ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Nyáregyházi életképek az év második felébôl

A KÉPVISELÔ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN HOZOTT
FONTOSABB, LAKOSSÁGOT ÉRINTÔ DÖNTÉSEK
2017. szeptember 26.

március hó 31-ig – határozott idejû
szerzôdést kötött az ÖKOVÍZ Nonprofit
Kft.-vel.

A Képviselô-testület
• a Monori Rendôrkapitányság Pilisi
Rendôrôrse bûnügyi és közbiztonsági
tevékenységérôl szóló beszámolót elfogadta.
• meghallgatta és elfogadta a háziorvos,
a gyermekorvos, a fogorvos és a védônô Nyáregyháza egészségügyi helyzetére vonatkozó beszámolóját.

Felsõnyáregyházi ovisok az új madárfürdõ tavacskánál
ÖkOviFalu szalagátvágás – Kovácsné Maszel Anna
óvodavezetõ és Mészáros Sándor polgármester

• csatlakozott a hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók, illetôleg
felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
• döntött arról, hogy a nehezebben közlekedô nyáregyházi lakosoknak az önkormányzat tulajdonát képezô kisbusszal segítséget nyújt a pilisi piacra
való átjutásához.

Diákok megemlékezése az október 23-i forradalom ünnepségén
A 7. Nyáregyháza Fesztiválon kisorsolt kerékpár
és boldog tulajdonosa

• a közte és a VERTIKAL Nonprofit ZRt
között létrejött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerzôdés közös megegyezéssel megszüntetette 2017.
szeptember hó 30. napjával, egyúttal a
hulladékgazdálkodási közfeladatok átmeneti ellátására vonatkozóan – az új
közszolgáltató közbeszerzési eljárás
keretében történô megbízásáig –
2017. október 1-jétôl legkésôbb 2018.

2017. október 10.
A Képviselô-testület
• döntött az óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról, melyben a felsônyáregyházi óvoda rekonstrukciója, valamint tornaszobával történô bôvítése szerepel.

2017. október 31.
A Képviselô-testület
• elfogadta a Nyáregyházi Napsugár Óvoda beszámolóját a 2017/2018. nevelési év indításáról.
• elfogadta a 2017. évi szociális tûzifa
támogatásról szóló rendeletet.

2017. november 28.
A Képviselô-testület
• elbírálta a hátrányos szociális helyzetû
felsôoktatási hallgatók, illetôleg felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati
fordulójára érkezet pályázatokat.
• módosította a gyermekszületési támogatásról szóló rendeletét, a támogatás
összegét 2018. január 1-tôl gyermekenként 15.000,- Ft összegre emelte.
A Képviselô-testület további döntései a
mûködését dokumentáló jegyzôkönyvekben, a Polgármesteri Hivatalban,
valamint az Önkormányzat honlapján
tekinthetôek meg.

ZINGER MIKLÓS I JEGYZÔ

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy az ünnepekre való tekintettel
– a korábbi évek gyakorlatának megfelelôen – a Nyáregyházi Polgármesteri
Hivatalban 2017. december 22-e 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.
Az ünnepek utáni elsô munkanap a szokásos munkarendben:

2018. január 2. kedd

Tisztelt Nyáregyházi Polgárok!

K

özeledik az év vége, ilyenkor mindannyian megállunk
kicsit és átgondoljuk, mit hozott számunkra az elmúlt
esztendô. Meggyôzôdésem, hogy községük sikeresen
búcsúzhat az óévtôl, a település mûködése és fejlesztése
idén is biztosított volt.
Mint a térség országgyûlési képviselôje, bízom abban, hogy a
következô években is folytatni tudjuk a közösen megkezdett
munkát.

Pogácsás Tibor
országgyûlési
képviselô – Fidesz
Önkormányzati
Államtitkár

A Vöröskeresztes Napközis Táboron résztvevõ gyerekek csoportja
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Wass Albert ma is idôszerû soraival kívánok a település minden lakójának áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
békés, eredményekben gazdag új évet.
„Nem elég, ha csak ráköszönünk egymásra a megszokott
szavakkal: „Adjon Isten boldog újesztendôt!” Mert Isten
szándéka üres szavakból nem változik javunkra. Ha valóban
„boldog újesztendôt” várunk, akkor teljesítenünk kell elôbb az
isteni parancsot: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat, s
szeresd nemzetedet önmagadnál is jobban!”
Adjon az Úristen erôt, egészséget minden derék magyarnak,
és a magyar szívekben egymás iránt való hûséges szeretetet!”
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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÔ

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2017. JÚLIUS 1-TÔL 2017. OKTÓBER 31-IG)
SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PELTÉK:
70 évesek:
Szele László Gábor .................................................. július 8.
Kun Sándorné (sz. Rizmajer Erzsébet)....................... július 9.
Molnár Jánosné (sz. Rozman Erzsébet) ..................... július 9.
Lakatos Józsefné (sz. Varga Mária) ......................... július 15.
Kelemen Károlyné (sz. Bánszki Ilona) ............... augusztus 14.
Pethô Attiláné (sz. Szerencsés Veronika)........... augusztus 24.
Lusták Ferenc ................................................ augusztus 25.
Györgyfalviné Zombori Zsuzsánna Ibolya ........... augusztus 26.
Molnár Jánosné (sz. Koglász Rozália Eszter) ...... augusztus 29.
Gendur Lászlóné (sz. Kaldenekker Julianna)...... szeptember 5.
Varga Sándor János ..................................... szeptember 13.
Tabányi Ferencné (sz. Pesti Mária) ................. szeptember 19.
75 évesek:
Hajek Ferencné (sz. Kasza Gizella)............................ július 7.
Tóth Géza............................................................. július 18.
Nôger Istvánné (sz. Kollár Ilona) ............................. július 28.
Kovács Andrásné (sz. Kun Erzsébet)................... augusztus 2.
Humicsku Mihály............................................ augusztus 21.
Pintér Sándor ............................................... augusztus 31.
Baár Pál ............................................................ október 3.
Kovács Józsefné (sz. Gengeliczki Margit) .............. október 10.
Bencsik Péterné (sz. Kocsis Éva) ......................... október 25.
80 évesek:
Dósa Ferenc János.................................................. július 9.
Magyaródi Józsefné (sz. Pálvölgyi Erzsébet) ...... szeptember 6.
Kun Istvánné (sz. Fiel Mária Ilona)................. szeptember 17.
Rácz Lászlóné (sz. Ország Mária) ........................ október 18.
85 éves:
Kun Mihályné (sz. Harangozo Mária).............. szeptember 19.
90 éves:
Krizsán Józsefné (sz. Várfalvi Erzsébet)........... szeptember 12.
91 évesek:
Váraljai Sándorné (sz. Fehér Lidia) ......................... július 21.
Fazekas Károlyné (sz. Kirk Juliánna)................. szeptember 4.
Békési Józsefné (sz. Micsinai Teréz)..................... október 30.
92 éves:
Fazekas Károlyné (sz. Váraljai Zsuzsanna) ............... július 14.
93 éves:
Nagy Pál ................................................................ július 1.
95 éves:
Hôs Sándorné (sz. Bernula Mária)......................... október 1.
Isten éltesse Önöket erôben, egészségben!
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Rózsa Sándor és Nagy-György Alexandra .................... július 28.
Nóbisz Zsolt és Kis Krisztina .................................... október 9.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

Bogdán Róbert és Makula Tünde fia Márió.............. július 24.
Végh Zsolt és Mladoniczki Zsuzsanna leánya Alíz ..... július 29.
Bakos Ferenc és Hugyik Zita leánya Odett ......... augusztus 4.
Rácz Richárd és Seszták Anita fia Márkó Béla ... augusztus 8.
Dudás Róbert és Varga Erzsébet fia Dominik.... augusztus 16.
Maly Dániel és Sovány Nikolett fia Ivár ............ augusztus 23.
Biro Tamás és Marton Judit leánya Boróka....... augusztus 29.
Burián Gergô és Bukovinszki Melinda fia Máté szeptember 2.
Molnár Tibor és Füri Anita fia Zalán............... szeptember 20.
Kubánka Zsolt és Forgács Leila fia Zsolt ....... szeptember 25.
Kádas Levente és Fabó Kitti fia Kristóf Máté . szeptember 27.
Ratkai Géza és Vad Szilvia leánya Luca ................ október 9.
Hajdu Ákos és Tisztán Rita leánya Szófia............... október 9.
Tóth Dávid és Oravecz Rebeka fia Milán Kornél ... október 22.

