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Szeretettelmeghivjuk valamennyi nyergesrijfalui polgdrt az aldbbi

-

ki6llit6sokra:
2005.augusztus26. 6sszeptember 14.ktiziitt
gyermekrajzkir{llit6sunkra,
2005.szeptember23.6soktriber
10 ktiziitt
a Kernstok Mfiv6szkiir6szitdrlatira
(Megnyit6:2005.szeptember23.
, 176ra)
Mindk6tki6llitrisnakaz Ady Endre Mfivel6d6siHiiz ad otthont.

az dnfornuinyzatneadhen
azofuttaz
ritknryotgdrofrat a(il1 szept emb
er
fionnp6an tinnepIK sz tifetesnapj
ukat
90 eaes

(rx.18.)

Noggtstadnrc
85 does

(rx.15.)
(rx.21.)
(rx.21.)
(rx.2e.)

SterfrIstadnne

fugglozsefu
Kutiferencrc
ScfirenfrIstaan*

Minden6rdekl6d6tszeretettel
v6runk!

80 eaes

(rx.5.)
(rx.e.)
(rx.19.)
(rx.24.)

faragd ferercne
Eajflai Istrdtl
fusekNlozseJ
O[iaerrc
Scftromeisz

s

/5 eaes
'

lausz'Nttory
ItweMifuity
'larga Srintror
'I/arga
Qdhorne
Eart[ Istatin
'JlaJerLa|osile

(rx.1.)
(rx.11.)
N.1s.)
(rx.16.)
(rx.17.)
(rx.17.)

€gyhrizk0zrdgi
Szenlilihdb Nopek2OgS
Rijvidesen v6ge a nydmak. Visszatekintve,a kiilonf6le nyriri rendezv6nyekre sok szdp programmal gyfijtiitt6k ossze viirosunk 1ak6it.
Szent Istviin iinnepe kiikinijsen kiemelked6, ami6ta a Polgriri Kdr
kezdemdnyez.d,s6re
feldllitott sz-oborkrir6 gyflhetiink ijssze, 6s emldkezhetijnk szent kir6lyunkra, meg6ldva az fj kenyeret, 6s kijzijsen
fogyaszthatunkbel6le 1-l falatot.
Szeptemberutols6 vas:irnapjai s meghozzaaz egyhdzkdzs€g,6segyrlr
tal az eg1szvilros iinnep6t, a Szent Mihrdly napi bricsrit.Minthogy ez
a nap, 29-e h6tkiiznapra esik, ez6rt az, el6tte l6v6 vasdmapon i.innepeljiik vdd6szentiinket.A m6r hagyomiinyos ,,SzentMihrily napok"
programja a kdvetkez6 m6don alakul:
24. SZOMRAT
gyerekeknek
de.I 0- 12-ig: fArEfoEml6TT
este 6-kor IFJUSAGI SZENTMISE a testv6rviirosok6rt
este 7-t6l MfSOROS ESTE a olebrinia udvariin
25. VASARNAP
de. 10.BUCSUI UNNEPI MISE egyhrizkcizsdgiinkdrt
este 6: SZENTMISE a tcmplom bels6 restauriilisr{ra ADAKOZ6

r6rBv6rNxEnr
2q.CSUTORToK
este 6-kor: SZENTSEGIMAOAS az egyhdzkozsdg€,rt
majd a Szent Mihdly VESPERAST imddkozzuk,
ezek alatt GY6NTATAS is lesz.
7-KOTSZENTMISE SZENT MIHALY TISZTELETERE

KedvesNyergesfijfalui Polgdrok !
Az 1526.szeptemberl3-15-i mar6ti csataszinhely6rehivjuk
Onijket 2005. szeptember 10-6n (szombaton) eml6kezni a
csata rildozataira 6s piknikezni. Az eml6kmiin6l 11 6rakor
tartunk,ahol mindenkielhelyezhetia kegyelet
megeml6kezdst
virdgait. Bar6ti tdrsasiigok,egyesiiletek, 6rdekl6d6k jojjenek
veliink 6s ttjltsiihk el egyiitt egy szdp napot. Kiriinduljunk,
pihenjiink, tirtzzunk egyiitt a gyonyiir(i kornyezetben,Nyergesrijf alu leend6 iidiil 6korzet6ben,Pusztamar6::l;l
u Borr,riK6r"

