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2011. JANUÁR 18.

A Képviselő-testület

 » a Saubermacher Kft. által benyújtott díjemelésre vonatkozó, 
hulladékgyűjtő edények darabszáma alapján meghatározott 
javaslatát nem fogadta el. Felkérte a Saubermacher Kft-t, hogy a 
2011. évi díj meghatározhatósága érdekében – a helyi rendeletnek 
megfelelően – forint/liter fajlagos szemétszállítási díjra vonatkozó 
javaslatot nyújtson be;

 » a közcélú foglalkoztatásra vonatkozó pályázati kiírás szerinti 
maximális pályázható keretösszegre adta be pályázatát és az ehhez 
tartozó önrészt biztosítja;

 » a Közoktatási Intézkedési Tervét a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve 
részeként, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta;

 » úgy döntött, hogy a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Rendszer gesztora részére bárminemű további átutalást csak 
abban az esetben teljesít, amennyiben a gesztor Nyáregyháza 
község részére a beruházással kapcsolatban visszaigényelt 
Áfa-val elszámol, átutalja, valamint konzorciumi megállapodással 
alátámasztja fizetési igényét;

 » szabályozta Nyáregyháza Polgármesterének a Monor és 
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási 
tanácsában való helyettesítésének rendjét;

 » a Nyáregyházi Diáksport Egyesület (2723 Nyáregyháza, Nyáry 
Pál út 20.) részére odaítélt, a 2010. évi költségvetés terhére 
biztosított 100.000,- Ft támogatás elszámolását elfogadta;

 » az MTTSZ Nyáry Pál Lövészklub részére odaítélt, a 2010. 
évi költségvetés terhére biztosított 100.000,- Ft támogatás 
elszámolását elfogadta;

 » a Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség (2723 Nyáregyháza, 
Nyáry Pál út 13-15.) részére odaítélt, a 2010. évi költségvetés 
terhére biztosított 100.000,- Ft támogatás elszámolását elfogadta;

 » az óvoda épületei, az orvosi rendelő, az Idősek Napközi Otthona 
és az új polgármesteri hivatal fűtési rendszerének gazdaságosabbá 
tétele érdekében csőtermosztátok beszerzését, és felszerelését 
rendelte el;

 » a Telenor Magyarország Zrt. kérelmét, melyben a nyáregyházi 
0222/1. hrsz-ú ingatlanon létrejött távközlési hálózatállomás 
üzemeltetéséhez szükséges terület bérleti díjának csökkentését 
kérte a 2011-2015. év közötti időszakra elutasította. 
Az önkormányzat a szerződésnek megfelelő díjemelést kíván 
érvényesíteni;

 » az „Európa a polgárokért – Testvérvárosi találkozók program” c. 
kiírásra pályázat benyújtásáról döntött.

2011. JANUÁR 25.

A Képviselő-testület

 » a „Dánszentmiklós-Nyáregyháza szennyvíz-elvezetés, 
szennyvíztisztítás II. ütem tárgyú, KEOP-7.1.2.0-2008-0274 
azonosító számú projekt pályázatához a szükséges tervezési 
munkák teljes körű elvégzése” tárgyában hirdetett közbeszerzési 
kiírásra beérkezett pályázatok bírálatára vonatkozó Bíráló 
Bizottsági javaslatot elfogadta, miszerint az ajánlatkérő gesztor 
Dánszentmiklós Önkormányzata jelen közbeszerzési eljárás 
nyertesének a KEVITERV PLUSZ Komplex Vállalkozási Kft-t, 
(3527 Miskolc, Katalin u. 1.) második helyezettjének a BDL 

Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t 
(1012 Budapest, Attila út 111.) hirdesse ki;

 » megbízta a Novák és Társa Ügyvédi Irodát az Önkormányzat jogi 
képviseletének ellátásával 2011. február 1. napjával kezdődően, 
75.000,- Ft/hó + Áfa díjazásért;

 » megbízta a Novák és Társa Ügyvédi Irodát a Polgármesteri 
Hivatal jogi képviseletének ellátásával 2011. február 1. napjával 
kezdődően, 75.000,- Ft/hó + Áfa díjazásért,

 » úgy döntött, hogy a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI auláját 
2011. évben két alkalommal a Református Egyház részére 
rendezvény céljára térítésmentesen biztosítja.

