KÖZÖSSÉGI ÉLET

„Nyáry” gyerekek
a Balaton parton!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

NYÁREGYHÁZA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
FONTOSABB, LAKOSSÁGOT ÉRINTÔ DÖNTÉSEI
2016. augusztus 30.

és a Széchenyi út felújítási munkáinak
kivitelezôjét.

A Képviselô-testület

A

z Erzsébet program keretein belül, iskolánk diákjai 2016
augusztusában egy fantasztikus hetet töltöttek el együtt. A tábor
helyszíne Fonyódliget volt, közvetlenül
a Balaton partján. A gyermektábor területén egy turistaszállóban és több faházban biztosították a vendégek elhelyezését. Napjaik sûrûek voltak, hiszen jobbnál-jobb és érdekesebb programokon
vehettek részt. Néhányat megemlítve:
lovaglás, strandolás, íjászat, éjszakai vetélkedô, sportfoglalkozás, stb. Mindezeken felül esténként „éjszakába nyúló”
bulikban tombolhatták ki magukból az
egész éves fáradalmakat.

Olvassátok el diáktársaitok és tanáraitok
véleményét a tábori élményeikrôl!
„Szuper volt, hiszen a nyári szünetben is is együtt lehettem barátaimmal!”
(Kovács Laura)
„Legjobban a strandolást élveztem,
nagyon király volt!”
(Murár Márton)
„Nagyszerû programok, jó társaság,
sok nevetés! Jövôre veletek, ugyanott!”
(Bajári Brigitta)

• elfogadta az „Útfelújítások Nyáregyházán” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
kapcsolódó dokumentációt, valamint
ajánlati felhívást.
2016. szeptember 27.
A Képviselô-testület

• döntött arról, hogy a nehezebben közlekedô felsônyáregyházi lakosoknak az
önkormányzat tulajdonát képezô kisbusszal segítséget nyújt Alsó-Nyáregyházára való eljutásához ügyeik intézése, orvos felkeresése, postához való
könnyebb hozzáférés, stb. érdekében.
A szolgáltatást minden hét szerdai
napján lehet igénybe venni.
• döntött 50 fm. járda megépítéséhez
szükséges anyag biztosításáról a megépítést vállaló lakosok részére.
2016. október 25.

• meghallgatta és elfogadta a Pilisi
Rendôrôrs és a körzeti megbízott tevékenységérôl szóló beszámolót.
• csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók, illetôleg
felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
• döntött az „Útfelújítások Nyáregyházán” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérôl, kiválasztotta a Mátyás király

A Képviselô-testület
• tudomásul vette, ill. elfogadta a Nyáry
Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, valamint a
Nyáregyházi Napsugár Óvoda beszámolóját a 2016/2017. tanév ill. nevelési év indításáról.
• a Nyáregyházi Református Egyházközség
teremhasználati kérelmét elfogadta és
hozzájárult, hogy a Nyáry Pál Általános Iskola auláját 2016. november 12-én jótékonysági bál rendezésére igénybe vegye.

TÜDÔSZÛRÉST
TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
dec.
dec.
dec.
dec.

6.
7.
8.
9.

kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

7.30 – 17.20
7.30 – 17.20
7.30 – 17.20
7.30 – 17.20

A tüdôszûrés helye:

Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy az ünnepekre való tekintettel – az elôzô
évek gyakorlatának megfelelôen – a Polgármesteri Hivatalban

A TÜDÔSZÛRÉS A FELNÔTT LAKOSSÁG
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

2016. december 23-a és 31-e között igazgatási szünetet tartunk.
Ezen idôszakban a halaszthatatlan intézkedést igénylô ügyekben (halálozás, balesetveszély)
a 690-182-es telefonszámon lehet üzenetet hagyni. Ezt naponta ellenôrizzük,
és ennek alapján a szükséges intézkedéseket megtesszük.

KISBUSZ JÁRAT ALSÓ-NYÁREGYHÁZÁRA
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2016. december 6-tól
december 9-ig

Idôsek Napközi Otthona
Nyáregyháza, Ady Endre út 1/A

„Nagyon jól éreztem magam, mert
új embereket ismerhettem meg!”
(Rizmayer Lea)

Gyertek, s érezzétek jól magatokat!

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy

IGAZGATÁSI SZÜNET DECEMBERBEN

Az ünnepek utáni elsô munkanap a szokásos munkarendben: 2017. január 2. hétfô

Várjuk jelentkezésetek a következô
félévben, januárban.

A Képviselô-testület további döntései a mûködését dokumentáló jegyzôkönyvekben, a
Polgármesteri Hivatalban, valamint az Önkormányzat honlapján tekinthetôek meg.

ZINGER MIKLÓS I JEGYZÔ
• meghallgatta és elfogadta a háziorvos,
a gyermekorvos, a fogorvos és a védônô Nyáregyháza egészségügyi helyzetére vonatkozó beszámolóját.

„Sok volt a helyes fiú!”:)
(Bencs Tamara)

Szeretnénk, ha a jövôben
minél több gyermek élne ezzel
a fergeteges lehetôséggel!

• elfogadta a Nyári Keresztyény Ifjúsági
Alapítvány teremhasználati kérelmét,
és a Kovács István Mûvelôdési Házat
filmklub szervezéséhez 2016. november 12-én ingyenesen rendelkezésre
bocsátotta.

2016. decemberétôl felsônyáregyházi lakosainknak minden szerdai napon ingyenesen
lehetôséget biztosítunk arra, hogy Alsó-Nyáregyházára könnyebben eljussanak.
Az önkormányzati kisbusz 10 órakor indul Felsônyáregyházáról a Károlyitelep
bevezetô út – Jókai/Árpád úti sarok – Jókai úti sportpálya – Fradi sörözô – Szentimretelepi
buszforduló útvonalon és a Polgármesteri Hivatal elé érkezik kb. 10.15-re.
Innen tovább indulva a Diófasor úton is lehetôséget biztosítunk a felszállásra azoknak,
akik onnan a faluközpontba szeretnének eljutni.
A busz déli 12 órakor indul vissza Felsônyáregyházára a Polgármesteri Hivatal elôl
a fentivel megegyezô útvonalon.

A szûrôvizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja
1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szûrôállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év
közötti gyermekek szûrése ingyenes, de beutaló, és szülôi beleegyezô nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a
18 évnél idôsebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt elôírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve
sok más tüdôbetegség idôben
történô felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával
személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve
ha van, az elôzô évi tüdôszûrô igazolást!
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ÚTFELÚJÍTÁS ÖSSZEFOGÁSSAL

Örökké
él a hôsök
népe…

2016. november 18-án került átadásra a kiszélesített
és felújított Mátyás király és Széchenyi út. A közel
1400 méteres szakaszon megvalósult fejlesztés teljes
költségvetése meghaladta az 51 millió forintot.
Biztosítottuk a csapadékvíz megfelelô elvezetését, valamint padkarendezés,
árok-kialakítás is történt, buszváró peronok épültek.

Éppen 60 évvel ezelôtt a történelem már sokadszor
bebizonyította, hogy a magyar nép különleges
erôvel és hittel bír, amely ha kell, lerombolja a
falakat, és megállítja az elnyomókat.

M

egtelt a mûvelôdési ház az 1956-os forradalom és
szabadságharc hôsei és eszmeisége elôtt tisztelgô október 23-i megemlékezéskor, mely nemzeti imádságunk, a Magyar Himnusz közös eléneklésével kezdôdött.

Az általános iskola növendékeinek megható mûsora után
Pogácsás Tibor országgyûlési képviselô, a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára mondott ünnepi beszédet. Kiemelte:
„1956 világtörténelmi esemény volt: a rendszerváltoztatás óta eltelt negyedszázad
kellô távlatot nyújt ahhoz,
hogy ”56 hôsei az ôket megilletô, méltó helyre kerüljenek a nemzeti emlékezetben,
és 60 évvel a szabadságharc
után végre visszaadjuk a forradalom dicsôségét azoknak,
A Nyáregyházáért Emlékakiket megillet: a hétköznaplakett átadása
pok hôseinek.”
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A Nyáregyházi Hagyományôrzô Szeretetcsoport táncos
elôadását követôen Mészáros
Sándor polgármester képviselô-testületi dicséretet adott át a
községi rendezvények megvalósítása során végzett önkéntes
közremûködése elismeréseként
Rimár Vilmosnénak, a Nyáregyháza Fesztiválokon a motoros találkozók színvonalas megvalósításáért Miloszerni Lászlónénak, az önkormányzati
rendezvényeken végzett önzetlen közremûködéséért Kemenár Lászlónak, valamint az informatikai rendszerfejlesztések
megvalósítása során végzett
magas színvonalú munkája elismeréseként Egresi Péternek.
Gratulálunk a díjazottaknak, és
köszönjük segítô közremûköPogácsás Tibor önkordésüket!
mányzati államtitkár
A Képviselô-testület „Nyáregyházáért” Emlékplakettet adományozott egy olyan Pedagógusnak, aki a Községi Tanács ösztöndíjasaként elvégzett tanulmányait követôen közel 37 évig szolgálta községünket.
Gyermekek iránti szeretete, hivatásának és kollégáinak tisztelete békés, eredményes munkában teljesedett ki, melyet alázattal végzett. Veszteg Istvánné Kati néni – egykori óvodavezetônk – épp a születésnapján vehette át e kitüntetô címet.
Isten éltesse ôt sokáig!
Ünnepi mûsorunkat a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub megemlékezésével zártuk.
Tisztelet azon ismert és névtelen hôsök elôtt, kik életük
árán harcoltak e hazáért!

Mészáros Sándor polgármester beszédében elmondta: „Bár az önkormányzat
eltökélt abban, hogy érdemben javítsa az
összes rossz minôségû út állapotát, látni
kell, hogy hasonló nagyságrendû beruházásokat állami vagy Európai Uniós támogatás nélkül nem képes finanszírozni.”

Megköszönte a Belügyminisztérium, valamint a Qualiroll Kft. anyagi támogatását,
kiemelte, hogy „három, egy irányba tenni akaró szereplô összefogása kellett az
elképzelések megvalósításához.”
Az eseményen köszöntôt mondott Pogácsás Tibor államtitkár úr, aki a továbbiakban is támogatásáról biztosította önkormányzatunkat, hiszen – mint mondta

A

munkálatok elvégzésére összesen
30 millió forint állami támogatást
nyertünk a Belügyminisztérium által 2015-ben és az idei évben kiírt pályázatokon, melyeken kizárólag meglévô
aszfaltburkolattal ellátott rossz minôségû
utak felújítására lehetett pályázni, földút
aszfaltozására nem. Elônyt jelentett, ha
az adott út közösségi (busz)közlekedés
által érintett.
A Mátyás király út mentén lévô cégcsoporttal sikerült megállapodnunk abban,
hogy az út kiszélesítéséhez 4,5 millió forinttal hozzájárulnak, így az útszakasz 5,7
méteres szélességben készülhetett el.

