39. § (1) bek.). Ha a rendőri – a cselekmény abbahagyására 
vonatkozó – felszólítást követően a szabálysértés továbbra is 
folytatatódik és ismételt bejelentésre kerül sor, akkor akár elő is 
állíthatóak az elkövetők (1994. évi XXXIV. törvény 33. § (2) f. pont).

Ezek a jogi lehetőségek, azonban semmi sem szünteti meg jobban 
a felmerülő problémákat, mint az érintettek jószándékú együttmű-
ködése, a figyelem egymásra és egymás érdekeire, a békés egymás 
mellett élés évszázados, íratlan szabályainak betartása.

ZINGER MIKLÓS jegyző

Kedvezményes Pályaépítési Prog-
ramban országosan mindösz-
sze 20 település részesült támo-

gatásban, Pest megyében egyedüliként 
Nyáregyháza gazdagodhatott új sport-
pályával. A területen korábban elhelyez-
kedő – hasonló méretű – gidres-gödrös, 
füves „grund pálya” állapota a rendszeres 
használat és a vízelvezetés hiánya miatt 
évek óta folyamatosan romlott, karban-

tartása nehézkes volt. Időszerűvé vált egy 
korszerű, a mai kor követelményeinek és 
a gyermekek igényeinek megfelelő, biz-
tonságos, sportolásra alkalmas kisméretű 
futballpálya kialakítása.

A palánkkal, labdafogó hálóval, LED 
világítással rendelkező új létesítmény 
akár téli időjárási viszonyok között is alkal-
mas edzések megtartására, ezért szinte 
egész évben használható lesz. A Bozsik-

programban résztvevő iskolás gyermekek 
mellett különböző hobbicsapatok mér-
kőzéseinek és sportrendezvényeknek is 
otthont adhat majd.

A pályát már használatba vették a diá-
kok, és a téli időszakban a felnőtt csapat 
is tartott már itt edzéseket. A „nagyközön-
ség” számára tavasszal adjuk át a létesít-
ményt, amit – a tornateremhez hasonlóan 
– bérleti díj megfizetésével lehet majd 
igénybe venni.

Nagy örömünkre szolgál, hogy egy 
közös bejárás alkalmával a létesítményt 
megtekintette a FIFA részéről Heidi Beha 
fejlesztési- és Kalmár Judit beszerzési 
menedzser, valamint az MLSZ részéről Dr. 
Gudra Tamás gazdasági igazgató és Telek 
Diána pénzügyi koordinátor is, így egy 
kicsit Nyáregyházát, az iskolát és további 
fejlesztési elképzeléseinket is megismer-
hették.

Többek között e beruházás segítségé-
vel szeretnénk elérni, hogy minél több 
nyáregyházi fiatal kapjon kedvet a lab-
darúgáshoz, válassza az egészséges élet-
módot és az aktív, rendszeres sportolást. 
Reményeink szerint ez pozitív hatással 
lesz az utánpótlás-bázis bővítésére is.

MÉSZÁROS SÁNDOR polgármester
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ÚJ SPORTLÉTESÍTMÉNNYEL 
GAZDAGODOTT TELEPÜLÉSÜNK

FIFA látogatás Nyáregyházán

Tudnivalók a csendháborításról

Önkormányzatunk sikeresen pályázott az MLSZ Kedvezményes 
Pályaépítési Programja keretében egy szabványos méretű (22x42 
méteres) műfüves futballpálya létesítésére. A Pest Megyei Igazgatóság 
és a FIFA támogatásával az önkormányzatnak 30 helyett csupán 10 
százaléknyi önrészt kellett a beruházáshoz biztosítania – a teljes 
bruttó költség meghaladta a 38 millió forintot.

S 

A 

SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK:

70 évesek:
Deák István  .....................................  december 4.
Szemán Imréné
(sz. Sónyák Mária)  .......................  december 4.
Földesi Józsefné
(sz. Horváth Éva)  .......................... december 6.
Rácz István .................................... december 10.
Andrási György  ........................... december 19.
Dézsi István János  ...................... december 20.
Makra Rozália  .............................. december 21.
Váraljai Jánosné
(sz. Láng Erzsébet Magdolna)  december 29.

Konecsin Károlyné
(sz. Földvári Ilona)  ..............................  január 6.
Kulcsár Erzsébet  ................................. január 15.
Tompa Ferencné
(sz. Balázs Irén) .................................. január 16.
Varga Lászlóné
(sz. Benkő Anna)  ............................... január 21.

75 évesek:
Princz Györgyné
(sz. Kotyinszki Zsuzsanna)  ............. január 20.
Tóth Gézáné
(sz. Fekete Éva Erzsébet)  ................. január 24.

80 éves:
Ország Sándorné
(sz. Hiczkó Borbála)  .................. december 28.

85 évesek:
Hornyák György  .......................... december 12.
Zatykó Mihály  .......................................  január 6.
Bernula Mihályné
(sz. Plavecz Ida)  ...................................  január 9.
Hadas Sándorné
(sz. Tóth Ida Lídia)  ............................ január 19.
Patkós Ernőné
(sz. Németh Irén)  .............................. január 25.
Simon Andrásné
(sz. Nőger Mária)  .............................. január 28.
Isten éltesse Önöket erőben, egészségben!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Kádas Levente Kristóf 
és Fabó Kitti  ...................................  december 6.
Balázs Csaba 
és Varga Adrienn  ........................ december 16.
Rácz Dezső 
és Mitró Beáta  .................................... január 10.
Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

ÚJSZÜLÖTTEK:

Sánta István és Polgár Lola leánya
   Bogi  ........................................... december 10.
Nyírcsák Gergely Ferenc 
és Pap Tímea leánya ..............................................
   Laura Mira  .............................. december 16.
Bódi Gyula és Meszjár Anita fia
   Bence Ferenc  ........................ december 17.
Csernai Zsolt és Lénárt Krisztina fia
   Zétény  ...................................... december 17.
Kökény Ervin János 
és Vizi Melinda fia
   Erik Emir  .................................. december 19.
Lőrincz Attila és Noska Zsófia leánya
   Hanna  ................................................  január 4.
Gyihor László és Fángli Enikő fia
   Balázs  ................................................  január 6.
Gratulálunk a szülőknek,
és köszöntjük a gyermekeket!