A csaknem I 6ve tart6 ig6nyes restauriil:istTarr Gyorgy restaur6tor
m{v6sz v€,gzi. A 60 6ve, Lohr Ferenc 6ltal k6szitett fali k6pek
meg6viisa, 6s az elpusztult r6szletek helyre6llitdsa 6ltal, viirosunk
legrdgibb 6piilet6nek megtijult sz€pslg€vel btiszkdlkedhetiink. De
sz:imunkraa templom tdbb is, mint szdpmfieml6k,azlstenhdza€s az
Isten gyermekeinek otthona. Ez6,rt szerctettel hivjuk 6s vdrjuk a
testv6reket,a venddgeket,fiatalokat 6s id6seketegyar6nt,hogy egyiitt
iinnepeljiik templomunk v€d6szentj6t,6s megkiisztinjiik a j6 Istennek
is, hogy templomunkat bels6leg is felfjithatjuk.
Tisztelettel 6s szeretettel:Moln6r Alajos, pl6biinos
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NyergesfjfaluVdrosPolgiirmesterdtdl
xozrAnsnsAcr
fnounrrREszr
2536Nyergesrijfalu,
KossuthL. u. 104-106.

AI.TONS
HTER-NEK

2005. augusztus56n a Ncu Wulmstorf-i Polgdrmesteri Hivatal tandcstermiben egy meghitt
hangulatri
tinneps6gre keriilt
sor. Ezen iinneps6g
keretiben vette 6t
Alfonz Heer dr
Horst Kdhler koztilrsasdgielniik rir dltal adomdnyozott
Ktiztiirsas/rgi Erdernkeresztet.
Ezzel a kitiintetdssel isrnert6k el diszpolg6runk tdbb 6vtizedes munkdssrigdt,amit a
komrnundlis politika teriilet6n vegzell.
Nemes gondolat volt, hogy Alfonz Heer rir
rnilr az iinnepsdgre s2616meghiv6kban felhivta a vend6gekfigyelm6t, hogy az ajdnd6kokra, virhgokra sziint iisszeget dobjrik a
helyszinenelhelyezetturniiba.Az ily m6don
osszegy(ltpdnztfelajiinlottaa szentp6terviiri
6 r v r . r k6 s N y e r g e s d j f a l u V i i r o s 6 v o d d i
s z i i r n i i r a . I 6 6 . r z d sv o l t l : i t n i , h o _ g ya
gyiijt6urnafelett a nyergesiNapsugdrOvoda
kis lak6inak k6pe fiigg.
A z i i n n e _ p s d g e nN y e r g e s i r j f a l u V r l r o s
nevdbenOlveczki Kdroly alpolgdrmesterfrgratul:iltunka magas
ral egyiitt szem6lyesen
elismer6shezMisko,rczi
J6zse.f
polSdnnester

Allami kitiirrtet6s
Benk6 G6za, a Kernstok Kiiroly AltalSnos
Iskolanyugdijbavouul6 igazgat6jaa Magyar
K<izt6rsas6giErdemkeleszt eziist fbkozatitban rdszesiilt.
Kitiintetdsdt 2005.
augusztus I 9-dn
Budapesten,a Ndprajzi Mizeumban
vette 6t dr. Magyar
Brllint
oktat6si
minisztertol.
A kittintetdshezszivbolgratu16lunk!
Benk6 Gdzdvalkeszitettinterjfnkat a kdvetolvashati6kmajd.
kez6 lapsz6n.runkban
MugyttrEsTter
tinkonndnyzalititkdr

Holcim Rt. Cementgyflra
Trijikoztatjuk az r{llampolgdrokat,hogy
meg6rkczctt a l6tesitend6 Holcim Rt. cemcntgyiiriinak el6zctes kornyczcti
tanulmiinya,amclyct 30 napig a kijvetkez6
cimen lehet megtekinteni:
Nyergesdjfalu Vriros Polg6nnesteri Hivataf 6nak 221-esiroddjiban Ozsgyrin Helg6ndl, tel.: 33-455-299/149-esmell6k, a
hivatali munkaid6 alatt:
H6tfdn 1 8-tril 5-ig,
Kedd-Csiitiirtiik 1 8-t6l 4-ig
PdntekenlS-tt6l11-ig
FekeleMdrton
telep iiLdsfej Leszty'si oszttiLyvezet6

A kifiiggeszt6snapja: 2005.augusztus
15.
A lev6telnapja: 2005.szeptember
12.

Nyergesfjfalu V:irosPolgdrmester6t6l
2536Nyergesfjfalu,KossuthL. u. 104-106.
A kifiiggesztdsnapja: 2005.augusztus
15.
A levdtelnapja: 2005.szeptember
12.