2011. FEBRUÁR 15.

A Képviselő-testület

 » elfogadta a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) 
számú rendeletet;

 » elfogadta a 2011. évi Munkatervét;

 » a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának környezet-
védelmi hatósági véleményezésre szánt rendelettervezetében 
a kötelezően igénybeveendő gyűjtőedények méretét az alábbiak 
szerint határozta meg:

• 1 fős háztartás esetén: 60 literes, vagy nagyobb 
 szelektív hulladékgyűjtés esetén: 35 literes, vagy nagyobb

• 2 fős háztartás esetén: 80 literes, vagy nagyobb 
 szelektív hulladékgyűjtés esetén: 60 literes, vagy nagyobb

• 3 vagy 4 fős háztartás esetén: 110 literes, vagy nagyobb 
 szelektív hulladékgyűjtés esetén: 80 literes vagy nagyobb

• 5 fős vagy annál nagyobb háztartás esetén: 
 110 literes, vagy nagyobb 
 szelektív hulladékgyűjtés esetén: 110 literes vagy nagyobb

 » elfogadta a hivatali helyiségen, valamint a hivatali 
munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, 
valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt, 
köztisztviselőt megillető díjakról szóló 3/2011. (II.16.) számú 
rendeletét;

 » szabályozta az Idősek Napközi Otthonának, valamint a 
Művelődési Ház bérbeadásának rendjét, többek között a 
létesítmények igénybevételéhez az Idősek Napközi Otthona 
esetében 20.000,-Ft, a Művelődési Ház esetében 50.000,- Ft. 
kauciófizetési kötelezettséget előírva.

2011. MÁRCIUS 8.

A Képviselő-testület

 » a Sei Shin Ryu Stift Dojo Nyáregyháza Sportegyesület részére, 
versenyek lebonyolítására, évente két alkalommal térítésmentesen 
biztosítja a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI tornatermét;

 » kiírta a Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20) igazgatói, a „Napsugár” 
Óvoda Nyáregyháza (Nyáregyháza, Ady E. út 1.) óvodavezetői 
állásának betöltésére vonatkozó pályázatokat;

 » elfogadta a helyi környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. 
(VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2011. 
(III.09.) számú rendeletét, mely alapján kerti hulladékot égetni 
kizárólag keddi és csütörtöki napokon lehet;

Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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 » tudomásul vette a Napsugár Óvoda és Tagintézménye zárva 
tartásának időpontját, mely az alábbiak szerint alakul:

Napsugár Óvoda – Ady Endre út 1/a.
Zárva tartás: 2011. július 25 – augusztus 21-ig.

Napsugár Óvoda Tagintézménye – Jókai út 1.
Zárva tartás: 2011. június 27 – július 24-ig.

 » a 2011. 03. 19-én megrendezésre kerülő Élet- és Egészség Nap 
lebonyolításához 35.000,- Ft támogatást biztosított;

 » elfogadta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2009. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011. (III.09.) számú 
rendeletét;

 » megbízta a polgármestert, hogy az intézmények 
akadálymentesítésére vonatkozó pályázat előkészítése érdekében 
az intézmények hiányosságait méresse fel;

 » V. Nagy Pál Katolikus Plébános Úrnak „Nyáregyháza Díszpolgára” 
kitüntető címet adományozott.

2011. MÁRCIUS 16.

A Képviselő-testület

 » döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról.

2011. ÁPRILIS 12.