ELHUNYTAK:

Binda Ferencné
(sz. Bíró Margit)  ............................................  (82)
Lejer György ...................................................  (86)
Dackus Magdolna
(sz. Nyúl Magdolna)  ...................................  (88)
Kollár Istvánné
(sz. Bugyi Zsuzsanna Eszter)  ....................  (88)
Hevesi Istvánné
(sz. Hornyák Angyalka)  .............................  (84)
Rück Istvánné
(sz. Sztanó Rozália) .....................................  (86)
Noveczki Bálintné
(sz. Krahulcsán Zsuzsánna)  .....................  (72)
Czira Pálné  ......................................................  (76)
Petró Károly Zoltán  ......................................  (66)
Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2019. december 1-től 2020. január 31-ig)



ISKOLAI ÉLETRENDŐRSÉGI HÍREK

közúti közlekedés legvédtelenebb, 
legsérülékenyebb résztvevői a 
gyalogosok mellett a kerékpáro-

sok. A balesetek elkerülése érdekében 
– még ha jogszabály nem is kötelezi a 
kerékpárost – lakott területen belül is 
javasolt a világítást felkapcsolni, látha-
tósági mellényt és egyéb láthatóságot 
elősegítő kiegészítőt viselni.

Minden esetben mérjék fel, hogy a közle-
kedés többi résztvevője észlelte-e Önöket!

A KRESZ rendelkezései szerint a kerék-
páros járművezetőnek minősül. A kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalo-
gosnak a járművekkel szemben elsőbb-
sége van, azonban ez a jog csak a gyalo-
gosan közlekedők részére biztosít elsőbb-
séget, a kerékpárt hajtó pedig, mint jár-
művezető vesz részt a forgalomban, így 
az elsőbbség nem illeti meg. A kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyen történő áthala-
dáskor tehát le kell szállni a kerékpár-
ról, és gyalogosként, a kerékpárt tolva 
kell áthaladni az úttesten.

A járművezetők részéről is fontos, hogy 
akkor is késedelem nélkül reagáljanak az 
adott közlekedési szituációra, ha a gyalo-
gos vagy kerékpáros esetleg figyelmetle-
nül, vagy szabálytalanul, nem elsőbbségi 
helyzetben kíván áthaladni az úttesten!

A balesetek megelőzése érdekében – 
az országos intézkedéseknek is meg-
felelően – a Pilisi Rendőrőrs járőrei 
nagyobb rendszerességgel fogják elle-
nőrizni a kül-, és belterületek kerékpá-
ros forgalmát.

A rendőri ellenőrzések természetesen 
kiterjednek a gépkocsivezetőkre is, külö-
nös tekintettel a községen belüli sebes-
ségtúllépésből és az ittas járművezetés-
ből adódó közvetlen balesetveszély meg-
előzése céljából.
A lopások megelőzése érdekében kérem 
Önöket, hogy a személygépkocsijukban 
ne hagyjanak látható helyen semmilyen 
értéket, de még üres táskát sem!

Ebben az időszakban jellemző a magukat 
villanyóra leolvasónak hazudó, illetve más 

módon a főképp idős embereket külön-
böző módon megkárosító csalók meg-
jelenése. A legkülönfélébb indokokkal a 
lakásba bejutó idegenek egyike a tulajdo-
nost feltartva, elfoglalva igyekszik figyel-
mét lekötni, míg társa értékek után kutat.
Amennyiben hasonló ürüggyel megjele-
nik Önöknél valaki, még az udvarba való 
beengedése előtt kérjék el arcképes iga-
zolványát, hiszen bármilyen szolgáltató 
vagy hivatal alkalmazottjának rendelkez-
nie kell ilyennel és ne elégedjenek meg 
az igazolvány gyors felmutatásával sem, 
hanem nézzék meg figyelmesen, valós 
adatokat tartalmaz-e!

A bűnelkövetők körében nem vesz-
tett népszerűségéből az úgynevezett 
„UNOKÁZÓS” csalás. A csalás lényege, 
hogy unokájuknak vagy más közeli hoz-
zátartozónak kiadva magukat hívják fel 
vezetékes telefonon az idős embere-
ket és valamilyen okra, például tartozás-
ra, balesetre hivatkozva készpénzt vagy 
pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük.

Ezekben a csalástípusokban közös, hogy

– a csalók az idős emberek pénzét, érté-
keit igyekeznek elvenni,

– telefonon keresik őket,

– valamelyik fiatalabb családtagnak adják 
ki magukat, aki különleges (veszélyes, 
problémás) helyzetben van éppen,

– idős áldozataikra lelki nyomást gyako-
rolnak.

Az ilyen, vagy ehhez hasonló bűncselek-
mények megelőzése érdekében az aláb-
biakat javasoljuk:

– Tartsák rendszeresen a kapcsolatot idő-
skorú hozzátartozójukkal! 

– Tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, 
hogy ne lehessen mondvacsinált indo-
kokkal megtéveszteni őket!

– Nyomatékosan, többször figyelmeztes-
sék őket a fenti esethez hasonló elkö-
vetési módra. Tanítsák meg nekik, hogy 
az ismeretlen számról keresik őket hoz-
zátartozóra hivatkozással, akkor elő-
ször ellenőrizzék le a történetet az álta-
luk ismert számon! 

– Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak 
szóba jó szándékúnak tűnő idegenek-
kel, hiszen a szándék lehet rosszhisze-
mű a mézes-mázos felszín alatt! 

– Figyelmeztessék hozzátartozójukat, 
hogy ha ismeretlen számról hívják, ne 
vegye fel a telefont, vagy ha mégis ne 
beszélgessen az ismeretlennel, mert 
akaratán kívül is adhat ki olyan infor-
mációt, amivel visszaélhetnek. (Példa: 
az időskorú sértetteket nagyon gyak-
ran maguk árulják el az unoka nevét)

Fontos! Amennyiben hozzátartozóval, 
unokával kapcsolatban keresik, sza-
kítsa meg a telefonhívást, és hala-
déktalanul vegye fel a kapcsolatot a 
megnevezett unokával, családtaggal, 
mert így tudja ellenőrizni a hívás való-
diságát!

Ezen kívül ne csak saját magukra, hanem 
rokonaikra és a lakókörnyezetükben élő 
egyedülálló idősekre is legyenek foko-
zott figyelemmel, hiszen elsősorban ők az 
elkövetők célpontjai!

A hatékony bűnmegelőzésre csak 
közösen vagyunk képesek. Úgy, hogy 
Önök is megtesznek minden maguk-
tól telhetőt annak érdekében, hogy ne 
váljanak bűncselekmény áldozatává, 
illetve megfigyeléseikkel, jelzéseikkel 
segíthetik a rendőrség munkáját, az 
elkövetők felderítését és elfogását.

A rendőrség hatáskörébe tartozó 
cselekmény észlelése vagy bűn-
cselekménnyel kapcsolatos bármi-
lyen információ tudomásukra jutá-
sa esetén kérem Önöket, hogy hív-
janak a +36 (20) 489-6738-as te- 
lefonszámon, illetve értesítsék a 
Monori Rendőrkapitányságot a 
+36 (29) 410-367-es, a Pilisi Ren-
dőrőrsöt a +36 (29) 498-128-as 
telefonszámon, de bejelentést 
tehetnek az ingyenesen hívható 
107, vagy 112 központi segélyhí-
vó telefonszámon is.

MÉSZÁROS PÁL R. ZLS. 
körzeti megbízott

Mikor leültem bemutatni programokban, tevékenysé-
gekben, lehetőségekben gazdag iskolai életünket, a 
következő idézet jutott az eszembe:

„Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét,
Amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon.
Ha rosszat ültetünk bele, megmételyezzük egész életére.
Ha jó magot ültetünk bele, egész életében virágozni fog.”

(Kodály Zoltán)

A kötelező tanórákon, tanítás közben is szem előtt tartom ezeket 
a gondolatokat, kollégáimmal együtt. Szabadidős tevékeny-
ségek, versenyek, műsorok, kirándulások szervezését szintén 
ennek tükrében nagy alapossággal, odafigyeléssel végezzük, 
hogy a gyermekek mindennapjai úgy épüljenek fel, hogy e 
tevékenységek által szerzett ismeretek, élmények személyiségük 
sokoldalú fejlődéséhez vezessen.
– A tanév a 3. évfolyamosok Tanévnyitó műsorával kezdődött.
– A papírgyűjtés hetében minden osztály aktívan vette ki a részét.
– Szakköreinken (rajz, sport, zeneiskola, gyógytestnevelés) igen 

sok alsó-tagozatos diák képviselteti magát.
– Az Irodalmi színpad munkájában szintén szerepeltetik magu-

kat tagozatunk gyermekei.
– Immár 8. éve hagyománnyá vált „Őszi összevont alsós kirándu-

lásunk”, ami ebben az évben is sok élményt nyújtott a gyere-
keknek. Az idei évben Kecskeméten voltunk a Planetáriumban, 
Hangszermúzeumban, valamint a Vadasparkban. 2 busszal, 
100 gyermek számára sikerült felejthetetlen napot eltölte-
nünk e csodás városban.

– Október 6-án a Fáklyás felvonulás, November 11-én a Márton 
napi felvonulás vonzotta a kicsiket és a nagyokat.

– Ákom-Bákom és a Palánta Bábcsoportok szórakoztatták diák-
jainkat a félév során.

– DÖK nap alkalmával vidám, játékokkal, versenyekkel, kézmű-
ves foglalkozássokkal teli vidám nap színesítette az iskolai 
hétköznapokat.

– Két alkalommal Egészségnapi programokba kapcsolódtunk be.
– „Zenedélutánunk” sajátos hangulatban (tea és szendvics kísé-

retében) zajlott. Különböző kategóriában bemutatkozó éne-
kes és hangszeres fellépőinknek örülhettünk ebben a pár 
órában.

– A Mikulásvárást izgalmassá tette számunkra a Baranyi Ferenc 
Könyvtárban tett látogatásunk, melyen az 1. évfolyamosok 
egy Mikulásos gyermekműsort tekinthettek meg. Az iskolai 
Mikulás érkezése vidám, izgalmakkal, zenével teli óra kereté-
ben zajlott.

