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TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2016. már ci us 29.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a be a dott ér vé nyes pá lyá za tok alap ján
a nyár egy há zán mû kö dô ci vil szer ve ze -
te ket, egye sü le te ket össze sen 2,2 mil -
lió fo rint tá mo ga tás ban ré sze sí tet te.

• a Fel sô nyá regy há zi Ma já lis szer ve zé sét
300.000,- Ft összeg gel tá mo gat ta.

• a Nyár egy há zi Re for má tus Egy ház köz -
ség te rem hasz ná la ti ké rel mét el fo gad -
ta és 2016. áp ri lis 9-re a Nyáry Pál Ál -
ta lá nos Is ko la au lá ját, 2016. no vem -
ber 12-re a Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si
Há zat jó té kony sá gi bál ren de zé sé re in -
gye ne sen ren del ke zés re bo csá tot ta.

• a Ha gyo mány ôr zô Sze re tet cso port te -
rem hasz ná la ti ké rel mét el fo gad ta és
2016. áp ri lis 9-re, va la mint 2016. de -
cem ber 31-re a Ko vács Ist ván Mû ve lô -
dé si Há zat in gye ne sen ren del ke zés re
bo csá tot ta.

• dön tött a „Hul la dék gaz dál ko dá si köz -
szol gál ta tás biz to sí tá sa Nyár egy há zán”
tár gyú köz be szer zé si el já rás ered mé -
nyé rôl, mely nek alap ján a szol gál ta tást
2016. áp ri lis 1. nap já tól a Ver ti kál
Nonp ro fit Zrt. nyújt ja. A ház tar tá si hul la -
dék el szál lí tá sá nak nap ja vál to zat la nul
a szer dai nap ma rad. A sze lek tív hul la -
dék el szál lí tá sá ra min den hó nap má so -
dik kedd jén, a zöld hul la dék el szál lí tá sá -
ra – az áp ri lis 1. és no vem ber 30. kö zöt -
ti idô szak ban – min den hó nap el sô és
har ma dik kedd jén ke rül sor.

• te kint ve, hogy a kö zség ben mû kö dô
óvo da ve ze tô jé nek meg bí za tá sa 2016.
jú li us 31. nap já val meg szû nik, dön tött
az óvo da ve ze tôi pá lyá zat ki írá sá ról.

• dön tött ar ról, hogy a szün idei ét kez te -
tést ké re lem re a nem hát rá nyos, il let ve
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû rend -
sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re
jo go sult gyer me kek ré szé re is in gye ne -
sen biz to sít ja.

• jó vá hagy ta a te le pü lés kö zút há ló za tá -
nak ja ví tá sa ér dek ben a 2016. év ben el -
vég zen dô fel ada to kat. En nek ke re té ben
sor ke rül a Szen tim re te le pi út mart asz -
fal tos bur ko lat tal va ló el lá tá sá ra, a Má -
tyás ki rály út és a Te mes vá ri út fe lú jí tá -

sa ér de ké ben en ged élyes ter vek ké szít -
te té sé re és a mun ka ki vi te le zé sé re.
Az egyéb utak vo nat ko zá sá ban ter ve zé -
si ár aján la tok be ké ré se tör té nik meg.

• dön tött a Nyár egy há za, Nyáry Pál út
30. szám alat ti in gat la non lét re ho zan -
dó sza bad idô park kon cep ció ter vé nek
el ké szí té sé rôl, va la mint a Kasz ner
Mar git Mú ze um és a Pol gár mes te ri Hi -
va tal kö zöt ti te rü let park ren de zé sé rôl.

• dön tött a nyár egy há zi lab da rú gó pá lya
kar ban tar tá sá hoz szük sé ges fû nyí ró
trak tor be szer zé sé rôl.

• dön tött ar ról, hogy pá lyá za tot kí ván be -
nyúj ta ni a vi dé ki tér sé gek kis mé re tû inf -
rast ruk tú rá já nak és alap ve tô szol gál ta -
tá sa i nak fej lesz té sé re, te le pü lés ké pet
meg ha tá ro zó épü le tek kül sô re konst ruk -
ci ó ja, több funk ci ós kö zös sé gi tér lét re -
ho zá sa, fej lesz té se, ener ge ti kai kor sze -
rû sí tés cí mû, VP-6-7.4.1.1-16 kód szá -
mú fel hí vás alap ján a Nap su gár Óvo da
Jó kai út 1. szám alat ti épü le té nek kül sô
fe lú jí tá sa va la mint a Dó zsa György út 1.
szám alat ti in gat lan épü le té nek ener ge -
ti kai kor sze rû sí té se ér de ké ben.

2016. április 26.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött a Pol gár mes te ri Hi va tal adó -
ügyi és az igaz ga tás ügyi iro dá ja iro da -
bú to ra i nak be szer zé sé rôl, va la mint a
fel nôtt há zi or vo si ren de lô leg szük sé ge -
sebb bú to ra i nak el ké szít te té sé rôl.

• a ci vil szer ve ze tek 2016. évi tá mo ga tá -
sa ki írás ra ér ke zett, a Nyáry Pál Ál ta lá -
nos Is ko la er dé lyi ki rán du lá sá val kap -
cso la tos ké rel me ket 250-250 ezer fo -
rint összeg gel tá mo gat ta.

• pá lyá za tot írt ki a te le pü lé sen mû kö dô
könyv tá ri szol gál ta tó hely könyv tá ro si
ál lá sá ra.

• dön tött ar ról, hogy a fel sô nyá regy há zi
or vo si ren de lô elôt ti te rü le ten par ko lót
ala kít tat ki, va la mint fel újít tat ja az in -
gat lan ke rí té sét.

• dön tött ar ról, hogy pá lyá za tot kí ván be -
nyúj ta ni a „Fenn tart ha tó köz le ke dés fej -
lesz tés Pest me gyé ben” cí mû – VE KOP-

5.3.2-15 kód szá mú – fel hí vás alap ján
Nyár egy há za és Fel sô nyá regy há za kö -
zöt ti ke rék pá ros köz le ke dés re al kal mas
út meg épí té se ér de ké ben.

• dön tött ar ról, hogy pá lyá za tot kí ván be -
nyúj ta ni a „Kis gyer me ket ne ve lô szü lôk
mun ka váll alá si ak ti vi tá sá nak nö ve lé -
se” cí mû VE KOP-6.1.1-15 kód szá mú
fel hí vás alap ján a Nap su gár Óvo da
épü le te i nek bô ví té se (tor na szo ba,
szer tár, ne ve lôi szo ba, só szo ba és
egyéb he lyi sé gek) ér de ké ben.

2016. máj us 31.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött ar ról, hogy az ipa rû zé si adó te -
kin te té ben meg vizs gál ja a he lyi adók ról
szó ló 1990. évi C. tör vény 39/C § (2)
és (4) be kez dé se sze rin ti ked vez mény
biz to sí tá sá nak le he tô sé gét.

• el fo gad ta az ön kor mány zat 2015. évi
gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi fel -
ada ta i nak el lá tá sá ról szó ló be szá mo lót.

• el fo gad ta a 2015. évi belsô el lenôri te vé -
keny ség rôl szó ló össze fog la ló je len tést.

• el fo gad ta a 2015. évi költ ség ve tés
vég re haj tá sá ról szó ló ren de le tet.

• dön tött pá lyá zat be nyúj tá sá ról a Szé che -
nyi út asz falt bur ko la tá nak fe lú jí tá sa, a
Nyár egy há za, Hô sök te rén lé vô I. vi lág -
há bo rús em lék mû fe lú jí tá sa, va la mint
fény de ko rá ci ós esz kö zök be szer zé se
és szem lé let for má lá si prog ra mok meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben.

• dön tött jár da é pí té si ké re lem tá mo ga tá -
sá ról.

• el fo ga dott ren de le te alap ján 2016.
au gusz tus 15-19. nap ja i ra, va la mint
2016. de cem ber 23-31. kö zöt ti mun -
ka nap ja i ra igaz ga tá si szü ne tet ren delt
el, ezen idô sza kok alatt a Pol gár mes-
 te ri Hi va tal zár va tart.

A Kép vi se lô-tes tü let to váb bi dön té sei a mû -
kö dé sét do ku men tá ló jegy zô köny vek ben, a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban, va la mint az Ön -
kor mány zat hon lap ján te kint he tô ek meg.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ
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Életképek, események településünkrôl
EZ+AZ

Kirándulás a Liszt Ferenc nemzetközi repülõtérre Rajzpályázat I. helyezett – Bágyi Csaba Andor, óvoda

Rajzpályázat I. helyezett – Dancsó Nadin Dóra, 4. évf.

Rajzpályázat I. helyezett – Kosiba Martin, 7. évf.

Rajzverseny eredményhirdetésÓvodai, iskolai, egészségügyi és hivatali munkatársak köszöntése

Koszorúzás a Trianoni Emlékkeresztnél
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NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 
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SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Ples Mihály .......................... március 6.
Bagi Istvánné
(sz. Csolik Ilona Mária) .......... március 7.
Szitó Sándor István................... május 2.
Zsuffa Sándorné
(sz. Országh Klára) ................. május 21.

75 éves:
Csernai Istvánné
(sz. Deák Erzsébet) .................. április 6.

80 éves:
Pálinkás Józsefné
(sz. Gál Julianna)................... március 3.

85 évesek:
Mészáros Sándorné
(sz. Csillag Rozália) .................. április 4.
Krizsán János ........................ április 24.
Marcsin Ferencné
(sz. Bordás Etelka) .................. május 6.

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

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

(2016. MÁRCIUS 1-TÔL MÁJUS 31-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

HÁZASSÁGOT KÖT TEK:

Páncsics Gyula és 
Marosvári Éva..................... április 25-én
Kozma István Zsolt és 
Kovács Krisztina Mária ....... május 13-án
Bokros Péter és 
Ujvárosi Gyöngyvér ............. május 24-én

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

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Molnár Tibor és Párizs Andrea leánya
Viktória ......................... március 10.

Polgár István és Deák Linda fia
Vajk ............................... március 10.

Szigetvári János és Tatai Brigitta fia
Bence ........................... március 17.

Hegedüs Tamás és Kovács Ramóna leánya
Mirabel........................... március 19.

Bogdán Róbert és Makula Tünde fia
Marcell .......................... március 21.

Kolonics Zsolt és Kása Annamária leánya
Nóra Gréta .................... március 25.

Jung Attila és Vajda Ágnes fia
Olivér ............................ március 25.

Mészáros Ferenc és Szatmári Tímea fia
Hunor ............................... április 20.

Hochstein Benjámin és 
Nyerlucz Julianna leánya

Bella ................................ április 24.

Hidvégi Richárd és Fehér Renáta fia
Noel Dominik ................... május 21.