2017 A PÁLYÁZATOK ÉVE VOLT
Tisztelt Nyáregyházi Lakosaink!

A

lighogy elkezdôdött ez az esztendô, máris
újra itt az év vége, az ünnepi készülôdés, a
fenyôillatú esték, a várakozás, az ajándékozás és a szeretettel töltekezés idôszaka.
Vannak, akik fordulópontként tekintenek az új
év beköszöntére és különféle fogadalmakat tesznek, vannak, akik új célokat tûznek ki maguk elé,
és vannak, akik számára a meghitt ünnepi pillanatok után az év utolsó napja a szórakozásról, a
2017-es év jó hangulatú lezárásáról szól.
Akárhogy is, az ember ilyenkor óhatatlanul visszagondol a
maga mögött hagyott esztendôre, annak átélt örömeire, szépségeire, az elszenvedett fájdalmakra…

EL HUNY TAK:

Bár számos alkalommal megéltük már, mégsem akadt még
soha két egyforma szenteste. Nem is csoda, hiszen a körülöttünk folyamatosan változó világ mindig új tartalommal, új felismerésekkel gazdagít valamennyiünket. Nem volt ez másképp ebben az esztendôben sem.
Az egyéntôl kezdve a kisebb-nagyobb közösségeken át, az
egész ország számára nagy kihívást jelent, hogy folyamatosan
változó környezetben kell helytállni, a saját magunk és családunk életét jobbá tenni, vállalkozásunkat menedzselni, vagy
épp egy település megfelelô mûködését, fejlôdését biztosítani a rendelkezésre álló lehetôségek kihasználásával, a közösségünk érdekeit szolgáló döntések meghozatalával.

Szabó János Lajosné (sz. Papp Irén)................................ (69)
Simon Anna (sz. Galambosi Anna)................................... (81)
Vajda Károly László ........................................................ (83)
Polyóka István ............................................................... (76)
Krizsán János ................................................................ (86)
Molnár Kálmánné (sz. Szántó Katalin) ............................. (57)
Laczkó Istvánné (sz. Szemerédi Mária)............................. (69)
Mizere Ferenc................................................................ (66)
Somogyi István .............................................................. (64)
Robár László Józsefné (sz. Czira Ilona) ............................. (57)
Csoma Józsefné (sz. Farsang Mária) ................................ (55)
Gondos Attila................................................................. (50)
Hornyák Józsefné (sz. Györfi Ilona) ...................................(76)
Deák Ferenc.................................................................. (63)
Kalmár István ................................................................ (59)
Kosztyu Richárd ............................................................. (35)
Varga György József........................................................ (72)
Krizsan József ............................................................... (46)
Pjeczka Pálné (sz. Rácz Margit)....................................... (80)
Gendúr Béláné (sz. Zsiros Ilona)...................................... (72)

Újságunk hasábjain rendre beszámolunk arról, hogy mik az
önkormányzat elôtt álló legfontosabb kihívások, milyen terveink vannak a jövôre nézve, milyen célokat tûztünk ki magunk
elé. Láthatják, hogy számos pályázatot készítettünk elô, és
nyújtottunk be az elmúlt idôszakban. Ezek közül néhány ebben az évben meg is valósult. Van olyan, ami támogatást
nyert, de kivitelezésére csak a következô évben kerülhet sor,
és olyanok is akadnak, amik még bírálat alatt állnak.
Az elképzeléseknek találkozniuk kell a választói akarattal,
a nyáregyházi lakosok igényeivel. Arra törekszünk, hogy az
Önöktôl érkezô problémafelvetéseket megoldjuk, a még
számos helyen meglévô hiányosságokat csökkentsük, a
Nyáregyházán elérhetô szolgáltatások körét bôvítsük. Ezért
a képviselô-testület nevében köszönöm, ha bármilyen formában megkeresnek minket – akár személyesen, akár levélben vagy a közösségi oldalakon keresztül – és elmondják
véleményüket.

Rizmajer Márk Alex

Tóth Milán Kornél

Rizmajer Márk és Szücs Zsanett fia Márk Alex..... október 25.
Földi István és Sólyom Mónika leánya Alexa ........ október 28.
Gratulálunk a szülôknek, és köszöntjük a gyermekeket!
Ha szeretné, hogy újszülött gyermeke fotója megjelenjen
a követ ke zô számban, kérjük küldje el a képet az
ujsag@nyaregyhaza.hu e-mail címre.

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!
ÚJ SZÜ LÖT TEK:
Szabó András és Palácsik Mária leánya Leóna Lea.. július 15.
Balogh Zoltán és Lehoczki Melinda leánya Lara Amira. július 20.
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Ha nem szeretné, hogy az Ön vagy családtagja neve megjelenjen az anyakönyvi hírek között, kérjük jelezze elérhetôségeink valamelyikén!

Ebben az esztendôben is számos elôremutató dolog történt
településünkön, legyen szó akár fejlesztésekrôl, közösségi
együttmûködésrôl, vagy éppen meghitt pillanatokról.

Elôször fordult elô, hogy két egymást követô évben is 50 milliós nagyságrendû összeget tudtunk
útépítésre, útjavításra fordítani, mely által elkészült a Mátyás király, a Széchenyi és a Temesvári
út aszfaltburkolata. Az egész óvodai közösséget
és a szülôket is megmozgató kezdeményezés
eredményeképp – az önkormányzat anyagi támogatásával – elkészült az ÖkOviFalu, megújítva az
alsónyáregyházi óvoda udvarát. Hasonló összefogás kellett ahhoz, hogy megvalósuljon az általános iskola aulájának és folyosójának újrafestése, hangulatosabbá tétele. Lélekemelô érzés volt részt venni a Hôsök terén
felújított világháborús emlékmû átadási ünnepségén, és nagyon jó hangulatban telt a már 7. alkalommal megrendezett
Nyáregyháza Fesztivál is – mindkét esemény igazi közösségi
élmény volt. Örömteli, hogy évrôl-évre növekvô támogatást tudunk adni a helyi civil szervezeteknek, egyházközségeknek,
hogy adómentességet tudtunk biztosítani a háziorvosoknak és
a kisvállalkozóknak. Saját kisbusszal segítjük lakosainkat az
alsónyáregyházára történô eljutásban, iskolás diákjainknak füzetcsomagot vásároltunk, és a legfontosabb fizetôs védôoltások árának felét átvállaljuk. Támogatást biztosítottunk egy közös rendôrségi gépjármû vásárlásához, mûködtetjük a kamerarendszert – a felvételek alapján már több eljárás is indult.
Természetesen rengeteg feladatunk lesz a következô években is. Már készülnek a Lázár út és a Wekerle utca építési tervei, de a többi – akár külterületi – úttal is foglalkoznunk kell.
Megoldást kell találnunk a felsônyáregyházi óvoda süllyedésének megállítására, és a tornaszobával való bôvítés is régóta
várat magára. Pályázatot adtunk be a felsônyáregyházi orvosi
rendelô korszerûsítésére, és jövôre elindulhat a kerékpáros
közlekedés fejlesztése. Szabadidô park kialakítását és játszótér építését is tervezzük. Szeretnénk az iskola elôtti teret parkosítani, és a Kaszner Margit Múzeum udvarát megszépíteni.
Megújítjuk a községi könyvtárat, a köztemetôben új vizesblokkot építünk, és kültéri lámpaoszlopokat helyezünk el.
Megtiszteltetés számomra, hogy az Önök bizalmából, községünk polgármestereként egy kiváló képviselô-testülettel
együtt dolgozhatok ezen célok eléréséért.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepet. Hozzon áldást, boldogságot,
békét, kegyelmet, nyugalmat és tudatosságot. Segítse mindnyájukat testi, szellemi, lelki megújuláshoz, hogy a következô
esztendôt újult erôvel kezdhessük.

MÉSZÁROS SÁNDOR I POLGÁRMESTER
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230 m3 tûzifát osztunk ki januárban
Az elôzô években megszokott módon, az idei esztendôben is támogatást
nyert tûzifa beszerzési pályázatunk. A Belügyminisztérium döntése
alapján 2.311.400 forint vissza nem térítendô támogatást használhatunk fel tûzifa vásárlásra, hogy a rászorulókat, egyedül élô idôs
embereket fenyegetô veszélyhelyzet megelôzésére segítséget
tudjunk nyújtani a téli idôszakban.

A

természetbeni juttatást idôskorúak járadékára jogosult személyek,
halmozottan hátrányos helyzetû
gyermeket nevelô családok, települési
támogatásra ill. aktív korúak ellátására
jogosult személyek kérhetik, valamint
azok a nyáregyházi állandó lakóhellyel
rendelkezô személyek, akiknek családjában az egy fôre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
másfélszeresének összegét és azok a 70

év feletti személyek is, akiknek családjában egy fôre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élô esetén a
nyugdíjminimum két és félszeresét.
A tûzifa támogatás iránti kérelmeket az
erre rendszeresített nyomtatványon a
Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani
2018. január 10. napjáig (a határidô
jogvesztô).