– Adventi készülődés – a szülőkkel együtt eltöltött kézműves 
délutánnal hangolódtunk a karácsonyra.

– Az iskolai Adventi gyertyagyújtás alkalmával az 1. gyertya 
meggyújtását az alsós gyerekek műsora színesítette.

– Iskolai karácsonyi műsorunkat 2. évfolyamos tanulóink tették 
emlékezetessé számunkra.

– A Lázár Ervin program keretében az 1. és 2. osztályosok bábe-
lőadáson voltak Pilisen a Csernai Pál Közösségi Központ szín-
háztermében.

– Zeneiskolánk tanárainak „Mini” koncertje nagy sikert aratott 
diákjaink körében.

Az első félév szabadidős programjait a második félévben külön-
böző „Házi versenyek” (matematika, helyesírási), vidám délutá-
nok, „7 próbás Mesevetélkedő”, színházlátogatások, kirándulá-
sok, sportversenyek gazdagítják majd.

Minden évben nagy kihívás számunkra a leendő 1. osztályosaink 
részére a „CSIPEGETŐ” elnevezésű programunk megszervezése. 
Ennek a megvalósulása nemcsak tagozatunk, hanem az egész 
iskola pedagógusainak, diákjainak összefogásának köszönhető. 
Az idei tanévben 2020. március 17-én (kedden) és 18-án (szer-
dán) várjuk a nagycsoportos óvodásokat a szüleikkel. 

Nyílt napjainkra, megemlékezéseinkre, iskolai ünnepeinkre is 
szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki szívesen betekintene, 
részt venne intézményünk életében.

„A gyerek az öröm, a reménység.
Gyönge testében van valami világi,
ártatlan lelkében valami égi,
egész kedves valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés:
ígéret és gyönyörűség.”

(Gárdonyi Géza)

VAJASNÉ KOVÁCS ÉVA
alsó-tagozatos munkaközösség vezető
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁSOK ÉLET AZ ISKOLÁBAN
Bepillantás az alsós diákok mindennapjaibaA M 



ISKOLAI ÉLETISKOLAI ÉLET

A 38 diákból és 4 pe- 
dagógusból álló csa-

pat fél egykor indult Nyá-
regyházáról, majd 15.00 
órától kezdetét vette a 
csoda, hiszen olyan ferge-
teges és színvonalas előa-
dást láthattunk, amilyenre 
a résztvevők bizonyosan 
egész életükben emlékezni 
fognak.

A produkciót a legutóbbi 
nemzetközi cirkusfesztivál 
díjazott számaiból állították 
össze, fantázianeve sokat 
sejtetően „Varázslatos 
győztesek” volt. Láthattunk zsonglőröket, bohócokat, lélegzet-
elállító artistaszámokat, trapézmutatványt és lovasbemutató-
kat világhírű művészek tolmácsolásában. A műsort a Fővárosi 
Nagycirkusz saját zene- és tánckarának, illetve porondmesterei-
nek hozzájárulása színesítette. A lenyűgöző előadás alatt diákja-

Az idei tanévben is megrendezték Pilisen a Baranyi Ferencről elnevezett szava-
lóversenyt. Most is nagyon szép környezetben szavalhattak a gyermekek az új 

Csernai Pál Művelődési Központ dísztermében.

Évről-évre egyre több iskola képviselteti magát, nagyon sok lelkes versmondó 
készült idén is a megmérettetésre. 4., 5-6., és 7-8. évfolyamonként külön díjazta a 
zsűri a versenyzőket. Iskolánkból 3 tanuló készült időt és energiát nem sajnálva, 
aminek meg is lett az eredménye. Szabó Antónia, Czira Gergő és Komjáthy Lili 
Anna indulóinkból mindhárman nagyon szépen szerepeltek, és büszkék vagyunk 
rájuk. Felemelő érzés volt látni őket a színpadon. 

Komjáthy Lili Anna saját kategóriájában a 7-8. évfolyam mezőnyében a kiemelkedő 
első helyezést hozta el! Szívből gratulálunk Lili! Csak így tovább!

2020. január 25-én Aszódon a Pest 
megyei diák sakk olimpia megyei 
döntőjén – versenyzői kategóriá-
ban – Benkő Csanád 5.B osztályos 
tanulónk 3. helyezést ért el, így 
képviselheti iskolánkat az országos 
döntőn. Gratulálunk Csanádnak és 
szurkolunk neki az országos vetél-
kedőn!

Az idei tanévben is ellátogathattak az 5. évfolyam diákjai a Nemzeti 
Színházba és megtekinthették a János vitéz című előadást.

Busszal mentünk. Először a Nemzeti Színházban egy kis körbevezetés volt a 
színpadoknál. Utána újra beültünk a nagyszínpadhoz és elkezdődött az előa-
dás, ami fantasztikus volt. Nagyon tetszett mindenkinek, az én kedvencem a 
boszorkány volt. Az előadás nagyon vicces volt és nagyon sokat nevettünk. 
Köszönjük szépen a Nemzeti Színháznak az ingyenes jegyeket és ezt a nagy-
szerű lehetőséget. Felejthetetlen élmény! Reméljük a mostani negyedikesek 
is eljutnak jövőre az ingyenes előadásra!