– „közös célunk, hogy olyan bôvülô, fejlôdô települések alkossák a térséget,
melyek lakói otthon érzik magukat, és
szeretnek a saját községükben, saját közösségükben élni.”
Az átadást közös beszélgetéssel, aprósütemények és egy pohár forró tea elfogyasztásával zárták a jelenlévôk.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(2016. AUGUSZTUS 1-TÔL OKTÓBER 31-IG)

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PELTÉK:
70 évesek:
Murár Jenô ....................... augusztus 6.
Nagy Jenô........................ augusztus 26.
Tóth Andorné
(sz. Barsi Éva Julianna) ... szeptember 18.
Perjési Pálné
(sz. Benkô Mária) ...................október 7.
75 éves:
Bodor Lajos...................... augusztus 30.
Gilan Pálné
(sz. Kocsis Erzsébet) ......... szeptember 4.
Konecsin Károly.............. szeptember 20.
Tabányi Ferenc ..................... október 13.
Kuzmenko Lidia
(sz. Pahno Lidia)...................október 15.

90 éves:
Fazekas Károlyné
(sz. Kirk Juliánna) ............. szeptember 4.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!
HÁZASSÁGOT KÖT TEK:
Kalád Zsolt
és Horváth Tünde .................... augusztus 26.
Maly Dániel András
és Sovány Nikolett ................ szeptember 24.
Endrôdy Tamás István
és Taskó Tamara.................... szeptember 24.
Hidvégi Zoltán Dániel
és Osztos Melinda ...................... október 21.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!
80 évesek:
Takács János .................... augusztus 16.
Kanta János .................... augusztus 20.
Kárpáti Lipót ................. szeptember 24.
Deák Pálné
(sz. Krizsán Mária).......... szeptember 26.
Malata Frigyesné
(sz. Fentor Mária) .................. október 4.
Nôger Jolán
(sz. Nôger Jolán) ................. október 12.
Ménich István ..................... október 12.

KIADJA:
Nyáregyháza Község Önkormányzata
MEGJELENIK: kéthavonta,
1400 példányban
FELELÔS SZERKESZTÔ:
Szedresiné Szlama Tímea
TERVEZÔSZERKESZTÔ:
Princz Mihály
CÍMLAP:
Adventi mézeskalács koszorú
Fotó: Évi Süti
KAPCSOLAT:
ujsag@nyaregyhaza.hu
NYOMDA: Mátyus Bt.,
2370 Dabas, Tavasz u. 7.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:
ISSN 2062-946X
ISSN 2062-9478
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ÚJ SZÜLÖT TEK:
Dobos Zoltán és
Szekeres Klaudia fia
Noel ........................... augusztus 17.
Szabó Zoltán és Rafael Anna leánya
Anabell........................ augusztus 26.
Holyba Dániel és
Gyarmati Magdolna leánya
Hanna ........................ szeptember 1.
Rosenthal Joachim és
Molnár Katalin leánya
Stella Karina ............... szeptember 5.
Lelóczky Balázs
és Szalma Eszter fia
Mózes ...................... szeptember 21.
Tóth Béla
és Varga Annamária leánya
Erika Petra................ szeptember 23.

Pataki Gábor
és Fehér Renáta leánya
Dorina....................... szeptember 30.
Fehér Imre
és Vaszi Klaudia leánya
Dia .................................. október 8.
Kenderes Norbert és
Szônyi Szilvia leánya
Fruzsina Szilvia ............... október 14.
Bódi Gyula
és Meszjár Anita fia
Krisztofer Nikolasz ......... október 21.

FELHÍVÁS!
A Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal munkatársat keres
pénzügyi vezetôi munkakör betöltésére.
Ellátandó fôbb feladatok
Nyáregyháza Önkormányzatának költségvetési elôirányzat
tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési jogszabályban rögzített feladatai.

Gratulálunk a szülôknek,
és köszöntjük a gyermekeket!

A közszolgálati jogviszony idôtartama
Határozatlan idejû közszolgálati jogviszony

Ha szeretné, hogy újszülött gyermeke fotója
megjelenjen a következô számban, kérjük
küldje el a képet az ujsag@nyaregyhaza.hu
e-mail címre.

Foglalkoztatás jellege
Napi 8 óra, teljes munkaidô

EL HUNY TAK:
Juhász Lászlóné
(sz. Hegedüs Annamária) .................
Császár Sándorné
(sz. Bognár Mária) ...........................
Szíjgyártó Ferencné
(sz. Galambos Borbála) ....................
Varga József ...................................
Németh József.................................
Szekeres József ..............................
Mészáros Jánosné
(sz. Berger Margit) ..........................
Császár Pálné
(sz. Tóth Julianna) ...........................
Debreczeni András Gábor ................
Veres Ferencné
(sz. Kusdra Zsuzsanna) .....................

(39)
(82)
(81)
(74)
(66)
(71)

Feltételek
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elôélet,
• a 368/2011. Korm. rendelet 12. §-ban meghatározott
feltételeknek való megfelelés,
• önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási igazgatásban szerzett legalább 1-3 év gyakorlat.
A pályázat elbírálásakor elônyt jelent
CGR ügyviteli program, és a MÁK programok felhasználói
ismerete és gyakorlata.
A pályázatok benyújtásának módja
Jelentkezni Nyáregyháza jegyzôjénél (Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal, 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.)

2017. január 25-ig lehet. A munkakörrel kapcsolatos részletes felvilágosítás a +36 (29) 690-187-es
telefonszámon kérhetô.
A pályázat benyújtása történhet személyesen, vagy
a fenti címre postai úton megküldve. Kérjük a borítékon feltüntetni a pénzügyi vezetôi pályázat megnevezést.
A jelentkezéshez csatolni kell
• önéletrajzot a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz.
melléklete szerint,
• motivációs levelet,
• iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy
megkérésének igazolását.
Egyéb lényeges információ
Bérezés: a közszolgálati tisztviselôkrôl szóló törvény alapján.
A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidôt követôen
nyolc napon belül megtörténik, mely után az állás azonnal
betölthetô.
A munkaviszony 3 hónap próbaidôvel létesíthetô. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát
fenntartja.

ZINGER MIKLÓS I JEGYZÔ

(85)
(80)
(66)
(76)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!
Ha nem szeretné, hogy az Ön vagy családtagja
neve megjelenjen az anyakönyvi hírek között,
kérjük jelezze elérhetôségeink valamelyikén!

IDÉN IS KÉRHETNEK
TÛZIFÁT A RÁSZORULÓK
A korábbi évekhez hasonlóan a képviselô-testület ismét élt a
szociális tûzifa pályázati lehetôséggel, hogy a rászorulókat,
egyedül élô idôs embereket fenyegetô veszélyhelyzet megelôzésére
segítséget tudjon nyújtani a téli idôszakban.

A

Belügyminisztérium döntése
alapján önkormányzatunk részére 1.475.740 forint összegû vissza nem térítendô támogatás
került jóváhagyásra, melyet 83 erdei
m3 keménylombos tûzifa vásárlására használhat fel településünk.
A tûzifa támogatás iránti kérelmeket
az erre rendszeresített nyomtatványon a
Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani 2017. január 15. napjáig (a határidô jogvesztô).
A természetbeni juttatást a rendszeres
szociális segélyben, vagy foglalkoztatást
helyettesítô támogatásban, vagy idôs-

korúak járadékában, vagy lakásfenntartási támogatásban részesülô lakos, ill.
halmozottan hátrányos helyzetû gyermeket nevelô család kérheti, valamint
az a nyáregyházi állandó lakóhellyel
rendelkezô személy, akinek családjában
az egy fôre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
összegét. Az igények kielégítésének
sorrendje megegyezik a felsorolás sorrendjével.
A beérkezett kérelmek teljesítése
a rendelkezésre álló keret erejéig
történhet, elbírálásuk a Humán Bizottság hatáskörébe tartozik.

A tûzifa támogatás mértéke
háztartásonként 1 m3 tûzifa,
mely ± 5 % elfogadott tûréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú,
5-35 cm átmérôjû tûzifaként
kerül biztosításra.
Bízunk abban, hogy a támogatás
hozzájárul a szociálisan rászorulók háztartásaiban a téli fûtési problémák enyhítéséhez.
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Új törvény a kéményseprés gyakorlatában
Több év statisztikai adatai azt mutatják, hogy
országos átlagban minden negyedik tûzeset és a
szén-monoxid-mérgezéses balesetek számottevô része
visszavezethetô az égéstermék-elvezetôk, kéménybekötések és tüzelôberendezések valamilyen meghibásodására vagy a kéménykotrás elmaradására.
Az új törvény és annak végrehajtási rendeletei éppen
az ilyen esetek megelôzését célozzák.

Á

rtalmuk elsôsorban a vérszíváskor a
szervezetbe jutó anyagok miatt kialakuló viszketés és ennek következményeként a vakarózás, amely felsebzi a bôrt és így másodlagos bôrgyulladáshoz vezethet.

A

törvény pontosan meghatározza, mely kéményseprési feladatokat kell a sormunka keretében ellátni. A kéményseprô a jövôben az ön biztonsági, környezetvédelmi és energetikai szakértôje lesz. Ellenôrzi az ingatlanhoz tartozó kémény vagy
kémények – a teljes füstelvezetô-rendszer – és a hozzátartozó összekötôelemek mûszaki és biztonsági állapotát, tömörségét, átjárhatóságát, tisztaságát, a tisztítóajtó záródását. Ha szükséges, a tisztítást
azonnal elvégzi. A tevékenység fontos eleme, hogy a szakember ellenôrzi, nem áramlik-e vissza a szén-monoxid, valamint felméri a
helyiségek légáramlási viszonyait módosító egyéb tényezôket.
Alapesetben minden égéstermék-elvezetôt évi egy alkalommal
ellenôriz a kéményseprô. Ez alól a gáznemû anyaggal üzemelô és
a zárt égésterû tüzelôberendezésekhez tartozó kémények képeznek kivételt – ezek esetében kétévente egyszer kell az ellenôrzést
elvégezni, továbbá az idôlegesen használt ingatlanok, amennyiben azok nem társasházban vagy lakásszövetkezetben találhatóak
– ezek esetében az ellenôrzést négyévente kell elvégezni.
A törvény lehetôséget ad a kéményseprônek, hogy amennyiben az égéstermék-elvezetô mûszaki állapota miatt azt szakmai-

lag szükségesnek ítéli meg, több ellenôrzést írjon elô. A sormunkák kiírásától eltérô, gyakoribb kéményellenôrzést megrendelés
útján és költségtérítés ellenében az ügyfél is kezdeményezheti.
Az égéstermék-elvezetôhöz kapcsolódó – különösen az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztetô – hibák megállapítása a kéményseprô feladata. Ilyen esetben a kéményseprô megtiltja az
égéstermék-elvezetô használatát a hiba kijavításáig, egyéb esetekben a hiba elhárítását a következô ellenôrzésig elôírja.
Az ingatlan használója az ellenôrzés során köteles a kéményseprôipari szerv képviselôjének megadni az ingatlan címadatait,
személyes, valamint az ingatlanba bejelentett gazdálkodó szervezet adatait.
A kéményseprô az életünk védelméért és a környezetünkért
dolgozik. Az ellenôrzések alkalmával napi munkáját végzi. Segítse ôt ebben és akkor „szerencsét hoz”!

A TÉLI TÜZELÉS VESZÉLYEI
Október 15-ével megkezdôdött a hivatalos fûtési szezon.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hûvösebb idô
beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként
felfûtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes
tüzelésû kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna
gondot, ha mindenki a megfelelô karbantartást követôen
és rendeltetésszerûen alkalmazná ezen eszközöket.