PALYAZ/,Jj HIRDETMENY
az ali$bi iiresen ril16helyis6gek hasznositis6ra

1./ A pdlydzaton
r6sztvehetnek
dllamiszervek,
nemdllami
szervek
6s
2./A helyis6gNyer
Mdjus t6r 6. fsz.
1 . s z i m a l a t tt a
t 6 , 1 8 m 2 alapteri.jletfi
^^,,(-^h^t,,i^x^
gqrq4Jr r9ryrDtrg.

3./ A b6rleti
szerzcidds
hatdrozatlan
id6tartamra
sz6l.
4./ A helyis6g
b6rleti
d(a: 4.792,-FAh6,
deenn6l
magasabb
osszegre
is lehetaj6nlatot
tenni.
5./ A kcizi..izemi
dijakata b6rlcia szolgiiltal6k
fel6
koteles
rendezni.
6.1 A pAlyAzali
ajenlatot
ir6sbanNyerges0jfalu
V d r o sP o l g d r m e s t e 1 6kheelzl b e n y r i j t a n i
legk6scibb2005.szeptembet
12.i9,s annak
tartalmaznia
kell:
- a pAlyAz6
nev6t,clmdt,
7./ Tobbpdlydz6eseten,a jelentkezcik
kozritt
killon6rtesit6s
n6lktll:
2005.szeptember
13-6n,de.106rakor
Nyergesdjfalu
VdrosPolgdrmesteri
Hivatal6ban
pAly
Azatitdrgyaliist
tartunk.
8./ Felhivom
a figyelm6t
arra,hogya pitlyinali
tdrgyal6son
csakaz a p6ly6z6
vehetr6szt,akia
p A l y A z aat ij 6 n l a t dat z e l 1 i t l h a t d r i d d b e n
benyijtotta.
jog6ta pdlydzati
9./A helyis6g
haszndlati
tArgyaldsonrdsztvevcjk
kozi.jlaz szerzimeg,aki a
plly{zahifelt6teleknek
megfelel,
6s a pdlydzati
tArgyal6s
sordn
a legmagasabb
osszeg0
b6rleti
dij
fizet6s6re
teszaj6nlatot.
Nyerges0jlalu,
2005.augusztus
15.
MiskolcTi
Jdzsef
polgdrmester

irqmszrinet lesz!
A z E - o n M i i s z a k i S z o l g d l t a t dK o z p o n t
drtesiti tisztelt fogyaszt6it, hogy karbantartds
miatt 6ramsztinetettart a vdros teri.ilet6naz
aldbbi utcdkbands id6ben:
2005. augusztus30-5n 08-15 kiiziitt:
Szabadsdg, Bercsdnyi, Arany, Zelk, Fiirst,
Siinc, Paskom,Illyds, Jokai. Tompa, Vrlczi,
Zalka, Maddch, Csokonai, Pet6fi, Sdtori,
6vocla, Vcirosrnarty, Sz6chenyi, Szemere,
Nagy L., J6zsEf Attila utcdkban, illetve
Rozsadomb.Bike tir, Szabadsrlg
liget, Koss u r h[ r l - 1 0 7 . 6 s2 - 1 2 4 .k c i z c i u .
A h6l6zat 6let' 6s vagyonbiztons6gi szem.
pontb6l folyamatosan fesziiltsdg alatt
6ll6nak tekintend6!
Az E-on kd,n az drintettek megdrt6s6tds
tiirelmdt!