Kis János és Öhler Edina leánya
Natália ............................. május 30. 

Papp Ferenc és Hegedûs Szilvia fia
Vince ............................... május 31.

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

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

EL HUNY TAK:

Ország Istvánné (sz. Hornyák Piroska) (86)
Szemerédi Illés ............................... (59)
Pap László ..................................... (72)
Cseh Istvánné (sz. Pretzner Julianna). (85)
Ples Mihályné (sz. Ádám Jolán) ........ (92)
Zatykó Mihályné
(sz. Nagy Ilona Márta) ..................... (77)
Kovácsné Bakos Zsuzsanna Erzsébet
(sz. Bakos Zsuzsanna Erzsébet) ........ (74)
Kovács Mihály ................................ (90)
Zsigó Anikó (sz. Zsigó Anikó) ............ (48)
Gyôrfi Andrásné (sz. Császár Éva) ...... (56)
Tisztán Lajos Mihály ........................ (84)
Varga Lajos .................................... (59)
Zöld Józsefné (sz. Mészáros Erzsébet) (91)
Krizsán József ................................. (67)
Czervan István ................................ (75)

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

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

Kö szö ne tün ket sze ret nénk ki fe jez ni min d-
a zok nak, akik sze re tett édes anya, nagy -
ma ma, déd ma ma Zöld Jó zsef né te me té -
sén részt vet tek és rész vé tük kel eny hí tet -
ték fáj dal mun kat! 

Gyá szo ló csa lád

Papp VinceKolonics Nora

n kor mány za tunk min den év ben a
pénz ügyi le he tô sé ge i hez mér ten igyek -

szik tá mo gat ni a hely ben mû kö dô ci vil szer -
ve ze te ket, egye sü le te ket, egy há zi kö zös sé ge -
ket, ala pít vá nyo kat.

Eb ben az év ben a ren del ke zés re ál ló ke ret -
össze get 10%-kal meg nö vel ve össze sen 2,2
mil lió fo rint össze gû tá mo ga tást ha gyott jó vá
a kép vi se lô-tes tü let a be ér ke zett pá lyá za tok
alap ján. A szer ve ze tek ál tal igé nyelt tá mo ga tás
a ke ret összeg csak nem két sze re se volt.

Szervezet neve Elôzô évi 2016. évi 
támogatás (Ft) támogatás (Ft)

Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség 150 000 200 000
Nyáry Pál Általános Iskoláért Alapítvány - 300 000
Nyáregyházi Polgárôr 
és Önkéntes Tûzoltó Egyesület

700 000 800 000

MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub 90 000 100 000
Nyári Keresztyény Ifjúsági Alapítvány 70 000 450 000
Nyáregyházi Hagyományôrzô 
Szeretetcsoport

- 150 000

Nyáry Pál Nyugdíjas Klub 100 000 200 000

2016. jú li us 1-jé tôl 5 mil li árd fo rint ke ret -
összeg gel in du ló vissza nem té rí ten dô 

tá mo ga tást biz to sít a Nem ze ti Fej lesz té si
Mi nisz té ri um csa lá di há zak ener ge ti kai

kor sze rû sí té sé re és fel újí tá sá ra.

prog ram cél ja a csa lá di há zak ener ge ti kai kor sze -
rû sí té se és fe lú jí tá sa. Tá mo gat ha tó az épü le tek

hom lok za ti nyí lá szá ró i nak cse ré je, hom lok za tok hô szi -
ge te lé se, épü let gé pé sze ti rend sze rek (pl.: ka zá nok,
ra di á to rok) ener gia-meg ta ka rí tást ered mé nye zô cse -
ré je, il let ve fe lú jí tá sa, va la mint az épü let gé pé sze ti
rend sze ré hez csat la ko zó meg úju ló ener gia fel hasz ná -
lás ki a la kí tá sa (na pe le mes rend sze rek, nap kol lek to ros
rend sze rek, bi o massza ka zán rend sze rek ki épí té se).

Ki zá ró lag a ha gyo má nyos tech no ló gi á val 1996 elôtt
épült és 1995. de cem ber 31-ig ki a dott épí té si en ged -
éllyel ren del ke zô, egy la ká sos, leg fel jebb 135 m2 fû -
tött alap te rü le tû, a pá lyá za tot be nyúj tó ma gán sze mély
tu laj do ná ban ál ló és a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elô zô -
en hasz ná lat ban lé vô (la kott) csa lá di há zak ener ge ti -
kai kor sze rô sí té sé re nyújt ha tó vissza nem té rí ten dô tá -
mo ga tás.

A tá mo ga tás az el szá mol ha tó költ sé gek 40-55%-
ára igé nyel he tô a meg va ló sí tan dó fej lesz tés össze tett -
sé gé tôl füg gô en. Az igé nyel he tô tá mo ga tás ma xi má lis
össze ge 2,5 mil lió fo rint. A tá mo ga tá si ké rel me ket a
pá lyá za ti por tá lon ke resz tül, elekt ro ni kus úton nyújt -
hat ják be az ügy fél ka pus re giszt rá ci ó val ren del ke zô
ma gán sze mé lyek 2016. jú li us 1-jé tôl a ren del ke zés re
ál ló for rás ki me rü lé sé ig.

A pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta tó meg te kint he tô a
www.kor many.hu ol da lon.

SÁ RÁNSZ KI MÁ RIA I MÛ SZA KI ELÔ ADÓ
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CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

Idén is szeretettel 
vár mindenkit a 

Nyáregyháza Fesztivál!

Ebben az évben 
se hagyd ki!

https://www.facebook.com/nyaregyhazafesztival
https://www.youtube.com/nyaregyhazafesztival

OTTHON MELEGE 
PROGRAM

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Ö



e het, hogy ez zel hi báz tunk?
Aki is me ri a cser ké sze tet
tud ja, hogy nem a lé -

lek ha lá szás ról van szó (SÔT
ez til tott, azon na li ki zá rás sal
jár). A fô szer ve zô erô az egy
Is ten ben va ló hit és a cser ké -
szet együtt tör té nô meg élé se.
A cser ké szet csak azt kö ve te li,
hogy el hidd Is ten rôl, hogy lé te zik, de
nem kö ve tel sem mi lyen fe le ke ze ti hoz zá -
tar to zást, akt ív gyü le ke ze ti rész vé telt!
A cser ké szet nem er rôl szól! Az is ko lá ban
tör té nô cser ké szet elin dí tá sa és a csa pa -
tunk elin dí tá sa elôtt az egyez te té sek so rán
sem ke rült szó más csa pat elin dí tá sá ról, így
ál ta lá nos cser ké szet ként lett meg hir det ve a
le he tô ség. Bu da pest rôl jár le egy nyug dí -
jas tiszt Kiss Jó zsef, aki szí vét-lel két be le -
ad va, in gyen és bér ment ve épí te ni akar ja a
cser ké sze tet itt, Nyár egy há zán is!

Mit is je lent az Öku me ni kus ság? Val lás -
kö zi sé get, bé kés együtt él lést, kö zös ér ték -
te rem tést egy olyan kes keny úton, amely -
nek lát tat juk a szép sé gét. Esz köz nek tart -
juk a cser ké sze tet ar ra, hogy be ve zet hes -
sük a fi a ta lo kat egy olyan ér ték rend be,
ami egy re in kább ki ha ló ban van. Nagy ér -
ték vál ság len ne, ha eb ben, az öku me niz -
mus lét jo go sult sá gá ban még a ke resz tyén
egy há zak se tud ná nak meg egyez ni.

El sô al kal munk elin dí tá sa kor szem be -
sül tünk az zal, hogy el in dult egy re for má -
tus cser kész csa pat is. A cser ké szet hi va ta -
los be in dí tá sá hoz cser kész tisz ti ké pe sí tés és
szö vet sé gi be je len tés is szük sé gel te tik. Va -
ló ban van Icht hüsz (pro tes táns) és Tá bor -
ke reszt (ka to li kus) kö zös ség, de ez a két ág
csak a cser kész csa pat elin dí tó já nak val lá sát
jel ké pe zi, és ezek is öku me niz mus ban áll -
nak egy más mel lett. Saj ná lom, hogy az
ügy bôl aka rat la nul is val lá si el len té tek szí -
tá sa lett. Mi nem aka runk val lá si há bo rút!
Mi hi szünk az öku me niz mus ban és a fe le -
ke ze tek össze fo gá sá ban. En nek nem így

kel le ne len nie! A cikk meg írá sa
elôtt egy szem élyes be szél ge tést

is pró bál tunk kez de mé nyez ni,
saj nos si ker te le nül. Nem csak
én va gyok az öku me niz mus
mel lett, sze rin tem sok re for -
má tus is hí ve en nek! Fog junk

hát össze! Mi még min dig sze -
ret nénk egy egy sé ges öku me ni kus

csa pa tot, sôt a komp ro misszum ra is haj -
lan dó ak va gyunk. Nyár egy há zá nak egy
kö zös, erôs cser kész csa pat ra len ne szük sé -
ge! A ver sen gés nem vi szi elô re az em bert,
csak ha ra got és fe szült sé get kelt!

Ha nem tu dunk meg egyez ni a cser ké -
szet ro vá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben,
kény te len le szünk itt fel ad ni!

AL KAL MA INK

1120. szá mú II. Já nos Pál Cser kész csa -
pa tunk a köz pon ti óvo dá ban nagy -
cso por to sok ré szé re min den pén -
te ken 15:15-16:00 tart fog lal ko-
 zá so kat, az is ko lá ban a 03.30-ai nagy
ér dek lô dés sel zaj lott be mu ta tó után
min den hét fôn 15:00-tól a 14-es te -
rem ben tart juk cser kész fog lal ko zá sa -
in kat. 2016.05.07-én (szom ba ton) Fel -
sô nyá regy há zán a Ma já li son a kéz mû -
ves ke dé ses sá tor nál is meg is mer het te tek
ben nün ket. Cser kész szö vet ség hez be je -
len tett és el is mert hi va ta los csa pat cser -
kész tisz ti kép zett sé gû pa rancs nok kal!

ÖKU ME NI KUS 
SZEM LÉ LET TEL!

Kér jük, cser kész csa pa tunk ne ve sen kit
se té vesszen meg! II. Já nos Pál pá pai te -
vé keny sé gét vé gig kí sér te a né pek és val -
lá sok köz ti egye tér tés elô se gí té se. A bé -
ke hí ve volt. Az em be ri élet és mél tó ság
mel let ti ki ál lás jel le mez te. A mun kás sá -
ga mi att lett csa pa tunk név adó ja!