HOSSZÚ VANDA

Azt szoktam mondani, hogy Pilisen lakom, de nyáregyházi-
nak vallom magam és ezt így is gondolom! Nagyon szép 

emlékeket őrzök magamban az eltelt időszakkal kapcsolatosan, 
melyekre mindig szívesen fogok visszaemlékezni. Büszke vagyok 
tanítványaimra, akiket elindítottam a tudás útján. Partnereim 
voltak ebben a SZÜLŐK, akik segítették munkámat. A szülő- gye-
rek- pedagógus összefogása nélkül az eredmény nem valósítha-
tó meg. Természetesen ezek az én gondolataim, nem kötelező 
érvényűek, de én ezt vallom és ennek szellemében végeztem 
hivatásom. Mindegyik osztályom különleges és megismételhe-
tetlen volt! 2020 januárjában eljött az a pillanat, hogy tanítói 
„munkámat” befejeztem, nyugdíjas leszek (lettem)… A búcsúz-
tatón azt mondtam, szeretnék úgy lefeküdni minden nap, hogy 
valami jó dolog történt az adott napon. Egy más ritmus, egy 

másfajta életvitel, amit most ki kell 
alakítanom, nem könnyű – illetve 
nekem nem könnyű, mert nagyon 
vártam már, de hiányérzetem is 
van. Köszönöm Polgármester Úrnak, 
Marikának (intézményvezetőnknek), 
Kollégáimnak a búcsúztatómon 
elhangzott szavaikat. Köszönöm az 
Alsós Munkaközösségnek a közös és 
eredményes munkát. Jó volt együtt 
közösségként munkálkodni!

Eredményekben gazdag, sikeres munkát kívánok iskolánk 
minden DOLGOZÓJÁNAK!

Egy tanítványom anyukájának versével – melyet hozzám írt – 
szeretném lezárni a pillanatot! …

„Megszerettük egymást, bolondoztunk sokat,
Vissza fogjuk sírni a felhőtlen napokat.
Köszönünk mi mindent, jót-rosszat egyaránt,
Őszülő fejjel is szívesen fogunk gondolni majd TERÁD.”

HALGASNÉ SZŰCS ERIKA, Erika néni

Évek óta tervezi, hogy tovább-
tanul? Félbehagyta a gimnáziu-
mot, szakközépiskolát? Nem tud 
segíteni gyermekének a tanulás-
ban? Nincs munkahelye? Kevés 
a fizetése, mert nincs érettségije? 
Olyan iskolába jár, ahol feleslege-
sen magas követelmények elé állítják? Megváltozott családja 
anyagi helyzete és ezért dolgoznia kell? Elmúlt 16 éves?

Itt a lehetőség, hogy a Kálvin János Református 
Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola nyáregy-
házi telephelyén, a Nyáry Pál Általános Iskolában készül-
jön fel – esti munkarendű 9. és 10. osztály indul – és tegye 
le az érettségi vizsgát!

Nem kell mást tennie, minthogy kitölt egy jelentkezési 
lapot, amely letölthető a http://kalvinjanosiskola.hu oldal-
ról, illetve az iskola titkárságán személyesen átvehető (cím: 
2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20.).

A Kálvin János Református Gimnázium, Szakközépiskola 
és Általános Iskola biztosít diákigazolványt és iskola-
látogatási igazolást a családi támogatás igényléséhez. 
Minden tanulót egyéni bánásmódban részesít, figye-
lembe veszi családi és munkahelyi kötelezettségeiket. 
Lehetőséget ad a tanulmányi idő lerövidítésére, egyéni 
tanulmányi rend kialakítására.

További felvilágosítás:
E-mail: kalvingimi@gmail.com

Telefon: 06/25-551-788 (iskolatitkár)

Személyesen vagy postai úton:
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A

Érettségizzen? Igen! A Nyáry Pál Általános Iskolában!

ink lelkesen figyeltek, élvezték a tartalmas délutánt. Kiemelendő, 
hogy a nagyjából masfélezer néző közül csoportunk kitűnt 
példás, felelősségteljes magaviseletével, amiért külön dicséretet 
érdemelnek a gyerekek.

PÉNTEKNÉ KÖVESDI KATA

Tisztelt Szülők!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák iskolánk tanulóit.

A Nyáry Pál Általános Iskoláért 
Alapítvány adószáma:

18682575-1-13
Köszönjük!
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Látogatás a Fővárosi Nagycirkuszba

Baranyi Ferenc szavalóverseny

Színházban jártak az ötödikesek

Érettségizzen 
Nyáregyházán!

Pillanatok…

Szép 
eredmény 

a sakk 
diákolimpián

2020. január 24-én a 6. évfolyam az országos Lázár Ervin Program keretein belül 
a Fővárosi Nagycirkuszba látogatott.

Sok pillanat van az ember életében, ami a 
továbbiakban nagy fontossággal bír (óvoda, 

iskola, munkahely…). Így van/volt ez az én 
életemben is, hiszen a felsoroltak közül az én 

pillanatom az volt, amikor 30 évvel ezelőtt 
Nyáregyházán kezdtem tanítani a Nyáry Pál 

Általános Iskolában.



EZ+AZEZ+AZ

zürke péntek délután volt és mínusz tíz fok körüli vacogó, 
fájó hideg. A vasút ismét összeomlott. A Nyugati pályaud-
var színültig telt keserűen tiltakozó, hazajutni vágyó embe-

rekkel. Egykedvűen bámultam az össze-vissza villogó utastájé-
koztató táblát és ráébredtem, esélyem sincs hazajutni. Ilyenkor a 
rutin diktál: menj és intézz el minden dolgod, ami a Fővárosban 
adódik. Azután térj vissza és reménykedj! Így is tettem volna. 
Ám akit hosszasan néznek, az általában egy idő után észreveszi, 
hogy figyelik. A tömegből egy vékony, fiatal lányka nézett, tágra 
nyílt szürke nagy szemekkel, a hasonlóan szürkés kötött sapkája 
alól. Egyszerű szürkéskék kabátjával, törékeny alakjával beolvadt 
a tömegbe. A tekintete miatt figyeltem fel rá. Azután vállat von-
tam, biztosan ismer valahonnan. Majd elindultam és bebaran-
goltam a várost. Elintéztem a vásárlásaim, tennivalóim. Több óra 
is eltelt, mire újra visszaértem a pályaudvarra.