PALYAZATI HIRDETMENY
azal6bbitjresen6l16helyisdghasznosit6sdra
1./ A pdlydzaton
r6sztvehetnek
dllamiszervek,
nemdllami
szervek
6smag6nszem6lyek.
2./A helyis6g
Nyergesfjfalu,
Mdjus1.1611.fsz.
13sz.alatttaldlhat6,
I 8 m2alapterrlletfi.
3./ A b6rleti
hatdrozatlan
szerzcid6s
id6tartamra
sz6l.
4.i A fizetend6
ovadek
alsohatdra:
50.000
,-Ft
(kamatmentes).
5.1 P{lyAzati
ajdnlatot
csakaz nyulthat
be.akia
helyis6gben
gyakorfolylatni
kivdnttev6kenyseg
ldsdhoz
szi.jks6ges
engeddllyel,
illetrileg
annak
megad6sdt
kil6tdsba
helyezr!
nyilai<,ozatlal
rendelkezik.
A piily6z6nak
legk6xibba pdlydzati
tirgyaldson
nyi-latkoznia
kellan6l,tngy legaldbb
a pAlyAzali
hirdetm6nyben
megjel6lt
fedezet6vel
6vad6k
rendelkezik.
6./ A helyis6g
b6rletidr,;a:
16.572,.Ftrho.
deenn6l
magasabb
osszegre
islehetal6nlatot
tenni.
7.1 A pAlyiuatiaj6nlatot
fr6sbantgergesujlalu
V d r o sP o l g d r m e s t e 1 6kheelzl b e n y u j t a n i
legk6sribb
2005.szeptember
12.i9,s annak
tar
talmaznia
kell;
- a pdlydz6nev6t,cim6t,tev6kenys6genek
megnevez6s6l
- az6ltalatervezett
lelhaszndl6s
dljdt
- nyilatkozatot
arr6l,hogyapAlyinan
left6teleket
elfogadja.
B./ Tobbpillydz6eset6n,a jelentkezcik
k6z6tt
ktilon6rtesit6s
n6lkUl:
2005.szeplember
13.An,
de.11orakor
Nyerges0jfalu
VdrosPolg6rmesteri
Hivataldban
pAly
Azalit6rgyaldst
tartunk.
9./ Felhivom
a ligyelm6t
arra,hogya pdlydzati
tdrgyal6son
csakaz a pdlydz6
vehetrdszt.akia
pAlyAzati
ajdnlatdtaz el6irttartalommal
6s
hatdrid6ben
benyujtotta.
jogdta p6ly6zati
10./Ahelyisdghaszn6lati
tdrgyaldsonr6sztvevcjk
k6zUlaz szerzimeg,akra
pdlydzati
felt6teleknek
megfelel,
6s a pdlydzati
tdrgyalds
sordna legmagasabb
6sszeg0
berleti
dij
fizet6s6re
teszajdnlatot.
11.1A pAlyAzali
t6rgyaldson
mindenkovefl<ezcj
aj6nlatnak
az el5z5l5.000,-Fftal
kellmeghaladnta.
12./Amennyiben
a pAlyAzal
nyertese
az ekiirt
hatdriddben
nemveszihaszndlatba
a hetyseget,
az a kovetkez6
legmagasabb
dsszegriovad6k
fizet6s6re
ajdnlatottevc5pdlydz6r6sz6rekertil
b6rbead6sra.
Nyergesfjfalu'
2005'augusztus
] istcotczi
u:ser

Gorozsteruleti
dfjbefizet6sl

.
Ertesitji.ik a tisztelt lakossrigot,hogy az iinkormiinyzati tcriiletcn tal:ilhat6 gariizsok
utdn fizetend6 gardzstertleti dij befizetdsi
hatiirideje 2005. szeptember30., trsszege
| 650 Ft/iv.
Befizet6seiket a Nyergesrijfalui OTP p6nztdrndl teljesithetik.

'*'*n3;;!,ft:i:ib

polgdnnester

FOGAD6NAP
a polg6rmesterihivatal
tisztsdgvisel6inek
fogad6napja
MiskolcztJ6zsef
polgdrmes-ter
2005.szeptember
28: (szerda)
9-12, 13-166rakiiztitt
Dr. Nagy Mdtyds
jegyzd
2005.szeptember
14.(szerda)
9-12,13-166raktizdtt.
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Uitelepril6sfejleszt6si
munkot6rs
2005. jflius 25-e 6ta tj, fiatal munkatdrs
drkezetta Nyergesirjfalu V:iros Polg6rmesteri Hivatal6nak telepiil6sfejleszt6sioszt6ly6ra. Gyapjas Andlea, 23 dves csal6dja
2000-ben kriltrizcitt Lajosmizsdr6lNyergesrijfalura.Edesapja,GyapjasPdteqmindenki sz6m6raismertislehet, hiszen o az
Ady Endre Mrivel6d6si Hhz igazgat6ja,
ddesanyja a Szabolcsi Bence Zeneiskol6bantanit zongor'6t6s szolfdzst.Andrea a
P6csi TudomiinyegyetemPollack Mihdly
mriszakikatila jirt, dpit6szmdrn6knek
tanult. Onkorm6nyzatunkn6l
dpitdshat6sdgi
iigy'intdz6kdnt
dolgozik.B6r meg csakrdvid idot tdltdtt
el ndlunk, elmonddsaszerintj6l erzi itt magdt, a koll6gdk nagyon
segit6kiszck.Jovobelitenei krizrjtt most a legfontosabbszdmSraaz
angolalaptbkrinyelvvizsgamegszerzdse.
K.T.NE

