KÉPCSARNOK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Képes összeállítás
az elmúlt időszak
eseményeiről

A Képviselő-testületi üléseken hozott
fontosabb, lakosságot érintő döntések
2018. július 31.

2018. szeptember 25.

A Képviselő-testület

A Képviselő-testület

➢ döntött szociális célú tűzifa pályázat
benyújtásáról.

➢ meghallgatta és elfogadta a Pilisi
Rendőrőrs és a körzeti megbízott tevékenységéről szóló beszámolót.

➢ döntött a „Nyáregyháza fenntartásában lévő
közoktatási intézmények közétkeztetési feladatainak a szorgalmi időszakban történő
ellátása, valamint felnőtt-étkeztetés egész
évben munkanapokon történő biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás bírálatáról, melynek eredményeként a beérkezett
pályázatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó TS Gastro
Central Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.)
ajánlatát fogadta el.

Megújult községi könyvtárunkat Baranyi Ferencrõl neveztük el

A református-evangélikus templom felszentelésének
125. évfordulóján

➢ elfogadta az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót.
➢ döntött 34 fm járda megépítéséhez szükséges anyag biztosításáról a megépítést
vállaló lakosok részére.
➢ döntött a rendezési terv módosítás tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás lefolytatásáról.
➢ döntött a köztemetői vizesblokk építésének engedélyes tervdokumentációja,
a felsőnyáregyházi óvoda felújításának,
valamint a felsőnyáregyházi orvosi rendelő felújításának kiviteli tervdokumentációinak elkészíttetéséről.
➢ döntött arról, hogy a könyvtárnak helyet
adó épületrész nevét Baranyi Ferenc
Könyvtár névre változtatja.

Az óvodás gyemekek jól érezték magukat
a szabadtéri programokon

A nyugdíjas klub tagjai az örkényi "Ki Mit Tud?" díjátadója után

IGAZGATÁSI SZÜNET
A POLGÁRMESTERI
HIVATALBAN
Értesítjük Tisztelt Lakosainkat,
hogy az ünnepekre való tekintettel – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a Nyáregyházi
Polgármesteri Hivatalban 2018.
december 21-e és 28-a között igazgatási szünetet tartunk.
Ezen időszakban a halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben (halálozás,
balesetveszély) a 690-182-es telefonszámon lehet üzenetet hagyni. Ezt naponta
ellenőrizzük, és ennek alapján a szükséges intézkedéseket megtesszük.
Az ünnepek utáni első munkanap
a szokásos munkarendben:

Az Erdélybe látogató kirándulók egy csoportja a Tordai-hasadék elõtt
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2019. január 2. szerda

beoltás érdekében az oltóanyagok árának
50%-át is megtéríti.

➢ elfogadta a gyermekorvos, a fogorvos és a
védőnő Nyáregyháza egészségügyi helyzetére vonatkozó beszámolóját.
➢ csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
pályázati fordulójához.
➢ módosította a közétkeztetés szolgáltatás
térítési díját, e szerint a reggeli, ebéd és
uzsonna térítési díja a 4-6 éves korcsoport esetében bruttó 420,- Ft, a 7-14 éves
korcsoport esetében bruttó 480,- Ft 2018.
október 1. napjától.
➢ bővítette a támogatott védőoltások körét,
így Nyáregyháza 0-6 éves gyermekeinek
a Rotavírus és a Meningococcus B elleni

➢ döntött arról, hogy „Korlátozott forgalmú
övezet (zóna)” jelzőtáblák kihelyezésével a
korábbi 3,5 tonna súlykorlátozást kiterjeszti
az Kölcsey Ferenc út Akácfa és Csalogány
utca közötti szakaszára, valamint a korábbi
5 tonna súlykorlátozást kiterjeszti az Illatos
és a Bem József útra, a József Attila út Nyáry
Pál és Hunyadi János út közötti szakaszára, a
Csengő utcára, valamint a Kölcsey Ferenc út
Nyáry Pál út és Akácfa utca közötti szakaszára.
➢ az elszaporodó rágcsálók írtásának támogatása érdekében döntött 50 db Combi
műanyag zárható patkányláda beszerzéséről, melyet ingyenesen ad az igénylők
használatába.
A Képviselő-testület további döntései a
működését dokumentáló jegyzőkönyvekben, a Polgármesteri Hivatalban,
valamint az Önkormányzat honlapján
tekinthetőek meg.

ZINGER MIKLÓS jegyző

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy

2018. december 4-től december 7-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
dec. 4. kedd:
dec. 5. szerda:
dec. 6. csütörtök:
dec. 7. péntek:

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

A tüdőszűrés helye:
Idősek Napközi Otthona, Ady Endre út 1/A
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 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 szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek
szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben
történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját,
illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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EZ + AZ
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Megújult belsővel várja olvasóit
a Baranyi Ferenc Könyvtár

P

ályázati támogatásból történt fejlesztést követően a községi könyvtárat a
Nyáregyháza Fesztivál rendezvény keretei között adtuk át a nagyközönség számára.
Megújult könyvtárunkat – a képviselő-testület döntése alapján – Baranyi Ferenc
nyáregyházi kötődésű díszpolgárunkról, Kossuth-díjas költőről, íróról neveztük el.
Az ünnepséget Vecserek Ibolya könyvtáros nyitotta meg, majd Mészáros Sándor
polgármester mondott rövid beszédet, melynek végén Maszel László alpolgármesterrel
együtt leleplezték a könyvtár új feliratát a névadó nem kis meglepetésére.
Az átadáson jelen volt Péterfi Rita az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
főigazgatója és Klemm Gabriella építész tervező, akik a pályázat indulásától fogva
segítették és végig kísérték a megvalósítást, valamint Pongrácz Katalin megyei hálózati
vezető és Werner Ákos a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója, aki beszédében
a névadót méltatta.
Tavasszal megújul az intézmény előtti park is, hogy az olvasni vágyókat minél inkább
a könyvtár közelébe csábítsa.

Eredményes szereplés a
szépkorú „Ki Mit Tud?”-on
M

eghívást kaptunk az Örkényi Szabadidőközpont által rendezett szépkorúak Ki Mit
Tud? rendezvényére, amelyet félénk érdeklődéssel elfogadtunk. A jelentkezési
lapokat elküldtük és szorgalmasan jártunk próbálni. 18 egyéni és csoportos fellépő volt.
A Nyáry Pál Nyugdíjas Klub tagja Tilingerné Gerlei Ilona vers, próza kategóriában ért el
helyezést, a klubunk színjátszó társulatának 10 tagja pedig a színpadi jelenet kategóriában adott elő egy vidám, zenés, táncos műsorszámot. Izgatottan vártuk az eredményhirdetést, s színpadi jelenet kategóriában különdíjasok lettünk, de végül is nem a helyezés
számított! Nagyon jó hangulatú vidám délutánt töltöttünk el több nyugdíjas klubbal, sok
kedves embert ismertünk meg. Köszönjük
az örkényiek szívélyes vendéglátását.
Színi társulatunk tagjai: Franyó Zoltánné,
Kiss Gézáné, Németh Gáborné, Petróczy
Antalné, Somogyi Jánosné, Székely Lászlóné,
Sztyehlik Sándorné, Tisztán Lajosné, Cserna
Ferenc, Tisztán Lajos.
NÉMETH GÁBORNÉ nyugdíjas klub elnöke