N

yáregyháza Nagyközség Képviselô-testülete nagy szeretettel
vár mindenkit 2017. december 16-án szombaton az
általános iskolához, hogy a Karácsonyt megelôzô várakozás
idôszakában együtt ünnepeljünk!
Vendégeinket 11 órától karácsonyi vásárral, meleg teával és forralt
borral, ünnepi hangulatban várjuk.

A beérkezett kérelmek teljesítése a
rendelkezésre álló keret erejéig történhet, elbírálásuk a Humán Bizottság
hatáskörébe tartozik.
Bízunk abban, hogy a támogatás hozzájárul a rászorulók háztartásaiban a téli
fûtési problémák enyhítéséhez.

NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

„Piacozás” Felhívás síkosságmentesítésre
Pilisen
A
A képviselô-testület döntése nyomán 2018. január 1-tôl lehetôséget
biztosítunk a nehezebben közlekedô nyáregyházi lakosoknak a pilisi
piacra való eljutásához.
Az önkormányzati kisbusszal
végzett szolgáltatást minden csütörtöki napon lehet igénybe venni.
A busz Felsônyáregyházáról a
Károlyitelep bevezetô út – Jókai/Árpád úti sarok – Jókai úti
sportpálya – Szentimretelep buszforduló útvonalon majd a Nyáry
Pál és Diófasor úton is lehetôséget
biztosít a felszállásra.
A busz a „téli” idôszakban (október 1. és március 31. között) 8 órakor, „nyáron” (április 1. és szeptember 30. között) pedig 7 órakor indul, vissza pedig – ugyanazon útvonalon, ellentétes irányban – 10, illetve 9 órakor indul Pilisrôl.

FALUKARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

tél beköszöntével együttjáró havas, latyakos, jégbordás, vagy ónos esôtôl
csúszós utak, járdák az autósok és a gyalogosok számára is veszélyeket jelentenek, ezért valamennyiünk érdeke az óvatos közlekedés és a síkosság
enyhítése, megszüntetése.

Az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége az
ingatlan elôtti járda tisztántartása, a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
A síkossá vált járdát a
szükséghez képest naponként többször fel kell
hinteni, ennek során kerülni kell a járda közvetlen
környezetében lévô fás
szárú növény egészségét
veszélyeztetô anyagok
használatát, így lehetôség szerint homokot, fahamut, fûrészport, kôporlisztet kell alkalmazni.
A síkosságmentesítés elvégzését nemcsak a józan ész diktálja, jogszabályok is elôírják, így Nyáregyháza Önkormányzatának a
közösségi együttélés alapvetô szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirôl szóló 4/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja szerint a közösségi együttélés alapvetô szabályait megszegi az, aki az ingatlan és az
ingatlan elôtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság-mentesítésérôl)
nem gondoskodik. A rendelet alapján a szabály megsértôivel szemben százötvenezer forintig terjedô közigazgatási bírság szabható ki.

A délutáni program részeként 15-tôl 16 óráig a Nyáry Pál Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola mûsorával hangolódhatunk
az ünnepre, majd az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása után
16.30 órától a Napsugár Óvoda gyermekei, a Nyáry Pál Nyugdíjas
Klub fellépôi, a R3D ONE tánciskola növendékei, valamint
a Hagyományôrzô Szeretetcsoport elôadása után invitáljuk Önöket
közös estebéd elfogyasztására.
Képviselô-testületünk tagjai immár hagyományosan 150 egyedülálló vagy
mozgásában korlátozott nyáregyházi lakosnak személyesen szállítja házhoz az
ünnepi ételt – az idei évben rakott káposztát és mákos gubát.
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 2017-es esztendôt.

Áldott karácsonyi
ünnepeket és sikeres,
boldog új évet kívánunk
minden nyáregyházi
lakosunknak és olvasónknak!

Kisbuszos szolg áltatásunkat minden lakosunk ingyenesen igénybe veheti.
Indulási idôpont Felsônyáregyházáról (Szentimretelep érintésével): 14.00 óra
Visszaút a Nyáry Pál Általános Iskola elôl: 18.00 órakor

Mikulásgyár a Nyári Keresztyén
Ifjúsági Alapítvány szervezésében
Áldás békesség! A Nyári Keresztyén Ifjúsági Alapítvány jótékonysági
édesség gyûjtést szervez. A gyûjtés célja minél több nyáregyházi gyermek
megajándékozása egy cipôs doboznyi csokoládéval, cukorkával, édességgel.

A gyûjtés november 27-tôl december 20-ig tart.
A felajánlásokat a Cipô Ruha Üzletben (kínai üzlet) gyûjtjük
(nyitvatartás: hétköznap: 8:30-16:30, szombat: 8:30-12:00).
Szívesen fogadunk bármilyen felajánlást, de édességtôl eltérô felajánlásokat kérjük
elôzetesen jelezzék a szervezôknek.
Bármilyen kérdéssel forduljanak nyugodtan dr. Takács Tamara, szervezôhöz (06 70 235-9304)
és Kelemen Norbert református lelkipásztorhoz.

Kérjük együttmûködésüket az elcsúszásos balesetek megelôzése érdekében!

ZINGER MIKLÓS I JEGYZÔ
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Tegyük együtt szebbé a nyáregyházi gyermekek karácsonyát!
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Emelkedik a babakelengye
támogatás összege
2012-ben került bevezetésre önkormányzatunknál a „babakelengye támogatás”, mellyel a
gyermeket vállaló pároknak kívánunk segítséget
nyújtani – vásárlási utalványcsomag formájában.

Összefogással, szeretettel és
szorgalommal a gyermekekért
A gyerekek és mindannyiunk örömére a felsônyáregyházi
óvoda udvara megújult, megszépült!

E

gy kedves szülô közbenjárásával csodás mozgásfejlesztô komplexummal egészült ki udvari játékparkunk.
A gyerekek óriási lelkesedéssel vették birtokba az udvaron felállított új kéttornyos
várat. Varga Katalin szülô a vállalatához
adott be pályázatot udvari játékok bôvítésére az óvodánkba. A benyújtott pályázat
sikeres elbírálása után megkaptuk a milliós értékû építményt. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a szülônek a segítségért, és a Bástya Millenium Zrt.-nek a
rendkívül nagylelkû adományáért.
Udvari játékaink egy új kétüléses hintaállvánnyal egészültek ki, köszönhetôen a
„Szülôk a gyermekekért” Alapítvány hozzájárulásának, és a szülôk által szervezett
jótékonysági vásárnak.
Elvégeztük a régi udvari játékok felújítását, festését. A gyerekek birtokba vehették a régi, de felújított, szabványosításra
elôkészített, csúszdás várat. Ezt a munkát köszönjük a Nyárfa Kft. dolgozóinak,
valamint kollégáinknak.
Szeptember 30-án szombaton, társadalmi munka keretén belül udvari pavilonunk a szülôk és a dolgozók segítségével esztétikus, új burkolatot kapott.
Lefestésre került a kerékpártároló is, továbbá újrahasznosított anyagokból, me-
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sebeli dekorációkat készítettek kolléganôink – pl. sárkány, virágos kisvonat,
mignon figurák stb.
Nagyméretû, új komposztáló is készült, köszönet érte Bartha Attila szülônek, aki már sokadszor segítette munkájával óvodánkat. Az egész évben keletkezett komposztálható hulladékokat – pl.
elszáradt növényi részeket, lenyírt füvet,
lehullott faleveleket – már van hova elhelyezni. A gyerekek tevékenyen vesznek
részt az idén is a falevelek összegyûjtésében, komposztálásában. Ôk már kicsi

korukban megtanulják, hogy mely anyagok alkalmasak a komposztálásra és
melyek nem. A beérett komposztot a
gyerekek közremûködésével a veteményes kertünk és a virágágyások feltöltésére használjuk fel.
Madárbarát óvoda lévén, különös
hangsúlyt fektetünk a madarak megfigyelésre, gondozására. Ezentúl kis tollas
vendégeinket egy új madárfürdô tavacskával várjuk, amelyet a gyerekek Bágyi
Róbert madárszakértô segítségével készítettek. Ehhez a szülôk vízparti növények-