uout-istfAMoGr\fAs
Felhivjuk az 6rdekl6d6k figyelmdt, a Magyar Nemzeri UaUtesi
Afapitvdny dltal kiirt pllyizati lehet6s6gre, amelynek ftszleteitaz
al6bbiakbanolvashatjrik.A pdlyrizatokbead6sr{bansegits69etk6rhetnek szenrdlyesenNyergesdjt'alu Vriros Polgrirmesteri Hivatali{ban,illetve a (33) 455-299- es teletbnsziim l49-es mell6k6n.
Kiiro: Magyar Nemzeti Uatlesi Alapitvdny
P6lydzat cirne: Oszi piher.rds,iidiil6si tdrnogatris
Beaddsi hatdrid6: 2005. szeptember 30-ig folyamatos
A niilvdzatr6l:
A i4agyar Nernzeti UAiitesi Alapitvziny (MNUA) tbntosnak tarda
az al:rcsonyjirvedelemrnel rendellez6 szern6lyekrekreiici6jrinak
t6mogatiis/rt.Ennek drdek6ben ,,Oszi pihen6s" n6ven pdly6zatot
hirdet alacsony jovedelernmel rendelkez6 szem6lyek szdmdra.
Erre a cilra a Magyar Nemzeti UaiJtesl Alapitviiny 2005. dvben
450 milliri Ft-ot kiilonit el sajdt forrrisaib6l.
A pSlyrlzdk kiire lehet azon belf'oldi illet6s6gfi fbglalkoztat6si
jogyiszotryba[-]tyo
vagy regisztriilt rnunkan6lkiili szemdlyek,
akiknek havi hruttd egyiittesjovedehne nem haladja meg a 75 000
Ft-ot (rnunkabdr, gyes, gyed, gyet, 6polisi dij, munkandlkiili
ell6tds).
ApSlyizattal elnyerhetd tdmogatris fonndja 6s m6rtdke:
A rryertespitlyirz(trdszdreaz MNUA 40 000 Ft drtdkri n6vre sz6kj
tidijl6si csekket biztosit l5 000 Ft ortrdszmegfizet6seeset6n.
Az elbirdlds hatfrideje: 2005. okttiber 15.
A pdlydz6k az elbirdldst kovet6en a 06/30-303-0303 telefonsziimon - ad6azonositrijeltik bebillentyrizdsdvel- automata ftjdn
drtesiillretnek arr<jl,r6szesiiltek-e tiimogatiisbanvagy sem.
Vi'rrjuk azon iidtilni vrigy6 lakosaink jelentkezds6t, akik az f'enti
l ' etl e t e l e k n e rkr r e gel l e ln e k .
'fov6bbi

prilyrizati lehet6sdgek:
- Rorna fiatalok bekeriil6si es6lyeinekniivel6se a f'elsSoktatdsban
(szept.30-ig)
- Mikro- 6s kisvlillalkoz:isok internetenval6 megjelendse(szeptember 30-ig)
- Lehet6sdg kis kolts6gvet6s( nonprofit szervezetek, alapitvdnyok,
egyesiiletekr6sz6reig6nyes 6s eszt6tikuswebes megjelendsre.
Komdrorn-Esztergom Megyei Onkormdnyzat pdlydzata:
T6m5k: komyezet- ds tenn6szetv6delem,nemzetk6zi kapcsolatok, eur6pai integr6ci6, nemzetis6gi, kulturzilis (kcizmiivel6d6s,
szinh'l2, rniiv6szetek, tudomiiny os tev6kenys6g), oktat6si, sport,
eg6szs6giigyi 6s szocidl is, mez6 gazdas6gi t6rnrikban
Orf'euscsoport
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Kedves Gyerekek 6s Fiatalok! Kedves Feln6ttekl
Tudaduk mindenkivel,hogy a

GYERMEKEK VILAGNAPJA
tisztelet6reebben az 6vben
2005. szeptember 24-6n,
szombaton ddlutdn
a Ttimeqszervezeti Szdkh6zban

rArsz6uA Z FoGLALKoZAST.
nAsBl6lnAsr esMEGEMLEKEZfsT
hrtunk.
A program:
14 6rdtc3l16-ig: Ji|TSZ'HAZ a ftild.szinti tcremben
16 drritdl 17-ig; BriBEI,6aOAS az emeletiteremben,

u Kdk Bdbsztr.}ndzban.
A Pinocchid Bdbcsoport 6szi bcmutatd el6ad6sa.
A program befejez d.se\6nt kiizrisen

GYERTYAT GYUJTUNK.