Keserűen tapasztaltam, hogy a helyzet nem sokat válto-
zott. Ugyanaz a hadonászó tömeg és tanácstalan méltatlan-
kodás fogadott. Miközben kezd-
tem megalkudni a reménytelen 
helyzettel, ismét észrevettem az 
órákkal azelőtti, szomorkás tekin-
tetet. A lányka ugyanott állt a 
többi ember között mint azelőtt 
és nézett. Ez így már furcsa volt, 
különösen, hogy egyszerre csak 
elindult és odajött hozzám. Félve 
szólított meg, kedves idegensze-
rű akcentussal.

– Tudna nekem segíteni? 
Nagyon szeretnék hazajutni és itt 

senki nem tud semmit… már az információs pultnál is voltam 
kétszer. Nem érzem magam túl jól.

Gondoltam, én sem érezném magam jól, ha órák óta ugyanott 
álldogálnék a fagyban. A kiszolgáltatott kislány már-már dider-
gett és megmutatta, amit a kezében szorongatott. Kissé megil-
letődtem, mert egy közismert szívgyógyszer dobozát ismertem 
fel, benne az utolsó két tablettával. Elmondtam, ilyen esetben 
mire lehet számítani a vasútnál és érdeklődtem merrefelé utazik. 
Egyben felajánlottam a segítségem, ha orvost, vagy mentőt kell 
hívjak. Kiderült, arrafelé utazna amerre én, egy Nyáregyházához 
közeli településre szeretne eljutni.

– Mi a neved? – érdeklődtem.
– JENNIFER-nek hívnak.
– Te erdélyi vagy? – találgattam, utalva a sajátos ízű akcen- 

tusára.
– Nem. De valóban külföldön élek – mosolyodott el. A 

Dominikai Köztársaságban lakom…
– Hogy?? …mimikai???!! – miután visszatoltam helyére a lee-

sett állam, hirtelen ráébredtem a közép-amerikai ismereteim 
erős hiányosságaira. Ám nem volt idő elmélkedni, mert hirtelen 
beharangoztak egy nekünk megfelelő, azonnal induló vonatot. 
Sietségünk után újabb csoda történt. Találtunk ülőhelyet, így 
aztán az elgyengült sápadt kislány kicsit megpihenhetett és 
mesélni kezdett.

– A szüleim kivándoroltak, mi a testvéremmel Dominikán 
születtünk. Sajnos a szüleim elhunytak, mi kint maradtunk és 
nagyon nehéz időket éltünk át akkoriban. A nagymamám lakik 
itthon, nála vagyok most. Azért utaztam haza, mert erős szívrit-
mus-rendellenességem van és ez beavatkozást igényel. Tudod, 
kisütnek egy idegdúcot. Az ottani egészségügyi viszonyok pedig 
nem túl jók. Két hét múlva, hétfőn utazom vissza Dominikára.

A kislány abbahagyta, mert kifáradt. Kérdeztem, ott milyen 
nyelven beszélnek. Elmondta, a spanyol a második anyanyelve, 
de angolul is beszél. Hm! Szóval spanyol! Hirtelen, hogy kicsi 
derűvel oldjam a nehéz hangulatot, mosolyogva beénekeltem 
neki a népszerű spanyol nyelvű világslágert:

– Deee..szpáááááááá….szííííto.
Meglepődve, kis mosollyal nézett rám. Hohó! Nem kunszt! Ha 

még a gitárom is itt lenne! Mosolyogva így reagált.
– Lassabban….

– ? Igen? Azt hiszed megfogtál??! Na figyu-
ka!: Deeeeeeeeeeee szpáááááááá….szíííííí-
toooo.

– Nem… nem erre gondoltam – felelte. 
Hanem ez azt jelenti magyarul, hogy lassan, 
lassabban!

Ezután a hirtelen támadt derűm hamar lel-
ombozódott, mert a kislány szemmel látható-
an rosszul lett.

– Most ne haragudj … keresnem kell egy 
mellékhelyiséget. Nagyon hányingerem van 
– suttogta.

Felajánlottam, hogy elkísérem, de tiltako-
zott. Kérte, vigyázzak a táskájára. Sokára jött 
vissza. Kicsit jobban volt, de a szürke szemei 
furcsán fénylettek a vonat utastér világításá-
ban. Kérdeztem miből él, mivel foglalkozik 
Dominikán. Válaszként elővette a telefonját, 
hogy megmutatja. A nyitó oldalon egy für-
dőruhás gyönyörű fiatal nő állt a tengerpar-
ton, szörfdeszkával a kezében. Igazi címlap-
fotós szépség. Hirtelen gyanút fogtam és für-
készőn ránéztem.

– Igen… Ez én vagyok - mondta halkan, majd még több ször-
fös képet mutatott, amint tengerparti nyaralók társaságában 
valamilyen foglalkozást tart.

– Én egy szörf-oktató vagyok.
– Iiiigeeen?? Nahát! Az jóóóó! A deszka, ugye, ott a hullámok 

között! Cápák, meg ilyenek! Gondolom, minden pasas nálad sze-
retne szörfözni tanulni.