kel, szikladarabokkal járultak hozzá. Célunk a gyerekek környezettudatos magatartásának alakítása, a természeti értékekhez való pozitív viszony formálása.
Két lelkes fiatal, Kovács Alexandra és
Weigert Péter önzetlen segítségével, újrahasznosított anyagokból készült el új
„ka lóz ha jó” ho mo ko zónk, mely nem
csak látványos de praktikus is egyben,
és a gyerekek az elsô perctôl kezdve
nagy örömmel használják. Hálás köszönetünk érte!
Ezek a szép és nagy volumenû eredmények rendkívül nagy összefogással valósultak meg, melyben részt vettek a szülôk, nyáregyházi lakosok, vállalkozók, vállalatok, kollégáink és családtagjaik: Varga Katalin, Bicskei Csilla, Molnárné Szalay Brigitta, Török Péter, Törökné Sándor
Kíra, Gattyán Zoltán, Gattyánné Rozman
Gabriella, Bartha Attila, Kutrucz Eleonóra,
Sipos Tímea, Molnár János, Sipos Zoltán,
Tamás Gergô, Kovács Alexandra, Veigert
Péter, Kovácsné Maszel Anna, Mészáros
Sándor, Ország Mihály, Bágyi Róbert,
Bánfi Zsanett, Bertókné Varga Emese,
Hegyi Annamária, Hering Gábor, Takács
János, Szegedi Károly, „Szülôk a gyermekekért Alapítvány”, FA-KOVI Kft., Hidas
Kft., Nyárfa Kft., Nyáry Pál Mezôgazdasági Termelôszövetkezet és kollégáink.

gyermekszületési támogatás
sikerét mutatja, hogy a bevezetése óta eltelt idôszakban
több mint 160 esetben került sor a támogatás megállapítására, szülôi kérelmek alapján.
Mészáros Sándor polgármester javaslatára a vissza nem térítendô támogatás
2018. január 1-tôl a jelenlegi 10-rôl 15
ezer forintra emelkedik, hogy hathatósabb segítséget nyújtson a babaápolási
cikkek és eszközök (fertôtlenítô szerek, babajátékok, etetôeszközök, pelenkák,
babaruhák, stb.) valamint tápszerek és vitaminok vásárlásakor.

A

A támogatást a Nyáregyházán lakóhellyel rendelkezô, és életvitelszerûen itt
élô szülô vagy a gyermek gyámja a születést követô 3 hónapon belül igényelheti, és az utalványok kiállításától számított 3 hónapon belül használhatja fel az
utalványon feltüntetett elfogadóhelyeken.

Kedves Olvasó!

Ö
A gyerekek nevében is nagyon szépen köszönjük mindenki segítségét
és támogatását!

SZEGEDI KÁROLYNÉ I TAGÓVODA-VEZETÔ
BUNTA ZSÓFIA I ÓVODAPEDAGÓGUS

römmel számolunk be arról, hogy
iskolánkban a 2016/17-es tanév
félévétôl egy igen lelkes fizika
szakos tanár kezdte el diákjaink oktatását.
Óraadóként a tanár úr igazán sok energiát
fordít arra, hogy színvonalas, érdekes fizika
órákat tartson és mindezt precízen számon
is kérje a diákokon. Igyekszik mindenkihez
utat találni, személy szerint motiválttá és
érdeklôdôvé tenni. Tibi bácsinál készülni
kötelezô! Ebben a tanévben fizika szakkör
is indul csütörtök délutánonként a felsô tagozatos diákok számára. Szeretettel várjuk
a kis fizikusok jelentkezését!
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alakítására. Úgy gondoljuk, már
gyermekkorban érdemes elkezdeni
a szemlélet megalapozását, hogy
természetessé váljon számukra a
környezet védelme, szeretete, ezen
felül az egészséges életmód, a természet tisztelete, az állatok védelme, a szelektív hulladékgyûjtés, az
energiatakarékosság és az ivóvíz
értéke.

ÖkoviFalu
Együtt építjük a jövôt!
Tisztelt Olvasók!
A Nyáregyházi Napsugár
Óvoda vezetôjének és az
óvoda dolgozóinak is
szívügye a természet és
állatvédelem, ezért egy
jobbító erôt képviselve az
országban szeretnénk
egy olyan projektet megvalósítani, amivel tudunk
tenni a környezetünkért,
és a gyermekeket is erre
tudjuk tanítani, buzdítani.
Ez egy olyan természetvédelmi projekt, amilyen
Magyarországon még
nem volt!

M

indannyiunk számára fontos
gyermekeink és unokáink biztos
jövôje, ezért küldetésünk egy
olyan miniatürizált világ létrehozása óvodás gyermekek számára, ahol játszva az
életük részévé válik a természet tisztelete, védelme és szeretete.
Az óvoda udvarán miniatürizált kis
falut építettünk, pici házakkal, pici
utacskákkal és minden újrahasznosított anyagokból épült, innen ered az
„öko-ovifalu” elnevezés. A pici utakon
mini elektromos Tesla autókkal közlekedhetnek a gyermekek a TESLA Élményvezetés jóvoltából, ezen kívül kresz táblákat helyeztünk ki és felfestéssel láttuk
el az úthálózatot, hogy megtanulhassák
játék közben a közlekedés alapjait. A mini falu kis házait a Cortinaplast Kft.
100%-ban mûanyag hulladékból készült
építôanyagának felhasználásával kiviteleztük, melyeknek tetôelemeit a Magyar
Fejlesztési Bank Zrt. nagylelkû támogatásának köszönhetôen tudtuk megvásárolni. Az ovifalu minden apró házacskájá-
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Lászlónak és Tisztán Szilviának,
Fôrész Ádámnak és a Captain’s-nek, Berei Dánielnek és a
Szeretlek Magyarországnak,
Ordasi Brigittának és a 93.4
Rádió Dabasnak, Tárnok Eszternek és a Clear Water-nek,
Pemmer Istvánnak és a Kockás
Túrórúdnak, Balázs Katalinnak
és az Eezy Spritz-nek, Pintér
Tamásnak és a Decathlonnak,
az ABBA Sisters-nek, Bozsek

Védnökeink a Rippel fivérek;
Rippel Ferenc és Rippel Viktor a
Sport és Mûvészet Nagykövetei.
A Nyáregyházi Napsugár Óvoda dolgozóinak álma vált valóra az ÖkoviFalu megépítésével, melynek átadására 2017.
augusztus 28-án került sor. Rengeteg
programmal készültünk erre a napra;
arcfestés, légvár-játék, kutyás bemutató, lovaglás, állatsimogató és sok más
gyermekprogram színesítette a napot,
de a felnôttekrôl sem feledkeztünk meg,
szerettük volna, ha nosztalgikus hangulatba kerülve hallgatják azt a hölgyekbôl
álló csapatot, akik egy ABBA formáció-

nak tetejére egy-egy „játék” napelem is
került, míg az óvoda tetejére igazi napelemet helyez el az Optimum Solar Kft.
Az okosfalucskában ezenfelül egy igazi
szélgenerátor is termeli az energiát a
ViatorPower felajánlásából. Az ALDI
Magyarország Élelmiszer Bt. nagylelkû
támogatásának köszönhetôen építhettünk egy kis ALDI üzletet a gyermekeknek. Mindent újrahasznosított anyagokból, tolóajtóval, az ALDI Magyarország
Élelmiszer Bt. jóvoltából ALDI logóval ellátva, teljesen felszerelve termékmintával
és kis bevásárlókocsikkal.
Az óvoda parkolójába a Magyar ExportImport Bank Zrt. nagylelkû támogatásának köszönhetôen telepíthettünk egy
elektromos autó töltôoszlopot, ahol a jövôben bárki elektromos autóját feltöltheti, a kisúthálózatunk teljes pompájában
felépülhetett, valamint a házak szerkezetéhez szükséges eszközöket is megvásárolhattuk.
Az udvaron az Oxytree Europe Zrt. jóvoltából 15 db oxyfa került elültetésre,
aminek rengeteg jótékony hatása van,
gyors növekedésének köszönhetôen pedig nemsokára egy árnyékos, kellemes
idôben és légkörben élvezhetik a gyermekek az ovifaluban eltöltött idôt.
Betekintve az óvodába szintén nagy átalakulásoknak örvendhetünk. Az óvoda
minden csapja víztakarékos csapteleppel

képviselôi. Háziasszonyunk Antal
Vali böjtszakértô volt.
Projektünk igyekszik más helyi
szervezetekkel is összefogni, így
kerültünk kapcsolatba a Monori
Csellengôk Állatotthonnal és a
MagánZOO-Felsôlajos Magántulajdonú Állat- és Szabadidôparkkal. Adományozási lehetôségekrôl a honlapunkon és Facebook
oldalunkon található bôvebb információ.
Facebook oldalunkat a
facebook.com/okovifalu,
weboldalunkat a www.okovi.hu
címen tudják megtekinteni.
Hálásan köszönjük a rengeteg támogatást, segítséget és bizalmat, amit
az utunk során Kedves Támogatóinktól, Önöktôl kaptunk!
Külön Köszönettel tartozunk Családtagjainknak, a Nyáregyházi Napsugár
Óvoda Dolgozóinak, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának, Mészáros
Sándor Polgármester úrnak, valamint
Epres Pálnak és az Epres-Trans Kft-nek,
hogy idôt, fáradtságot nem kímélve, szívvel lélekkel képviselték projektünket.