EL ÉR HE TÔ SÉ GE INK:

Te le fon: 
06-70-386-2596 (Li pót Zsolt)

E-ma il: 
nya regy ha za cser ke szet@gma il.com

Web: 
http://nya regy ha za cser ke szet.pe.hu/

Min den kit sze re tet tel hí vunk 
és vá runk!

LIPÓT ZSOLT

A cik kel a cser kész -
szem lé let sze rint 

egye tér tek 
és tá mo ga tom! 

(Kiss Jó zsef 
cser kész tiszt, Bp.)

CSER KÉSZ TÁ BOR
(ha gyo mány ôr zô)

2016.07.18-tól 2016.07.25-ig a ró mai
ka to li kus plé bá nia ud va rán.

• Kéz mû ves ke dés
• Sá to ro zás
• Tú rá zás
• Tá bor tûz
• Ének lés
• Já té kok
• stb.

Je lent kez het nek 
azok a gyer me kek 
(óvo dás, is ko lás), 
akik a 1120. szá mú II. Já nos Pál 
Cser kész csa pat fog lal ko zá sa in 
(rend sze re sen) részt vet tek.
Min den ki szá má ra be te kin té si 
le he tô ség lesz egy meg ha tá ro zott 
idô pont ban.

Je lent ke zés, bô vebb in for má ció:

Kiss Jó zsef nél 
a 06-30-604-3173 te le fon szá mon.
nya regy ha za cser ke szet@gma il.com 

e-ma il cí men.

KISS JÓZSEF I CSERKÉSZTISZT

LIPÓT ZSOLT I CSERKÉSZ

A Cserkészet Nyáregyházán a katolikus és az evangélikus
gyülekezetekek összefogása révén, az Ökumenizmus
jegyében jöhetett létre. Az elôzetes egyeztetések során
református részrôl falakba ütköztünk, nem támogatták
kezdeményezésünket. A vallási elszigetelôdés és 
az ellentétek elkerülése végett a szórólapokat minden
felekezethez tartozó vagy nem tartozó iskolás 
gyermeknek terjesztettük.
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á jé koz tat juk Önö ket, hogy a hul la dék ról szó ló
2012. évi CLXXXV. tör vény mó do sí tá sá ról szó -

ló, 2016. áp ri lis 1-el ha tály ba lé pett 2015. évi CCXXI.
tör vény 1. § (4) be kez dé se alap ján a hul la dék gaz dál ko -
dá si köz szol gál ta tás vég zé se hold ing rend sze rû mû kö -
dés re ke rült át szer ve zés re. A köz szol gál ta tá si fo lya mat -
ba az ál la mi fel adat kör el lá tá sá ra a tör vény mó do sí tás
be emel te az NHKV Nem ze ti Hul la dék gaz dál ko dá si
Ko or di ná ló és Va gyon ke ze lô Zrt-t.

Tár sa sá gunk vál to zat la nul tel je sí ti a köz szol -
gál ta tá si fel ada tot az in gat lan hasz ná lók ré szé -
re, mi vel a szol gál ta tás nyúj tá sa és az ügy fél -
szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa a jö vô ben is meg -
il le ti. A fel adat me gosz tás kö vet kez té ben a NHKV
Zrt. jo go sult a köz szol gál ta tá si díj szám lá zá si, díj be -
sze dé si, va la mint a díj hát ra lék-ke ze lé si fel adat el lá tá -
sá ra, ezért a tel je sí tett köz szol gál ta tá si szám lát az
NHKV Zrt. ál lít ja ki az Önök ré szé re.

Az NHKV Zrt. je len leg nem ren del ke zik az zal az
adat bá zis sal és in for ma ti kai rend szer rel, hogy a
szám lá kat ki tud ja bo csá ta ni, ezért az Önök ré szé -
re ha von ta ki ál lí tan dó szám lák 2016. áp ri lis
1-tôl nem ké szül tek el.

Tár sa sá gunk bér szám lá zás ra je lent ke zett az
NHKV Zrt-nél, így vár ha tó an jú li us hó nap ban
meg in dul hat a szám lá zás, ad dig a tü rel mü ket
kér jük.

VER TI KÁL NONP RO FIT ZRT.

á jé koz tat juk Önö ket, hogy a hul la dék-
ról szó ló 2012. évi CLXXXV. Tv.

(Ht.) 39. § (1) be kez dé se sze rint az in gat lan -
hasz ná ló az érin tett in gat lan te rü le tén kép -
zô dô te le pü lé si hul la dé kot 2015.01.01-tôl
kö te les el kü lö ní tet ten gyûj te ni. Ez min -
den ház tar tás ra azt a kö te le zett sé get rót ta,
hogy már az in gat lan te rü le tén kü lön kell
vá lo gat nia a mû anyag, a pap ír, fém, üveg és
a zöld hul la dé kot, eze ket ti los a ház tar tá si
hul la dék gyûj tô edény be el he lyez ni.

A sza bá lyo zás sal egy ide jû leg a gyûj té si rend -
szer ki ala kí tá sá ról a köz szol gál ta tó nak kel lett
gon dos kod nia, fi gye lem be vé ve a Ht. 43.
§-ának sza bá lyo zá sát va la mint a hul la dék -
gaz dál ko dá si köz szol gál ta tás vég zé sé nek fel -
té te le i rôl szó ló 385/2014.(XII.31.) Korm.
ren de let sza bá lya it.

Ez utób bi jog sza bály azt ír ja elô, hogy a
gyûj tést ház hoz me nô rend szer ben kell
el vé gez ni, ezért az el kü lö ní tett hul la dék -
gyûj té si rend szer ki ala kí tá sá ra és mû köd te -
té sé re ha vi egy sze ri ház hoz me nô be gyûj té -
si mód ra tet tünk váll alást, mely gyûj té si
mód az in gat lan hasz ná lók szá má ra is ké -
nyel mes mó don az in gat la nok elé tör té nô
ki he lye zés sel biz to sít ja a cso ma go lá si hul la -
dé kok át adá sát.

A sza bá lyo zás a sze lek tív gyûjt ôsz ige tek
üze mel te té sé rôl - a Ht. 43. § (3) bek. d)
pont ja alap ján - az aláb bi ak sze rint ren del -
ke zik: „d) a te le pü lé si hul la dék hul la dék gyûj tô
szi ge ten tör té nô el he lye zé se csak ki e gé szí tô
meg ol dás ként, el sô sor ban olyan sû rûn la kott
te le pü lés ré sze ken le gyen al kal maz ha tó, ahol
az el kü lö ní tet ten gyûj tött ház tar tá si hul la dék

ház hoz me nô gyûj té se és el szál lí tá sa nem
biz to sít ha tó;” ezért a cso ma go lá si, vagy öb -
lös üveg gyûj té sét to vább ra is biz to sít juk
sze lek tív gyûjt ôsz ige ten va ló gyûj tés sel.
A cso ma go lá si hul la dé kok gyûjt ôsz ige ten
tör té nô be gyûj té sét a jog sza bá lyi sza bá lyo -
zás nak meg fe le lô en meg szün tet jük.

Az üveg hul la dé kok be gyûj té se ma rad
fenn gyûjt ôsz ige tes gyûj té si mód ban.
A gyûj tô pont Al só nyá regy há zán, az
Egész ség ház mö göt ti te rü le ten ke rült
ki je lö lés re, meg kö ze lít he tô az Ady
End re út ról.

Kér jük, hogy a ház hoz me nô gyûj té si rend -
szer elô nye it hasz nál ják ki, hi szen a cso ma -
go lá si hul la dé kot bár mi lyen át lát szó zsák -
ban, bár mek ko ra menny iség ben ki he lyez -
he tik a meg je lölt szál lí tá si na po kon.

VER TI KÁL NONP RO FIT ZRT.
Tel.: 22/366-029, 22/576-070

Fax: 22/576-071
E-ma il: in fo@ver ti kalrt.hu

int min den év ben, az idén is meg -
ren dez tük a Gyer mek na pot a fel sô -

nyá regy há zi óvo dá ban. A két óvo dá ban
nem egy nap ra ter vez tük az ese ményt,
ezért fel me rült a gon do lat, hogy mi is a
Cir kusz lég vá rat sze ret nénk meg ren del -
ni, amely sok kal több gyer mek egy ide jû
be fo ga dá sá ra al kal mas. Azon ban lé nye -
ge sen töb be ke rül, mint az el múlt évek -
ben ná lunk üze me lô lég vá rak.

Mi vel anya gi le he tô sé ge ink meg le he tô sen szû kö sek, az óvo da szü lôi
mun ka kö zös sé ge Bics kei Csil la ve ze té sé vel össze fo gott, és jó té kony sá gi
vá sárt ren dez tek, mely nek tel jes be vé te lét fe la ján lot ták a gyer mek na pi
prog ra mok fi nan szí ro zá sá ra.

Az óvo da dol go zói ne vé ben ezú ton sze ret ném meg kö szön ni Csil lá nak az
ön zet len, idôt és fá rad sá got nem kí mé lô anya gi és szer ve zô mun kát, va la -
mint a szem élye sen össze gyûj tött fel aján lá so kat.

Kö szö nöm a se gít sé get azok nak a tá mo ga tók nak, akik je len tô sebb
összeg gel já rul tak hoz zá az ese mény hez: Var ga At ti la, Bi lász Ti bor, Le ge za
Gab ri el la, Pász tor Ká roly né, Jan gyik Ist ván né, fel sô nyá regy há zi do hány bolt,
Bá der Lász ló, Nagy Lász ló, Sza pinsz ki Má ria.

Azon kí vül kö szön jük a se gít sé get azok nak a szü lôk nek, akik a jó té kony -
sá gi vá sár le bo nyo lí tá sá ban se gí tet tek.

KO VÁCS NÉ MA SZEL AN NA I TA GÓ VO DA-VE ZE TÔ

Kedves Olvasók!
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TÁJÉKOZTATÁS 
SZÁMLÁZÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZELEKTÍV
HULLADÉKGYÛJTÉSRÔL
Tisz telt In gat lan hasz ná lók!
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zü lô nek len ni nem könnyû és
egy sze rû fel adat, hi szen a gyer -
mek ne ve lés olyas va la mi, amit nem

le het ta nul ni, nem kell ta nú sít ványt sze -
rez ni, hogy az zá vál hass. Szü lô bár ki le -
het. Az vi szont biz tos, hogy a szü lô-
gyer mek kap cso lat az egyik leg fon to -
sabb és leg meg ha tá ro zóbb kö te lék. Egy
pe da gó gus nak is csak ki e gé szí tô sze re pe
van a gyer mek ne ve lés ben. A szü lô egy
olyan sze mély a gyer mek szá má ra, aki
éle té nek el sô pil la na tá tól je len van. Fel -
té tel nél kül sze re ti, táp lál ja, gon doz za,
gon dos ko dik ró la, ne ve li… Tu dom, ez
nem min dig egy sze rû fel adat.