Ezzel - az Egyesiilt Nemzetek Szervezete (ENSZ) kezdemdnyezdsdre- arra
hivjuk fel a figyelmet 6s ana emldkeztetjiik magunkat, hogy a gyerekek 6s a
fiatalok testi, szellemi 6s tiirsadalmi fejl6ddsdnek megval6sitii.sanemcsakjogokat, hanem kdteless6geket6s felel6ss6getis jelent mind a feln6tteknek mind
a gyerekeknek, Ezekkel az apr6 fdnyekkel fejezzik ki egytrtdrz6s[nker is
azokkal a gyerekekkel, ahknek nehezebb6s szomonibb az dletiik, mint a mi
gyerekeinknek itt Nyergesdjfalun.
A programot rendez6 Pinocchi6 Bfbcsoport szeretettelhivja 6s v.fuja az6rdekl6dcigyerekeketds feln6tteket.

EvnwroK A vARosrsKotAteeN
I(emstok Ikroly;futal,irros Iskola - Eterniti dpiilete: 3005.
augus.ztus31. (szerda) 15 dra
I{er:rstok IGroly Altaldnos Iskola (Felszabadul6s t€r):
3005. augusztus31. (szerda) 17 6n
Szaltzi - Irinyi Kiizipiskola: 30O5. szeptember 1.
(csiitiirtok) 8 dra - szentmise a templomban
Szabolcsi Bencc Zeneiskola: 3OO5.szepteniber 5. (hdt6) f6
<ira, Ady Endre Miiveldd€si Hriz

DB0tuls !
A 20/2001.(III.09)
FVM rendeletl.&(4)bekezd6se
alapj5nazebtulajdonos
kritelesminden3 hrinaposnSlid6sebbeb6tbeoltatni.
Ertesitjiik az ebtulajdonosokat,hogy az ebek veszettsdgelleni k6telez6
vdd6oltAsitazal6bbi helyekends id6pontokbanvdgezzlJk:
Szeplember
8. (csiil6rtdk)
Eternitlak6telep(dvoda
ulca 1.) 7-8 6ra kdziitt
Vasboll9-116ra kiizdll

Szeplember
9. (p6ntek)
Felszabadulis
ldri iskola14-176rakdzdtt
Szeplember
15. (csiit0rliik)
Prilolt6s
a Felszabadulds
t6riiskol6ndl
15-16draktizdtt
K6{iik az olt6si lapokat sziveskedjenek magukkal hozni!
A veszettsdgelleni olt6ssal egyidtiben a 8l/2002.(IX.04) FVM rendelet
szerint kdtelez<i az ebek emberre is fertrizdsveszdlytjelent6 parazit6i elleni
vddekezds. azaz t'dregtelenitds.
Az oltSs dija: 1500 Ft
A f6regtelenit6s dija: I 0 kg-onkdnt egy tabletta sziiksdges (l tabletta =1 00
Ft)
dr. Bereczky Tnlt:6n
dr. NagyM6tyds
iillatorvos
jegyz6
(30) 99 36 999

Ksszorver

A TAMEciATAsiEer !

A ,,J6tdkkal,Mes<5vel
Nevel5 Ov6n5k Egyesulete"nevdben
ezdton mondunk kosz6ngtetrendezvdnytnkt6mogat6inak:
Nyergesrijfal.g Vdros Onkormiinyzata
Tokod Falu Onkorm flnyzata
Design Labor, Forest-PapirKft L6batlan, Fril6p Kdfarag5 Kft.
Nyergesrijfalu,GRAN-TOURS Esztergom, Gyorgy PAksAg
Tokod, K6rosy Kolldgium Esztergom,MA Lernics Kft, Resszei
Pdksdg Tokod, Szenczi Istvdn Nyergesrljfalu,Tokodi borosgazddk, V6rszinh6zEsztergom,Vinum Ister-GranumRegionis
Borlovagrend,Vitdz J6nos R6mai Katolikus Tanit5kdpz6F6iskola Esztergom'MegawattKft' Nyergesrijful*or"n
Eva 6vodaveznt6