– Ne gondold, mert ez egyáltalán nem így működik.
A lány kedvesen mosolygott. Ezután láttam, hogy fájdalom 

futott át az arcán, ismét nem volt jól. Megpróbálta felhívni a 
nagybátyját, de sikertelenül. Felajánlottam a telefonom, amit 
elfogadott. Remegő, erőtlen ujjakkal választotta a számokat és 
próbálta a hívást. Ismét sikertelenül.

– Nem, nem baj… az állomásról már gyorsan hazaérek – nyug-
tatott meg.

Előbb szálltam le a vonatról és amikor készülődni kezdtem, 
a kislány hozzám fordult. Furcsa tekintete volt, szívbe markoló. 
Valamiért én kezdtem magam rosszul érezni, mert ezeket mondta:

– Nem tudom hogyan köszönhetném meg neked, hogy mel-
lettem voltál és segítettél rajtam. Nem tudom mi történt volna 
velem, ha nem vagy most mellettem! Ez olyan…

– Ugyan! – vágtam zavartan a szavába. Ha legközelebb majd 
Dominikán járok, beugrom hozzád egy szörf leckére! Úszni 
ugyan nem igazán tudok, de mit számít? Nyilván azért van az a 
fránya deszka, vagy nem??!

A kislány komoly-mosolya és hálás köszönő tekintete meg sem 
rezdült. Rájöttem, itt a szituációt nem üthetem el egy buta poén-
nal. Hirtelen elkomolyodtam és – nem tudom mi az oka – angol 
nyelvre váltottam. Ezt mondtam neki.

– Nézd! Én egy Istenben hívő keresztény ember vagyok! 
Tudom, hogy nincsenek véletlenek! Ezren voltunk a pályaudva-
ron. Te épp tőlem kértél segítséget. Isten úgy akarta, hogy segít-
sek Neked! Örülök, hogy melletted lehettem és megismertelek. 
Vigyázz Magadra! Sohasem foglak elfelejteni!

Mosolyogva bólintott, de ő magyarul válaszolt. (Így aztán kicsit 
megkönnyebbültem, mert legalább értettem is, amit mondott.)

– Tudd, hogy én is ugyanígy hiszek Istenben és én is ugyanúgy 
érzek, mint te! És nagyon örülök, hogy találkoztunk!

Búcsúzásul szótlanul hosszasan megszorítottuk egymás 
kezét. Szomorú fényes szürke szemei nem engedtek el, amíg 
le nem szálltam a vonatról. Hirtelen nagy üresség támadt 
körülöttem. Miért tud minden olyan borzasztóan nyomasztó 
és nehéz lenni? És mégis valahogy mindig mindennek van 
értelme. Akkor is, ha úgy érezzük, ami történik körülöttünk, az 
meghaladja az erőinket.

Utószó:
Másnap a telefonon megnéztem a hívott számot, hogy fel-

hívjam a nagybátyját és érdeklődjek Jennifer felől. Nem jártam 
sikerrel. A kislány ugyanis nem vette észre, hogy sietős, remegő 
kezével véletlenül egy számmal kevesebbet ütött be…

Hétfőn reggel a munkahelyemen, fiatal főnökasszonyom ezzel 
fogadott.

– Juh-héj! Azaz gyapjú! Megyek szabadságra! Hááálidéééíj! 
Repülök a Dominikai Köztársaságba!! Két hét múlva, hétfőn indul 
a gépem! Hallottál te már egyáltalán a Dominikai Köztársaságról?

Nem. Sohasem. Még hogy véletlenek. Na ne!! Valahogy, vala-
miért nem igazán tudtam meglepődni és örülni sem. Éreztem, 
olyan gigantikus erők működnek és hatnak körülöttem, amiben 
csak csendes szemlélődő lehetek. Közönnyel, talán kicsit cini-
kus-humoros ízzel válaszoltam.

– Nahát! Ha hiszed, ha nem, jól tudom, hogy akkor megy a 
géped! Ha látsz ott egy fiatal lányt. Olyan… szürke nagy szemei 
vannak… De tudod mit??! Ha ott leszel Dominikán, próbáld ki 
milyen lehet szörfözni! Ne aggódj ha netán cápa jönne… ha 
meglát, rémülten fog iszkolni előled!!

Isten legyen Veled Jennifer! … Meggyógyulsz, és szép pör-
gős életed lesz! Ám egy dolgot soha ne feledj! Ha nagyon 
pörgőssé válna minden körülötted, jusson eszedbe amit itthon 
Magyarországon, valaki, egy hazafelé tartó vonaton énekelt 
Neked: „Deeeee… szpaaaaaaa… cito...”

„Talita Kum…”
FODOR JÓZSEF
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Előszó:
Kedves Olvasó! Nem tudhatom, ki vagy. 
Egyet tudhatok Rólad biztosan. Most éppen a 
kezedben tartod az írásom. Ez nagy tiszteletet 
ébreszt bennem. A kezeiddel dolgozol, vívod 
meg naponta a harcod a kenyérért, amit a 
Családod asztalára teszel. Ezzel integetsz, vagy 
simogatod a Gyermekeid buksiját; fiatalként 
még karod lefelé nyújtva. Korábban született 
fiatalként pedig már kicsit fájósan, a karod 
felfelé nyújtva. Méltatlannak érzem magam, 
hogy bölcsességekről prédikáljak Neked. Mert 
a világ kőkemény! Kíméletlen farkastörvények 
uralkodnak benne. Így hát olyan titkokat 
érdemes megosztanom Veled, ami szokatlan 
és eltér a mindennapokban átéltektől. Igaz 
történetet mesélek el, ami egy, vagy talán két 
éve, télen történt.