Nyáregyháza szépítése

Ö

nkormányzatunk minden évben szépíti, csinosítja, virágosítja közterületeit.
Tavasszal muskátlik kerülnek a villanyoszlopokra, a közintézmények ablakaiba és
többféle virággal ültetjük be a kihelyezett virágtartókat. Ezek megújításáról, ápolásáról,
rendszeres öntözéséről folyamatosan gondoskodunk a nyári időszakban, azonban az
ősz is tartogat ezirányú feladatokat…
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket
a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub tagjainak, akik
Maszel László alpolgármester úr kérésére
segítettek településünk mostani virágosításában. A korukat meghazudtolóan fiatalos nagymamák 1600 tő árvácskát, valamint
több száz tulipán és nárcisz hagymát ültettek el októberben. Reméljük a tavasz beköszöntéig gyönyörködhetünk munkájukban!
Vigyázzunk együtt településünk értékeire és tisztaságára!
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FELHÍVÁS

házszámtáblák
elhelyezésére

N

yáregyháza területén sok helyen
tapasztalható, hogy az ingatlanok
házszámmal történő megjelölése hiányos, nem megfelelő. Ez akadályozza a
Magyar Posta munkáját, gondot okozhat
a tűzoltóság, mentőszolgálat és a háziorvosok munkájában, valamint akadályozza
a tájékozódást a településen.
A Képviselő-testület a közterületek
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 13/2014. (IX.30.)
önkormányzati rendelete értelmében
az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az
ingatlan más módon egyértelműen nem
azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére,
házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a
közterületről jól látható módon kihelyezni. A házszámtábla beszerzése a tulajdonos kötelezettsége.
Kérjük az ezt még meg nem tévő
lakosokat, hogy mihamarabb lássák el
ingatlanjaikat megfelelő, a közterületről jól látható házszámtáblával.

Idősek Világnapja
A

z Idősek Világnapja alkalmából Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
hagyományosan idén is köszöntötte községünk szépkorú lakóit a Kovács István
Művelődési Házban.
Mészáros Sándor polgármester úr ünnepi köszöntője után Zsadon Andrea és
Szolnoki Tibor fergeteges operett műsora
következett. Az ismert dalokat a művészházaspárral együtt énekeltük.
Ezzel azonban az addig is vidám hangulatú délután még nem ért véget! A műsor után
mindenkit vendégül láttak sok finomsággal: estebéddel, süteményekkel, üdítőkkel
és borokkal. Nagyon jól éreztük magunkat!
Köszönjük szépen ezt a szép, hangulatos
délutánt!

FALUKARÁCSONY AZ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2018. december 8-án, szombaton
karácsonyi hangulatú ünneplésre várjuk
a falu apraját-nagyját!

N

yáregyháza képviselő-testülete nagy szeretettel vár mindenkit az általános iskolához, hogy a Karácsonyt megelőző
várakozás időszakában együtt ünnepeljünk!
Vendégeinket 11 órától a diákok által készített kézműves termékeket kínáló karácsonyi vásárral, meleg teával és forralt borral,
ünnepi hangulatban várjuk.
Hagyományainkhoz híven egy közös estebéd elfogyasztásával
kívánjuk lezárni a 2018-as esztendőt.
ÜNNEPI MŰSOR:
14.00 órától az iskola aulájában műsorral kedveskednek:
• a Nyáry Pál Általános Iskola diákjai,
• a Napsugár Óvoda gyermekei,
• a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub tagjai,
• a zeneiskola és az énekkar tanulói;
15.30 órától Adventi közös estebéd
Kisbuszos szolgáltatásunkat minden lakosunk ingyenesen
igénybe veheti.
Indulási időpontok Felsőnyáregyházáról
(Szentimretelep érintésével): 11.00 és 13.00 óra
Visszaút a Nyáry Pál Általános Iskola elől:
17.00 órakor (igény szerint többször is)
Áldott karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új évet kívánunk minden nyáregyházi lakosunknak és olvasónknak!

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

A

különböző településrészeken élő polgárok alapszolgáltatáshoz
történő hozzájutása a faluközponttól való távolság, a közlekedési nehézségek, és az ott élők életkori jellemzői miatt lényegesen
nehezebb. E probléma enyhítésére indította el a felsőnyáregyházi
buszjáratot, most pedig – további lépésként – tanyagondnoki szolgálat bevezetéséről döntött a képviselő-testület.
A szolgáltatás célja a külterületi vagy a településközponttól
távol eső egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő (köz)szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
A munkakör betöltésére Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény alapján pályázatot hirdetett meg, mely megtekinthető a
polgármesteri hivatalban, valamint a kozigallas.hu oldalon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 7.
A szolgálat ellátása szakképesítéshez kötött, amit a tanyagondnoknak alkalmazása kezdő napjától számított egy éven belül kell
megszereznie, amennyiben nem rendelkezik ilyen képesítéssel.
Eredményes pályáztatás esetén a tanyagondnokot a képviselőtestület nevezi ki közalkalmazotti jogviszonyba, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja.

Az ’56-osokra emlékeztünk…
Megtelt emlékezőkkel a művelődési ház színházterme október
23-án, a 20. századi magyar történelem legmeghatározóbb
eseményének évfordulóján. A 62 évvel ezelőtti október 23-a egy
verőfényes, kora őszi, keddi nap volt, akárcsak az idei évben is…

A

Himnusz közös eléneklése után a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub két
tagjának megemlékezését hallgattuk meg. Tilingerné Gelei
Ilona előadásában Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét,
majd Németh Gáborné Julika egy korabeli újságcikket olvasott fel.
Mészáros Sándor polgármester a múlt felé tiszteletet adó, de
a jövőbe mutató ünnepi beszédében méltatta Nagy Imrét és
az ’56-os fiatalokat. Kiemelte: „1956 tisztaságán, őszinteségén,
igazságán az idő nem változtat semmit. Nincs mit újragondolnunk,
nem kell az utókor szemével átértékelnünk a történteket. Az események jobb megértéséhez arra van szükségünk, hogy minél többet
lássunk belőle, és pontosan úgy, ahogy azt az események sűrűjében
a velük történteket az életüket sem féltő forradalmárok megélték.”
Az iskola irodalmi színpadának előadását Bernula Istvánné,
Rozika néni állította össze és tanította meg a diákoknak. Anyai
és persze apai büszkeség töltötte meg lelkünket, hogy gyermekeink milyen méltóságteljesen, felfokozott érzelmi állapotban
mutatták be a kiragadott eseményeket.
Köszönjük, hogy együtt emlékeztünk.

Beadhatók a tűzifa kérelmek
Tűzifa beszerzési pályázatunk a Belügyminisztérium döntése
alapján az idei évben is támogatást nyert, így a rászorulókat,
egyedül élő idős embereket fenyegető veszélyhelyzet megelőzésére ismét segítséget tudunk nyújtani a téli időszakban.