F

elrobbant egy vegyes tüzelésû kazán egy család ház pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában,
szeptember 22-én kora délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó két ember a kiáramló forró víz miatt
égési sérüléseket szenvedett, ôket a
mentôk kórházba szállították. A ceglédi
hivatásos tûzoltók a helyiséget átvizsgálták – abban kár nem keletkezett –, valamint a még izzó parazsat a kazánból eltávolították.” Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran olvashatunk, hallhatunk a
különbözô médiumokban. A káresemények megelôzése érdekében nem árt, ha

„
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A fejtetvesség elleni védekezés
gyermekközösségekben

tudjuk, hogy miért következhetnek be a
robbanások, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a baj ne következzen be.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelôen üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a mûszaki állapotuk sem a legmegfelelôbb, és
gyakran túlfûtik a szerkezeteket, ami már
nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, mint
például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll a keringetô szivattyú.

A modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást
szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó és megfelelô üzemi nyomást.
Fontos, hogy minden begyújtás
elôtt gyôzôdjön meg arról, hogy
• a tüzeléstechnikai berendezés és a fûtési rendszer az elôírt mértékig fel legyen töltve vízzel,
• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró
szerelvények, nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelô állásban legyenek,
• szivattyús fûtés esetén gyôzôdjön meg
a szivattyú zavartalan mûködésérôl és
megfelelô áramellátásáról,
• ellenôrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebbôl eredô fokozott mértékû korrózió elkerülése érdekében.
A robbanásokat többnyire emberi
mulasztás okozza, így a balesetek
megelôzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvetô
szabályok betartására!

A fejtetû szürke-világossárga kültakarójú, vérrel teleszívott állapotban piros, késôbb feketés színû, 2,5-4,5 mm nagyságú, ovális alakú rovar. Petéit (serkéit)
erôs cementanyaggal, szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke
rendszerint a halánték- és tarkótájon található, túlnyomó többségük a hajszálak
eredési helyétôl számított elsô 6 mm-es
szakaszon helyezkedik el. A 2 mm-nél rövidebb haj alkalmatlan a fejtetû megtelepedésére. Általában egy-egy fejen – az
elhanyagolt állapotú tetvesség kivételével
– ritkán van 5-10 db kifejlett tetûnél
több.
A fejtetû elsôsorban közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy
játék közben a gyerekek feje egymáshoz
ér. Egyik személyrôl a másikra közösen
használt tárgyakkal (pl. sapkával, fésûvel,
hajkefével) is átvihetô. Nem csak a gyermekközösségekben, hanem a családtagok között is könnyen terjedhetnek.
A terjedési mechanizmus ismerete a
célzott és hatékony védekezés elengedhetetlen feltétele!
Fejtetvesség gyanúja esetén célzott felderítést kell végezni a haj átvizsgálásával. Rendkívül fontos, hogy a
vizsgálat kellôen alapos legyen, mivel az
esetek jelentôs részében csak néhány tetûegyed van jelen a hajzatban. A serkét a
fehér és piszkossárga közötti szín jellemzi, míg az élô tetvek színe – a fogyasztott
vértáplálék mennyiségétôl függôen – a világossárga és a sötétbordó között változhat. Gyakorlatlan vizsgáló számára a serkék és a hajban található korpa egymástól való elkülönítése gondot okozhat,
azonban a serke eltávolítása mindig sokkal nehezebb, mint a korpadaraboké.
A szûrôvizsgálat menete a következô:
A hajból távolítsunk el mindent (pl. hajgumit, hajcsatot, hajráfot stb.), ami a kifésülést zavarhatja. A hajat lazán szét kell

Célszerû a tetûirtó szert a következô hajmosásig a hajon tartani.
Hajmosással, egyszeri kezeléssel
használható szerek:
Az erre alkalmas tetûirtó készítmények
(pl. NIX, NOVOPED) alkalmazási módja
eltérô.

A fejtetvesség leggyakrabban a különbözô
gyermekközösségekben
(elsôsorban az óvodákban
és általános iskolákban)
fordul elô, világszerte.
Leginkább a 3-12 éves
korosztály érintett.
bontani és elsôsorban a fülek körüli területet, valamint a tarkótájat kell átvizsgálni. A vizsgálatot megfelelô világítás mellett, nagyító segítségével végezzük. Használjunk sûrû fogazatú (0,2-0,3 cm fogtávolságú) fésût, azzal ugyanis biztosabban
azonosítható a fertôzöttség a pusztán
szabad szemmel történô vizsgálathoz képest. A sûrûfésû használatát megkönynyíti, ha a haj enyhén nedves.
Irtás:
Az elpusztításukra alkalmas szerek a
gyógyszertárban, esetleg a drogériákban
vásárolhatók meg. Az irtószert minden
esetben a címkén lévô használati utasítás szerint, nagy gondossággal alkalmazzuk! A címkén feltüntetett hatás kizárólag
az Országos Tisztifôorvosi Hivatal által engedélyezett, OTH engedélyszámmal ellátott, az Országos Epidemiológai Központ
által hatástani szempontból bevizsgált tetûirtó szerek esetén garantálható.
Hajmosás nélküli, egyszeri kezeléssel használható szer:
Erre a PEDEX tetûirtó hajszesz alkalmas, amivel a hajas fejbôrt és a hajat
gondosan át kell nedvesíteni. A felvitt készítményt megszáradásig (kb. 5-15 perc)
hagyjuk a hajon. A behatási idô alatt a
mozgó tetvek és a serkék is elpusztulnak.

Hajmosással, többszöri kezeléssel
használható szer:
A PARASIDOSE tetûirtó sampon használatával a tetûmentesség kizárólag
többszöri hajmosással biztosítható, ezért
a kezelést legalább három alkalommal el
kell végezni.
A tetûirtó szeres kezeléstôl elpusztult
serkéket a gyermek hajáról ecetbe mártott sûrûfésûvel távolítsuk el, vagy egyszerûen vágjuk le a hajszálat. A fésûn,
kefén található fejtetvek néhány perces
forró vízbe mártással, a ruhanemûn (pl.
sapkán) ill. ágynemûben levôk pedig
rendszeres mosással pusztíthatók el.
A megelôzés leghatékonyabb tényezôje a szülôi gondoskodás! Gyakran magunk sem vesszük észre, ha a
gyermek az óvodából, az iskolából vagy a
nyári táborból tetvesen érkezik vissza. Ha
viszont nem figyelünk fel arra, hogy gyermekünk gyakran vakarja a fejét, otthon
nem fordítunk kellô gondot a rendszeres
hajápolásra, a hajmosásra és fésülésre,
úgy a hajra került fejtetû könnyen és
gyorsan elszaporodhat. Ezért a gyermek
tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenôrzése nagyon fontos!
A védônô rendszeres idôközönként ellenôrzi a fejtetvességet, szükség esetén
az elsô kezelést is elvégzi, azonban a
gyermek kikezelése a szülôk feladata
és kötelessége!
Amennyiben az ellenôrzô vizsgálatok során a védônô a gyermek hajában ismételten tetût vagy serkét talál, közegészségügyi érdekbôl a kiszûrt gyermeket név szerint köteles
jelenteni az illetékes kistérségi intézetnek, amely a gyermek környezetére (családtagjaira, stb.) is kiterjedô
vizsgálatot végez.
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

SEGÍTÜNK, HA BAJBAN VAN!
TÁJÉKOZTATÓ a Monor és Térsége Integrált Családés Gyermekjóléti Központ és Szolgálat mûködésérôl
Az elmúlt idôszakban átalakult a családsegítô- és gyermekjóléti
szolgálatok feladatellátása. Összevonták a szolgálatok feladatait,
valamint két szintûvé vált a rendszer.

E

z azt jelenti, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatok
– amelyeket minden település köteles mûködtetni – ellátják a korábbi családsegítô szolgálatok és gyermekjóléti
szolgálatok alapellátásban végzett feladatait, míg a második szinten megjelentek a járás székhelyeken mûködô család- és
gyermekjóléti központok, amelyek a gyámhatósági eljárásokban érintett ügyekkel és olyan speciális szolgáltatásokkal foglalkoznak, amelyeket korábban a nagy városokban mûködô gyermekjóléti központok láttak el.
A Monori Járás tekintetében a Család- és Gyermekjóléti
Központ Monoron a Dobó utca. 6 szám alatt mûködik.
Telefon/Fax: +36 (29) 411-037,
E-mail: monorcsagyejokp@gmail.com

A Csa lád se gí tô Szol gá lat Nyár egy há zán az Ady
Endre út 1/A szám alatt az Idôsek Napközi Otthonában
mûködik.
Gondozónô: Szöllôsy Attiláné (Ibolya)
Telefon: +36 (30) 631-9383,
E-mail: gyejo.nyhaza@gmail.com
Ügyfélfogadás: Hétfôn és Szerdán 9-12 valamint 13-16 óráig.
A Családsegítô Szolgálat célja:
A település területén élô szociális és mentálhigiénés problémák
miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megôrzése, az ilyen
helyzethez vezetô okok megelôzése, valamint a krízishelyzet
megszüntetésének elôsegítése.
A Családsegítô Szolgálat családgondozói feladatokat lát
el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységeket végez. Errôl a tevékenységrôl jogszabályban meghatározott forgalmi naplóban és esetnaplóban dokumentációt végez.

•
•
•
•
•
•
•

A Családsegítô Szolgálat szolgáltatásai:
információnyújtás
hivatalos ügyek intézésének segítése
segítô beavatkozás krízishelyzetekben
életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése
egyének, családok kapcsolatkészségének javítása
családkonzultáció végzése, ennek megszervezése
csoportok, klubok szervezése, vezetése

A Családsegítô Szolgálat feladatai:
• Szociális és egyéb információs adatokat gyûjt az ellátást igénybe vevô megfelelô tájékoztatása érdekében.
• Tájékoztatást ad a lehetséges ellátások (szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási) formáiról, a hozzájutás lehetôségeirôl.
• Pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez.
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• Programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, adományosztás,
stb.) a mûködési területén élô lakosság számára.
• Segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének
javításához.
• Segíti speciális támogató, önsegítô csoportok szervezését,
mûködtetését.
• Alapfeladatain túl egyéb speciális szolgáltatásokat nyújt
(pl.: munkakeresési klub, ahonnan ingyen tud bárki telefonálni állásügyben; segítség önéletrajz készítésben, stb.).
A monori központ által nyújtott speciális szolgáltatások:
Felügyelt kapcsolattartás megvalósítása: A Bíróság és
Járási Gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartási ügyekben a
járásban élô ügyfelek számára helyet és szakembert biztosítunk a kapcsolattartás idejére. Helyszínei: monori központ
(szombat délelôtt), pilisi szolgálat telephelye (péntek délután) és
a gyömrôi szolgálat telephelye (péntek délután).
Telefonos készenléti szolgálat mûködtetése: Felmerülô
krízisek megoldásához nyújt segítséget, információt és elérhetôséget krízisben lévô személy részére, hogy problémájával mely
szolgáltatóhoz fordulhat. Az egész járásra vonatkozóan mûködik,
munkaidôn kívül is. Tel.: +36 (30) 663-2580.
Pszichológiai segítségnyújtás: A monori központban keddi
napokon délután 14-tôl 18 óráig, valamint a gyömrôi szolgálatnál mûködik ez az ellátási forma. Feladata elsôsorban jellemzés
készítése, családsegítôk munkájának segítése, szükséges ellátási javaslat megtétele. A szolgáltatást elôzetes egyeztetés alapján lehet
igénybe venni.
Ingyenes jogi segítségnyújtás: Jogi kérdésekben ad tájékoztatást Dr. Nagy Anna ügyvédnô (képviseletet nem vállal). Felkereshetô a monori központban szerdánként délután 15-tôl 18 óráig.
Családkonzultáció: A családban jelentkezô mûködési zavarok kezelésére szolgál. A családi krízis kezelése minden családtag
bevonásával történik. A monori központban mûködik csütörtök
délutánonként, elôzetes egyeztetés alapján.
Ha környezetében olyan élethelyzetet (bántalmazás, szociális problémák, krízishelyzet, stb.) tapasztal, melynek
megszüntetésében (javításában) a fenti szolgáltatások megoldást jelenthetnek, keresse fel gondozónônket, és kérje a
Család- és Gyermekjóléti Központ ill. Szolgálat segítségét!