lett ellátva az Ökoenergia Kft. által, míg
a tornatermünk Tektalan fagyapot hô- és
hangszigetelô táblákkal lett ellátva a
Knauf Insulation által, amivel nem csak
a zavaróan nagy zajt, mint stressz forrást
szüntettünk meg a gyermekeknél, de
óvodánk tornaterme is egyedülállóvá vált.
Óvodánk a Carbon Solutions jóvoltából
és segítségével megkapta a ZeroCO2 védjegyet így karbonsemlegessé vált.
Az óvoda pedagógiai programjában kiemelt helyet kap a környezettudatosságra nevelés, mellyel szeretnénk útmutatást adni gyermekeink számára egy természetet és élôvilágot védô életmód ki-

val léptek fel az átadó napján, majd Bozsek Márk volt látható a színpadon, végül a Réthy Fashion divatbemutatója
után egy rövid tûzijátékkal zártuk az
ÖkoviFalu megnyitóját. Az Urak érdeklôdését szerettük volna felkelteni azzal,
hogy a Tesla Élményvezetés jóvoltából
két 760 lóerôs Tesla elektromos gépjármûvet állítottunk ki a helyszínen. Továbbá vendégünk volt Páncsity Ferenc,
aki a világon egyedülálló EM technológiáról tartott elôadást és akinek köszönhetôen az óvoda vegyszermentessé válhatott, Sallai Zsuzsanna Pomázi Futónagykövet, valamint Bálega Egon és
Tamás Antal a Tesla Élményvezetés

Nagyon Hálásak vagyunk továbbá:
Maszel László alpolgármester úrnak, Zinger
Miklós jegyzô úrnak és Kedves Családjának,
Kiss Tamásnak, Ország Mihálynak, Kovács
Józsefnek, Reiter Enikônek és a Gászler Kftnek, Solymosi Zoltánnak, Brtka Gábornak,
Pálfy Istvánnak, Pásztor Józsefnek, Szabó
Zsoltnak és Szabóné Sztyehlik Évának, Kovács Mihálynak, Beleznay Évának és a Magyar Környezettudatos Építôk Egyesületének, dr. Palkó Zsoltnak és az ECOLIFE Magazinnak, a STRABAG Építô Kft-nek, a Telekom Hello holnap! kezdeményezésének, a
Qualiroll Kft-nek, Benke Ákosnak és a B-Line
Hungary Kft-nek, a Fa-Kovi Kft-nek, Farkas

Márknak, a Lipóti Pékségnek, az MTVA-M1
TV-nek, Lusták Károlynak és Kedves Családjának, Nyáregyházi Polgárôrségnek, a Greenpeace-nek, a Nyáry Pál Nyugdíjas Klubnak, Rácz Lajosnak és Rácz Lajosnénak, Krizsán Mihálynak, az Echo Tv-nek, Szabó Dávidnak, Szalai Norbinak, a Sinka Kft-nek, a
Savanya Ker-nek, Borsi Gergelynek, a KÖSZOLG-KER Kft-nek, Dr. Kelennek, a Zöld
óvoda programnak, Bakó Mónikának, a
Hungarikumnak és a Földmûvelésügyi Minisztériumnak, a Hit Rádiónak, a Magyar
Katolikus Rádiónak, a Kossuth Rádiónak, a
Sláger Fm-nek, a Régió újságnak, Tatár Zoltánnak és Kedves Családjának, a Nyáry Pál
Általános Iskola vezetésének és pedagógusainak, Megléc Zsoltnak, Kókai Józsefnek,
Tóth Péternek, Kéri Balázsnak, Deák Zoltánnak, Péntek Csabának, Bodnár Lászlónak
és Kedves Családjának, az ÉviSüti-nek,
Princzné Hojnos Krisztinának, Párizs Andrásnak és Párizs Krisztinának, Varga Attilának,
Haraszti Kalocsai Fruzsinának, Visnyei Károlynak, Leki Fanninak, a Tárnoki Kôtörônek,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek, a Balogh
Sándornak és Kedves Családjának, Jakubik
Ágnesnek, a „Szülôk a gyermekekért” alapítványnak, valamint minden Kedves segítô Szülônek és Nagyszülônek, hogy
együtt, összefogva építhettünk fel egy ilyen
jövôbe mutató példát a gyermekeknek.
„Játszva a fenntarthatóságért,
mert a fenntarthatóság nem játék!”

KOVÁCS ALEXANDRA & WEIGERT PÉTER
PRO JEKT KO OR DI NÁ TO ROK
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VÖRÖSKERESZTES
NAPKÖZIS TÁBOR
A Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi Alapszervezete
Napközis Tábort rendezett 2017. június 26-30-ig a
Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola épületében.

A

színes programok alatt a gyerekek megismerhették az egészséges életmód kialakításának
szokásait az aktív sportjátékok, a táplálkozás rendszerességén és változatosságán keresztül.
Minden nap reggeli tornával kezdtünk Leki Fanni irányításával, majd közös reggelikészítés következett. A Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi Alapszervezetének volt elnöke, Reichné Tallárom Györgyi tájékoztatta a gyerekeket a Vöröskereszt mıködésérôl, lényegérôl, majd különféle kézmûves technikákkal a gyermeki kreativitást kiaknázva tárgyak készültek a tanultakkal kapcsolatban. Ifjúsági Vöröskereszteseink
a sebkötözés technikáit játékos formában mutatták be.
Második napunk az Egészség jegyében zajlott. A gyerekek elmondása szerint ez tetszett nekik a legjobban. Zöldségszobrokat készítettek, egészségtesztet töltöttek ki. Ezen a napon a zenetanáraink és a zeneiskolás diákok együttmûködésével közösen énekeltünk és
zenéltünk. Majd pszicho-szociális segítségnyújtást tartott Lajáné Kuris Loretta védônô, aki kihangsúlyozta a hi-
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giéniát. Ezen kívül hasznos tanácsokkal
látta el a táborozókat a nyári nyaralással, strandolással kapcsolatos veszélyekrôl. Ebédünk is az egészséges táplálkozásnak megfelelôen készült, meglepetésünkre minden elfogyott, a finom
saláta és a rengeteg gyümölcs is.
Szerdán kirándultunk Budapestre.
Várost néztünk, és meglátogattuk a
Rendôrség Múzeumát. A nagy melegre
való tekintettel és a gyerekek igényeit
figyelembe véve hazafelé fagyiztunk,
majd a Monori Kistói úti játszótéren
töltöttük a délután hátralévô részét a
gyerekek nagy örömére.
Csütörtökön a folyosóra kiterített óriás papírlapokra rajzok készültek az eddigi élményekrôl. Ezután elsôsegélynyújtó alapismeretek ismertetése következett Kiss Tamás a Dabasi Mentôállomás dolgozója és a helyi képviselô-testület tagja közremûködésével. Mészáros
Pál és Papp Tatjana a Monori Rendôrkapitányság munkatársai színesítették táborunkat foglalkozásaikkal, mely során
a gyermekek kipróbálhatták a részegszemüveget, utána Mészáros Pál iskolarendôrünk felhívta a figyelmet a biztonságos közlekedés alapszabályaira.

Hosszasan beszéltek a nyár veszélyeirôl.
Papp Tatjana játékos feladatokkal mutatta meg az internet veszélyeit, majd
ujjlenyomatokat készítettek.
Délután a helyi Családsegítô szolgálat munkatársa Szöllôsy Attiláné Ibolya
pszicho-szociális segítségnyújtásról beszélgetett gyermeknyelven a táborozókkal.
Utolsó nap a Magyar Vöröskereszt
Nyáregyházi Alapszervezetének Ifjúsági tagjai Nánásiné Koncz Ágnes felkészítésével bemutattak két baleseti szimulációt, melyre minden délután készültek. Közösen gyakorolták a stabil
oldalfekvés lépéseit, a sebek ellátását és
az újraélesztést.