A

természetbeni juttatást időskorúak járadékára jogosult
személyek, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő családok, települési támogatásra ill. aktív korúak ellátására jogosult személyek kérhetik, valamint azok a nyáregyházi
állandó lakóhellyel rendelkező személyek, akiknek családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresének összegét és azok a 70 év feletti
személyek is, akiknek családjában egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum két és félszeresét.
A tűzifa támogatás iránti kérelmeket az erre rendszeresített
nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani 2019.
január 10. napjáig (a határidő jogvesztő). A beérkezett kérelmek teljesítése a rendelkezésre álló keret erejéig történhet.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÖZÖSSÉGI ÉLET

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK:
70 évesek:
Krizsan József Sándor ...................... augusztus 6.
Báhickiné Sohajda Julianna ........ augusztus 12.
Főző Péterné
(sz. Aradvári Jolán Erzsébet) ......... augusztus 25.
Jakab Sándor József ................... szeptember 10.
Takács Istvánné
(sz. Kovács Borbála)..................... szeptember 15.
Princz Mihályné
(sz. Manulek Ilona Erzsébet)....... szeptember 15.
Berkes Béla ................................... szeptember 15.
Szujó Imre Frigyes ...................... szeptember 16.
Rónaszéki György ....................... szeptember 20.
75 évesek:
Varga Lászlóné
(sz. Halász Róza) ......................................... július 1.
Kancsár József .......................................... július 16.
Bartos Pálné
(sz. Mészáros Terézia) .............................. július 20.
80 évesek:
Szabó Jánosné
(sz. Nagy Judit) ............................................ július 6.
Kovács Károly ........................................... július 26.
85 évesek:
Orlik Lászlóné
(sz. Marosvári Eszter) ................................. július 4.
Franyó Béláné
(sz. Czakó Mária) ...................................... július 14.
Dudás Pálné
(sz. Polonyi Erzsébet) ................................ július 19.
Rűck Isvánné
(sz. Sztanó Rozália) ........................ augusztus 12.

KIADJA:
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
MEGJELENIK: kéthavonta,
1400 példányban
FELELŐS SZERKESZTŐ:
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ujsag@nyaregyhaza.hu
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2370 Dabas, Tavasz u. 7.
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2018. július 1-től szeptember 30-ig

Nyáregyházi diákok kirándulása Erdélyben
Arany János nyomában

91 éves:
Krizsán Józsefné
(sz. Várfalvi Erzsébet) .................. szeptember 12.
92 éves:
Fazekas Károlyné
(sz. Kirk Juliánna) ........................... szeptember 4.
93 éves:
Fazekas Károlyné
(sz. Váraljai Zsuzsanna) ......................... július 14.
Isten éltesse Önöket erőben, egészségben!
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Kiss Tibor és Takács Tamara ................. július 14.
Krizsán Mihály és Béres Rita ................. július 14.
Czibi Balázs
és Monori Hajnalka........................... augusztus 4.
Gavallér István József
és Kis Eleonóra................................ augusztus 16.
Kovács Norbert
és Kun Alexandra ........................... augusztus 31.
Palik Ferenc és Takács Dóra....... szeptember 15.
Veszelka László
és Szabó Rita ................................ szeptember 21.
Horváth István
és Halgas Anita ........................... szeptember 21.
Mészáros Tímea
és Seres István ............................. szeptember 22.
Pintér Gábor
és Berki Melinda ......................... szeptember 28.
Hosszú, boldog házasságot kívánunk!
ÚJSZÜLÖTTEK:
Kiss Tamás és Dr. Labancz Anita leánya
Dorina .................................................. július 15.
Duduj Levente és Száva Izabella Mária leánya
Bianka Krisztina ......................... augusztus 6.
Lovcsányi János és Fazekas Tímea fia
János ............................................. augusztus 10.
Hegyesi Roland és Bogdán Nóra leánya
Hanna ........................................... augusztus 11.

Kiss
Dorina

Kemenár
Zalán László

Gattyán Zoltán és Rozman Gabriella leánya
Fanni ............................................. augusztus 17.
Tóth Gábor és Obermayer Erika leánya
Viktória ........................................ augusztus 22.
Wéber Pál és Lovcsányi Beatrix leánya
Vanessza .................................. szeptember 24.
Juhász Gábriel és Hannus Mónika Ilona leánya.
Viktória ..................................... szeptember 25.
Mészáros János és Karkossiák Zsanett leánya
Zsanett ...................................... szeptember 27.
Kemenár László és Jakubik Ágnes fia
Zalán László ............................ szeptember 30.
Gratulálunk a szülőknek,
és köszöntjük a gyermekeket!
ELHUNYTAK:
Sáska János Józsefné
(sz. Epres Gizella) ................................................ (86)
Héjjas Miklós ...................................................... (64)
Szentiványi Jánosné
(sz. Huszák Erzsébet).......................................... (52)
Kemenár Mihály ................................................ (78)
Sztanó József ..................................................... (73)
Hugyák István .................................................... (69)
Fajka Lajos János .............................................. (74)
Ürge József Sándorné
(sz. Pethő Mária) ................................................ (87)
Borkúti Pálné
(sz. Virrasztó Zsuzsanna) .................................. (84)
Fehér Györgyné (sz. Németh Margit) ........... (75)
Osztozunk a hozzátartozók gyászában!
Ha nem szeretné, hogy az Ön vagy családtagja
neve megjelenjen az anyakönyvi hírek között,
kérjük jelezze elérhetőségeink valamelyikén!

A

Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola az idei évben is sikeresen pályázott a Határtalanul!
pályázaton. Iskolánk 1.650.000 Ft állami támogatást nyert
diákjaink Erdélyi kirándulására, amit a nyáregyházi önkormányzat
250.000 Ft támogatással egészített ki. Tartalmas és tanulságos öt
napot tölthetett így el 30 diákunk.
Bencs Tamara az alábbiakban számol be a kedves olvasóknak az
erdélyi kirándulásról.

Az első megállónk Nagyszalonta volt, azon belül pedig Arany János
szülőháza. Itt sok minden érdekességet meséltek nekünk Arany János
életéről és arról, hogy éltek abban a házban. A második megállónk
egy medvebarlang volt, ahol medvecsontvázat és rengeteg gyönyörű
cseppkövet láthattunk. Innen rengeteget utaztunk a szállásunkra, ami
Torockón a Gyopár panzió volt. Itt kaptunk finom vacsorát.
Reggel megreggeliztünk, összepakoltunk és már indultunk is a
Tordai-hasadékhoz. Mikor megérkeztünk, neki is indultunk a hosszú
útnak. Gyönyörű és izgalmas volt. A második megállónk a Tordai sóbánya volt, ahol gyönyörű sófalak vezettek minket végig. A sóbánya után
megálltunk ebédelni, aztán elindultunk a medvetóhoz. A tó körül tettünk egy kört, aztán már indultunk is a szállásra, ahol finom vacsorával
vártak minket. Vacsora után mindenki bepakolta a cuccát a szobájába,
aztán elmentünk aludni.