Kap cso la tuk leg in kább az ön zet len
sze re te ten ala pul. A sze re tet sok min -
dent ma gá ba fog lal. „Cso dák ra” ké pes,
meg vál toz tat hat ja az em be rek élet szem -
lé le tét.

Így má jus kör nyé kén itt az óvo dá ban
is min den év ben he lyet kap en nek a
szó nak, kö te lék nek a meg kö szö né se.

„Azért mert sze ret tek, jöt tem a vi lág ra,
S let tem új fény, csil lag, szü lôk bol dog sá ga.
Sze res se tek en gem igaz sze re tet tel,
A kin cse tek va gyok, pi ci kincs, de em ber.”

A gye re kek rôl né ha el fe lej tik, hogy
ôk is em be rek, akik ár tat la nok, ér zé ke -
nyek. Ben nük van a gyer me ki kí ván csi -
ság, tu dás vágy, a rá cso dál ko zás a vi lág ra.
Oly kor na gyon bát rak, más kor pe dig
fél nek. Egy óvo dás nak (de is ko lás nak is)
nagy szük sé ge van a szü le ik sze re te té re,
gon dos ko dá sá ra, oda fi gye lé sé re, tá mo -
ga tá sá ra, fi gyel mé re, hat árok és kor lá tok
meg sza bá sá ra.

Tu dom, most azt gon dol já tok,
könnyen be szé lek én a ne ve lés rôl, hi -
szen azt ta nul tam. Fo lya ma to san tan -
fo lya mo kon, to vább kép zé se ken, kon fe -
ren ci á kon kell részt ven nem, hogy
újabb és újabb is me re tek kel, mód sze rek -
kel szak ma i lag meg újul jak. (Bár tö ké le -
tes ség re, ma xi mum ra tö rek szem, nem
tu dok min dig 100%-ot tel je sí te ni. Em -
ber va gyok úgy, ahogy min den ki más.)

In téz mé nyünk áp ri lis ele jén egy nagy -
sza bá sú, 30 órás to vább kép zés nek adott
ott hont. Több óvo dá ból ér kez tek óvo -
da pe da gó gu sok, mert mind annyi an
szív ügyünk nek tart juk a sa ját is me re te -
ink bô ví té sét, és e tu dás meg szer zé sé vel
a gyer me kek mi nél kor sze rûbb fej lesz -
té sét. Ger gely Il di kó tól szám ta lan moz -
gá sos já té kot, te vé keny sé get sa já tít hat -
tunk el, me lyet min den nap ja ink ban, a
mun kánk so rán ka ma toz tat ha tunk.

Ked ves szü lôk! Ne szo mor kod ja tok,
hogy nek tek nincs le he tô sé ge tek ar ra,
hogy meg ta nul já tok ho gyan le gye tek

„jó szü lôk”, hi szen több ször hir det nek a
szü lôk szá má ra is ilyen elô adá so kat. Le -
gye tek nyi tot tak! Prob lé mák ese tén ne
fél je tek szak em ber tôl se gít sé get kér ni!

Né hány jó ta nács a har mo ni kus
csa lád meg te rem té sé hez elô adá so -
kon hal lot tak alap ján:
• Sze resd gyer me ked, és a jó tu laj don -

sá ga it erô sítsd!
• Me leg, ér ze lem gaz dag lég kör meg te -

rem té se, mely ben a csa lád min den
tag ja jól ér zi ma gát!

• Vál to za tos, egész sé ges, vi ta min dús és
rend sze res ét ke zés!

• Tes ti és lel ki egész ség az egész csa lád -
nak!

• A gyer mek nek ren ge teg moz gás ra,
sza bad já ték ra van szük sé ge a le ve gôn
az egész sé ges fej lô dés hez!

• Me sélj a gyer me ked nek na pi rend sze -
res ség gel, mert a kép er nyôn né zett
me se… passzív vá te szi a kép ze le tét,
nem kont rol lál ja ér zel me it, gon do la -
ta it. Nem ér zé kel, és nem kí ván
vissza jel zé se ket.

• A szá mí tó gép ne vil lany pász tor le -
gyen! Ta nít suk meg gyer me ke ink -
nek, hogy olyan dol gok ra hasz nál ja,
amely po zi tív irá nyú fej lô dé sét ered -
mé nye zi, is me re te it gaz da gít ja élet ko -
rá nak meg fe le lô en!

• Szer vez ze tek kö zös prog ra mo kat,
ahol a csa lád min den tag ja ki kap cso -
lód hat, fel töl tôd het. Pl.: kö zös sé ták,
ki rán du lá sok, tár sa so zás, lab dá zás…

• In téz mény be ér ke zés kor, tá vo zás kor
le gyen meg szo kott, ter mé sze tes egy
öle lés, egy si mo ga tás vagy pu szi, 1-2
ked ves, szív bôl jö vô szó, mo soly kí sé -
re té ben.

• Ne úgy sze resd gyer me ked, hogy
mind járt, min dent meg tegy él vagy
meg vegy él ne ki, amit csak ki gon dol!
Te vagy a szü lô, tudd el dön te ni, mi -
vel te szel jót gyer me ked fej lô dé sé nek!

Kö szö net il let min den szü lôt, aki nek
meg ada tott az zá len ni, és fel mer te vál lal -
ni e nem könnyû, de cso dá la tos fel ada tot,
hogy gyer me ket ne vel hes sen!

Kö zös, bol dog idô töl tést kí vá nok a
nyár ra!

SOLY MO SI ZOL TÁN NÉ
ÓVO DA PE DA GÓ GUS ÉS SZÜ LÔ

ke rék pár a KRESZ ér -
tel mé ben jár mû, te -
hát a ve ze té sé hez

ugya na zok a fel té te lek szük -
sé ge sek, mint más jár mû
ese té ben: jár mû ve ze tés re al -
kal mas ál la pot ban kell len ni
(te hát it ta san ke rék pá roz ni
sem sza bad), és is mer ni kell
a KRESZ sza bá lyo kat.

Ti los a ke rék pár hoz ol dal -
ko csit il let ve egyéb von tat -
mányt kap csol ni a ke rék pár-
után fu tó ki vé te lé vel. Ti los ke -
rék pá ron ül ve ál la tot ve zet ni,
a ke rék párt más jár mû vel
von tat ni, elen ge dett kor mánnyal ke rék pá roz ni. Ke rék pá ron csak olyan cso mag szál -
lít ha tó, ami a kor mány zást nem aka dá lyoz za. Ti los au tó pá lyán és au tó ú ton ke rék -
pá roz ni, to váb bá ott, ahol ezt táb la tilt ja.

18. élet évét be töl tött fel nôtt leg fel jebb egy, 10 éves nél fi a ta labb gyer me ket szál -
lít hat a meg fe le lô gyer mek ülé sen. Egyéb ként utast szál lí ta ni ti los! A cso mag tar tón
utast szál lí ta ni nem csak ti los, ha nem vesz élyes is, mert a fé kút meg hosszab bo dik,
to váb bá az utas lá ba be le akad hat a ke rék pár kül lôi kö zé, ez zel bal ese tet okoz va.

Fény vissza ve rô mel lény vi se le te kö te le zô, ha la kott te rü le ten kí vül út tes ten,
le ál ló sá von, út pad kán köz le ke dünk.

A ke rék pár nak köz le ke dés re al kal mas ál la pot ban kell len nie, és fel kell sze rel ni a
meg fe le lô tar to zé kok kal. Eze ket a KRESZ egy KÖ HÉM ren de let re hi vat koz va ha tá -
roz za meg, van nak kö te le zô és aján lott tar to zé kok.

A KRESZ alap ján az aláb bi kö te le zô fel sze re lé sek nek 
meg kell len ni a ke rék pá ron:

1. El öl fe hér vagy kad mi um sár ga fény szó ró, leg alább 150 mé ter re 
vi lá gí tó hely zet jel zô

2. Hát ra pi ros fényt adó, leg alább 150 mé ter rôl lát ha tó hely zet jel zô lám pa
3. El öl fe hér, há tul pi ros fény vissza ve rô há rom szög 1-1 da rab, vagy akár 

2 db há tul, szim met ri kus el he lye zés sel
4. Két egy más tól füg get len fék rend szer, mely szá raz és ned ves idô ben is 

meg bíz ha tó
5. Csak csen gô han got adó jel zô be ren de zés
6. Leg alább az el sô ke ré ken, leg alább 2 db kül lôp riz ma, mind két ol dal ra 

mû kö dô fény vissza ve rô vel

Ja va solt ke rék pár tar to zé kok:

a, A pe dá lon és a kül lôk kö zött 
bo ros tyán sár ga szí nû priz mák

b, Ka ros szé les ség jel zô priz ma
c, Vissza pil lan tó tü kör
d, Sár vé dô
e, Ke rék pá ros bu kó si sak

Egy óvodai cikkben leginkább az óvodában történtekrôl,
gyermekek tevékenységeirôl, fejlôdéseirôl számolunk be.
Kevés szó esik viszont a szülôkrôl (gyermeknevelésrôl), 
pedig ôk is ugyanolyan fontos szerepet töltenek be az óvoda
életében, mint a gyerekek és a velük foglalkozó pedagógusok.

A nyári idôszakban egyre többen veszik elô kerékpárjaikat,
hogy biciklin érjék el közelebbi úti céljaikat. Az alábbiakban 
a kerékpározás legfontosabb szabályait foglaljuk össze.
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Szülônek lenni nem könnyû feladat A kerékpárosokra vonatkozó 
fontosabb KRESZ szabályok
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z al só ta go za ton az idén is meg -
ren de zés re ke rült a Köl té szet
nap ján a „Me se ver seny”, ahol

64 ta nu ló csa pat mun ká já ról és fel ké -
szült sé gé rôl tett bi zony sá got a re mek
vé ge red mény. A ver senyt a két el sôs ta -
ní tó né ni szer vez te.

Két hét tel a ver seny elôtt „ki do bol ta -
tott” a fel adat: me rül je nek el a me sék
bi ro dal má ba és 11 me sét ol vas sa nak el,
is mer je nek meg, va la mint ké szül je nek
fel 8+1 pró bá ra. Al kos sa nak csa pa to kat
úgy, hogy min den osz tály ból egy ta nu -
ló ke rül jön egy-egy csa pat ba. Ta lál ja nak
ki ma guk nak csa pat ne vet, ké szít se nek a
pró bák hoz me net le ve let. Min den al sós
osz tály ból 8-8 gye rek je lent ke zett.