2OO5. 9. szdm
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Fiataliaink

,Adahozds

javdra

M i n d e n s z i i l c i ,a k i n e k
serdiilSkorba l6pnekgyerSzdp,nernes,becsiiletrerndlt6 gesztusaz adakoz6s.Remdljiik
rnekei, tudja, hogy egyeviszonyokkcizdttegyretdbbenerzik
korunkban,a mai tdrsadahni
seketmilyennehezelvonni
fontosnak,kdtelessdgiiknek
a miisokonval6 segftdst.Legyenez
a sz6mit6gdp
ds a televizi6
betegember,mtit6trev6r6 gyermek,rirvizsfjtotta telep0l6s,sokk d p e r n l ' r i j em e l l o l d s
gyermekes
6snemis lehet
csakidstb.,a felsorolisnakszintenir"rcs
rnilyenkev6sesdlyvan 16,
vdge. Sajnos szdmosesetben6rtesi.iliinkazonbanarr6l, hogy a
hogy a fiatalok ne kocsnemescdlraadottadorn6nynemjut el acirnzetthez,nemkapjameg
miikban ds olyan venddga r6szorul6.Csal6krnindigis voltak ds sajnoslesznekis! Ahhoz,
l6t6ipariegysdgekben
tdlrevezetniaz adorn6nyt
felaj6nl6kat,
hogyne lehessen
becsapni,
tal6lkozzanakbaretaikkal.
hivjuk fel a kedves
ndhdny olyan jogszabdlyikritelezettsdgre
ahol alkoholtfogyaszthatnak
6s doh6nyozhatnak,
esetlegmdg a
k6bit6szertis kipr6b6lhatjak.
olvas6figyehndt,arniveltal6nkdnnyebbkiszrirnia csal6kat.
Jriniusban,kcizvetleniil
a tanitAsbefejezdseutrlnAndr6sfalvyJ6nos
V6ros Polg6rmesteriHivatal6ban ez iigyben
NyergesrJrjfalu
kctzctttaz ut6bbi 2 6vbencsak I esetben 6s KukuczkaRobert szal6.ziatyfk vid6m ny6restiegyiittldtekre
tcirt6n6bejelentkezdsek
hivtdk a Szaldzi-lrinyiKdzdpiskolatanul6itds v6rosunkminden
papirjai rendbenvoltak.
fordult el6, hogy az adorn6nygyi.ijt6
I 3-18 6v kcizottifiatalj6t,viiltozatossportol6silehetrisdgeket,
zendt
A teljess6gigdnye n6lkiil krizzdtesziinkn6hilny szab6lyt,beis bariititdrsas6got
kin6lva.A tornateremben
dsaz iskolaudvariin
j ogosit6iratot:
azonosft6sra
nern ittak alkoholt,csakteSval,lirnondddval,zsirosds szal6rnis
- A krizhasznt szewezetnev6beuvagy jav6ra tcirtdn6adorn6nygytijt6s nem j6rhat az adom6nyoz6k,illet6leg rn6s szemdlyek keny6nel kinrilt6k 6ket, m6gis sokan elfogadtik a meghivdstds
igenj6 hangulatbarl
tdltdttdkitt estdiketjAtdkkal,sportol6ssal.
Az
fiiz6d6jogok ds az emberirndlt6silg
a szerndlyhez
zaklatiisiival,
utols6naponaz aly|k megkdrdezt6k
a fiatalokat,vajondv kcizben
sdrelmdvel.
Iegyen-e,j civcirefolytass6k-eezekelaz esti egytittldteket.A vdIasz
- A kcizhasznriszervezetnevdbenvagy jar,6ra tcirt6n6adotr6nyegydrtehniiIGEN volt, ds a szaldziszerzetesek
sziimiira,akik
gyiijt6s csak a kcizhasznriszervezetirdsbeli rneghatahnazdsa rnindenben
a tiatalokjav6tkeresik,ezszinteparancs:
folytatnikell!
alapj6nvegezheto.
Az ,,orat6riurn"elnevezdsa rend gyakorlat6ban
a kezdetek6ta
- Bir6s6gibejegyzoirat (eredeti,kozjegyzovelhitelesitettm6soletez6, j6l bevrilt form6jdt jelenti a szabadiddsifinsdgi .jatlat).
szoh|znak,aholriltallbankdtetleniilfolyik a bariits6gos
egytirrlir,
- Megbiz6lev6l6scisszef6rhetetlensdgr6l
nemlegesnyilatkozat.
de alkahnankdnt
egy-egydrdekeselSad6svagy egydbprogramis
- Az alapitviny ad6kedvezmdnyessdg6r6l
sz6l6 irat.
van.Orsz6gunk
sziimospontj6n,aholjelenvannaka szaldziak,
m6r
- Kcizhasznfsiigi
jelentdsbemutat6sa.
nagy sikerrelrnrikcidnekorat6riumok.Ahol az cinkormdnyzat
ds a
K.r.n6 lakoss6gis rnegtapasztalta
ennek a tev6kenys6gnek
az dldisos
rnivolt6t, a szerzetesek
rnell6 6lltak, anyagi 6s termeszetbeni
tdrnogat6ssal
segitett6kmunkrljukat.
Ami6ta a szaleziakism6tjelen vannakv6rosunkban,
nem ritkolt
hogy itt is megnyissanak
sz6rrddkuk,
egy orat6riumot.Az sem
szegtekedviiket,hogysemanyagihiittdr,semktildndptilet,demdg
erre a cdlrahaszniilhat6
helyisdgeksernillnak rendelkez6siikre,
csup6na sajetelhivatotts6guk
ds ndhri'nysegit6lelkeseddse,
akik
rnegsejtettek
valarnita szal6ziszellernisdg
nagyszertisdgdbcil.
Foci,
- mindez
ping-pong,csocs6,zene,vidiimsiig,bar6ts6g
kosiirlabda,
rnegvan.Robertatya,Jiinosatya 6s segft6ikriszt6lhdftdgenkdnt
ismdt verj6k a fiatalokata sport-orat6riumba,
6s remdlik,hogy
Nyergesfjfalunis lesz, aki melldjiik 6116s munkrijukhozitt is
tal6lnaknagrlelkri t6mogat6kat'
Lensyer
Erzsdbcr