Reggel felkeltünk, megreggeliztünk és elindultunk. Első állomásunk a
Hargita volt, aminek a tetején megnéztük a kopjafákat. Fentről gyönyörű kilátás tárult elénk. Következő megállónk a Gyilkos-tó volt. Egy kicsit
esett az eső, de jól éreztük magunkat. Második megállónk a Békásszoros volt, ahol bár csak átbuszoztunk, de legalább ezt is láthattuk.
Ezek után visszamentünk csíkkozmási szállásunkra, megvacsoráztunk
és már aludtunk is. Reggel felkeltünk, megreggeliztünk, összepakoltuk a
csomagjainkat, aztán elmentünk a Csíkkozmási Boga Alajos Általános
Iskolába. Itt elmesélték, hogy milyen ott a tanítás. Később bementünk
a tornatermükbe és játszottunk egy kosármeccset. A következő megállónk a Szent Anna-tó volt. A közelében elmentünk megnézni egy kis
kolostort, ami nagyon szép volt. A harmadik megállónk a Nyergestető
volt, ahol a Nyáregyházi kopjafát koszorúztuk meg. Itt megebédeltünk,
aztán már mentünk is Segesvárra. Mikor odaértünk egy kicsit körülnéztünk, aztán már lehetett is vásárolni menni. Gyönyörű szép volt az
a hely. Mikor végeztünk, már mentünk is Torockóra a szállásunkra. Itt
is kaptunk finom vacsorát. Kipakoltuk a cuccainkat, majd elaludtunk.
Reggel felkeltünk, reggeliztünk, elpakoltuk a csomagjainkat és elindultunk Kolozsvárra, ahol megnéztük Mátyás király szobrát és szülőházát.
Megebédeltünk és mentünk tovább Nagyváradra, ahol körbejártuk a
Nagyváradi várat. Utolsó állomásunk egy katolikus templom volt, ami
előtt Nagy László szobrát néztük meg.
Számomra örök élmény marad ez a kirándulás.

Fáklyás felvonulás az aradi vértanúk emlékére
2018. október 5-én tartottuk az aradi vértanúk és Batthyány Lajos tiszteletére rendezett megemlékezésünket.
A résztvevők Báder László történelmi áttekintést adó bevezetője
után az iskola aulájában megnézték az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról szóló emlékműsort, melyet az iskola irodalmi
színpados diákjai adtak elő.
Ezt követően – polgárőri felvezetés mellett – több mint százan sétáltak mécsesekkel és fáklyákkal a Hősök terére, ahol a Hősök szobrához,
valamint a mártírok emlékére ültetett hársfák tövébe elhelyezték az
emlékezés mécseseit, virágait.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

FELHÍVÁS

AZ ÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁRA
Nyáregyháza Nagyközség közigazgatási területén KIZÁRÓLAG a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
tervéről szóló többször módosított 16/2004. (I.1.) számú
Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ), valamint a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.31.) számú Önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: településképi rendelet) ELŐÍRÁSAINAK
BETARTÁSA mellett lehet ÉPÍTKEZNI.
Fenti rendeletek megtalálhatók a Nemzeti Jogszabálytár (njt.
hu) önkormányzati rendeletek menüpontja alatt.
Ezúton tájékoztatjuk és felhívjuk az építeni szándékozók figyelmét,
hogy bárminemű építési munka megkezdése előtt – legyen az építési engedély köteles, bejelentéses eljárás alá tartozó, vagy építési
engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenység (például utcai kerítés építése, reklámhordozó kihelyezése) – településképi bejelentéshez kötött eljárás lefolytatása KÖTELEZŐ!
Minden esetben kérjenek tájékoztatást a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézőjétől az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Név: Sáránszky Mária
Telefon: +36 (30) 945-6774
E-mail: saranszki.maria@nyaregyhaza.hu,
vagy hivatal@nyaregyhaza.hu

Tisztelt Lakosság!
A 2018. évben történt eseményekről szeretnék rövid tájékoztatást adni Önöknek:
Egy személygépkocsival közlekedő külföldi férfit vontam intézkedés
alá 2018. augusztus 10-én, amely során megállapítást nyert, hogy a férfi
több éve hamis személyazonossággal tartózkodik Magyarországon. A
férfi ezt követően előállításra került a Monori Rendőrkapitányságra.
Őrizetbevételét követően a Monori Járásbíróság hozott ítéletet az
ügyében.
2018. januárjában információ merült fel arra vonatkozóan, hogy
egy Nyáregyházán elkövetett bűncselekmény miatt körözött személy
jelenleg Vecsésen tartózkodik. Az adatgyűjtés eredménye képpen a
személy elfogásra került egy vecsési családi házban, majd ezt követően gyanúsítottként került kihallgatásra.
Egy kakucsi férfit vontam intézkedés alá 2018. október 2-án a délutáni órákban, aki gépkocsijával a Dózsa György úton közlekedett. Az
ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a gépjárművezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott, a járművezetéstől már korábban
eltiltották és ittas járművezetés elkövetése miatt elfogatóparancsot
bocsátott ki ellene a Pesti Központi Kerületi Bíróság is. Előállítását
követően őrizetbevételére került sor.
2018.02.05-én egy családi háznál megjelent egy férfi, aki korábbi
anyagi követelése miatt fenyegetőzve, kiabálva próbálta követelését
érvényesíteni. A bejelentést követő rövid időn belül a kapott személyleírás alapján a személy beazonosításra, elfogásra majd gyanúsítottként kihallgatásra került önbíráskodás bűntettének elkövetése miatt.

A településképi rendelet 56.§-a rögzíti a kötelező szakmai konzultáció eseteit. Többek között az építtető köteles szakmai konzultációt kérni, ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület
egyszerű bejelentéséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A településképi szakmai konzultáció felelőse Gubán Sándor
főépítész (Telefonos elérhetősége: +36 (70) 333-6733, E-mail
címe: foepitesz@foepiteszitarsulas.hu)

Az ittas járművezetők kiszűrése érdekében rendszeresen tartunk
közlekedésrendészeti ellenőrzéseket. A közlekedők a közeljövőben is számíthatnak ellenőrzésekre a Monori Rendőrkapitányság
illetékességi területén. Kérem az állampolgárokat, hogy a balesetek megelőzése érdekében a közúti közlekedési szabályokat
mindig tartsák be!

A HÉSZ és a településképi rendelet betartása minden Nyáregyházi
ingatlan tulajdonos és használó érdeke, hiszen az abban foglaltak
eredményeképpen az épített környezetünk jobban fenntartható,
élhetőbb és egységes arculatúvá válik. A rendeletek betartatása érdekében a településképi rendeletben foglalt ELŐÍRÁSOK
MEGSÉRTŐIVEL SZEMBEN a Polgármester településképi kötelezési eljárást folytathat le. (A településképi követelmények
megszegése esetén az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására, vagy elbontására kötelezheti,
valamint a kötelezettet 1.000.000 forintig terjedő, de legalább
100.000 forint ismételten kiszabható pénzbírság megfizetésére kötelezheti, ha a kötelezett a kötelezésnek határidőre
nem tesz eleget.)