Új távlatokat nyitott Nyáregyházán a UPC

A táborozó gyerekek nagyon jól érezték magukat. Mint szervezôk úgy gondoljuk, hogy a foglalkozásokkal színesített napok nem csak arra szolgáltak, hogy
a gyerekek felügyelet alatt legyenek míg
a szülôk dolgoznak, hanem segítettek a
gyermekek lelki fejlôdésében, szélesítették látókörüket, sok újdonságot és hasznos dolgot tanulhattak az öt nap alatt.
Igyekeztünk minden gyermek igényét
kielégíteni, hogy a tábor során úgy érezzék magukat, mintha otthon lennének, és
a sajátunkként szeretgettük, óvtuk ôket.
Naponta többször beszélgettünk, játszottunk velük. Elmondásuk szerint a legjobban az egészségnap tetszett nekik.

UPC Magyarország szeptemberben kezdte meg legmodernebb, szélessávú hálózatának bekötését a nyáregyházi otthonokba. A fejlesztések kiváló minôségû internetelérést biztosítanak, és ezzel együtt a UPC számos olyan egyéb
szolgáltatása is elérhetôvé vált, melyek a korlátok nélküli szórakozás korszakát hozzák el Nyáregyháza lakóinak.

Gyerekszáj:
– Mikor lesz megint egészségnap?
– Jövôre is elhozol ide?
– Jövôre is kapunk fagyit?
– Olyan jó ide jönni, mert itt gondoskodnak
rólunk!
Ezek a mondatok magukért beszélnek, és a legnagyobb köszönet az egész
hetes munkáért.
Szeretnénk megköszönni minden támogatónak a segítséget, Nyáregyháza
Nagyközség Önkormányzatának és a
Kennedi Alapnak a pénzbeli hozzájárulást. Köszönjük az egész hetes önzetlen
segítséget a Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola vezetésének, minden dolgozójának és a szülôi közösség tagjainak, valamint Ország Mihály Andrásnak a
gyümölcs felajánlást.
Jövôre is szeretnénk megrendezni
ezt a napközis tábort a nagy érdeklôdésre, igényre és a gyermekek nagy
örömére való tekintettel.

CZIRÁNÉ BAÁR KATALIN
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT NYÁREGYHÁZI
ALAPSZERVEZETÉNEK ELNÖKE

A Nyáregyháza Fesztivál egyik legnépszerűbb programja
a UPC emelőkosaras autója volt, amelynek segítségével sok
gyerek és felnőtt emelkedett a magasba, hogy onnan
gyönyörködhessen a kilátásban. Nemcsak azok számára
nyíltak azonban új távlatok, akik vették a bátorságot
a magaslati utazáshoz, hanem azoknak is páratlan
élményben lehet részük, akik csatlakoznak a UPC szupergyors
hálózatához, amely immár Nyáregyházán is elérhető.

A

választható UPC Mobil szolgáltatások hálózaton belül korlátlan
beszélgetést tesznek lehetôvé, a Freedom mobil csomagok pedig korlátlan adatforgalmat kínálnak. A mobil csomagok mellé
ráadásul a legmodernebb készülékeket, így például az iPhone

A kiváló minôségû, nagy sávszélességû internetszolgáltatás
nagyon gyors, akár 500 Mbit/sec letöltési sebességet biztosít a
felhasználóknak, ezáltal önmagában a böngészés is élménnyé
válik. A nagyobb adatátviteli sebesség megkönnyíti a kapcsolattartást – nem szakadozik többé a hang online telefonálásnál,
vagy a kép a webkamerás beszélgetéseknél. Gyorsabban betöltôdnek a videók, hamarabb letöltôdnek a különbözô fájlok, azaz jelentôsen kényelmesebbé, ezáltal élménnyé válik a hétköznapi internethasználat. Ez nem csupán az otthoni kikapcsolódásnál, szórakozásnál jön jól, hanem például a távmunka tekintetében is teljesen új távlatokat nyit.
„A nyáregyházi lakosok a legújabb UPC
Happy Home ajánlatokkal és egyéb minôségi szolgáltatásokkal léphetnek be a korlátok nélküli szórakozás korszakába.” –
mondta el Császár Zoltán, a UPC Magyarország Kft. üzlet fejlesztési igazgatója.
A stabil és gyors internet és a rendkívül
széles – számos HD csatornát is tartalmazó – televíziós kínálat mellett a UPC innovatív szolgáltatásai is az elôfizetôk rendelkezésére állnak majd. Ezek között több
olyan is akad, amelyhez a digitális díjcsomag birtokában, külön díj fizetése nélkül
juthatnak hozzá a felhasználók. A Wi-Free
szolgáltatás Magyarországon több százezer, Európa-szerte pedig több millió ponton kínál ingyenes WiFi
elérést. A Mûsorvisszanézôvel egy héten át lehet visszanézni a
tévémûsorokat elôzetes felvétel nélkül, valamint elérhetôvé válik a UPC Videotár kínálata is, amely egy komplett videotékához
való hozzáférést jelent, csupán egyetlen gombnyomással.
A UPC szélessávú szolgáltatásait azonban nem csak akkor élvezhetik a leendô ügyfelek, ha otthon vagy az irodában vannak.
A vezetékes szolgáltatások mellé kedvezményes csomagáron

modelleket is kedvezményes feltételekkel
kínálja a UPC. A mobilinternet segítségével az ügyfelek pedig már otthonuktól távol is megnézhetik kedvenc tévémûsoraikat, a UPC Horizon Go
alkalmazással.
A legújabb fejlesztésekrôl, további lehetôségekrôl, kedvezményes belépési díjakról a UPC monori, nagykátai és dabasi üzletében, a 1221-es telefonszámon és a www.upc.hu weboldalon
is szívesen adnak információt a cég munkatársai, valamint értékesítôik személyesen is felkeresik a hálózatfejlesztésben érintett terület lakóit.
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NYITOTT AJTÓT ADTAM ELÉD!
Missziói nap az evangélikus gyülekezetben
2017. szeptember 30-án, 500 évvel a reformáció után
missziói napot tartottunk. Az egész napos program
három helyszínen zajlott: a templomban, gyülekezeti
házban és a kultúrotthonban.
megnyitó reggel 9 órakor köszöntésekkel kezdôdött, majd
a pilisi gyülekezet Izsópka
(Izsóp az árvacsalánok családjába tartozó növény) gyermekkórusa Jansik
Ildikó vezetésével koncertet adott,
melyen kb. 30 gyerek kelt fel reggel
korán, hogy csengô hangjával az Urat
dicsérve ráhangolja a gyülekezetet az
Urral való együttlétre, és örömöt
okozzon nekünk.
A hangverseny után szünet következett, ez alatt a gyülekezeti ház
udvarán felállított sátor alatt vendégül láttuk a gyerekeket, vezetôiket és szüleiket. Vidáman szendvicsezett, üdítôzött az egész csapat.

A

11 órakor kezdôdött az istentisztelet. Szeverényi János az Országos Missziói Bizottság elnöke tartott elôadást, melynek témája:
Missziói feladatok felvállalása, elfogadása Isten kezébôl.
Az elôadó emberközeli példákkal mutatta be, Isten hogyan használ
fel embereket, gyermekeket missziói
tervének véghezviteléhez.
Elôször egy misszionárius orvosnôrôl Sárkány Angyalkáról beszélt, aki a
közelmúltban 89 éves korában hunyt
el. Gyógyító munkájában az istentelen
emberek életét és halál elôtti állapotát
figyelte meg. Tapasztalatai arra kényszerítették, hogy az iszákos mentô
misszióba folytassa tovább a gyógyítást. Elhatározta, hogy testileg, lelkileg is gyógyítani fog.
Egész életét, egészségét, betegségét
a missziónak szentelte. Rajta keresztül
Isten angyali hitet akart adni mindenkinek.
Angyal néni egyszer csak ágyban
fekvô beteg lett, ereje elfogyott, kicsi
madár lett. Hosszú betegsége alatt hi-
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te erôs maradt. Mosolyogva fogadta a
látogatókat, imádkozott a misszióért,
Magyarországért. Hite volt, de egészsége nem. Mikor meghalt nagyon hiányzott, mert Angyal néni valódi angyal volt sokak számára.
Sokszor fordul elô, hogy az Úr kisgyermekeket használ fel missziói
munkájához. Bibliából idézett a lelkész – „Ha olyanok nem lesztek, mint a
kisgyermek semmiképpen nem juttok be az
Isten országába”.