Öröm mel lát tuk, hogy a ne gye di kes
di á kok ke zük be vet ték az irá nyí tást.
Szü ne tek ben pap ír ral a ke zük ben me -
ne tel tek osz tály ról osz tály ra és to bo roz -
ták a csa pat ba a gye re ke ket. Ami kor
össze áll tak a csa pa tok, meg be szé lé se ket
hív tak össze. A szü ne tek úgy tel tek,
hogy a fo lyo só kü lön bö zô pont ja in
nyolc fôs „gye rek ku pa co kat” lát hat -
tunk, akik ki osz tot ták egy más kö zött a
me sé ket és ta lál gat ták, hogy a ki írt fel -
ada tok mit ta kar hat nak. Egy szó val nagy
volt a sür gés-for gás.

A nagy na pon min den csa pat ka pott
egy tér ké pet, ami alap ján el iga zod hat tak
a fel ada tok út vesz tô jé ben. A pró bák
sok szí nû sé ge le he tô vé tet te, hogy ké -
pes sé ge i ket meg mu tat has sák a csa pat -
mun ka, a gyor sa ság, a ké zü gyes ség, a

le le mé nyes ség, a prob lé ma meg ol dás, az
esz té ti ka és a me sék ben szer zett is me re -
te ik te rü le tén.

Öröm volt néz ni a lel ke sen vo nu ló,
iz ga tott csa pa to kat, a ta lá lós kér dé sek
meg ol dá sa in gon dol ko dó gye re ke ket,
de leg in kább az össze tar tást és az egy más
gon do la tá nak, vé le mé nyé nek a meg -
hall ga tá sát, el fo ga dá sát, ami nek a fel adat
meg ol dá sa köz ben vol tam ta nú ja. A mi
di ák ja ink er re is ké pe sek!

A nyolc pró ba után az el sôs gye re kek -
re még egy fel adat várt. Min den csa pat -
nak volt egy me se mon dó tag ja, aki fel -

ké szült egy me sé vel és iz gul va bár, de
ki állt a kö zön ség elé, hogy a nap vé gén
be mu tat has sa a meg ta nult me sét. A ta -
ní tó né nik pon toz ták a me sé lô ket.

A ver seny ered mé nye 
a kö vet ke zô lett:

I. A 8 me se ôr zô csa pa ta
II. A Me se hô sök csa pa ta
III. A Me se bú vá rok csa pa ta

A me se mon dó el sô sök kö zül:
I. Ben kô Csa nád
II. Ver rasz tó An na má ria
III. Hosszú Van da

Az ered mény ki hir de té sé vel nem volt
„vé ge a me sé nek”. Két nap ra rá, áp ri lis
14-én a há rom el sôs, a 2. év fo lyam ból
né gyen, a 3. év fo lyam ból nyol can vet -
tek részt a Va sa don meg ren de zés re ke -
rült me se mon dó ver se nyen. A kör nye -
zô is ko lák ból az el sô kor cso port ban 39
kis gyer mek, a má so dik kor cso port ban
40 kis gyer mek mé ret tet te meg ma gát
elô adói ké pes sé gé ben. Di ák ja ink szé pen
sze re pel tek.

A zsû ri dön té se alap ján az 1. és 2. év -
fo lya mo sok kö zül Soly mo si Mar tin 3.
he lye zést, a 3. és 4. év fo lya mo sok ver -
se nyé ben Kom játhy Li li An na 2. és
Czi ra Ger gô 3. he lye zést ért el.

Gra tu lá lunk min den ki nek, aki részt
vett a Me se ver se nyen és a Me se mon dó
ver se nyen. A kö vet ke zô ta név ben új
pró ba té te lek elé áll hat nak azok a gye re -
kek, akik sze re tik a ki hí vá so kat és a kö -
zös mun kát. Kö szö net a ta ní tó né nik -
nek a mun ká ju kért, a fel ké szí té sért.

„Ame lyik gye rek sze ret ol vas ni, 
an nak tá gul a vi lág ké pe, ki mu tat ha tó an
mé lyeb bek az em be ri kap cso la tai, 
és jó val na gyobb em pá ti á val ren del ke zik,
mint nem ol va só tár sai.”

(Ransch burg Je nô)

BÁ DER NÉ BA KÓ IRÉN I TA NÍ TÓ NÉ NI

n téz mé nyünk nem gyak ran ne vez ta nu ló kat ilyen tá vo li
he lyek re, de ez eset ben ki vé telt tet tünk: el ha tá roz tuk,
hogy Mesz jár Mó ni ka 4. osz tá lyos ta nu lót elin dít juk.

Négy pa lóc nép dalt tar tal ma zó össze ál lí tás sal ké szül tünk a nagy
meg mé ret te tés re, mely re áp ri lis el se jén ke rült sor a Szôd li ge ti
Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko lá ban. Az nap tud tuk meg, hogy
nyolc hely szí nen 522 ver seny zô fog az össze sen 18 ta gú zsû ri
elôtt be mu tat koz ni. Na gyon iz ga tot tak let tünk, mi kor ki de -
rült, hogy a 3-4. osz tá lyo sok kor cso port ját Kö les Éva, az Óbu -
dai Nép ze nei Alap fo kú Mû vé sze tok ta tá si Is ko lá ban ta ní tó
nép da lé ne kes, va la mint Bu dai Ilo na, a Kos suth-dí jas nép da l-
é ne kes, elô adó mû vész fog ja meg hall gat ni és ér té kel ni.

Míg Mó ni ka sor ra ke rült, szá mos te het sé ges ta nu ló szín vo -
na las elô adá sá nak le het tünk szem- és fül ta núi. Mi a latt a zsû -
ri dön tés re vissza vo nult, a szer ve zôk gon dos kod tak ar ról,
hogy a részt ve vôk jól szó ra koz za nak: tánc há zat és né pi já té -
ko kat ké szí tô ját szó há zat ren dez tek szá munk ra. Mó ni ká val
együtt akt ívan vet tünk részt mind két prog ram ban.

Az ezt kö ve tô ered mény hir de tés kor öröm mel hal lot tuk Mesz jár Mó ni ka ne vét,
akit elô adá sá ért arany fo ko za tú ok le vél lel is mer tek el. Két igen nagy sze rû ese mény
még csak ez után kö vet ke zett: Kö les Éva fel ke re sett ben nün ket, hogy szem élyes jó -
ta ná csa i val lás son el min ket. Ha za fe lé me net a va sú tál lo má son össze fu tot tuk Bu dai
Ilo ná val. Igen nagy meg tisz tel te tés volt szá munk ra, hogy ve le együtt utaz hat tunk,
mely nek so rán le he tô sé günk nyílt kö tet le nül be szél get ni a mél tán is mert, el is mert
elô adó mû vésszel. Sze mé lyé ben egy rend kí vül szim pa ti kus, alá za tos, köz vet len em -
bert is mer het tünk meg.

MESZ JÁR MÓ NI KA ÉS BA JÁ RI BRI GIT TA

a nap ság bô ven ta lál az em ber
szó ra ko zá si le he tô sé get. Ro ha nó
vi lá gunk ont ja ma gá ból a kü lön -

bö zô kul tu rá lis prog ra mo kat, még is ne -
héz meg ta lál ni az ak tu á lis kor osz tály nak
meg fe le lôt. Olyat, ami meg szó lít ja, le kö ti,
ta nít ja a fi a ta lo kat. Pe da gó gus tár sa im -
mal a fél évi bi zo nyít vá nyok ki osz tá sa után
ju ta lom ként a mo zi mel lett dön töt tünk.
A gye re kek nagy ér dek lô dést mu tat tak az
Al vin és a mó ku sok cí mû víg já ték leg -
újabb ré sze iránt, me lyet már ta valy de -
cem ber óta ját szot tak a ha zai mo zik. Így
er re a film re esett a vá lasz tás.

Pe da gó gus ként kí ván csi an vár tam, mit
tud nyúj ta ni ko runk ani má ci ós film je a 8-
9 éves kor osz tály nak. Ez év feb ru ár já ban

egy fô vá ro si mo zi ban si ke rült meg te kin te -
nünk a gye re kek ál tal ki vá lasz tott fil met.

Tu laj don kép pen egy hét köz na pi tör té ne -
tet lát tunk kü lön le ges ál la tok kal tar kít va.
A mó ku sok, mint a fô sze rep lô fo ga dott
„gye re kei” je len tek meg a film ben, akik
em be ri tu laj don sá gok kal vol tak fel ru ház va.

A vá ra ko zá sok nak meg fe le lô en hu mor -
ban és iz ga lom ban nem volt hi ány. A mó -
ku sok min den pil la nat ban gon dos kod tak
ar ról, hogy a né zô ne unat koz zék. Sok
ének lés sel, sok evés sel, ren ge teg ren -
det len ség gel és fel for du lás sal. Az ôrült
fél re ér té sek után a film vé gé re min den és
„min den ki” a he lyé re ke rült. A tör té net
vé gén a gye re kek szem be sül het tek az zal,

hogy min den ki nek, még a „mó ku sok nak”
is szük sé gük van sze re tet re és csa lád ra.

Ka lan dunk vé gén a gye re kek kel va ló
be szél ge té sek bôl ki de rült, hogy összes -
sé gé ben jól érez ték ma gu kat. Na gyon
tet szett ne kik a sze rep lôk ak ti vi tá sa és
kre a ti vi tá sa, ami sok-sok hu mor ral volt
fû sze rez ve.

Konk lú zi ó ként le von ha tó, hogy a mai
ani má ci ós fil mek és me sék is hat nak a fi -
a ta lok ra. Ma ga a me se nem ve szí tett a
cél já ból és va rá zsá ból. Ko ron ként vál to -
zik, hogy mi lyen kön tös ben je le nik meg,
de a lé nyeg ugyan az: szó lít sa meg az ak -
tu á lis kor osz tályt, has son a gye re kek re,
kös se le a fi gyel mü ket. Tud ja nak a fi a ta -
lok azo no sul ni a po zi tív és a ne ga tív sze -
rep lôk kel, és ta nít sa meg a gye re ke ket
kü lönb sé get ten ni jó és rossz kö zött.

RA BI ANI TA

A mese lényegében saját kalandja annak, aki átéli:
aki költötte, aki elmondja, aki hallgatja.

(Horváth Gabriella)

Iskolánk tanulói a tanév során többször is
kipróbálhatták ügyességüket, tudásukat, tehet-
ségüket a pedagógus kollégák által szervezett
vetélkedôkön, versenyeken, valamint a
térségünkben rendezett megmérettetéseken.
Diákjaink, tanáraik felkészítésével sikeresen 
részt vettek ezeken az eseményeken és szép 
eredményekkel gazdagították iskolánk nevét. 
Büszkék lehetünk rájuk és felkészítô tanáraikra.