Ebben az évben is több esetben került tetten érésre és elfogásra
egyedi azonosítójellel visszaélés bűntettének elkövetője, akik a birtokukban lévő személygépkocsijukra más járművekre kiadott forgalmi
rendszámot szereltek fel. Velük szemben minden esetben büntetőeljárás került megindításra.
Szolgálataim jelentős hányadát a község közterület felügyelőjével, Silman Attilával és a Polgárőrség tagjaival láttam el, akik nagy
segítségemre voltak a jogsértések megelőzésében és felderítésében,
valamint a bűnelkövetők elfogásában.
Iskolarendőrként rendszeresen tartottam előadásokat az általános
iskola tanulóinak. Játékos, aktív órákon az internet veszélyeire, a közlekedésbiztonság és a bűncselekmények megelőzésének fontosságára
hívtam fel a fiatalok figyelmét.

Az önkormányzat vezetésének nem az a célja, hogy a rendeleteket
megsértő építési munkát végzőket pénzbírság megfizetésére, vagy a
felépített építmény BONTÁSÁRA kötelezze, hanem az, hogy MINDENKI
a helyi Képviselő-testület által elfogadott építési szabályokat, településképi előírásokat MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADJA EL, ezzel
is biztosítva magának és unokáinak a szebb és élhetőbb környezetet.
MÉSZÁROS SÁNDOR polgármester
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felkészítése, hogy a világítóberendezések megfelelően működjenek,
a gumik alkalmasak legyenek a téli útviszonyok közötti közlekedésre.
Az őszi-téli időszakban a kerékpárosoknál is kiemelt figyelmet érdemel
a láthatóság. A kerékpár kötelező tartozékaival és a láthatósági mellények használatával megelőzhetők a közlekedési balesetek is. Azonban
a mellény viselése nem megfelelő, ha eltakarják hátizsákkal, vagy ha a
sok használattól, mosástól elkopott. Ilyenkor ajánlott kicserélni, hogy
valóban a kellő biztonságot nyújtsa.
Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról és a trükkös
lopásokról:
Az egyedülálló időskorúak az újra és újra felbukkanó csalók célpontjai. Az
„unokázós” módszer lényege, hogy a késő esti, éjszakai órákban felhívják
a kiszemelt áldozatot az alábbi színlelt indokokkal:
• Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk
rendezése miatt pénzre van szüksége.
• Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza
kell fizetni.
• A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért
cserébe engedik szabadon.
• Életmentő műtétet kell végrehajtani az unokán, vagy más hozzátartozón.
Nagyon gyakran a telefonhoz hívnak egy magát „rendőrnek” kiadó
személyt is, aki megerősíti az időset abban, hogy valóban megtörtént
a baleset, vagy műtét, ezzel erősítve az idős hozzátartozóban azt, hogy
mindenképpen segítenie kell.
Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idős embert arra, hogy
minden pénzt, ékszert, értéket átadjon a telefon után nem sokkal

érkező közvetítőnek, aki elhiteti magáról, hogy jó barát, ismerős, és
már viszi is a zsákmányt.
Az efféle csalásokra is igaz az, ami a legtöbb bűncselekményre, hogy
könnyebb megelőzni, mint felderíteni. Ezért felhívjuk az idősek
figyelmét arra, hogy a gyanús éjszakai telefon esetében kételkedjenek, kérdezzenek, igyekezzenek minden lehetséges eszközzel meggyőződni a hallottak valóságtartalmáról, értesítsék
a rendőrséget, ha feltételezhető, hogy csaló van a telefon másik
végén, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá.
Kérem Önöket, hogy figyeljenek oda egyedül élő rokonaikra,
ismerőseikre, barátaikra, szomszédaikra: EGYMÁSRA.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a hatékony bűnmegelőzésre
csak közösen vagyunk képesek úgy, hogy mindenki tegye meg a tőle
telhető legtöbbet annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény
áldozatává.
A rendőrség hatáskörébe tartozó cselekmény
észlelése esetén kérem Önöket hívjanak
a 06 (20) 489-6738-as telefonszámon,
vagy a Pilisi Rendőrs járőreit a napi 24 órában hívható
06 (20) 771-0411-es hívószámon,
a Pilisi Rendőrőrsöt – hivatali munkaidőben –
a 06 (29) 498-128-as,
vagy a Monori Rendőrkapitányság Ügyeletét
a 112-es vagy a 06 (29) 410-367-es telefonszámokon.
MÉSZÁROS PÁL r. tzls körzeti megbízott

Immár 10 éve látom el a körzeti megbízotti feladatokat Nyáregyháza
községben. E jubileum alkalmából munkám elismeréseképp a település vezetése tárgyjutalomban részesített.
Fogadjanak meg pár bűn- és balesetmegelőzési tanácsot:
A közlekedésben is fokozott figyelmet kíván az őszi-téli átállás, hiszen
a ködös, hideg időben a látótávolság csökken, az utak csúszóssá válnak. Nagyon fontos ilyenkor a járművek, különösen a gépkocsik téli
2018. NOVEMBER · NYÁRFALEVÉL
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ÉVKEZDÉS A TAGÓVODÁBAN

az állatokkal bánni. Élményekkel teli nap volt, mely
közelebb hozta számukra az állatvilág lakóit.
Ellátogatott hozzánk két fiatal előadó is. Igazi népmesét adtak elő a szüretről, gyönyörű díszlettel,
népviseletben. A gyerekeket is bevonták az előadás
menetébe általuk is ismert dalokkal, mondókákkal.
A programon nagy örömmel, aktívan vettek részt
főként a nagyobbacskák.

Minden évkezdéskor a legfontosabb dolog az új óvodásaink befogadása.
Természetesen nem csak a kicsiknek kell alkalmazkodni az új helyhez, felnőttekhez, gyerekekhez,
hanem nekünk is közelíteni kell hozzájuk és a családjaik nevelési szokásaihoz.

További hagyománnyá vált programterveink:
TSZ meglátogatása, a szántóföldi munkát végző
gépek megtekintése, a magtár és az ott élő állatok
megismerése.
A levelek színesedésekor séta a gulyarétre.
lóba helyezünk. A szelektív hulladékgyűjtés és hulladékkezelés a
csoportszobában sem ismeretlen fogalom gyermekeink számára. Külön gyűjtjük a papírt és a műanyagot. Amit lehet, újrahasznosítunk a barkácsolás során. Óvodánkban elektronikus hulladék
gyűjtése és elszállítása is folyik.
Óvodán kívüli programjainkon is ezt a szemléletet alapozzuk
meg. Szeptemberben kirándultunk a Pótharaszti parkerdőbe.
Nagy élvezettel fedezték fel a természet szépségeit. Nyitott
szemmel és füllel jártak. Hallgatták az erdő hangjait, és gyűjtögették az erdő "elengedett" kincseit (lehullott levél, üres csigaház, termések, szép ágak, kavicsok). Letépni, letörni szigorúan
tilos! Ezt már ők is tudják. Tudják, hogyan
kell kirándulni anélkül, hogy az erdő lakóit megzavarnánk. Elértük azt, hogy pontosan meg tudják mondani mi az, ami nem
való az erdőbe. Nagyítóval vizsgálták a
bogárkákat.