Sokszor megtörtént, hogy a hittanos
gyermek juttatta hitre az édesanyját.
Volt olyan kisfiú, aki a cigány misszióban tanult meg imádkozni, este az
ágyában saját szavaival „beszélt” Istennel. Jézus azt mondja – „ilyeneké az
Isten országa”.
Egy fiatal cigány férfi 2 éves volt,
mikor az ABC ajtajában hagyta az
anyja, bekerült a cigány misszióba,
most istenhívô grafikus.
A misszió Isten emberekért vívott
harca embereken keresztül. A hajléktalanok között is sok a feladat. Isznak,
cigarettáznak, vízipipába teszik a drogot, és úgy szívják bele a szervezetükbe. Borzasztóan káros. A hívôk a terepen vannak, segítik ezeket az embereket, oda mennek, ahol az emberek él-

nek. Hogy büdös van? Akkor is! A farizeus, az elitista nem megy büdös,
piszkos, békétlen helyre, csak magával törôdik.
Jézus és a tanítványok is állandón
terepen voltak. Nem lehet boldog az
az ember, akiben nincs hit és szeretet.
A lelkész magáról mondta: „én sem
akartam Istent, Isten akart engem”.
Már régen nem voltál templomban?
Az nem lehet kérdés, hogy hiányzol.
Gyengül a keresztyénség ereje Európában, az emberek eltávolodtak Istentôl. Az a baj, hogy langyos a hitünk,
vagy semmilyen. Mi lesz velünk, erôtlenekkel, langyosokkal? Az iszlám
erôs, odaszánja még az életét is a hitéért. Az erôs gyôzedelmeskedik.
Isten mindennél jobban szereti
az embert, csak a bûnt nem szereti, amiben fetreng. Ô munkálkodik, küzd értünk, még a muszlim világért is. A nyitott szívû
emberek ma is követik ôt.
Újraéledô keresztyénség van
Kínában, Vietnámban, Dél Libanonban, Szaúd-Arábiában, pedig üldöztetés, börtön, kifosztottság az osztályrészük. Indiában, Etiópiában, Nigériában, a
Fülöp-szigeteken pszichikai, fizikai
kínzásokkal torolják meg a keresztyén
emberek szervezkedéseit.
A misszionáriusok életük kockáztatásával a terepen vannak, mert szabadulás csak Isten megtartó kegyelmébôl van.
Sok angyalt küld Isten számunkra
is. A Biblia olvasása erôsít, az Ige tele

van energiával, a Menny minden erejével küzd értünk. Keressük az Urat,
amíg megtalálható, az ajtó nyitva
van…
Az elôadás imával zárult, majd a pilisi zeneiskola növendékeinek, tanárainak hangversenye mélyítette el bennünk az értékes mondanivalót.
A zenében csodálatos istenimádat
szállt az ég felé, melyben saját lelkünk
is beleolvadt.
A hangverseny végén köszönetnyilvánításokra került sor. A presbitérium ajándékkal köszönte meg Lipót Zsoltnak az egyházban kiemelkedôen végzett szolgálatát, és Hacheleva Ludmilla zongora tanárnônek a
kántori szolgálatba való díjtalan bekapcsolódását.
A gyülekezeti házban finom ebéd
várta a résztvevôket, ismerkedéssel,
beszélgetéssel telt el az idô 4 óráig. Ekkor átmentünk a Mûvelôdési házba,
ahol a Luther címû film vetítésére került sor.
Ezzel az ünnepnappal a reformáció
500. évfordulóját is ünnepeltük kapcsolódva a délelôtti elôadáshoz.
A reformációban teljesedett ki Isten
lélekmegújító munkája Luther Mártonon, és a többi reformátoron keresztül. A reformációnak elévülhetetlen
értékei vannak, melyek, mint a Szentírás átvészel minden idôszakot. A jövô nemzedékének szüksége van ismerni a nagy változások fontosságát.
Evangélikusnak lenni azt jelenti,
hogy a reformátori örökségnek hordozója, ápolója, hirdetôje vagyok ebben
a világban. Ez arra kötelez, hogy a
Krisztusban kijelentett Igét tartsam a
legnagyobb értéknek.
Benne van reménységünk, a reformátori örökséget képviselni kinccsé
tenni, és megélni ebben a világban. Ez
a mi küldetésünk! A reformáció nem
egy befejezett történet, egy folyamat,
amelynek nincs vége, mindig szükségünk lesz reformációra, igei megújulásra.
További vigasztalásunk az, amivel a
jövô bíztat minket, hogy Jézus szeret
és Isten a mi Atyánk.

VESZTEG ISTVÁNNÉ

Jövô év végére eltûnik
a papírra írt recept,
jön az e-recept
Az idôseknek gondot okozhat a régi személyi igazolvány.
A rendszer már novemberben elindul.

H

amarosan megszûnik a papírra írt, vagy nyomtatott recept, helyét átveszi a digitális formájú e-recept. November elsejétôl ugyanis elindul az új
rendszer. Az orvos számítógépen rögzíti, hogy a betegnek milyen gyógyszert kell vásárolni a patikában. Errôl egy papírt nyomtat, felírási igazolásként.

A páciens két módon kaphatja meg személyesen a gyógyszereit: Vagy a
chipkártyás e-személyivel és annak kódjával megy, és így egy igazolvánnyal
megoldja, vagy a hagyományos személyi igazolványt és a TAJ kártyát együtt
mutatja be, és arra kapja meg
a felírt szereket. Ha valaki más
váltja ki a beteg helyett a gyógyszereket, úgy ahhoz továbbra is a papír alapú receptre
lesz szükség.
A kétféle lehetôség még egy
darabig egymás mellett mûködik majd. Azaz lehet a papírra
nyomtatott receptet is használni és a patikában elôhívható digitális verziót is.
A novemberi indulást követôen még 2018 év végéig kötelezô lesz papírt is
adni a betegeknek, de utána már csak abban az esetben nyomtat az orvos,
ha erre a beteg külön megkéri.
Az új papírok hasonlóak lesznek az eddigi receptekhez, csak egy új vonalkód
lesz majd rajtuk. A receptek továbbra is bárhol beválthatóak, ahogy az ország
bármely patikájában az e-recept alapján is kiadják a szereket.
Az új rendszernek lesznek még további szolgáltatásai is. Például a háziorvosnál idôpontot lehet foglalni majd a szakorvosokhoz. Az e-profilra feltöltik a leleteket, bejegyzik a gyógyszerérzékenységet, allergiát is. Az adatokat így az orvosok és gyógyszerészek is láthatják, de például az asszisztens nem nézhet bele.
A rendszerben lesz egy betegek által kezelhetô rész, ahol korlátozhatják,
hogy kik tekinthetnek bele az adataikba. Egyes esetekben pedig csak a szakorvosok láthatják a betegre vonatkozó adatokat. Életveszély esetén ezek a korlátozások felszabadíthatóak. A naplózást a beteg is látja majd és így nyomon
követheti, hogy ki nézett bele a profiljába.
Valamennyi orvos láthatja majd, hogy a kollégája milyen bajra mit írt fel.
Ellenôrizheti, hogy a páciens kiváltotta-e a gyógyszereit. A kutatásokat is segítheti majd, mert anonim módon adatokat kérhetnek le a betegekrôl.
Az új módszer az idôseknek okozhat gondot. A részükre kibocsátott, élethosszig tartó személyi igazolványok nem tartalmaznak csipet. Ha szeretnének
élni a hat évre kibocsátott e-személyik nyújtotta könnyebbséggel, külön igényelniük kell azt.

FORRÁS: INTERNET
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

NYÁREGYHÁZA ANNO

Emlékeztünk…
2017. október 14-én a Kovács István
Mûvelôdési Házban évfolyam találkozót
szerveztünk az 1945 és 1969 között a
Szentimretelepi (régi nevén Felsô Szôlôvidéki)
Általános Iskolában tanuló diákok részére.
1965

2017

A Népszavában 1971. szeptember 24-én megjelent cikk

A

megemlékezés középpontjában az ott tanító Bucsis házaspár 50 évi munkájára emlékeztünk a szervezôk és a valaha ott tanuló
diákokkal együtt.
Elôször Ország Ilonka (Gecser Jánosné) olvasott fel egy megsárgult Népszava újságból egy cikket, amely Szabó
Iréne tollából íródott. Aranydiplomás
pedagógus házaspár „9000 gyerek tanítói” címmel.
Ezután a jelenlévôk közül a legkedvesebb élményeikrôl meséltek a tanító nénivel vagy a tanító bácsival kapcsolatban.
Majd egy perces néma felállással emlékeztünk a tanító házaspárra és azokra,
akik már nem lehettek közöttünk.
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A találkozóra sokan eljöttek. Jó volt
látni azokat a diáktársakat, akikkel már
hosszú évek óta nem találkoztunk,
mert távolra sodorta ôket tôlünk az
élet. Volt mondanivalója mindenkinek,
szinte egymás szavába vágtak a beszélgetések közben. (Tudod? Emlékszel,
hogy is volt? …). Amikor elfogytak a
megkopott, de még tisztán élô emlékek,
felváltotta a csendet egy táncbemutató,
amivel a Hagyományôrzô Szeretetcsoport kedveskedett a vendégeknek.
Ezután felcsendült a talpalávaló,
amit Tisztán Lajos zenész szolgáltatott. Emelkedett, vidám hangulatban
telt a délután. Mindenki nagyon jól
érezte magát. Távozáskor azzal a re-

ménnyel búcsúztunk, hogy lesz még
találkozás.
Köszönet a szervezôknek: Taródi Rózsikának, Misányi Julikának, Hugyák
Marikának, a Misányi házaspárnak és
mindenkinek, akik hozzájárultak ehhez
a nem mindennapi találkozó megrendezéséhez.
Búcsúzóul egy közös fényképpel fogunk emlékezni e nagyszerû napra. A Bucsis házaspárra örökké emlékezni fogunk,
sírjukra virágot helyeztünk. Értük október
22-én a Római Katolikus templomban
gyászmisét szolgáltattunk.