2015. októberében szereztünk tudomást egy versenykiírásról, mely-
ben Szôdligetre hívnak diákokat a XXII. Dunakanyar Népmûvészeti
Versenyre. A rendezvény fô céljaként a magyar népmûvészet megis-
mertetését, mûvelését fogalmazták meg a szervezôk.
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ok min den re fel le het ôket ké szí te ni,
vizs ga kér dé sek re, bib lia is me ret re, de
a lé nye get, a dön tést a szív ben, nem

le het ki erô sza kol ni. A dön tés, Is ten aján dé -
ka. Is ten azo kat aján dé koz za meg ez zel a
cso dá val, akik fi gyel nek rá. Azok fog nak fi -
gyel ni rá, aki ket er re a csa lád fel ké szít. Akik
a kon fir má ci ót ér ték nek tart ják, akik éle té -
ben a gyer me kük lel ki fej lô dé se fon tos, ezért
ké szek ál do za tot hoz ni, pél dát mu tat ni, tá -
mo ga tást nyúj ta ni.

Az idei esz ten dô ben 22 gyer mek kel in dul -
tunk el er re az út ra. Ta pasz ta la ta im alap ján
tud tam, hogy lesz nek le mor zso ló dók, tud tam,
hogy lesz nek ki esôk, de még is azt dé del get tem
ma gam ban, hogy ke ve sen lesz nek. A ki esés
min dig a csa lád hi bá ja, a csa lád tá mo ga tá sá nak

„Egy szép na pon az er dei ál la tok ver senyt
ren dez tek sa ját szó ra koz ta tá suk ra. Épí tet tek
egy ma gas fa lat, és meg kér ték a bé ká kat,
másszák meg. Csá bí tó volt a fô díj, fi nom fa -
la tok, így hát sok je lent ke zô akadt a fel adat ra.
Kör be gyûl tek az ál la tok, nyu lak, med vék, ró -
kák, far ka sok, vad disz nók. Fel har sant a kürt -
szó, és kez de tét vet te a vi a dal. Leg alább öt ven
bé ka in dult ne ki a me re dek fal nak.
– Úgy sem si ke rül ne kik! – mond ta egy nyúl.
Ami kor ki mond ta, há rom bé ka le is esett a
föld re.
– Túl gyen gék eh hez! – har sog ta a med ve és
tíz bé ka me gint le pottyant a ta laj ra.
– A bé kák nem is tud nak fa lat mász ni! – ne -
ve tett a vad disz nó, er re vagy hú szan zu han -
tak le a fal ról.
Ez így ment egé szen ad dig, míg csu pán csak
egy bé ka ha ladt a csúcs fe lé. Ô vi szont már
majd nem fel ért.
– Le fog es ni! – mo rog ta a far kas, de nem
így tör tént.

Min den jó me se és el be szé lés olyan, mint egy lel ki tü kör, ma gunk ra is mer he tünk ál ta la. Fel fe di
a hi bá in kat, a több nek lát szó ki vagy is ág „át kát”, de se gít het job bá len ni is, együtt ér zô vé,
el fog adó vá vál ni a más sá gú ak iránt. Meg mu tat ja, ho gyan le he tünk to le rán sak, mi kor és 
ho gyan se gít he tünk ép pen ak kor és ott, ahol szük sé ges. Ez sze re tet szol gá lat. „Mert ad ni jó.”
Ilyen ta nul sá gos me se – fel nôt tek ré szé re is – a Ka to li kus Ka len dá ri um ál tal meg je lent
írás: a Bé ka ver seny.

A bé ka fel ért a csúcs ra. Egye dül az öt ven bôl,
egye dü li bé ka ként tel je sí tet te a tá vot. Pe dig
kis véz na bé ka volt. Az ál la tok kör be áll ták.
– Gra tu lá lunk! Hogy si ke rült ép pen ne ked?
– kér dez te a ró ka.
– Mi a tit kod? – kér dez te egy má sik bé ka.
– Gya ko rol tál? – sze gez te ne ki a kér dést a
far kas.
Csak hogy a bé ka csend ben ma radt. Ek kor
döb ben tek rá, hogy a gyôz tes bé ka sü ket.
Ô nem hall hat ja a két ke dô, le ki csiny lô
és pesszi mis ta meg jegy zé se ket. Csak a
sa ját bel sô hang ját hal lot ta:
– Fel jebb, fel jebb, fel jebb! – mon do gat ta
ma gá ban.
Tud ta, hogy ké pes rá, és nem vet ték el
az ön bi zal mát. Mert lás suk be: nap, mint
nap ta lál ko zunk olya nok kal, akik ezt suly -
kol ják be lénk. „Ta nul junk meg a kel lô
idô ben sü ket té vál ni.”

KE LE MEN KÁ ROLY NÉ I KÉ PE SÍ TETT
TE OL. OKL. HIT TA NÁR, SEGÉDLEL KÉSZ

hi á nya, fel ké szü let len ség kö vet kez mé nye. Iga -
zán azt sem tud ják, mi mel lé kel le ne oda áll ni -
uk, mit kel le ne tá mo gat ni uk, mit nyer het né -
nek ve le. Volt szü lô, aki fel há bo rod va hí vott
te le fo non, hogy mit kép ze lek én, hogy meg
aka rom ke resz tel ni a gyer me két. Nem volt
tisz tá ban az zal sem, hogy mi a kü lönb ség ke -
resz te lés és kon fir má ció kö zött. Úgy érez tem
ma gam, hogy be írat ták a gyer me ket úsz ni,
évek óta edzés re jár a gyer mek, sok-sok ener -
gi át fek tet tünk be le, hogy meg ta nul jon, és
ami kor le akar juk vizs gáz tat ni, ak kor a szü lô
kér dé sek nél kül ne kem esik, mit kép ze lek én,
hogy le aka rom vizs gáz tat ni a gyer me két. Ja,
ké rem szé pen, azt hit tem, én na iv, hogy azért
járt ide a gyer mek. Egyéb ként mi ér tel me volt
ide já rat ni. Ha a gyer mek hoz zánk járt, ha ez

nem ke rült a szü lô nek so ha sem mi be, a gyer -
me ké re idôt, ener gi át, pénzt ál doz tunk, ak kor
nem ér de mel jük meg az em be ri szót, csak
annyit: kö szö nöm szé pen.

Saj ná lom a ki esô ket, el ve szô ket, mi vel én
EM BER HA LÁSZ va gyok, men te nem kell
az em be re ket … ször nyû, ami kor a szü lô
akar ja, hogy ne ment sük meg a gyer me két.
Bi zo nyá ra ér zik azt, mi lyen ke ser ves le mon -
da ni gye re kek rôl, ami kor tu dom, hogy
szük sé gük lesz Is ten re, az éle tük óri á si hi -
ányt fog szen ved ni Is ten nél kül. Még is bol -
dog va gyok, azo kért, akik nek si ke rül, aki ket
tá mo gat nak, akik kel el jöt tek a szü lôk a
temp lom ba, ott vol tak va sár na pon ként.
Akik együtt ta nul tak gyer me kük kel, akik -
nek ez kö zös él ménnyé vált.

Tu dom, nem le het min den kit meg men -
te ni, tu dom, nem lesz min den ki Is ten gyer -
me ke, de még is úgy sze ret ném, olyan jó
vol na. Há lás le szek Is ten nek azo kért, akik
ma rad nak, aki ket a go nosz nem volt ké pes
ki ros tál ni.

„Érez zé tek és lás sá tok meg, hogy jó
az Úr! Bol dog az az em ber, aki Ô ben -
ne bí zik.” (34zsolt. 9.)

KE LE MEN NOR BERT I RE FOR MÁ TUS LEL KÉSZ

iá ba, az em be rek (és a kö zös sé gek)
nem egy for mák. Ami az egyik he lyen
jól mû kö dik, az a má si kon egy ál ta lán

nem biz tos, hogy si ke rül. Ami az egyik em ber -
nek fon tos, az nem biz tos, hogy a má sik nak
is az. Ami rôl va la ki azt gon dol ja, hogy egy ér -
tel mû en kö zös ér de ke nem csak fel nôtt nek,
gye rek nek, is ko lá nak, fa lu nak – adott eset -
ben még a gyü le ke zet nek is –, azt nem biz -
tos, hogy más is úgy lát ja. Ez le het csa ló dás
és el ke se rí tô ku darc-él mény, ami csüg ge dés -
hez, vagy újabb vi szá lyok szí tá sá hoz ve zet, to -
vább mé lyít ve az amúgy is mé lyen hú zó dó és
sok fe szült sé get, össze üt kö zést oko zó ár ko -
kat a kö zös sé gek kö zött. Ám nem kell, hogy
így le gyen!

Nem kell, hogy en ged jünk a vélt vagy va lós
sé rel mek mi att an nak, hogy ter mé sze tes em -
be ri in du la ta ink (ösz tö ne ink?) fel ül ke re ked je -

mai em ber éle té nek a túl zsú folt -
sá ga sok eset ben rá nyom ja a bé -
lye gét az al kal mak ra és együtt lé -

tek re, ame lyek fel szí ne sek, üre sek ma -
rad nak. A sok-sok prog ram egy mást éri,
ezért na gyon ne héz ezek re ké szül ni, eze -
ket szín vo na las sá ten ni. A hall ga tó ság
unott, fá radt, ked vet len, mint ha kö te les -
ség sze rû en len né nek je len, mint ha nem
ki vált ság és öröm len ne együtt len ni.
Az al kal mak vé gén már kö szö nés re, vagy
mon dat vál tás ra sem ma rad idô, mert ro -
han ni kell. Az a fur csa, hogy is mer ve az
egyes em be rek éle tét, tu dom, hogy nincs
sür gôs dol ga, de még is ro han. Meg szok -
ta? Nem akar be szél get ni? Nincs mi rôl?
Nem ér dek li más? Csak el ven ni akart, de
meg osz ta ni nem? Nincs kul tú rá ja a kö -
zös sé gi élet nek? Csak az al ka lom ra kor -
lá to zó dik a fi gye lem, csak a sze mély te len
rész re?