A

laposan meg kell ismernünk őket. Ennek érdekében már
az előző év végén az óvoda nyitogatón és a gyermeknapi
rendezvényen is ellátogathatnak hozzánk szüleikkel
együtt. A nyár utolsó hetében is sokan jöttek be pár órára.
Addigra ismert a csoportbeosztás. A gyermekek találkozhatnak
a leendő óvó nénivel és a csoporttársakkal, kipróbálhatják az
udvari játékokat, szétnézhetnek a csoportszobában. A családlátogatás során a saját megszokott környezetében ismerkedhet a
kicsi velünk. Több-kevesebb sírás után minden gyermek szépen
beilleszkedett.
Szeptember 19-én megtartottuk az első szülői értekezletet.
A szokásos év eleji tájékoztatás mellett kiemelt figyelmet szenteltünk Programunk környezettudatos életmódra nevelés részének. A jövő a mi kezünkben van, a mi feladatunk, hogy a
környezetet óvó, szerető felnőttekké neveljük gyermekeinket.
Óvodás korú gyermekek esetében ez minél több élmény alapú
tevékenységet, tapasztalást jelent.
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Madárbarát óvodaként egész évben folyamatos figyelemmel
követjük a madarak életét. Távcsővel megfigyeljük és azonosítjuk
kertünk lakóit. Madáritatót, madárfürdetőt készítettünk a gyerekekkel együtt, akik szükség esetén felnőtt segítségével cserélik a
vizet, tisztítják az itatót. Különösen fontos ez a hideg beköszöntével, amikor befagy az itató vize. Madáretetőket helyezünk ki, amiket folyamatosan töltenek fel eleséggel. Fészekrakáshoz szükséges
alapanyagokat is biztosítunk a madárkáknak. A madárbarát gyermekké nevelés terén elért eredményeink, hogy óvodásaink önállóan jelzik a ránk váró feladatokat, észreveszik, ha madárgondozással
kapcsolatos tennivaló akad. Ezt "madárbarát gyermek" kártyával
jutalmazzuk. A család és az óvoda közös feladata a gyermek nevelése. Segítségül elhelyeztünk az öltözőben egy madár-naptárt, ami
tartalmazza az adott időszak aktuális madárvédelmi feladatait. Így
a szülő otthon is végezheti azokat a gyermekével együtt.
Az óvoda udvarán lehullott leveleket is együtt takarítjuk a gyerekekkel, amit aztán a szülői segítséggel létrehozott komposztá-

Szülői közösségünk igen aktívan támogat minket a
tanulmányi kirándulások színesebbé tételében. Többször ruhavásárt rendeztek. Van, aki ruhákat ajánl fel, van, aki vásárol, így
mindenki támogatja a kirándulások megvalósítását. A továbbiakban jótékony célú süti vásárt is szerveznek.
Hagyományőrző ünnepeket is tartunk: Októberben –
Dömötörözés: a legelőről behajtott állatok elszámolása alkalmával rendezett ünnep.
Novemberben: Márton nap, Tök jó nap.
Reméljük sok értékes élménnyel gazdagodtak gyermekeink!
HERINGNÉ KUN ANDREA óvodapedagógus

Október 4-én, az állatok világnapján
Károlyitelepen látogattunk meg egy
kutyás bemutatót. Nagyon tetszett
a gyerekeknek az akadálypálya, amit
később ők is kipróbáltak. Felmásztak a
lovas kocsira, almával etették a lovat.
Megfigyelhették a kutya és a ló együttélését. Megtapasztalhatták, hogyan kell

Díjat nyert az ÖkoviFalu!
A

z Ozone Tv az idén is díjazta azokat a megvalósult zöld ötleteket, innovációkat,
melyek hozzájárultak környezetünk megóvásához, jobbá tételéhez. Pályázni
nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek, iskolák és óvodák, valamint magánszemélyek kategóriában lehetett.
Nagy örömmel tájékoztatunk minden Kedves Olvasót, hogy 2018-ban, 69 pályamű
közül, az iskolák, óvodák kategóriában a Nyáregyházi Napsugár Óvoda udvarán
épült ÖkoviFalu aranyérmet nyert!
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EGYHÁZI ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Ünnepi istentisztelet a nyáregyházi református-evangélikus
közös templom építésének 125. évfordulóján

Idén 125 éve szentelték fel közös
református-evangélikus templomunkat.
A kitüntetett évforduló alkalmából
alább a templom építésének
előzményeiről és történetéről olvashat
egy rövid összegzést a Kedves Olvasó.

M

A

z alábbiak Dr. Bába József 1989-ben megjelent
„Adatok Nyáregyháza, Csév, Pótharaszt történetéhez” c. könyvéből származnak, amely településünk és környezetének múltját mutatja be az őskortól egészen a XX. századi eseményekig. Nyáregyháza
egyházainak, gyülekezetinek története – különös
tekintettel megalakulásukra – önálló, részletes, az
eredeti forrásanyagok gyakori, szó szerinti idézésével
gazdagított fejezetet kapott a könyvben.
A XVIII. században a falu protestáns lakosságának lelki
gondozását a környékbeli települések gyülekezeteiben szolgáló lelkipásztorok látták el. Ekkoriban még
nem működtek helyi önálló protestáns gyülekezetek.
Az evangélikus hívekhez Pilisről, a reformátusokhoz
pedig Monorról érkezett rendszeresen a lelkipásztor.
A változás akkor kezdődött el, amikor a nyáregyházi
reformátusság 1887-ben leányegyházzá szerveződött.
Ezt három tényező mozdította elő: 1) a református
hívek létszámának növekedése; 2) Nyáregyháza és a
monori gyülekezet közti nagy távolság; illetve 3) Bárdy
Pál református segédlelkész – aki a Nyáry család házitanítójaként tevékenykedett – lelkesedése az ügyért.
Az immár leányegyházként létező közösség azonnal
pénzgyűjtésbe kezdett, hogy felépíthesse saját templomát. A gyűjtést Kovács István református gondnok,
iskolánk első igazgatója (akinek nevét ma a művelődési házunk viseli), Nyáry József, a református gyülekezet
főgondnoka és Becze Gábor református presbiter,