ÉS

MONOR ÉS TÉRSÉGE INTEGRÁLT CSALÁDGYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS SZOLGÁLAT

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata és Képviselô-testülete nagy szeretettel
vár mindenkit a Szenteste elôtti utolsó szombaton az általános iskola elôtti parkba,
hogy a Karácsonyt megelôzô várakozás idôszakában együtt ünnepeljünk!
Vendégeinket 11 órától karácsonyi vásárral, meleg teával és forralt borral,
ünnepi hangulatban várjuk.
Szeretnénk, ha ezt a napot a nyugodt, békés töltekezés, az együtt eltöltött
meghitt pillanatok és közös beszélgetések határoznák meg. Ebben a szellemben,
és egy közös estebéd elfogyasztásával kívánjuk lezárni a 2016-os esztendôt.

DÉLUTÁNI ÜNNEPI MÛSOR:
15.00 Dinnyés József (zeneszerzô, énekes) „Balladás Baranyi” címû
zenés elôadása a Kovács István Mûvelôdési Házban
A rendezvényen részt vesz Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas író-költô, községünk díszpolgára.
15.40 Beszélgetés a mûvésszel, a szerzôvel és az elôadókkal
16.00 Adventi gyertyagyújtás az általános iskolánál, majd
ünnepi mûsort adnak
a Nyáry Pál Általános Iskola diákjai,
a Napsugár Óvoda gyermekei,
a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub tagjai,
a zeneiskola és az énekkar tanulói, valamint
a Hagyományôrzô Szeretetcsoport tagjai.
17.30 Adventi közös estebéd
Kisbuszos szolgáltatásunkat minden lakosunk ingyenesen igénybe veheti.
Indulási idôpontok Felsônyáregyházáról (Szentimretelep érintésével): 11.00 és 14.00 óra
Visszaút a Nyáry Pál Általános Iskola elôl: 13.45 és 19.00 órakor
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Újév, Fruzsina
Ábel
Benjámin, Genovéva
Leóna, Titusz
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Lóránd, Lóránt
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Márió, Sára
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Artúr, Vince
Rajmund, Zelma
Timót
Pál
Paula, Vanda
Angelika
Karola, Károly
Adél
Martina
Gerda, Marcella
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Annamária, Tihamér
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Lili, Nóra
Dalma, Izabella
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Elek, Endre
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kincső, Kinga
Jakab, Kristóf
Anikó, Anna
Liliána, Olga
Szabolcs
Flóra, Márta
Judit, Xénia
Oszkár
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Ignác
Aida, Karolina
Balázs
Csenge, Ráhel
Ágota, Ingrid
Dóra, Dorottya
Rómeó, Tódor
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Georgina, Kolos
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Elemér
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
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Boglárka
Lehel
Hermina
Dominika, Domonkos
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Tiborc, Zsuzsanna
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
Az államalapítás
ünnepe, István
Hajna, Sámuel
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Bella, Erika
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Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Inez, Leonóra
Tamás
Zoltán
Fanni, Franciska
Ildikó
Szilárd
Gergely
Ajtony, Krisztián
Matild
Nemzeti ünnep,
Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Ede, Sándor
Bánk, József
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád
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Egon, Egyed
Dorina, Rebeka
Hilda
Rozália
Lőrinc, Viktor
Zakariás
Regina
Adrienn, Mária
Ádám
Hunor, Nikolett
Teodóra
Mária
Kornél
Roxána, Szeréna
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Pál
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

ÁPRILIS

2017
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal
Nyáry Pál út 37., Tel.: (29) 690-180
Polgármester: Mészáros Sándor
Web: www.nyaregyhaza.hu
E-mail: hivatal@nyaregyhaza.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:		
14.00 – 18.00
Kedd:		
08.00 – 12.00
Szerda:		
08.00 – 12.00
		
14.00 – 16.00
Csütörtök:
08.00 – 12.00
Községi Könyvtár Nyáregyháza
Nyáry Pál út 20., Tel.: (29) 490-056
Könyvtáros: Vecserek Ibolya
E-mail: konyvtar@nyaregyhaza.hu
Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I.
Nyáry Pál út 20., Tel.: (29) 490-017
Igazgató: Kemenár Lászlóné
Web: www.iskola.nyaregyhaza.hu
E-mail: iskola@nyaregyhaza.hu
Nyáregyházi Napsugár Óvoda
Ady Endre út 1/A., Tel.: (29) 490-015
Óvodavezető: Kovácsné Maszel Anna
Web: www.ovoda.nyaregyhaza.hu
E-mail: ovoda@nyaregyhaza.hu
Napsugár Óvoda Tagintézménye
Jókai út 1., Tel.: (29) 490-209
Vezető: Szegedi Károlyné
E-mail: tagovoda@nyaregyhaza.hu
Körzeti háziorvosi rendelő
Ady Endre út 1., Tel.: (29) 490-016
Dr. Farkas László
Hétfő, Szerda:
Kedd:		
Csütörtök:
Péntek:

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
08.00 – 11.00

Dr. Farkas Gábor
Hétfő:		
14.30 – 16.45
Kedd, Csütörtök: 08.00 – 10.00
Péntek:
12.30 – 14.00
Orvosi rendelő – Felsőnyáregyháza
Lázár út 20., Tel.: (29) 490-030
Dr. Farkas Gábor
Hétfő:		
12.30 – 14.15
Kedd, Csütörtök: 10.15 – 12.00
Szerda:		
14.00 – 16.00
Péntek:
11.00 – 12.00

Orvosi ügyelet
Pilis, Rákóczi u. 40.
Tel.: (29) 490-016; (29) 496-011
Elérhető:
Hétköznap: 16.00 – 08.00 és
Péntek:
14.00 – Hétfő: 08.00
Gyermekorvos
Nyáry Pál út 39.
Dr. Hajduhegyi Ágnes
Tel.: (29) 490-935; (30) 349-6370
Felsőnyáregyháza: (29) 490-030
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Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Bíborka, Vilmos
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Nagypéntek, Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Húsvét, Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

Védőnő
Nyáry Pál út 39.
Lajáné Kuris Loretta
Tel.: (29) 490-787; (30) 512-2065
Felsőnyáregyháza: (29) 490-030
E-mail: vedono@nyaregyhaza.hu
Fogorvos
Ady Endre út 1.
Dr. Fáber Noémi
Tel.: (29) 490-423
Ellátás előzetes bejelentkezés alapján.
Kulcs Patika
Diófasor út 11., Tel.: (29) 490-003
Gyógyszerész: Dr. Gruber Csaba
E-mail: diofapatika@freemail.hu
Nyitva tartás:
H, K, Cs, P:
08.00 – 17.00
Szerda:		
08.00 – 12.00
Állatorvos
Petőfi Sándor út 7., Tel.: (70) 317-1035
Dr. Tamáska István
Hétfő - Péntek:
08.00 – 09.00
		
18.00 – 20.00
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Dózsa György út 1. – tűzoltó szertár
Elnök: Fekete Máté
Tel.: (20) 415-1234
Körzeti megbízott
Dózsa György út 1. – tűzoltó szertár
Mészáros Pál:
(20) 489-6738
Fogadó óra minden páros héten
Csütörtökön:
08.00 – 10.00
Pilisi Rendőrőrs
Parancsnok: Kerepeszki Ferenc
Tel.: (29) 498-128 (hivatali időben)
Járőrautó: (20) 771-0411 (0-24 óráig)
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Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Ede, Kálmán
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Nemzeti ünnep,
Gyöngyi
Salamon
Bianka, Blanka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

MÁJUS
1 H A munka ünnepe,
Fülöp, Jakab
2 K Zsigmond
3 Sz Irma, Tímea
4 Cs Flórián, Mónika
5 P Adrián, Györgyi
6 Sz Frida, Ivett
7 V Gizella
8 H Mihály
9 K Gergely
10 Sz Ármin, Pálma
11 Cs Ferenc
12 P Pongrác
13 Sz Imola, Szervác
14 V Bonifác
15 H Szonja, Zsófia
16 K Botond, Mózes
17 Sz Paszkál
18 Cs Alexandra, Erik
19 P Ivó, Milán
20 Sz Bernát, Felícia
21 V Konstantin
22 H Júlia, Rita
23 K Dezső
24 Sz Eliza, Eszter
25 Cs Orbán
26 P Evelin, Fülöp
27 Sz Hella
28 V Csanád, Emil
29 H Magdolna
30 K Janka, Zsanett
31 Sz Angéla, Petronella
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NOVEMBER
1 Sz Mindenszentek,
Marianna
2 Cs Achilles
3 P Győző
4 Sz Károly
5 V Imre
6 H Lénárd
7 K Rezső
8 Sz Zsombor
9 Cs Tivadar
10 P Réka
11 Sz Márton
12 V Jónás, Renátó
13 H Szilvia
14 K Aliz
15 Sz Albert, Lipót
16 Cs Ödön
17 P Gergő, Hortenzia
18 Sz Jenő
19 V Erzsébet
20 H Jolán
21 K Olivér
22 Sz Cecília
23 Cs Kelemen, Klementina
24 P Emma
25 Sz Katalin
26 V Virág
27 H Virgil
28 K Stefánia
29 Sz Taksony
30 Cs Andor, András
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Tünde
Anita, Kármen
Klotild
Bulcsú
Pünkösd, Fatime
Cintia, Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Gréta, Margit
Barnabás
Villő
Anett, Antal
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Alida, Laura
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Irén, Levente
Péter, Pál
Pál
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Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Barbara, Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Aletta, Etelka
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János
Kamilla
Tamara, Tamás
Dávid
Szilveszter

ÓVODAI ÉLET

ÓVODAI ÉLET

Változások a nyáregyházi Napsugár óvodában

TEVÉKENY ÉVKEZDÉS A TAGÓVODÁBAN

Kedves Olvasók!

„Ôszbe csavarodott a természet feje, dérré vált a harmat, hull a fák levele…”

Amint azt a Nyárfalevél elôzô számában olvashatták, Nyáregyháza Nagyközség
Képviselô-testülete engem bízott meg az óvodavezetôi feladatok ellátásával.