Olyan fel üdü lés az evan ge li zá ció, ami -
kor utá na meg te rí tünk a ven dé gek nek és

ma rad 8-10-em ber, és vég re be szél ge tés
van. Vég re kér dé sek, vá la szok hang za nak
el. Mi bôl is is mer het nénk meg egy mást,
ha nem a be szél ge tés bôl. Mi bôl is tud -
nánk, mit gon dol, mit érez, mit sze ret ne,
ho gyan is le het ne se gí te ni, út ba iga zí ta ni,
ki ja ví ta ni a gon do lat me ne tét. Fel üdü lés a
bib li a ó ra, mi kor egy-egy em ber meg nyí lik
és be szél bel sô dol ga i ról, fé lel me i rôl, örö -
me i rôl, hi té rôl, gyen ge sé ge i rôl. Fel üdü lés
egy-egy tá bor, mi kor az em ber mun ka tár -
sa kat kap és a mun ka so rán job ban meg -
is me ri, fel fe de zi a Test vért. Pün kösd ün -
ne pén és a Szent lé lek ki töl te ke zé se kor,
ép pen ezek a fa lak om la nak le, az egy -
más tól tá vol élô em be rek Is ten cso dá ja
foly tán egy kö zös ség hez csat la koz tak,
amely kö zös ség nem fel szí nes kö zös ség
volt, ha nem élô, nö vek vô, gya ra po dó.
Volt egy ke ret, egy szi go rú váz, ame lyet
tar ta lom mal töl töt tek meg. A ke ret a ki -
tar tó an részt vet tek az apos to li ta ní -
tás ban jel mon da tá ban fog lal ha tó össze.

Szán dé kuk ban állt ta nul ni, töb bet tud ni,
érez ni, ta pasz tal ni. Nem csu pán részt
vet tek, ha nem akt ívan vet tek részt, ott
vol tak szív ben és lé lek ben, mint aki ket
ér de kel az, ami el hang zik, mint akik szív -
ják ma guk ba az in for má ci ót. Em lé kez ni
akar tak a sza vak ra, össze füg gé sek re,
nem csak ámul ni akar tak azon, amit hal -
lot tak, ha nem úgy hall gat ták, hogy azt to -
vább tud ják ad ni. Tud ták, hogy a ta nu lás
lé nye ge ab ban van, hogy ké pe sek lesz -
nek-e mind azt, amit hal lot tak, to vább ad -
ni. Ki tar tó an vet tek részt a kö zös ség -
ben, amely a hí vô em ber csa lád ja, mely -
ben ott van nak nô vé rei és test vé rei, fi ai
és le á nyai, ba rá tai és mun ka tár sai. Nem
te her a kö zös ség ben len ni, ha nem öröm
és ál dás. A kö zös ség szá mon tart ja a tag -
ja it, hor doz za a gyen gé ket, tá mo gat ja az
ele set te ket. A ke nyér meg tö ré sé ben
és az imád ság ban is akt ívan részt vet -
tek. Meg bo csá tot tak egy más nak, új ra
kezd tek em be ri kap cso la to kat, nem en -
ged ték a né ze tel té ré se ket el mér ge sed ni.
Nap ról-nap ra össze gyü le kez tek, újult erô -
vel fog tak be le a kö zös ség épí té sé be.
Nem az egyén lett a leg fon to sabb, ha -
nem a kö zös ség. Jó ér zés, mi kor en nek a
je le it lá tom, ér zem és ta pasz ta lom.

Is ten áld ja meg az akt ív ta go kat, Is ten
ren del jem mel lé jük so ka kat.

KE LE MEN NOR BERT I RE FOR MÁ TUS LEL KÉSZ

nek és te ret kap ja nak. Nem kell, hogy fel té -
te lez zük a rossz szán dé kot, még ak kor sem,
ha va ló ban ott van a hát tér ben. Lut her Már -
ton így ma gya ráz za a Kis Ká té ban: „Is tent fél -

jük és sze res sük: fe le ba rá tun kat ha zug ság ba

ne ke ver jük, el ne árul juk, ne ki seb bít sük, se

rossz hí rét ne költ sük, ha nem in kább ment -

sük, jót mond junk ró la, és min dent ja vá ra

ma gya ráz zunk.”

Ezen kí vül azon ban van más hasz na is egy
nem várt ese mény nek, amely fel for gat ja éle -
tün ket: le he tô sé get ad ar ra, hogy át gon dol juk
éle tün ket, hi tün ket. Meg néz zük, he lye sen ér -
tel mez zük-e ön ma gun kat, fel ada ta in kat, he -
lye sen lát juk-e kül de té sün ket?

Jé zus föl di éle te so rán nem egy szer ke rült
össze üt kö zés be ko rá nak val lá si ve ze tô i vel.
Me rev és egy ol da lú (hit)val lá sos sá guk ép pen
at tól tá vo lí tot ta el ôket, aki nek a ne vé ben be -

szél tek, cse le ked tek – és nincs ez más hogy
ma sem. Fe le ke ze ti vil lon gá sok ban, ér de ke -
ink ér vé nye sí té sé ben, egy más ra li ci tá lás ban
pró bál juk me gin do kol ni lét jo go sult sá gun kat,
bi zo nyí ta ni meg ke rül he tet len vol tun kat a tör -
té ne lem ben, pe dig Jé zus nem er re hív ta el
ta nít vá nya it.

Ked ves Ke resz tyén Test vé rek itt, Nyár egy -
há zán! Min den év ele jén ar ról be szé lünk,
hogy sze ret jük egy mást – az tán még is más -
hogy ala kul. A vágy vágy ma rad, és a jó hír re
vá gya ko zók (akik itt is kö rül vesz nek min ket és
lát ják éle tün ket) ahe lyett, hogy jön né nek kö -
zénk, ér tet le nül né zik gye re kes vi sel ke dé sün -
ket. Jé zus már fel tá ma dá sa után ta nít vá nya i -
ra le helt, és azt mond ta: „Ve gye tek Szent lel -
ket!” (Jn 20,22) A Lé lek pe dig el ve zet majd
an nak meg ér té sé re, meg lá tá sá ra, hogy mi
Is ten iga zi szán dé ka ve lünk itt a vi lá gon, ho -
gyan tud juk úgy meg él ni és meg val la ni hi tün -
ket, hogy az ne ha mis hit val lá son ala pul jon,
ha nem va ló di éle tet te rem jen itt, Nyár egy há -
zán is. És így még is csak Pün kösd rôl szól hat
az üze net. Ar ról a Lé lek rôl, amely (új) éle tet,
(új) hi tet te remt, amely meg újít ja egy há zát
nem csak egy szer (1517-ben), nem csak
em lé kez tet, ha nem ben nün ket is ré sze sé vé
tesz mun ká já nak, te vé keny sé gé nek. „Jöjj,
Szent lé lek Úr is ten!”

SEL MEC ZI LA JOS PÉ TER I EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

Mindig jó érzés töltött el, amikor arra gondoltam, hogy végre révbe 
érünk a gyerekek oktatásában és felkészítésében. Esztendôrôl-esztendôre
láttam a gyerekeket érni, fejlôdni, de a legnagyobb ugrást mégis 
ebben a tanévben szokták elérni. Gyerekekbôl fiatalokká érnek néhányan,
megéreznek valamit abból, aminek a lélekben kellene történnie.

Pünkösd havában vajon mi más foglalkoztathatná a keresztyén embert, 
mint a Lélek – gondolom én. Persze ez közel sem így van. Még velem sem. 
A „nagy politika”, valamint szûkebb lakóhelyünk eseményei rendre felülírják
terveinket, szándékainkat. Összezavarják elképzeléseinket és – szándékosan,
vagy csak az események véletlen egybeesése folytán – szembefordítanak
azokkal, akikkel együtt kellene munkálkodni közös, szép jövônk érdekében.
Különösön igaz ez rokonságban, gyülekezetben, egyházban.
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KONFIRMÁCIÓ

ELÉG NEKED AZ ÉN KEGYELMEM (2.KOR.12.A)

LESZÛRHETÔ EREDMÉNY

PÜNKÖSDI GONDOLATOK

PÜNKÖSDI ÜZENET

A

H

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

S

„Ôk pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, 
a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” 

(Apcs.2/42.)

Keresztyén Testvéreim, pünkösdöt ünneplô Gyülekezet!

Jôjj, az Úr vár reád

Jôjj, az Úr vár reád,
jôjj, amíg ifjú vagy!

Életed tavaszát,
derûjét neki add!

Ó, ne hagyd fejedet bûnben 
ôszülni vénhedté

Ne csupán teledet vigyed 
végül az Úr elé

Ó, a szárnyas idô,
mint az álom repül,

Ámde zsákmányt szed ô,
fogyunk szûntelenül,
Tétován mire vársz?

Hallod-é már a hívó szót?
El ne késs, jaj, vigyázz,

mire eszmélsz: a van csak volt.

Jézus hív, vele járj,
erre váltott meg ô.
Lelki sziklára állj,
élô víz onnan jô.

Ô nekünk utat tört,
te is lépj arra hittel rá!
Már itt lent, s odafönt

téged Ô tehet boldoggá!

Oscari Viljanen
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HOZ ZÁ VA LÓK
• 230 g üvegtészta vagy rizstészta
• 180 ml marhahús-alaplé
• 1,5 evôkanál szecsuáni bors, megpirítva
• 1 evôkanál mogyoróolaj
• 2 gerezd fokhagyma, összenyomva, és finomra felaprítva
• 1evôkanál gyömbér, meghámozva, és frissen lereszelve
• 1 chilipaprika (közepesen erôs chili) kimagozva, 

és vékonyra szeletelve
• 340 g darált sertéshús
• 1 evôkanál rizsbor (vagy száraz sherry)
• 450 g szilárd friss tofu, 2,5 centis darabokra felvágva
• 1-2 evôkanál világos szójaszósz
• 1-2 evôkanál rizsecet vagy balzsamecet
• 1 teáskanál pörkölt szezámolaj
• tengeri só 
• ôrölt fehérbors
• 1 evôkanál kukoricakeményítô
• 2 evôkanál víz
• 2 nagy újhagyma, karikákra szeletelve

EL KÉ SZÍ TÉS
1. Az üveg tész tát egy nagy elô ké szí tô edény be tesszük, és

annyi for rás ban lé vô vi zet ön tünk rá, hogy el lep je. 10-15
per cig áz tat juk, amíg meg pu hul. A vi zet le önt jük.

2. Egy ki sebb lá bost vagy wo kot fel me le gí tünk, majd eb ben
fel me le gít jük a mar ha hús le vet és las sú tû zön ro tyog tat juk.

3. Egy kis ser pe nyô ben köz epes tû zön pör köl jük a sze csu á ni
bor sot, míg il la tos lesz. Ki vesszük a ser pe nyô bôl, és 
fû szer mo zsár ban össze tör jük. Ha nincs fû szer mo zsár, 
a fû szert mû anyag zacs kó ba tesszük, és nyúj tó fá val 
össze tör jük vagy fû szer da rá ló ban le da rál juk.