A Képviselő-testület

 » új szervezeti és működési szabályzatot alkotott;

 » döntött arról, hogy amennyiben a Kossuth telepi külterületi 
ingatlanok tulajdonosai kifejezik ingatlanuk belterületbe vonásának 
szándékát, és a felmerülő költségek 50 %-át 2011. szeptember 
30. napjáig befizetik, úgy az Önkormányzat a szükséges eljárást 
megindítja, és a fennmaradó 50 %-ot megfizeti. Az önkormányzati 
hozzájárulás nem vonatkozik a belterületbe vonás során esetlegesen 
felmerülő földvédelmi járulékra, az teljes egészében az ingatlan 
tulajdonosát terheli;

 » elfogadta a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
rendeletet;

 » a civil szervezetek által beadott érvényes pályázatok alapján a 
Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 400.000,- Ft, Nyáregyházi 
Nóta- és Népdalkör Egyesületet 100.000,- Ft, az MTTSZ Nyáry Pál 
Lövészklubot 100.000,- Ft. támogatásban részesítette;

 » módosította a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet, mely kiegészült 
a bérpótló juttatásban részesülők lakókörnyezetük rendben 
tartásával kapcsolatos kötelezettségének szabályaival, valamint 
alapesetben házi segítségnyújtás intézményi térítési díját 
81,- Ft/óra, a jelzőrendszeres házi segítség nyújtás térítési díját 
80,- Ft/nap összegben állapította meg;

 » a könyvvizsgálói feladatok ellátása érdekében kiírt pályázat 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(a továbbiakban: Ötv.) 92/A. § (2), valamint a 92/C. §-ában foglalt 
könyvvizsgálói feladatok ellátásával a 2011. május 1. napjától 2015. 
április 30. napjáig terjedő időszakra a Rekord ‘96 Könyvvizsgáló és 
Adótanácsadó Kft-t bízta meg;

 » megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzat által 
foglalkoztatott ügyvédi iroda közreműködésével kezdjen 
egyeztető tárgyalást a Cothec Kft-vel a hőszolgáltatási szerződések 
megszüntetése érdekében;

 » anyagot biztosított járdafelújításokhoz;

 » az Idősek Napközi Otthonában tartandó egyéb (nem családi és 
nem kereskedelmi) rendezvények, összejövetelek céljára az épület 
bérleti díját 1000,- Ft/óra összegben állapította meg;

 » felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy saját hatáskörben 
döntsön az Idősek Napközi Otthona térítésmentes kiadásáról 
amennyiben az a település érdekét szolgálja;

 » az iskola auláját a Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség 
részére, 2011. május 7. napján jótékonysági bál tartása céljából 
térítésmentesen biztosította;

 » pályázat benyújtásáról döntött a Közép-magyarországi Operatív 
program Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés) című pályázat felhívása alapján a polgármesteri 
hivatal akadálymentesítése érdekében;

 » Nyáregyháza 600. éves évfordulója alkalmából megrendezésre 
kerülő rendezvény lebonyolításával kapcsolatos előkészítő 
döntéseket hozott;

 » 150 db 35 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edény beszerzéséről, 
és az azt igénylő polgárok részére 3.600,- Ft +Áfa/db áron való 
értékesítéséről döntött;

 » a „Ki Mit Tud?” versenyen mesemondásban elért I. helyezéséért 
Orsós Ádámot, népdaléneklés kategóriában elért II. helyezéséért  
Fényes Grétát, a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI diákjait, 
valamint felkészítőiket Bajári Brigitta pedagógust, Vajasné Kovács 
Éva pedagógust, Zsótér Gabriella zenetanárt Képviselő-testületi 
Dicséretben részesítette.

2011. MÁJUS 10.

A Képviselő-testület

 » döntése alapján a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai 2011. június 1-től az Idősek Napközi 
Otthonában fogadják ügyfeleiket;

 » döntött arról, hogy – tekintettel arra, hogy a megváltozott 
feltételeket teljesíteni nem tudja –  a 2011. évben nyári szociális 
étkeztetést nem biztosít;

 » anyagot biztosított járdafelújításokhoz;

 » Nyáregyháza község létezésének 600 éves évfordulójával 
kapcsolatos rendezvények időtartamát 2011. szeptember 8-11 
közötti napokra határozta meg;

 » döntött a „Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre” 
megnevezésű BGA-11-HA-01 számú pályázati kiírásra pályázat 
benyújtásáról.