E

ngedjék meg, hogy néhány
mondatban bemutatkozzam:
Születésemtôl fogva Nyáregyházán lakom, itt töltöttem gyermekkoromat, itt jártam óvodába és
általános iskolai tanulmányaimat is
itt folytattam. Szeretettel gondolok
vissza az óvónénikre, tanítóimra,
akik megszerettették velem a pedagógus pályát, és szilárd alapokkal
elindítottak ezen az úton. BüszkeKovácsné Maszel Anna
séggel tölt el, hogy Édesanyámat is
közéjük sorolhatom, hiszen több mint negyven évig volt az iskola tanítója, és azóta is rengeteg tapasztalatát osztja meg velem.
Az óvónôi szakközépiskolai képesítésemet 1979-ben szereztem Nagykôrösön, majd ezt követôen Pilisen dolgoztam.
1983-ban kerültem Felsônyáregyházára, a Leiden kastélyba.
Túlzás nélkül mondhatom, hogy életem legszebb éveit töltöttem
itt. A kastély a településtôl 800 m-re helyezkedik el, és erdô veszi körül. Belsô elosztását tekintve családi házhoz hasonlított,
egy csoportszobával, konyhával, mosdóval. Ahogy kiléptünk az
ajtón, feltárult elôttünk a csodálatos erdô, a hatalmas tölgy és
gesztenyefák az udvaron, és a fenyôfa, melyet Leiden Károly
kisfia születésekor ültetett. Ebben az ideális környezetben neveltük az akkori óvodásokat Marika óvónénivel, Esztike dajka
nénivel és Esztike konyhás nénivel egyetértésben.
A kastély olyan nagy volt, hogy az óvodán kívül iskola is mûködött. Két osztályteremben 1-4. osztályos gyerekeknek is otthont adott, akiket egy monorierdei házaspár tanított. A két pedagógussal napi kapcsolatban voltunk és olyan jó viszonyt alakítottunk ki, hogy saját gyermekemet is ide írattam.
1997-ben jelentkeztem a Budapesti Tanítóképzô Fôiskola
óvodapedagógus szak esti tagozatára, melynek köszönhetôen
meglévô ismereteim felfrissültek és újakkal gazdagodtak.
Gyermekvédelmi felelôsként munkám fontos része volt a városból kiköltözô családok beilleszkedésének segítése, kiközösítésének megakadályozása. Mindig szem elôtt tartottam a családokkal való pozitív kapcsolat kialakítását és fenntartását.
A kastély állaga az idôk folyamán megromlott, az önkormányzat új, két csoportos óvodát épített Felsônyáregyháza központjában, ahol már tagóvoda vezetôként dolgoztam egészen mostanáig.
A vezetô óvodapedagógus képzôt 2006-ban végeztem el az
Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Tanító- és Óvóképzô Fôiskolai Kar vezetô óvodapedagógus tagozatán, mely alapot adott
ahhoz, hogy a körülöttünk lévô változásokhoz hogyan tudjunk alkalmazkodni, miként tudjunk megújulni, ismereteinket folyamatosan bôvíteni.
Köszönetet mondok családom tagjainak, akik lehetôvé tették
számomra, hogy zavartalanul tanulhassak, és érdemben fel tudjak készülni diplomáim megszerzésére.
Az új óvoda arculata, hangulata más volt, eleinte egy, majd –
a gyermekek számának folyamatos emelkedése miatt – két
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csoporttal mûködött. Ezáltal a dolgozók száma is 6-ra emelkedett. Az évek folyamán sok eszközt vásároltunk, az udvarra fákat ültettünk, kinti játékokat telepítettünk melyeket papír, pet
palack, elektronikai hulladék, és vasgyûjtésbôl, pályázatból,
fenntartói támogatásból, valamint szülôi segítségbôl finanszíroztunk.
Kollégáimmal olyan nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes
légkört alakítottunk ki, melyben felnôtt és gyermek egyaránt jól
érezte magát.
2014-ben elkészítettem és feltöltöttem portfóliómat az Oktatási Hivatal informatikai rendszerébe, ezután ideiglenes Pedagógus II. besorolást kaptam. Úgy tartottam illendônek, hogy jelentkezzem a minôsítésre, melyre 2015. novemberében került
sor, eredményem: 100%-ban megfelelt. Számomra ez elismerése annak, hogy munkámat eddig legjobb tudásom szerint
végeztem.
Azt ígérték, hogy a minôsítés után kicsit „hátra dôlhetek”,
azonban másképp hozta az élet. Eddig Felsônyáregyházán kis
családom volt, most lett egy nagy családom. Az intézményi innováció sok lehetôséget nyújt egy vezetô számára. Ötletek
akadnak szép számmal, melyeket a kollégákkal és a szülôkkel
közösen szeretnék megvalósítani.
Ami még nagyon fontos számomra, az a társintézményekkel
való kapcsolattartás javítása.
A vezetô helyettesek személyében
is változás történt: a központi óvodában Kleineisel Judit óvodapedagógus-fejlesztôpedagógus, a tagóvodában Szegedi Károlyné óvodapedagógus vállalta el az ezzel járó feladatokat.
Az intézmény alapító okiratában a
fenntartó meghatározta a csoportonkénti felvehetô gyermekek számát,
mely 20 fô. A felvett gyermekek száKleineisel Judit
ma: a központi óvodában 80 fô, a
tagóvodában 30 fô. A nevelési év folyamán 3. évüket betöltött
gyermekek felvétele kötelezô, Nyáregyházán természetesen abba az épületbe, amelyikbe a szülôk a gyermek intézménybe való eljuttatását meg tudják
oldani.
Munkámat már eddig is mindenki lelkiismeretesen segítette, amit nagyon
köszönök.
Kérem a szülôket, ha bármilyen
problémájuk van, bátran forduljanak
hozzám, lehetôség szerint igyekszem
Szegedi Károlyné
megoldást találni rá.
Köszönöm a figyelmüket!

KOVÁCSNÉ MASZEL ANNA I ÓVODAVEZETÔ

M

int minden évben, az óvodánkban már augusztusban
elkezdôdött a készülôdés a
gyerekek szeptemberi fogadására. Udvarrendezéssel, lomtalanítással, nagytakarítással, iratrendezéssel, a csoportszobák elôkészítésével szerettük volna a
lehetô legjobb és legbiztonságosabb feltételeket megteremteni a gyerekeknek.
Ezúton is köszönjük az Önkormányzat
gyors és hatékony segítségét az általunk
kért karbantartási és javítási munkák elvégzésében.
Intézményünkben a beszoktatás idôszaka zökkenômentesen zajlott. A szülôkkel való kölcsönös elfogadásnak,
bizalomnak és együttmûködésnek, valamint a „régi” óvodásaink kedves támogatásának köszönhetôen az új óvodások
egy-két héten belül otthon érezték magukat nálunk.
A szeptember 21-én megtartott összevont szülôi értekezlet alkalmával bemutattuk az új óvodavezetôt, Kovácsné
Maszel Annát, a tagóvoda új vezetôjét,
Szegedi Károlynét és a Süni csoport új
óvodapedagógusát, Bunta Zsófiát, majd
ismertettük a nevelési évre tervezett tevékenységeket, programokat, tudnivalókat és megválasztottuk a Szülôi Közösség tagjait.
Ez utóbbiak szervezésével és aktív közremûködésével szeptember 28-29-én
jótékonysági vásárt tartottunk, melynek bevételébôl focikapukat és más
mozgásfejlesztô játékeszközöket vásá-

roltunk az óvoda udvarára. Egy kedves szülôi felajánlás eredményeképpen
pedig kerékpárpálya és
gyalogátkelôhely felfestésére került sor az udvar lebetonozott részén. Mindez remek lehetôséget teremt a gyermekek számára
a közlekedési szabályok
megismeréséhez és gyakorlásához.
Vass Marcsi katolikus
hitoktató jóvoltából szeptember közepén KARITASZ adomány kiosztása
történt az intézményünkben. Az óvodás
gyermekek családjai nevében hálásan
köszönjük a segítséget!
Október 8-án a Szülôi Közösséggel
karöltve társadalmi munkát szerveztünk
intézményünkben. Célunk az óvoda udvar esztétikusabbá és biztonságosabbá tétele volt. Nagy örömünkre, az óvoda
dolgozói és a SZK képviselôi mellett számos szülô és nagyszülô is részt vett a kezdeményezésben, ugyanakkor az idôjárás
is kegyes volt hozzánk. Köszönjük a lelkes és szorgalmas munkáját a következôknek: Bartha Attila és Kutrucz Eleonóra, id. Báder László és Báder László,
Bicskei Csilla, Nagy Éva és Nagy László,
Sípos Tímea, Szalay Brigitta, Kondor
Éva, Szabó Zoltán és Bartha Andrea.
Óvodánk egy sikeres pályázatot követôen virághagymákat kapott egy cégtôl,
melyeket még az ôsz folyamán a gyerekkel együtt
fogunk elültetni az óvoda
kertjében, ezzel is szebbé,
barátságosabbá téve környezetünket.
Pedagógiai programunk
egyik kiemelt célja a környezettudatos magatartás
megalapozása, ennek szerves részeként – Madárbarát Óvoda lévén –, szeptembertôl folytattuk madárgondozó tevékenységünket az óvoda udvarán.

Az október 4-én tartott Állatok Világnapja alkalmából pedig a felelôs állattartásra, az állati élet tiszteletére helyzetük
a hangsúlyt.
Október 11-én óvodásainkkal a szegedi
Grimbusz színtársulat „Hetet egy csapásra” címû elôadását tekintettünk meg a
Dánszentmiklósi Mûvelôdési Házban.
A gyerekek nagyon élvezték és napokkal
késôbb is emlegették az igazán színvonalas, szórakoztató és – nem utolsó sorban –
a szülôk számára megfizethetô élményt.
Következô nagyobb szabású eseményünk
egy családi rendezvény, december 2-án,
a Vasúttörténeti Parkban megrendezésre
kerülô, „Télapó Expressz” program.
Az idén is folytatódik az elektromos
hulladékok gyûjtése. Köszönjük a szülôk
és a lakosság eddigi segítségét, ugyanakkor továbbra is várjuk az óvoda nyitvatartási idejében a használaton kívüli
elektromos berendezéseket, eszközöket!
Október 13-án a Süni és a Pillangó csoportos gyerekek „Dömötörözô” dramatikus játékot adtak elô az óvodában. A néphagyományoknak megfelelôen juhászoknak, báránykáknak beöltözve, vidáman
szavalták a versikéket, rigmusokat; nótáztak vagy éppen botos táncot jártak a „tûzhely” körül.
Szeretnénk még jó néhány színes és érdekes tevékenységet felkínálni óvodás
gyermekeinknek, ezek egyike egy kirándulás szervezése a Pótharaszti Sétaerdôbe.
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Határtalanul 2016/2017 – Erdélyi kirándulás
A 2016/2017-es tanévben iskolánk, a Nyáregyházi Nyáry Pál
Általános Iskola újból, immáron ötödik alkalommal pályázott
sikeresen az Emberi Erôforrások Minisztériuma által kiadott
„Határtalanul” pályázatra. Ennek keretében magyarországi
iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson
vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így
személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

A

Határtalanul program keretében
2010 óta megközelítôleg 100
ezer magyarországi diák vehetett
részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon, 2016-ban a programra
1,9 milliárd forint állt rendelkezésre.
A „Határtalanul” pályázat keretében
875 000 Ft állami támogatás tette lehetôvé, hogy 7. osztályosaink megismerhessék Erdélyt. Kirándulásunkat a nyáregyházi önkormányzat további 250.000
Ft-tal támogatta.
A kirándulás október 3-a és 7-e között valósult meg. Kiemelt idôpont volt
ezen belül október 6-a: a 13 vértanúról
Aradon emlékeztünk meg.
A látottakról bôvebben egy 7. osztályos
diák, Varga Tünde számol be:
Erdélybe Október 3-án indultunk
Nyáregyházáról.
Néhány rövid pihenô után Nagyváradra érkeztünk, ahol megnéztünk a város
néhány nevezetességét: a Püspöki palotát,
a Székesegyházat, Szent László szobrát, a
Kanonok-sort és a nagyváradi várat.
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Kolozsváron láthattuk Mátyás király
szülôházát, majd a Mátyás szobrot és a
Szent Mihály templomot. Gyönyörû
kilátásban volt részünk a Fellegvárról,
ahova jó sok lépcsô vezetett.
Megkoszorúztuk Vasváry Pál emlékmûvét Körösfôn, ugyanitt egy régi zsindelytetôs református templomot láthattunk.
Ezek után, estére a torockói szállásra
mentünk, ahol meleg étellel vártak minket.
Másnap a tordai sóbányát látogattuk
meg, ahol az alsó szint tetszett, itt sok
szórakozási lehetôség volt: óriáskerék,
játszótér. Lenyûgözô volt az egész látvány, az a sok lámpa, hogy minden ki
volt világítva. Szintén ezen a napon látogattuk meg a Tordai-hasadékot, ahol
nagyon kellett vigyáznunk magunkra és
egymásra, mert veszélyes helyeken jártunk. Nekem ez tetszett a legjobban,
mert magasan voltunk és szép volt,
hogy mellettünk egy patak csobog. Estére érkeztünk Csíkkozmásra a Tulipán
panzióba, ahol finom vacsora várt minket. A vacsora után jó lett volna valamilyen közös program és játék a többiekkel, de erre sajnos nem volt lehetôség.