V6n6skeFesztestdbon - 2005.
augusztus 19.

€ rlerildr gtz itro-leclyordrr6l
Jrilius 25-6n Pilismar6ton nyilt az a tiibor - a Dorogi V6rosi Vorijske- ahol I I nyergcsrijfaluigyermekis r6sztvett.
rcszt szcrvcz6s6bcn
A helyi Vorciskereszt szeryezeteteremtette meg a lehct6s6get arra,
hogy kcllcmcs kcirnyezctbcn,a gycrmekek k6r6s6t figyclcmbcvcv6
ell ritrissalvehettek risz.t az iidiil 6tiiborban.
Nyergestijfalur6l felviiltva 2 feln6tt kisdr6 v:illalta a gyermekek
feli.igyelct6t.
Az egy h6t alatttcibbjritdkos6s sportvetdlked6,
rajzverseny,vizi csata,
szellcmivct6lked6,kdzimunka6s iivcgfcst6sbiztositottaa v6ltozatos
programot.Ezen tflmen6en els6segdlynyfjt6el6adrisds bemutat6is
volt, amelyet nagy 6rdekl6d6ssel6s figyelemmel hallgattak.
Termdszctcsen^z ott16v6 sporteszkiizcikkcl,jrit6kkal, szincz6vel ki-ki
kedve szerint foglalhatta el mag;it.
A triborzdrdna versenyekdijazottai sz6p aj:ind6kokat kaptak.
A rdsztvev6kv6lem6nyealapjdnelmondhat6,hogy gyermek 6s feln6tt
egyardntj6l 4rezte mag{t, is szivesenemldkeznek az eltelt egy h€tre.
Ezriton is k<isziinctetmondunk MACYARA LASZL6 rimak, aki a
tiiboroz6k szillliti{silr6l ebben az 6vben is t6ritdsmentesengondosko-

dott

Ertesitema Tis zteltGhzfogyasa6kat, hogy azEGAZRt. Megbizas6b6l
id6pontokban ds sorrendbenvdgzem a g|z6rftk leolvasds6t:
az alibrJobi
2005.szeptember5-11.
KossuthL. u.. J6zsefA. u., R6k6cziF. u., Botty6n J. u., DozsaGy. u.,
KernstokK. u., Di6f'au., Bart6k B. u., Lisa F. u., Cserfau.. Krisztina
t6r, Trilgyfa u., Ak6cfa u., Honvdd u., Ady E. u., R6zsaF. u., Erkel F.
u., M6ricz Zs. u., T6 u.
2005.szeptembert 2-18.
Beloianniszu., Arany J. u., J6kaiM. u., TompaM. u., SzemereB. u.,
Szabads6g-domb,
Bercs6nyiu., VrircismartyM. u., Szdchenyiu., B6ke
t6r, Pet6fi S. u., DamjanichJ. u., BalassaB. u., Szabadsdg-liget,
Liget
u., Kisfaludy u., S6tori-telep,Oreg-telep,6voda u., ftapt<a Cy. u.,
Babits M. u., Palau., Kertalja u., Idom u., Harmatu., Cso u., Vadvirdg
u., Hulliim u.,
2005. szeptemberI 9-25.
Felszabadulds
tdr,KcilcseyF. u., Munk6csy-liget,S6gvariE. u.. Arprid
u., Lowy S. u., SatlaiI. u., Aradi u.,Zalka M. u., CsokonaiM. u.,
Mad6csI. u., Nagy L. u., V5ci M. u., Illy6s Gy. u., Zelk Z. u., Fiist M.
u., Sdncu., Paskomu.
Aki nern tart6zkodik otthon, k6rem, hogy a gin6ra rillds6tj6l l6that6
helyre sziveskedjenkiirni!
Niinailstv6nn6
Tel.:06/(30)
36-8955
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