„SZEMENSZEDETT BÖLCSESSÉGEK”
JENNIFER



RECEPTTÁRKÉPCSARNOK
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HOZZÁVALÓK

• 3 szelet fehér kenyér
• 4-4 evőkanál víz és tej
• 50 dkg darált sovány 
 marhahús
• 25 dkg darált sovány 
 sertéshús
• 5 dkg szardellafilé 
 (ajóka)
• 4-5 dundi újhagyma
• 4 kiskanál kapribogyó
• 1 nagy csokor kapor
• 2 evőkanál mustárpor
 (porrá őrölt mustármag)
• 3 evőkanál reszelt 
 citromhéj
• só
• őrölt bors
• 1,25 dl zsíros natúr 
 joghurt
• 4 burgonya
• 6 rövid szárú 
 póréhagyma
• 4-6 közepes sárgarépa
• 3 evőkanál olaj
• 1 dl víz 
 (húsleves is lehet)

HOZZÁVALÓK

Az első réteghez:
• 25 dkg darált keksz
• 10 dkg porcukor
• 20 dkg margarin
• 1 csomag vaníliás cukor
A második réteghez:
• 50 dkg túró
• 15 dkg porcukor
• 2 dl habtejszín
• 1/2 csomag zselatin
A harmadik réteghez:
• 8 dl tej
• 1 csomag házi krémes 
krémpor
A negyedik réteghez:
• 3 dl habtejszín
• 1/2 csomag zselatin

ELKÉSZÍTÉS

1. A kenyérszeletek héját levágjuk, belsejüket 
tálba rakjuk, a vizet és a tejet ráöntjük. 5 
perc múlva villával elmorzsoljuk.

2. A kétféle darált húst, az apróra vágott szar-
dellát, újhagymát és kapribogyót hozzáad-
juk. A fölaprított kapor kétharmadával, a 
mustárporral és a citromhéjjal fűszerezzük. 
Megsózzuk, megborsozzuk, a joghurtot is 
beledolgozzuk.

3. Az összes zöldséget megtisztítjuk, a bur-
gonyát kb. félcentis karikákra, a pórét 3-4 
darabra, a répát félbevágjuk, a nagyobbakat 
pedig negyedekbe. Mindezeket megsózzuk, 

ELKÉSZÍTÉS

1. Az első réteghez összekeverjük a darált kek-
szet, a porcukrot, a margarint és a vaníliás 
cukrot. A tésztát egy magas falú tepsibe 
vagy jénaiba nyomkodjuk.

2. A második réteghez burgonyanyomón 
átpasszírozzuk a túrót, és összekeverjük a 
langyos zselatinnal, amit előtte kb. 1/2 dl 
felforralt vízben feloldottunk. Hozzáadjuk a 
porcukrot és a keményre vert habtejszínt. 
Végül a túrós réteget rákenjük a kekszes 
alapra.

3. harmadik réteghez a tejjel 3 perc alatt 
keményre verjük a krémport, majd rákenjük 
a túrós rétegre.

4. negyedik réteghez kemény habbá verjük a 
habtejszínt. Ezután langyosan belekeverjük 
a 1/2 dl forralt vízben feloldott, majd kever-

getve lehűtött zselatint. Végül ezt a réteget is a 
vaníliás krémre simítjuk. A süteményt néhány 
órára (vagy egy éjszakára) a hűtőbe tesszük.

5. A tetejére csokireszeléket, olvasztott csokit vagy 
tortadarát szórjunk díszítésként.

megborsozzuk és egy 3-4 literes, közepesen mély 
tűzálló tálba tesszük.

4. A húsos masszából egy nagy gombócot formá-
lunk, a zöldségek tetejére rakjuk. Az olajjal az 
egészet meglocsoljuk, a vizet aláöntjük, a mara-
dék kaporral meghintjük. Alufóliával letakarjuk 
és előmelegített sütőben, a közepesnél nagyobb 
lánggal (200 °C; légkeveréses sütőben 180 °C) kb. 
1 órát, majd a fóliát levéve még további 20-30 per-
cig sütjük. Megvárjuk, amíg kihűl, majd letakarva 
1 napra hűtőszekrénybe tesszük. Skandináviában 
másnap, hidegen fölszeletelve, vinaigrette-mártás 
kíséretében kínálják, de természetesen meg is 
lehet melegíteni.

TÚRÓS-KEKSZES KOCKA SÜTÉS NÉLKÜL

SKANDINÁV ZÖLDSÉGES HÚSCIPÓ

A ma múzeumként működő épület korábban 
a könyvtárnak is helyet adott

A művelődési házban régen filmeket is vetítettek

Tantermi foglalkozás az iskolában (8. b osztály)

Zászlóavatás a Hősök szobránál (1942. augusztus 20.)

NYÁREGYHÁZA ANNO

”Böllérfesztivál” régen



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!

Ára: 1250 Ft
kedvezmény:

600 Ft

Ára: 1950 Ft
kedvezmény:

400 Ft
Ára: 990 Ft

kedvezmény:

3000 Ft

Ára: 4990 Ft
kedvezmény:

700 Ft
Ára: 190 Ft

kedvezmény:

100 Ft

Ára: 1650 Ft
kedvezmény:

300 Ft

Ára: 1690 Ft
kedvezmény:

200 Ft

Ára: 4190 Ft
kedvezmény:

800 Ft
Ára: 4650 Ft
kedvezmény:

800 Ft