Harmadik napon a Gyilkos-tavat és a
Békás-szorost látogattuk meg, ahol még
havazott is. Sajnos a Hargitára nem mehettünk fel, mert nagy hó hullott és
nem volt eltakarítva, ráadásul az utat felbontották és lezárták. Helyette végigjártuk a Szeltersz völgyét, ahol „bórvízforrást” és rozsdás patakot láthattunk.
Megálltunk a Csíksomlyói búcsú helyszínén is. Este visszatértünk a szállásra,
Csíkkozmásra. Ez az este jobban telt,
mert a többiekkel sokat szórakoztunk.
Csütörtök reggel meglátogattuk a helyi diákokat, a Csíkkozmási Dr. Boga
Alajos Általános Iskolát. Közös órán
vettünk részt a helyi hetedik osztályosokkal, megemlékeztünk és megkoszorúztuk Dr. Boga Alajos emléktábláját.
Sokat beszélgettünk, ismerkedtünk az
ottani hetedikesekkel.
Következô programunk a Szent Annató volt. A második kedvenc helyem ez
lett, mert hihetetlen látványos volt, az
egész tavat jól be lehetett látni.
Az éjszakát Torockói szállásunkon
töltöttük, ahol volt alkalmunk átbeszélni az eddigi élményeinket.
Utolsó napunk már a hazautazásról
szólt, de útközben még sok érdekes helyen álltunk meg: Nagyenyeden, Vajdahunyadon a Hunyadi várnál, Déván és
Aradon. Sokaknak a Vajdahunyadi vár
volt a legérdekesebb. Egy monumentális épület, korhûen berendezve. A királyi lakosztályban igazi udvari muzsikus
teremtett középkori hangulatot a zenéjével.
A Dévai várhoz vezetô utat gyalog
tettük meg, itt szintén veszélyes helyeken jártunk, nagyon kellett vigyáznunk.
Lefele már felvonóval mentünk, sokaknak ez is örök élmény marad.

Kedves Szülôk, Diákok!
Iskolánkban van kijelölt gyermek- és ifjúságvédelmi felelôs, aki az osztályfônökökkel együttmûködésben segít és
tanácsot adhat a nehéz élethelyzetben
lévô diákoknak és szüleiknek a továbblépéshez. Az ô feladata a helyi általános iskola tanulóit érintô gyermekvédelmi ügyek összefogása. Munkájának
fô területei az iskolai teljesítmény-,
magatartás- és/vagy beilleszkedési
problémákkal küzdô gyermekeknek való útmutatás, az iskolát (is) érintô
gyermekvédelmi vonatkozású esetek
felderítése, iskolai esetmegbeszélések
szervezése és a helyi gyermekvédelmi
rendszerrel való aktív kapcsolattartás,
amelybe esettôl függôen (pl. igazolatlan hiányzások, elhanyagolás, veszélyeztetettség, huzamos ideig fennálló
magatartásgondok, súlyos fegyelmi
vétség, stb.) beletartozik az illetékes
hatóságok felé történô jelzés is. Bár
munkájuk szorosan összefügg, az ô
feladatai nem azonosak a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítô feladataival, inkább az iskolai élethez egyértelmûen kapcsolódó problémákkal
foglalkozik. Célunk elsôsorban a segítségnyújtás és iskolánk tanulóinak védelme. Ha úgy érzi, gyermekének
nehézségei vannak iskolánk diákjaként, segítségre lenne szükség,
de nem tudják hová/kihez forduljanak, keressék fel bizalommal gyermek- és ifjúságvédelmi felelôsünket az alábbiak szerint, és megpróbálunk mihamarabb megoldást találni.

A Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelôse:
Péntekné Kövesdi Kata
• Fogadóóra: kedd 12.00-12.45 (tanári
szoba), illetve elôzetes egyeztetés után
egyedi idôpontban.
• E-mail: kata.pentekne@gmail.com
Ha tanítási idôn kívül történik gyermekükkel bármi, ami miatt azonnali segítségre van szükség, az alábbi szervezetek
állnak rendelkezésre:
• Általános segélyhívó: 112
• Mentôk: 104, Tûzoltóság: 105,
Rendôrség: 107
• Körzeti megbízott / iskolarendôr
Mészáros Pál r.törzszászlós
Tel.: +36-20/489-6738,
E-mail: meszarosp@pest.police.hu
• Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat
Ady Endre út 1/A.,
Idôsek Napközi Otthona
Hétfô: 9.00-12.00 és 15.00-18.00,
Szerda: 9.00-12.00 és 13.00-16.00
Szöllôsy Attiláné (Ibolya)
Tel.: +36-30/631-9383
• Gyermekor vos
Dr. Hajduhegyi Ágnes
Tel.: +36-29/490-935,
+36-30/349-6370
• Védônôi Szolgálat
Iskolai fogadóóra: Hétfô: 14.00-15.00
Lajáné Kuris Loretta
Tel.: +36-29/490-787,
+36-30/512-2065,
E-mail: vedono@nyaregyhaza.hu

DÖK NAP

S

Felejthetetlen élményekben volt részünk az öt nap alatt, fájó szívvel váltunk meg Erdélytôl.

zeptember 30-án tartottuk meg szokásos Diák-önkormányzati napunkat, amely 8:00-tól 12:45-ig tartott.
A nap DÖK gyûléssel kezdôdött. Minden osztály kéréseket, kérdéseket intézhetett a vezetôség felé, amelyre Cili néni igyekezett nyomban
válaszolni. Elmondhatták kívánságaikat, észrevételeiket.
Ezután az összes gyerek „üzenetet írt a jövôbe”, azaz leírhatta, mit
szeretne egy év múlva. Ezt borítékoltuk, és jövô ilyenkor kerül csak kibontásra. Akkor derül ki, mi valósult meg a kívánságból.
9:30-tól kezdôdtek a különféle programok. Igyekeztünk minél színesebbé tenni a választékot. Állomásaink: filmvetítés, foci, kézilabda, röplabda, rajz, mocsárjárás, kézmûveskedés, gyöngyfûzés, egy perc és
nyersz, célba-dobás, puzzle, sorversenyek, lovaglás, könyvtárlátogatás,
egészségügyi bemutató, tánc újságpapíron.
A részvételért cukorka volt a jutalom. A gyerekek elfáradva és elégedetten indultak haza. Ezúton szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki segített e nap lebonyolításában. Jövôre is számítunk rájuk!

VARGA TÜNDE I 7. OSZTÁLYOS TANULÓ
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Utolsó megállónk Arad volt, ahol egy
hamburger után a 13 vértanú emlékmûvét kerestük meg. Itt koszorúzással és
fôhajtással emlékeztünk az aradi vértanúkra.

További hasznos információk,
segélyszervezetek elérhetôségei:
• UNICEF általános gyermeksegély
és gyermekjogi weboldal
http://unicef.hu/hova-fordulj-a-bajban/,
http://unicef.hu/gyerekeknek/
• Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
(lelkisegély szolgálat, bármilyen krízis
esetén segítséget nyújt)
Tel.: 116-111, E-mail: info@kekvonal.hu
• Országos Kríziskezelô Információs
Szolgálat
Tel.: +36-80/20-55-20,
E-mail: okit@ncsszi.hu
• Telefontanú (bûncselekmények
bejelentését fogadják)
Tel.: +36-80/555-111
• ESZTER Alapítvány (szexuális erôszak
áldozatainak nyújt segítséget)
Tel.: +36-1/466-9872,
E-mail: info@eszteralapitvany.hu
• Patent Egyesület (nôk és gyermekek
elleni, illetve családon belüli erôszak
áldozatainak nyújt segítséget)
Tel.: +36-70/252-5254,
+36-70/277-6522,
E-mail: jog@patent.org.hu
• NANE Egyesület (nôk és gyermekek
elleni, illetve családon belüli erôszak
áldozatainak nyújt segítséget)
Tel.: +36-80/505-101,
E-mail: info@nane.hu
• Drog-Stop (drogsegély telefonszolgálat)
Tel.: 13-770, +36-80/505-678,
E-mail: drogstop@chello.hu
• Safer Internet (internetes biztonsággal
kapcsolatos ügyekben nyújt segítséget)
http://www.biztonsagosinternet.hu

KEMENÁR LÁSZLÓNÉ I ISKOLAIGAZGATÓ

Papírgyûjtés
A

z idén szeptember 27-tôl október 1-ig tartott
a papírgyûjtés az iskolában.
Ez volt az elsô alkalom, hogy a papír mellett
pet-palackot és mûanyag kupakot is gyûjtöttünk.
A mûanyagot már az elôzô tanév vége felé hirdettük az osztályokban. A gyerekek nagy élvezettel zsugorították a beérkezô palackokat.
Az Önkormányzattól sok zsákot kaptunk, ami
megkönnyítette azok tárolását. Sikeresnek bizonyult a gyûjtés, mert a szállítótól kapott mindkét
konténer tele lett.
Szeretnénk mindenkinek megköszönni a segítséget, munkát és fáradságot!

KRIZSÁN MIHÁLYNÉ
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KUTATÓK ÉJSZAKÁJA

Szavatosság és jótállás – becsapós bolti üzenetek

2016. szeptember 30-án Egerben vettünk részt
a kutatók éjszakáján 35 tanulóval.

„Akciós terméket nem cserélünk! Készpénzt nem adunk vissza!”
Ehhez hasonló félrevezetô tájékoztatást kapnak a fogyasztók
a boltokban a jótállással, szavatossággal kapcsolatban – derült
ki az NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal) vizsgálatából.