TISZTELETTEL A TANÍTVÁNYOK NEVÉBEN:
GYARMATI LÁSZLÓ I EGYKORI TANÍTVÁNY
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RECEPTTÁR
MAZSOLÁS BORLEVES

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE
• 50 g mazsola
• 5 cl brandy
• 1 kisebb citrom
• 1 liter édeskés/muskotályos fehérbor
• 50 g cukor
• kisujjnyi fahéj
• 4-5 szem szegfûszeg
• 1 csillagánizs
• só
• 4 tojássárgája
• 1 ek. vaníliás pudingpor
• 1+1,5 dl tejszín
• 1/2 tasak habfixáló
• 1 tasak vaníliás cukor
• 4 citromfûbóbita
ELKÉSZÍTÉS
1. A mazsolát beáztatjuk a brandybe. A citromot forró folyó víz alatt megmossuk, szárazra töröljük, sárga héjából burgonyahámozóval leválasztunk 4-6 kisujjnyi széles
csíkot, a lábasba öntött borba dobjuk. Hozzáadjuk a cukrot, a fahéjat, a szegfûszeget,
a csillagánizst és 1 csipet sót, felforraljuk,
azaz forralt bort készítünk. Fedô alatt
10-15 percig pihentetjük.
2. A tojássárgákat habüstbe csúsztatjuk, simára keverjük a pudingporral és 1 dl tejszínnel. Apránként a tojássárgákhoz szûrjük
a bort, majd gôz fölé állítjuk, és folyamatosan keverve sûrûsödésig forrósítjuk.
Néhány szem kivételével beleforgatjuk a
mazsolát a brandyvel együtt, fedô alatt
melegen tartjuk.
3. Tálalás elôtt a habfixálóval és a vaníliás
cukorral kemény habbá verjük a maradék
1,5 dl tejszínt. A levest erôleveses csészékbe vagy üvegtálkákba szedjük. Két
egymásba forgatott evôkanállal nagyobb
galuskákat szaggatunk a tejszínhabból,
kettesével a leves tetejére ejtjük, és a félretett mazsolával, valamint a citromfûbóbitákkal díszítve melegen kínáljuk. Hidegen,
sôt vaníliafagylalttal gazdagítva is finom.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ZÖLDFÛSZERES PONYTFILÉ

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE
• 2 pontyfilé
• 1/2+1 citrom • 2+2 evôkanál olaj
• 4-8 zsályalevél
• 1-1 szál tárkony, kakukkfû, zeller zöldje, rozmaring,
menta, bazsalikom, lestyán
• 5-6 szál petrezselyem
• 1 közepes fej hagyma • 4-5 gerezd fokhagyma
• 4 szelet fehér szendvicskenyér
• 1 ek. mustár • 1 tojássárgája
• só • színes bors
• néhány salátalevél • 1-2 paradicsom
ELKÉSZÍTÉS
1. A halfiléket leöblítjük, lecsepegtetjük, bôr nélküli oldalukra fektetjük, bôrös oldalukat gerincükre merôlegesen, 1-1,5 cm távolságot
tartva sûrûn bemetsszük, azaz beirdaljuk – ezáltal átvágjuk az apró
Y szálkákat, így azok a sütés végére csaknem eltûnnek. Mindkét
oldalukat meglocsoljuk 1/2 citrom átszûrt levével, majd lefedjük, és
15-20 percig a hûtôben pihentetjük.
2. A sütôt elômelegítjük 200 °C-ra. Kibélelünk alufóliával egy akkora
sütôedényt, amekkorában a két halfilé kényelmesen elfér. Megkenjük 2 ek. olajjal a fóliát, és az aljára fektetjük a megmosott
zsályaleveleket.
3. Az illatos paplanhoz a zöldfûszereket leöblítjük, lerázzuk róluk a
vizet, leveleiket lecsipkedjük. A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, a zöldfûszerekkel együtt nagyjából felaprózzuk, aztán
aprítógépbe szórjuk, megöntözzük 2 ek. olajjal, péppé turmixoljuk,
végül tálba szedjük. Az aprítógépbe tördeljük a kenyérszeleteket,
finom morzsává pörgetjük. A zöldfûszerekhez adjuk, végül összedolgozzuk a mustárral, a tojássárgájával, 1/2 citrom reszelt héjával,
sóval és frissen ôrölt borssal.
4. A halfiléket szárazra törölgetjük, mindkét oldalukat meghintjük
sóval és ôrölt színes borssal, majd csupasz oldalukkal lefelé
a sütôedénybe, a zsályalevelek tetejére fektetjük. Bôrös oldalukat
vastagon megkenjük a fûszeres péppel úgy, hogy kerüljön belôle
az irdalásokba is. Betesszük a sütôbe, és enyhe pirulásig sütjük
(15-20 perc).
5. A halfiléket hosszúkás tálra emeljük, salátalevelekkel, paradicsom-,
valamint citromgerezdekkel díszítjük, körbeszórjuk néhány szem színes borssal, és azonnal tálaljuk. Petrezselymes vagy sült burgonya,
párolt zöldség, vegyes saláta illik hozzá.
6. (Friss zöldfûszerek híján használhatjuk 2-2 csipet szárított változatukat is. A szárított fûszereket öntözzük meg 3-4 evôkanál fehérborral
vagy vízzel, hogy felpuhuljanak, és hagyjuk 10-15 percet állni.)

Szilárd burkolatot kapott a Temesvári út
Önkormányzatunk 26,23 millió
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzati tulajdonú belterületi utak
szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének elősegítésére kiírt pályázaton, mely
összegből a Temesvári út szilárd burkolattal történő kiépítésére került sor, összekötve a
már korábban felújított Nyáry
Pál és Mátyás király utakat.

A

projekt eredményeként 4,5 méter szélességben, 343
méter hosszon került sor az aszfaltburkolat kialakítására,
mely által könnyebben elérhetôvé váltak a Nyáry Pál
úton található fôbb szolgáltatások, a kereskedelmi egységek, illetve a Mátyás király úton mentén mûködô nagyobb létszámú
munkavállalót foglalkoztató cégek is.
Az útépítés mellett sor került járdakapcsolatok kialakítására,
zöldfelület rendezésre, növényzet telepítésre, illetve a csapadékvíz-elvezetô árkok is felújításra kerültek.
A projekt a Magyar Állam támogatásával valósult meg. A támogatás forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium a „Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye

Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához
nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei
fejlesztések” elôirányzatból biztosította.
A munkálatokra 2017. szeptember 14. és október 20. között
került sor. A kivitelezést a Vianova 87 Közmû- és Útépítô Zrt. végezte az engedélyes tervek és az egyéb vonatkozó elôírások
alapján, a mûszaki ellenôr felügyelete mellett.
Köszönjük lakosaink türelmét, és bízunk benne, hogy a
következô években – ütemezett módon – hasonló útfejlesztések valósulhatnak meg településünkön.

MÉSZÁROS SÁNDOR I POLGÁRMESTER

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kíván
a Platán Fitness csapata!

Megújult környezetben, bôvült szolgáltatásokkal várjuk továbbra is régi és új vendégeinket.
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1490 Ft

1850 Ft

kedvezmény

40%

kedvezmény

15%
1450 Ft
kedvezmény

20%

4990 Ft
kedvezmény

15%

1690 Ft
kedvezmény

15%
1125 Ft
kedvezmény

20%

1450 Ft
kedvezmény

20%
1590 Ft

120 Ft
kedvezmény

20%

kedvezmény

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!