Emlékezünk

A viharvert templom épülete régen, még toronyórával a homlokzatán

A közös református-evangélikus
templom építésének története
postamester tartották kezükben. Az evangélikus gyülekezettel
közös templom ötletét ők tárták Fabiny Theofil evangélikus
vallású földbirtokos és Sárkány Sámuel pilisi lelkipásztor, evangélikus püspök elé. Az építkezés már 1892-ben elkezdődhetett
és 1893-ra elkészült a csaknem végleges templom. A templom
felszentelését 1893. szeptember 17-én Szász Károly református
és Sárkány Sámuel evangélikus püspökök végezték. Ekkorra
leányegyházzá szerveződött az evangélikus gyülekezet is, majd
1903-ban állami segítséggel anyaegyházzá alakult.
A templom építésére 4135 korona gyűlt össze. Ez, figyelembe
véve a település akkori protestáns lakosságát (663 fő) nagyon
szép összeg. A helybéli felajánlásokon túl a környékbeli településekről és a földbirtokos családok közeli-távoli rokonságából,
illetve baráti köréből érkeztek jelentős összegek. A pénzadományok mellett, a gerecsei „vörös márvány”-ból (valójában vörös
színű mészkő) készült Úr asztalát, az azon lévő bársony terítőt, az
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ózes 5. könyvében olvashatjuk: „Emlékezz vissza az útra,
amelyen vezetett Istened az Úr…”
Isten már akkor felhívta az emberek figyelmét az
emlékezésre, nem azért, hogy merengjünk a múlton, és legyen
még egy ünnepnapunk, hanem hogy hálát adjunk Istennek őseink kitartó, felelősséget vállaló, példamutató hitéért.
A két gyülekezet így készült erre a napra.
Meghívott vendégeink voltak püspökeink, espereseink, a még
élő, valaha itt szolgáló lelkészek, elhunyt lelkészeink gyermekei,
a katolikus gyülekezet diakónusa, Nyáregyháza polgármestere,
önkormányzati és iskolai elöljárók.
Az ünnepi istentisztelet délután 4 órakor kezdődött. A harang
ütemes kongására vonultak be a palástba öltözött lelkészek, a
népes gyülekezet felállva zenekari kísérettel énekelte: „Erős vár
a mi Istenünk”.
Takaró András református esperes hálaadó imádsággal, igeolvasással, majd ismét imádsággal nyitotta meg az emlékező mondta köszöntőét. A 25. zsoltár 10. versét olvasta fel: „Az Úrnak
ünnepet, majd Győri Péter Benjámin evangélikus esperes tar- minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét, bizonytotta meg igehirdetését. A 133. zsoltárt: a zarándokok énekét ságait megtartják.”, majd elődjére, Lupták Gyula lelkészre emlé„grádicsok énekét” olvasta fel. Templomba menő Isten népének kezett, aki több mint 30 évig szolgált ebben a gyülekezetben.
éneke a zarándok ének, a zarándokok Istent
A múlt emlékezetében örömökről és
dicsérik, körülöttük hűs levegő, harmat árad,
nehéz küzdelmekről beszélt. Beszédének
mely kívánatos a kívülállók számára. Isten
középpontjába ezt a mondatot helyezte:
közösséggé akarja formálni népét, és azt
„miközben Jézust prédikáljuk, Isten munkálHála Ég- Föld szent Urának
akarja, hogy az Ő népe legyünk a mindenkodik!”
Aki minket áldott, védett
napokban is.
Végezetül Mészáros Sándor polgármester
ős templomunk megérhette,
Az igehirdetést követően Sánta József az
mondta el köszöntő beszédét.
az egyszázhuszonöt évet!
evangélikusok új segédlelkésze köszönetet
A templom nélkülözhetetlen egy helység
Falai közt azóta szól
mondott az igeszolgálatért, és köszöntötte
életében. Építése teremtő folyamat, mely
élő Ige, ima, ének,
a meghívott vendégeket, majd felolvasta
Isten áldása nélkül csak egy különleges
s mindig voltak hallgatói
Dr. Bogárdi Szabó István református és Dr.
építmény. Az épület anyag, lelkiséggel kell
lélekmentő szent igének.
Fabiny Tamás evangélikus püspök levélbeli
megtölteni. Felszólított, de saját magának
Nemzedékek jönnek mennek,
köszöntését.
is nyomatékosította: „őrizzük és erősítsük a
ám templomunk szilárdan áll,
Takaró András református esperes a két
gyülekezeteket!”. Megköszönte mindazokkarcsú tornya égre mutat,
presbitérium közös ünnepi közgyűlését
nak, akik segítették a templom megmarajelentette be. A közgyűlés után Kelemen
dását, majd közös értékeinkről beszélt: „… a
Atyánk minket honába vár!
Norbert helyi református lelkész a közös
magasztos eszmék mellé fel kell hogy sorakozTemplomfalba épült kövek
templom építésének történetével ismertetzon a történelmi egyházaink, nemzeti idenÍm, szavak nélkül hirdetik,
te meg a gyülekezetet. A múltat idéző tartitásunk, szuverenitásunk, hagyományaink,
lelki áldást kap az Úrtól,
talmas megemlékezés után Takaró Tamás
kultúránk mellett történő közös kiállás, azon
aki ide megérkezik,
esperes, egykori nyáregyházi református lelértékek megvédése, ami minket magyarrá és
Háborúkban, viharokban,
kész köszöntötte az ünneplőket.
kereszténnyé tesz.”
áll, mint szikla a tengerben,
Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt
A köszöntések után Takaró András reforszószéken, Szentlelke által,
leveléből olvasott fel egy részletet. A lelkész
mátus esperes kezét áldásra emelte, Isten
Jézus munkál a szívekben.
a felolvasott igét így magyarázta: Pál apostol
áldását hirdette, majd a gyönyörű alkalom
Urunk áldd meg templomunkat
idejében is voltak széthúzások a gyülekezea nemzeti Himnusz eléneklésével ért véget.
álljon, mint Sionnak vára!
tekben. Pál gyülekezetében így pártoskodTérjen ide még sok lélek.
tak az emberek: én Kéfásé, én Apollósé, én
Az ünneplő gyülekezetet az iskola aulájában
Megváltónk hívó szavára!
Pálé vagyok. Pál rávilágított: a gyülekezet
meleg vacsora várta.
Szóljon benne hétről-hétre,
Jézusé, mert Ő halt meg érte.
Ige, ima, hálaének,
Ebben a templomban 125 éve hangzik
A Zsoltár szavaival zárom beszámolómat:
szolgáljon szent otthonául,
az ige, mindkét gyülekezet akkor is, ma is
„Szükséges, hogy legyen, ki elmondja fiainknak,
még sok újabb nemzedéknek!
Jézusé.
hogy Istenbe vessék bizalmukat.” (Zsolt 78,7)
Az ünnep további részében Adámi László
PECZNYIK PÁL
akkor nyáregyházi, ma nyíregyházi lelkész
VESZTEG ISTVÁNNÉ

Úrvacsorához használatos kegytárgyakat, a keresztelési edényt
és az úrvacsorai jegyeket is a
hívek adományozták. Az építési
telket Beretvás János adta jelképes összegért. Az építéshez való
téglát pedig Gengeliczki János bíró ajánlotta fel saját pótharaszti
téglaégetőjéből. A templom tervrajzát Kovács Pál rákóczifalvai
református építész készítette el. Ő felügyelte az építkezés zavartalan lefolyását is. Munkájáért pénzt nem kért, szállást és ételt
az építkezés idejére bátyja, Kovács István református gondnok,
tanító biztosított számára.
A közös templom használatát és fenntartásának módját a két
felekezet közös „Egyesség” okmánya rögzítette, amelyet, az építést megelőzően 1888. szeptember 16-án írtak alá.
Közös templomunk ma, 125 év távlatából is
az Úr nagyságát hirdeti.
Legyen egyedül Istené a dicsőség!
KELEMEN NORBERT református lelkipásztor
BIRÓ TAMÁS a református gyülekezet gondnoka
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KÖZÉRDEK