Szeptember 30-án késô estig rengeteg
érdekes program és máskor nem látogatható helyszín várta a gyerekeket szerte az országban.
Tanulóink az Eszterházy Károly
Egyetem gyerekeknek szánt programjain vettek részt. Lehetôségünk volt rend-

M

irôl is szólt ez a nap?
Az Európai Unió Bizottsága több
mint tíz évvel ezelôtt indította útjára ezt
a kezdeményezést, hogy Európa-szerte
megismertesse a fiatalokkal a kutatói pályát, annak szépségeivel és nehézségeivel
együtt, népszerûsítse a természettudományokat, megmutassa, hogy kutatónak
lenni izgalmas hivatás.

kívüli kémia órán részt venni, hüllôket
simogatni, békák megmentésérôl szóló
elôadást meghallgatni. Felmentünk a
varázstoronyba, és számos kiállítást
megtekintettünk a Líceumban.
A Varázsterem interaktív eszközeit, a
fizikai jelenségek megértését bemutató
„kézzelfogható” tárgyait kipróbáltuk,
tudományos „játékokat“ játszottunk.
Reméljük jövôre is hasonlóan tanulságos Kutatók Éjszakáján vehetünk
részt.

MONORI RITA

Postagalamb kiállítás Nyáregyházán!
A pilisi A-46 Postagalamb Sport Egyesület Szeretettel meghívja Önt és kedves Családját 2016.12.03-án
a Kovács István Mûvelôdési Házba. Reggel 8-tól
16 óráig megtekinthetôk a galambok.
hideggel, meleggel, esôvel és széllel. A versenyek után szebbnél szebb serlegekkel, trófeákkal, oklevelekkel gazdagondnak
a versenyzôk.
A kiállítás ideje alatt galambkellékes stand és olcsó büfé várja az érdeklôdôket.
Mindenkit szeretettel várunk és a megjelenésükre számítunk,
hisz a belépés ingyenes!
Nagyon köszönjük a lehetôséget Mészáros Sándor polgármesternek és Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának!

VOLENSZKI ISTVÁN I A-46

E

rendezvényen a Kolumbia Postagalamb Tagszövetség legeredményesebb és legszebb madarai kerülnek bemutatásra. A becsülhetô 120 galambot Vecsés, Ócsa, Gyál, Üllô,
Kakucs, Monor, Albertirsa, Dánszentmiklós és Pilis egyesület
versenyzôi állítják ki. A pilisi A-46 egyesületben 4 nyáregyházi
sporttársunk is eredményesen szerepel! Már a pénteki napon
megérkeznek a galambok és elkezdôdik a küllembírálat.
Szeretnénk megismertetni az emberekkel ezt az érdekes sportot, a különleges kapcsolatot galamb és galambász között. Májustól júliusig, hétrôl-hétre mérik össze erejüket, tudásukat,
hogy ki a gyorsabb a 200-800 km közötti távokon. Harcolva a
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19 megyei és a fôvárosi hivatalok munkatársai több mint 900
esetet vizsgáltak arra vonatkozóan, hogy a jótállási és szavatossági jogokkal kapcsolatban megfelelô tájékoztatást kapnak-e a vásárlók. Összesen
173 esetben találtak jogsértést. A vásárlók könyvét is ellenôrizték, ahol az
esetek közel 10%-ában találtak valamilyen problémát.

A jogszabály szerint minden termékre
2 év szavatosság jár, illetve kormányrendeletben meghatározott termékekre
1 év kötelezô jótállást kapunk. Ha az áru
elromlik vagy meghibásodik, kérhetjük a
javítását vagy cseréjét, ha egyik sem lehetséges, akkor kérhetünk árleszállítást
vagy visszakérhetjük a pénzünket.
Ezzel azonban nagyon kevesen vannak
tisztában. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság megbízásából végzett kutatás
szerint a megkérdezettek 49%-a nem,
vagy helytelenül tudta, hogy a vásárlást
követô 2 éven belül jogában áll a hibás árut díjmentesen megjavíttatni

vagy kicseréltetni. Ezért is fontos, hogy
megfelelô tájékoztatást kapjanak a vásárlók az üzletekben.

TIPIKUS FÉLREVEZETÔ
TÁJÉKOZTATÁSOK A BOLTOKBAN
„Akciós terméket nem cserélünk.” – A jogszabályok alapján ha egy termék meghibásodik, a kereskedônek attól függetlenül foglalkoznia kell a fogyasztó panaszával, hogy az le volt-e értékelve, vagy sem.
Kivéve, ha a vevô egy olyan hiba miatt
reklamál, amiért a termék le volt értékelve, és errôl ôt az eladó tájékoztatta.
„Készpénzt nem adunk vissza, de üzletünkben levásárolhatja.” – Amikor egy
termékrôl kiderül, hogy hibás, a vásárlónak nem kötelezô levásárolnia az árát
vagy másikat választani, hanem a pénzét
is visszakérheti, ha szeretné.
„Reklamációt csak három napig fogadunk el.” – A kereskedôk gyakran adják
azt a tájékoztatást, hogy az üzletben
csak 3 (munka)napon belül fogadják a
kifogásokat. Ezután már csakis a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez vagy a

gyártóhoz lehet fordulni minôségi kifogásokkal. A vásárlóknak ugyanakkor joguk
van ott reklamálni, ahol vásároltak, tehát
az üzletben és erre a szavatossági, jótállási idô teljes idôtartama alatt.
„Csere csak, ha eredeti a csomagolás.”
– Néhány üzlet a minôségi kifogás intézését szabálytalanul, a termék eredeti csomagolásához, illetve a doboz meglétéhez
kötötte, ezt pedig a jogszabályok szerint
nem teheti meg.
„Jótállás csak számla/nyugta ellenében.”
– A jótállásból eredô jogok a jótállási jeggyel is érvényesíthetôek, a kereskedô
nem követelheti meg a jótállási jegy és
nyugta egyidejû felmutatását.
Az EU 14 tagállama, közte Magyarország és az NFH részvételével zajló fogyasztói tudatosságot növelô kampánya
is arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes tisztában lenni jogainkkal, és élni azokkal.

FORRÁS: NFH

Erre figyelj, mikor palackozott vizet veszel
Ásványvizet általában azért vásárolunk, mert fontos számunkra
az egészségünk. Ha valóban így van, akkor arra is oda kell
figyelnünk, milyen típusú mûanyag palackban tárolják a vizet.
Egyes típusok ugyanis komoly egészségügyi problémákat
idézhetnek elô. Lássuk, mire figyeljünk!
1-es típus: ez az ábra szerepel a legtöbb üdítô és ásványvíz palackján. Egyszeri használata nem jár komolyabb következményekkel, ám
ha sokáig újra és újra töltjük, a mûanyagból és a repedéseken át olyan
baktériumok juthatnak a szervezetbe, amelyek légzôszervi problémákat, menstruációs és hormonzavarokat okozhatnak.
A 2-es típus, a HDPE a legbiztonságosabb mûanyagtípusként van
számontartva, mert nem bocsát ki kémiai anyagokat.
A 3-as típust messze kerüld el: ez a legkárosabb az egészségre,
egyesek szerint még rákkeltô hatása is lehet.
Bár a 4-es típus nem minôsül károsnak, mégsem javasolt víz palackozására használni. Inkább szatyrok és fóliák készülnek belôle.

Az 5-ös típusú csomagolásokban általában szirupokat vagy joghurtokat tarthatunk. Biztonságosnak
minôsülnek.
A 6-os típusú mûanyagot fôleg ételek csomagolására használják – nem kellene, ugyanis egy sztirol nevû kemikáliát bocsát az ételbe, ami rákkeltô hatású.
Ha valamit biztosan kerülj, akkor az a 7-es típus:
ide tartozik minden olyan mûanyag, aminek összetétele nincs meghatározva, ezért különösen veszélyes
lehet.
FORRÁS: INTERNET
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EGYHÁZI ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

KEDVES NYÁREGYHÁZI LAKOSOK!
Az Irgalmasság éve lezárult.
Egyházunkban azonban a jócselekedeteknek mindig marad
hely és idô. Ezek közé a cselekedetek közé tartozik az egyik,
amely 2016. október 8-án történt a nyáregyházi Két Szív
Római Katolikus templomban.
Ez az esemény egy jótékonysági komolyzenei koncert volt.

Nagy örömmel tölt el bennünket,
hogy már több alkalommal Vecsésrôl,
Monorról, Pilisrôl, Újlengyelbôl, Csévharasztról, a környezô településekrôl is
sok érdeklôdôt vonz ide a koncert és az
adakozás.
Hálásak vagyunk azoknak, akik e nemes cél érdekében eljöttek közénk és
velünk együtt örültek és szórakoztak,
akik szebbé, meghittebbé szeretnék tenni mások Karácsonyát.
Köszönjük szépen.

Békés, boldog Karácsonyt
kívánunk mindenkinek.
SOK SZERETETTEL:

Betlehemes
játék a
mûvelôdési
házban

S

zeretettel várunk mindenkit
december 14-én szerdán
15 órától a Szentegyházasfalvi Hagyományôrzôk Angyal
Betlehemes játékának elôadására
a Kovács István Mûvelôdési
Házba.

A KON CERT SZER VE ZÔI

A fotókat Farkas Fanni készítette.

jótékonyságnak alapvetô lelki
dolognak kell lennie annak az
embernek, aki gondolkodó,
együtt érzô tud lenni anyagilag rászoruló társával szemben. Sajnos környezetünkben is több olyan család van, aki
nagyon rászorul a segítségre, lelki és
anyagi támogatásra.
Karácsonyra készülôdve egyre inkább
érezhetjük, hogy segítséget kell adnunk.
Bármennyire kicsi, kevés is ez a támogatás, de kell, hogy tegyünk érte.

A

A mi koncertünk errôl az adakozásról
szól elsôsorban. Ezen felül egy szép szombat délutánt tölthettünk el együtt, fellépô mûvészeink magas szintû elôadásának köszönhetôen. Ezt az elôadást mindannyian élvezhettük, átadhattuk magunkat a zene bûvöletének. Ebben az
esetben duplán érezhettük ennek az eseménynek a lényegét, jelentôségét.
Gondoljunk azokra, akik miatt október 8-án délután
összejöttünk, akiket adományainkból támogatni szeretnénk. Kaptunk és adunk is szépséget, kedvességet, figyelmességet, még egy kicsi segítséget is rászoruló társainknak.
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A csoport már 16 esztendeje
járja a Kárpátmedencét, hirdetvén
Jézus születését. Minden évben
elôadnak betlehemes találkozókon
Magyar-országon, Felvidéken, a
Vajdaságban és a szórvány vidékeken is. Vácon két alkalommal
Dr. Beer Miklós püspök úr vendégeiként, valamint a Tanítóképzô
Fôiskolán is bemutatták már
játékukat.

KÉT SZÍV RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA

Evangélikus egyházfenntartói járulék
KED VES TEST VÉ RE INK!
Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben
lehetôsége van, készpénz befizetési lapon a helyi Pátria Takarékszövetkezetnél szíveskedjen befizetni egyházfenntartói járulékát (évenkénti díj). A közlemény rovatba „Név, 2016. Egyházfenntartói járulék” megjegyzést kérjük feltüntetni.
Befizetésre lehetôség van személyesen
a templomban is, vagy elôre egyeztetett
idôpontban a pénztárosnál.