4. Egy wo kot nagy lán gon fel he ví tünk, és be le önt jük a 
mo gyo ró ola jat. Be le tesszük a gyöm bért, a fok hagy mát és 
a chi li pap ri kát va la mint egy evô ka nál sze csu á ni bor sot, 
és ke ve rés mel lett né hány má sod per cig pi rít juk. Hoz zá ad-
juk a da rált ser tés húst és a chil lis bab szószt, és foly tat juk 
a pi rí tást. Ahogy a hús bar nul ni kezd, rá önt jük a rizs bort. 
Ami kor a hús meg bar nult, rá önt jük a to fut és fi no man
össze ke ver jük. A „pör köl tet” szó ja szósszal, rizs ecet tel, 
sze zá mo laj jal, só val és ôrölt fe hér bors sal íze sít jük.

5. A for ró mar ha hús le vet a ser tés-to fu ke ve rék re önt jük, és
fel for ral juk. Egy ki sebb edény ben össze ke ver jük a ke mé -
nyí tôt és a vi zet, és a ra gu hoz ke ver jük, hogy az sû rûbb 
le gyen. Ezt kö ve tô en hoz zá ke ver jük a hagy ma ka ri ká kat 
és le vesszük az edényt a tûz rôl. A ra gut a tész tá ra bo rít va
szol gál juk fel, és meg hint jük a ma ra dék bors sal.

HOZ ZÁ VA LÓK (8-10 szelethez)
• 25 dkg teljes kiôrlésû keksz (lehet zabkeksz is)
• 12,5 dkg olvasztott vaj 
• 70 dkg krémsajt (de NEM tömlôs krémsajt) 
• 15-20 dkg porcukor (ízléstôl függôen lehet több is, 

ha valaki édesebben szereti) 
• 1 citrom reszelt héja és 1⁄2 citrom leve 
• 1-1 dl tejföl és tejszín 
• 2 egész tojás •3 tojássárgája 
• 2 púpos teáskanál étkezési keményítô

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A sü tôt elô me le gít jük 180 °C fok ra.
2. És el ôször el ké szít jük az ala pot: az ap rí tó gép ben 

le da rált keksz mor zsát össze ke ver jük az ol vasz tott 
vaj jal és be le nyom kod juk egy 23 cm át mé rô jû 
kap csos tor ta for ma al já ba, amit elôt te ki va ja zunk 
és sü tô pa pír ral le te rít jük.

3. Kb. 1 cm vas tag si ma fe lü le tet kell kap ni, amit 
úgy a leg könnyebb el ér ni, hogy egy po hár al já val 
és ol da lá val nyom kod juk a masszát.

4. Majd be tesszük a hû tô be, amíg ké szül a töl te lék: 
A krém saj tot (ami nél kulcs fon tos sá gú, hogy szo ba -
hô mér sék le tû le gyen, kü lön ben le he tet len cso mó -
men tes re ke ver ni) ki ke ver jük a tej föl lel, por cu kor ral,
cit rom héj jal és lé vel, tej szín nel, ke mé nyí tô vel és 
a to já sok kal. A ke mé nyí tô el hagy ha tó, de na gyon 
jó ál la got biz to sít a krém nek.

5. A tor ta for mát kí vül rôl és alul ról jól be bu gyo lál juk 
több ré teg alu fó li á ba, ez azért szük sé ges, hogy majd
a víz für dô bôl a víz ne hogy be szi vá rog jon a tor tá ba.

6. Be he lyez zük a for mát egy mély tep si be, amely ben 
jól el fér, majd fris sen for ralt vi zet ön tünk a tep si be,
úgy, hogy kb. a tep si fe lé ig ér jen.

7. Be tesszük a sü tô be és 45 per cig süt jük. Ek kor még
„re meg ni” fog egy ki csit, de nem baj, mert a hû lés
alatt is to vább sül még, ami kor ki vesszük a tep si bôl
és tel je sen le hût jük. Az ki fe je zet ten jót tesz ne ki, ha
egy éj sza kát áll a hû tô ben, úgy hogy ér de mes már 
elô zô es te el ké szí te ni.

8. A te te jét íz lés sze rint friss gyü möl csök kel vagy 
pi rí tott pisz tá ci á val dí szít het jük.

A sajttorta édes és krémes, mégis könnyû. 
Nem is csoda, hogy egyre nagyobb divat és mindenki
szívesen fogyasztja. De mostantól elkészíteni sem
lesz nehéz! Ez a változat bomba biztos és tökéletes.

KÍNAI TOFUS SERTÉSRAGU ÜVEGTÉSZTÁVALSAJTTORTA – NEW YORK CHEESECAKE

fesz ti vá lok ra jel lem zô, hogy leg in kább egy té má ra épül -
nek a prog ra mok. An dor egy egé szen új faj ta gon dol ko -
dás men tén ta lál ta ki a Nyár egy há zi Sport- és Ha gyo -

mány ôr zô Kul tu rá lis Fesz ti vált.

• Hu szo nöt éve fog lal ko zom ven dég lá tás sal, hat éve sza bad té ri
ven dég lá tás sal. Eb bôl adó dó an ren ge teg ren dez vé nyen, fesz ti -
vá lon meg for dul tam, és ahogy telt az idô, egy re in kább meg fo -
gal ma zó dott ben nem, hogy meg va ló sít sak én is egy olyan fesz -
ti vált, ami még nem volt a kör nyé ken, a tér ség ben – mond ja

An dor. Az öt let lé nye ge: öt vöz ni egy más sal a spor tot, a ha gyo -
má nyo kat és a kul tú rát. El sô hal lás ra ta lán azt hi het nénk, hogy
a sport nak a kul tú rá hoz, vagy a ha gyo má nyok hoz nem sok kö -
ze van, de An dor már is rá vi lá gít az össze füg gé sek re.

• A jú li us 15-16-17-ei fesz ti vá lon – mely nek véd nö ke Mé szá ros
Sán dor Nyár egy há za pol gár mes te re, fô véd nö ke Po gá csás Ti -
bor or szág gyû lé si kép vi se lô – fon tos nak tar tot tam pél dá ul azt,
hogy a prog ram ál dás nél kül ne kez dôd hes sen el, amit Ke le -
men Nor bert re for má tus lel kész tôl ka punk meg. A Nyár egy há -
zi Ha gyo mány ôr zôk mû so rá val kez dünk, majd a pén tek es ti
prog ram a Ma gyar Rock, utá na pe dig a Fresh kon cert jé vel foly -
ta tó dik és ut ca bál lal ér vé get. En nek a nap nak a prog ram ja i -
ból is jól ki tû nik, hogy a ha gyo mány és a kul tú ra – mely vall -
juk be, az utób bi ese té ben kor osz tá lyon ként vál to zik – össze -
fo nó dik egy más sal. Ha a ha gyo mány ôr zô prog ra mot egy más -
faj ta, de a ma gyar ság ról szó ló kon cert kö ve ti, e ket tô nél már
jól ér zé kel he tô az össze füg gés – ma gya ráz za a szer ve zô, aki
rög tön ki tér a má so dik nap ra, ahol a sport kap ko moly sze re -
pet, vagy is in kább te re pet.

• A szom bat reg gel kez dô dô er dei te rep fu tás, a mo to ros fel vo -
nu lás utá ni mo to ros ve tél ke dô, a wes tern lo va sok, lo vas be -
mu ta tó és a nagy ér dek lô dés re szá mot tar tó ve tél ke dô a lo -
va sok, mo to ro sok kö zött, il let ve az ön kor mány za tok kö tél hú -
zá sa a fesz ti vál spor tos old alát mu tat ja meg. Nem is be szél -
ve ar ról, hogy aki a fel so rolt sport te vé keny sé ge ket lát va ma -
ga is spor tol ni vá gyik, meg te he ti. Tol la soz hat, sak koz hat,
ping-pon goz hat, ul tiz hat, X-bo xoz hat, dart soz hat, vagy részt
ve het a kis pá lyás lab da rú gó baj nok ság ban. Va sár nap pó ker,
cso csó, szkan der és bil li ár do zá si le he tô ség. A spor tos nap
után va ló szí nû min den ki re üdí tô ként fog hat ni Sop hia Ca i ro –
a La Bo us che éne kes nô je – és Kis Gró fo es ti kon cert je. Akik
még ezek után sem fá rad tak el, le ve zet he tik fö lös ener gi á ju -
kat a ret ro dis co tánc par kett jén – so rol ja.

Mi u tán szom ba ton meg moz gat ták a részt ve vôk taps és egyéb
iz ma it, il let ve hang szá la it, va sár nap ar ra szá mít, hogy so kan
kap nak ked vet az er dei te rep-ke rék pár ver seny hez, il let ve részt
vesz nek a kö zel egy órás fit ness edzé sen is. A fel so rolt ren dez -
vé nyek mel lett pár hu za mo san vár ják olyan el fog lalt sá gok kal a
részt ve vô ket, ami az egész ség meg ôr zés sel, a ha gyo mány ôr zés -
sel és a sport tal kap cso la tos.

Az I. Nyár egy há zi Sport- és Ha gyo mány ôr zô Kul tu rá lis Fesz ti -
vál nem ki sebb fel adat ra vál lal ko zik, mint hogy meg te remt sen
egy olyan fesz ti vált, ahol spor to san és kul tu rál tan ôr zik a ha gyo -
má nyo kat.

Nem lesz üres já rat! Ami vel még vár ják az ér dek lô dô ket:
In te rak tív bû vész show, kok tél bár, bor há zak, pá lin ka há zak,

pó ni si mo ga tás gye re kek nek, óri ás vi dám park, kéz mû ves- és ki -
ra ko dó vá sár, lo vag lás és lo vas hin tó zá si le he tô ség, bi ka go lás,
masszázs sá tor, ve te rán mo tor- és mo tor szép ség ki ál lí tás, ret ro -
fa gyi, arc fes tés, ug rá ló vár, egész ség sá tor, ön kén tes vér adás,
dísz ma dár ki ál lí tás, tom bo la ér té kes dí jak kal, ökör sü tés, ôr zött
par ko ló, szál lás le he tô ség a cam ping-ben.

Rész le tek: sport feszt.eu

Az elmúlt években sorra nôtték ki magukat az
ország számos pontján a fesztiválok. Szinte minden
második település kitalált és megvalósított egy
olyan rendezvényt, amely tükrözi a városra, 
a falura jellemzô adottságot. Ahol szedert termesz-
tenek, ott szederfesztivált, Gyulán a kolbász-
fesztivált, ahol diákok vannak ott az EFOTT dívik, 
nem beszélve a rock fesztiválról Mezôtúron, vagy 
a nemzetközileg is egyedülálló Sziget Fesztivál.
Bartos Andor arra vállalkozott, hogy egy olyan 
fesztivált álmodik és valósít meg, amely a sportot,
a kultúrát és a hagyományt gyúrja egybe.
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I. NYÁREGYHÁZI SPORT- ÉS 
HAGYOMÁNYÔRZÔ KULTURÁLIS FESZTIVÁL
Ahol a sport, a hagyomány és a kultúra keresztezi egymást

A

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