RECEPTTÁR

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal
Nyáry Pál út 35., 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
Baranyi Ferenc Könyvtár
Nyáry Pál út 20., Tel.: (29) 690-130
Könyvtáros: Vecserek Ibolya
E-mail: konyvtar@nyaregyhaza.hu
Nyitva tartás:
Kedd:
08.00 – 17.00
Szerda:
08.00 – 16.00
Csütörtök:
08.00 – 18.00
Péntek:
12.00 – 16.00
Szombat:
09.00 – 12.00
Vasárnap, Hétfő: zárva
Nyáry Pál Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Nyáry Pál út 20., Tel.: (29) 490-017
Igazgató: Kemenár Lászlóné
Web: www.nyary-nyhaza.sulinet.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

HIRDETMÉNY

Orvosi ügyelet
Pilis, Szent István park 1.
Tel.: (29) 490-016; (29) 496-011
Elérhető:
Hétköznap: 16.00 – 08.00 és
Péntek:
14.00 – Hétfő: 08.00
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Dr. Marjai Viktor Egészségház
Felnőtt háziorvosi rendelés
Ady Endre út 1., Tel.: (29) 490-016
Dr. Farkas László
Hétfő, Szerda:
08.00 – 12.00
Kedd:
13.00 – 17.00
Csütörtök:
13.00 – 16.00
Péntek:
08.00 – 11.00
Dr. Farkas Gábor
Hétfő:
14.30 – 16.45
Kedd, Csütörtök: 08.00 – 10.00
Péntek:
12.30 – 14.00
Labor
Hétfő, Szerda, Péntek: 06.30-tól
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
Gyermekorvos
Nyáry Pál út 39.
Tel.: (29) 490-935; (30) 349-6370
Dr. Hajduhegyi Ágnes
Hétfő:
09.15 – 10.30
Kedd:
10.15 – 12.00
Szerda:
08.00 – 10.00
Csütörtök:
14.30 – 16.00
Péntek:
09.15 – 10.30
Tanácsadás:
Szerda:
10.00 – 11.00
Felsőnyáregyháza: Lázár út 20.
Tel.: (29) 490-030; (30) 349-6370
Hétfő, Péntek:
08.00 – 09.00
Fogorvos
Ady Endre út 1., Tel.: (29) 490-423
Dr. Fáber Noémi Enikő
Hétfő:
13.00 – 19.00
Kedd:
07.30 – 13.30
Szerda:
13.00 – 19.00
Csütörtök:
07.30 – 13.30
Péntek:
Iskola fogászat
Ellátás előzetes bejelentkezés alapján.

yáregyháza Nagyközség Önkormányzata értesíti a
hozzátartozókat, hogy a temető és temetkezés rendjéről
szóló 7/2005. (X.27.) sz. rendelet értelmében a köztemetőben a sírhely újraváltásának lehetőségei a következők.
A temetési hely feletti rendelkezési jogot az gyakorolja, aki
a temetési helyet megváltotta. A rendelkezési jog időtartama
a megváltás napjától számított 25 év, urnafal esetén 20 év.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbbséget élvez az eltemettető, vagy
közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás időtartama a rendeletben rögzített időtartam (25 év).
Felhívjuk figyelmüket, hogy a köztemetőben az 1993ban, illetve korábban létesített sírhelyek megváltásának
joga 2018. évben lejár.
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Védőnő
Nyáry Pál út 39.
Lajáné Kuris Loretta
Tel.: (29) 490-787; (30) 512-2065
E-mail: vedono@nyaregyhaza.hu
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Szerda:
08.00 – 11.00
Várandós tanácsadás:
Csütörtök:
10.00 – 12.00
Méhnyakszűrés (kizárólag előzetes
bejelentkezés alapján):
Kedd:
14.00 – 16.00
Felsőnyáregyháza: Lázár út 20.
Tel.: (29) 490-030; (30) 512-2065
Tanácsadás:
Csütörtök:
13.30 – 14.00
Előzetes bejelentkezés szükséges.

PIKÁNS SÜTŐTÖKKRÉMLEVES
HOZZÁVALÓK
• 80 dkg sütőtök • 1 fej vöröshagyma • 1 db gyömbér • olaj
• só • bors • csípős paprikakrém • 2 dl tejszín • chilipaprika
ELKÉSZÍTÉS
• A sütőtököt, a hagymát és a gyömbért meghámozzuk,
kisebb darabokra vágjuk. Egy lábosban kevés olajon lepirítjuk a hagymát, majd rádobjuk a sütőtököt és a gyömbért és felöntjük annyi vízzel, hogy épp ellepje. Sóval,
borssal és a csípős paprikakrémmel ízesítjük.
• Amikor a tök puhára főtt leturmixoljuk, majd a tejszínnel
felforraljuk. Ha kész, szűrön átszűrjük. Tejszínnel meglocsolva és egy kevés chilipaprikával megszórva tálaljuk.

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)

A SÍRHELY ÚJRAVÁLTÁSI DÍJAK AZ ALÁBBIAK:
Egyes sírhely ára: 10 000 Ft + ÁFA (bruttó 12 700 Ft)
Kettes sírhely ára: 15 000 Ft + ÁFA (bruttó 19 050 Ft)
Urnafal ára:
50 000 Ft + ÁFA (bruttó 63 500 Ft)
Kérjük Önöket, hogy hozzátartozóik sírhelyei tekintetében a szükséges lépéseket tegyék meg.
Keressék hivatalunk munkatársait az alábbi elérhetőségeken:
NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.
Telefon:
+36 (29) 690 182
E-mail:
penzugy@nyaregyhaza.hu
Ügyintézők: Kunné Kovács Judit, Bálintné Kocsis Klaudia

ZELLERES HÚSGOMBÓC PARADICSOMOS MÁRTÁSBAN
HOZZÁVALÓK
• 40 dkg darált sertéshús • 2 dl paradicsomlé
• 1 db zöldpaprika • 1 db tojás
• 1 db zellergumó (kisebb) • 1 fej vöröshagyma (kisebb)
• 1 csokor zellerzöld • 2 ek zsemlemorzsa
• 1 ek finomliszt • 1 tk mustár • 2 csipet őrölt gyömbér
• 1 csipet őrölt szerecsendió • törött fekete bors • só
ELKÉSZÍTÉS
• A megtisztított zellert lereszeljük. A darált húst összekeverjük a zsemlemorzsával, a reszelt zellerrel, a finomra
vágott zellerzöld felével, az apróra vágott zöldpaprikával
és a felvert tojással. Mustárral, reszelt vöröshagymával és
sóval ízesítjük.
• Nagy diónyi gombócokat formálunk belőle, majd egy
kiolajozott, tűzálló tálba vagy tepsibe tesszük, és előmelegített, forró sütőben, nagy lángon 20 percig sütjük.
• A mártáshoz összekeverjük a paradicsomlevet a liszttel és
2 dl vízzel. Megsózzuk, megborsozzuk, és a gyömbérrel
ízesítjük, majd a sütőből kiszedett húsgombócokra öntjük.
Befedjük, és további 20 percig pároljuk. Tálaláskor friss
paradicsomgerezdekkel és zöldpaprika-karikákkal díszítjük. Sós vízben főtt burgonya illik hozzá.
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Akciós áraink a fenti időtartam alatt a készlet erejéig érvényesek. A feltüntetett árak a kedvezményt tartalmazzák!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