Az összeg a presbitérium döntése
alapján 2016. szeptember 1-tôl: felnôtt,
dolgozó: min. 7000 Ft, nyugdíjas, diák:
min. 4000 Ft
Támogatását gyülekezetünk
fenntartására,
s épülésére fordítjuk.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

„Mindenki úgy adjon, ahogyan elôre
eldöntötte szívében, ne kedvtelenül
vagy kényszerûségbôl, mert a jókedvû
adakozót szereti az Isten (2Kor 9,7)”
Számlaszám: 65100101-10100565
Pénztáros: Lipót Zsolt
Tel.: 06 (70) 386-2596
Erôs vár a mi Istenünk

NYÁREGYHÁZI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG VEZETÔSÉGE
2016. NOVEMBER I NYÁRFALEVÉL I 21

RECEPTTÁR

EZ+AZ

A NYÁRY PÁL LÖVÉSZKLUB
2016. ÉVI ESEMÉNYEI

A NYÁR EGY HÁ ZA
FESZ TI VÁL

E

Szilvahabos diótorta

bben az évben egyesületünk januárban kezdte meg munkáját. Elsô gyûlésünkön
megválasztásra került új elnökünk Miklós Gábor személyében illetve megerôsítésre kerültek a meglévô tisztségek. Meghatároztuk a lövészet, illetve a lôversenyek idôpontjait. A lövészeti napokat továbbra is szombatra terveztük.
Tavasszal került megrendezésre a Szincsák
kupa, melyen három (Pest, Somogy, Veszprém) megyei lövészei vettek részt. A nagy
létszámú részvétel ellenére továbbra is a
Nyáry Pál lövészklub tagjai remekeltek, így
a vándordíjak továbbra is „itthon” maradtak.
Augusztus hónapban Lelkes Amatôr Légpuskások (LAL) találkozójára került sor lôterünkön, a szervezésben Vas és Fejér megyei lelkes sportlövôk vettek részt. A rendezvényen bemutatkoztak a fémvadászat képviselôi – a Hunter Feild Target, Field Target tagjai –, akik az ország szinte összes megyéjét képviselték. A találkozón 50 fô vett részt.
Nagy örömünkre a Nyáregyházán táborozó fôvárosi cserkészcsapat is meglátogatta
lôterünket, ahol izgalommal próbálták ki a légfegyvereket. A rendezvény egy gulyásleves jó hangulatú elfogyasztásával záródott.
Szeptember hónapban a 6. Nyáregyházi Fesztivál keretein belül megrendezésre került
a Nyáregyháza Lôbajnoka lövészverseny, és ezzel egy idôben a Nyáry Pál Lövészverseny. Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen a versenyen nagy számú nôi jelentkezô is
volt, így ebben a kategóriában is tudtunk eredményt hirdetni.
Az idei taggyûléseinket az Önkormányzat segítségével felújított klubhelységben tudtuk megtartani.
Sajnos ebben az évben sem tudtunk az utánpótlás nevelésében tovább lépni, sajnálatos módon csak 3 fô 18 év alatti tagunk van.
Jövôre vonatkozóan egyesületünk tervei között szerepel 10 méteres légfegyveres
pálya kialakítása, amely létrehozásával szeretnénk a fiatalabb generáció érdeklôdését is
felkelteni e nagyszerû sportág iránt.

FADGYAS KÁROLY I A KLUB TITKÁRA, A LÖVÉSZET VEZETÔJE

SÜTÔTÖKTORTA

HOZZÁVALÓK
• 70 dkg sütôtök (héj és magok nélkül) • 1 fej hagyma
• 1 gerezd fokhagyma • 3 evôkanál olívaolaj
• 30 dkg gömbölyû szemû rizs • 1 l zöldségleves-alaplé
• 1 dl fehérbor • 3-4 dkg vaj
• 5 dkg parmezán reszelve • só • bors • szerecsendió

HOZZÁVALÓK
A tésztához:
• 10 dkg háztartási keksz • 3 db tojásfehérje
• 10 dkg dió • 12 dkg barna cukor

1. helyezett süteménye
–
Mohelláné Párizs Krisztina
Hozzávalók a tésztához:
• 6 db tojás
• 6 evôkanál cukor
• 6 evôkanál liszt
• 3 evôkanál ôrölt dió
• pici fahéj, sütôpor
a krémhez:
• 80 dkg érett szilva
• fahéj (ízlés szerint)
• pici cukor
• 5 dl habtejszín
A tészta hozzávalóiból piskótát sütünk a szokásos módon. A krém elkészítéséhez ledaráljuk a szilvát és
jól átfôzzük. A tejszínt habbá verjük
és a kihûlt szilvakrémbe óvatosan
belekeverjük. A krém negyedét félretesszük, ezzel fogjuk a tetejét és az
oldalát díszíteni. A tortát három felé
vágjuk, megtöltjük a lapokat. Oldalára ôrölt diót, a tetejére félbevágott,
magozott szilvát teszünk.

JÓ ÉT VÁ GYAT!

Köszönjük a Nyáregyháza Fesztivál támogatóinak segítségét!
Albert Ottó • Bálintné Kocsis Klaudia • BarBÁR • Berci Barbara • Bernula Zoltán • Bogdán Gabriella • Borgula Mária
Brtka Gábor • Copy Fehérvár • Csák Imre • Cseh Lídia • Csernai István • Csernai Zsanett • Csupor Fanni • Diófa pékség
DJ Zolee (Deák Zoltán) • Egerszegi Kertészet • Egresi Péter • Epres-Trans Kft. • Évi Süti • Fábián Felícia • Fábián Nikolett Fadgyas
Károly • Fa-Kovi Kft. • Fazekas József • Fekete Veronika • Fourtissimo Zenekar • Fradi Sörözô • Gábrischné Dézsi Krisztina
Gemini Televízió • Hagyományôrzô Szeretetcsoport • Hangyási Petra • Hidas Tüzép • Homonnay Tamás • Horváth Károly
id. Szitó Sándor • ifj. Szitó Sándor • Ilona virágbolt • Irka-firka bolt • Jakubik Ágnes • Kalmár Tamás • Karnai Vivien Keindlné
Homola Tímea • Kemenár László • Kerepesi Noémi • Kiss Tamás • Kocsis Antal • Komádi Csibe • Kravecz László
Krizsán Mihály • Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi Alapszervezete • Malata Imre, 100 Ft-os bolt • Marosvári Ágnes
Marosvári László • Marosvári Lászlóné • Marosváriné Gondi Valéria • Maszel László • Maszel Tamás • Mészáros Lilla
Mészáros Sándor • Miloszerniné Ági • Mon-And Hungary Kft. • Nagy Kristóf • Nánásiné Koncz Ágnes • Nyáry Pál MGTSZ
Nyáry Pál Nyugdíjas Klub • Ország Mihály András • Örs 2002 Kereskedelmi Kft. • PACO ’78 Bt. • Pálfi István • Pásztor Károlyné
Pátria Takarékszövetkezet • Páva Ibolya • Páva István • Pénzes Gasztro Kft. • Pest Megye Önkormányzata • Platán Fitness
Plotter Papír Kft. • Princz Csaba • Princz Istvánné • Princz Mihály • Qualiroll Hungary Kft. • R+T 2005 Bt. Gumi-Depo Üllô
Rácz Krisztián • Rácz Lajosné Adrienn • Rádió Dabas • Reich Antónia • Reichné Tallárom Györgyi • Revák Noémi
Revákné Serfôzô Mónika • Rimár Vilmosné • Rozman József • Rózsa Viktória • Savanya-ker • Serfôzô Fanni • Serfôzô Józsefné
Sinka Kft. • Sport Vendéglô • Steijszkálné Hegedûs Márta • Szarvas Betérô • Szedresiné Szlama Tímea
Szemerédi Illés, HangMánia • Szitó Annamária • Szitó Henrietta • Szitó Sándorné • Tatár Gusztávné • Tatár Zoltán • Tóth András
Tóth Árpád • TS Gastro Kft. • Vecserek Ibolya Verbói Tamás • VértesNet Kft. • Williams Televízió • Zinger Miklós • Zsíros Rózsa
Köszönjük a Napsugár Óvoda és a Nyáry Pál Általános Iskola pedagógusainak és technikai dolgozóinak, a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak, valamint településünk közmunkásainak segítségét.
Köszönjük a rendezvény biztosítását a Kossuth Lajos Nemzetôr Egyesületnek, a Nyáregyházi Polgárôr és Önkéntes Tûzoltó
Egyesületnek, valamint a Monori Rendôrkapitányság és a Pilisi Rendôrôrs kötelékében a rendezvény ideje alatt nálunk szolgálatot
teljesítô rendôröknek.
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SÜTÔTÖKÖS-FEHÉRBOROS RIZOTTÓ

ELKÉSZÍTÉS
1. A tökbelet kockákra daraboljuk. A hagymát apróra kockázzuk, a fokhagymát finomra vágjuk. A tök felét egy
fazékban félig felöntjük vízzel és megsózzuk. Félig rátett
fedô alatt puhára fôzzük, majd botmixerrel pürésítjük.
2. Egy lábosban felforrósítjuk az olívaolajat, és együtt
megpároljuk rajta a kétféle hagymát. Hozzáadjuk a
rizst és a maradék tököt, majd párolni kezdjük.
Közben az alaplét felforraljuk.
3. A sütôtökös rizst felöntjük a fehérborral, és hagyjuk
szinte teljesen elfôni. Ezután a keverékre annyi forró
alaplét öntünk, amennyi éppen ellepi, majd gyakran
megkeverjük. (Nem kell folyamatosan keverni.)
Az elfôtt lét apránként mindaddig utánapótoljuk, amíg
a rizs fogkeményre (al dente) puhul. Szükség esetén
– ha az alaplé már elfogyott – forró vizet adhatunk
hozzá, hogy a rizottó állaga kellôen lágy legyen.
4. Végül a rizottót a vajjal, a parmezánnal és a tökpürével
krémesre keverjük, továbbá sóval, frissen reszelt szerecsendióval és ôrölt borssal ízesítjük.

A
•
•
•
•

töltelékhez:
kb. 1 kg sütôtök • 2 evôkanál tej • 2 db tojás
15 dkg barna cukor • 1/2 mokkáskanál só
0,3 dl whisky • ôrölt bors • szerecsendió
fahéj • szegfûszeg

ELKÉSZÍTÉS
1. A sütôtököt megmossuk, félbevágjuk, magjait kikaparjuk. Héjastól nagyobb kockákra vágjuk, tepsire
tesszük, és sütôben, közepes lángon megsütjük.
2. Amíg kihûl, a kekszet és a diót ledaráljuk. A tojásfehérjét habbá verjük, de mielôtt teljesen megkeményedne, a cukrot is beledolgozzuk. A kekszet és a
diót beleszórjuk, majd egy 20-30 cm átmérôjû,
enyhén kikent, morzsával behintett formába öntjük.
Sütôben nagy lángon 15 percig sütjük.
3. Ez idô alatt a sütôtököt meghámozzuk, és áttörjük.
Az így kapott tökpüréhez hozzáadjuk a tejet, a cukrot,
a kissé felvert tojásokat, a fûszereket és a whiskyt.
A masszát az elôsütött tésztára öntjük, majd közepes
lángon 45 percig tovább sütjük.
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1290 Ft

855 Ft

kedvezmény

20%

1190 Ft
kedvezmény

20%

kedvezmény

20%

1690 Ft
kedvezmény

20%
1190 Ft

990 Ft
kedvezmény

15%
3990 Ft

kedvezmény

1090 Ft
kedvezmény

15%

20%

kedvezmény

20%

1290 Ft
kedvezmény

1490 Ft
kedvezmény

15%

20%

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