2011. MÁJUS 24.

A Képviselő-testület

 » jóváhagyta a Dánszentmiklós-Nyáregyháza község csatornázás 
és szennyvízelvezetés II. ütemének KEOP 1.2.0 projekt megvalósítása 
során támogatottan megvalósítandó csatornahálózat nyomvonalát, 
az ingatlanok bekötéseit és a létesítmény jegyzéket;

 » elfogadta a 2011-2014. évre vonatkozó gazdasági programját;

 » módosította a Nyáry Pál Általános Iskola és AMI alapító okiratát.

A Képviselő-testület további döntései a működését 
dokumentáló jegyzőkönyvekben a Polgármesteri Hivatalban, 
valamint az Önkormányzat honlapján tekinthetőek meg.

Zinger Miklós
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvény rendelkezik az ingatlan-tulajdonosok 

kötelezettségeiről. A törvényben a következőket találjuk: 
A tulajdonos köteles az építmény állapotát, állékonyságát 
időszakonként felülvizsgáltatni, és a jó műszaki állapothoz 
szükséges munkálatokat elvégeztetni. A közterületet, az építési 
telkeket és területeket, építményeket, építményrészeket, 
burkolt és zöldfelületeket – a jó műszaki állapot folyamatos 
fenntartása mellett – csak a jellegük szerinti rendeltetésüknek, 
és engedélyeknek megfelelő célra és módon szabad használni. 

Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben 
foglaltak szerint el kell rendelnie az építmény jókarbantartására 
vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetőleg az építmény 
felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, 
helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, 
az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.

A hatóság, amennyiben a végrehajtható kötelezettséget – 
annak nem teljesítése miatt a kötelezett terhére hatósági úton, 
a felmerülő költségeket megelőlegezve – maga végezteti el, 
a költségek erejéig, azok megtérítéséig az érintett ingatlanra 
jelzálogjogot jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba.

Kérünk minden nyáregyházi lakost, hogy épületét, telkét 
és az ingatlana előtti járdát tartsa jó állapotban, vigyázzon az 
állagára, és ha szükséges még időben végeztesse el a felújítási, 
karbantartási munkálatokat a tulajdon értékének megtartása, 
valamint saját és mások testi épségének megóvása érdekében.

Gaszler Gabriella

E gy település szennyvíz-         
elvezetésének és tisztításának 

megvalósítása jellegénél fogva az egyik 
legköltségesebb beruházás egy község 
életében. Megépítése és használata 
– elsősorban környezetvédelmi okok 
miatt – evidencia kell, hogy legyen egy 
jövőbelátó, fejlődő, modern településen. 
Mivel azonban önerőből kevés község 
lenne képes finanszírozni a beruházást, 
az állam ill. az Európai Unió különböző 
támogatási formákat dolgozott ki, hogy 
segítse a megvalósítást. Ezekre a 
támogatásokra pályázni kell.

Nyáregyháza Dánszentmiklóssal 
közösen pályázott és nyert céltámogatást 
az I. ütemre, mely elkészült és átadásra 
került 2005-ben. Községünkben 562 db, 
Dánszentmiklóson pedig 536 db 
ingatlan-bekötés létesült. A beruházás 
legelején megalakult a Víziközmű 
Társulat, és kamattámogatott hitelt 
vett fel az I. ütem önerejére. 
Meghatározta az érdekeltségi 
hozzájárulás mértékét ingatlanonként 
200 000 forintban. Ez azt jelenti, hogy 
mindenkinek – aki az érdekeltségi 
területen ingatlantulajdonnal rendel-
kezik – ezzel az összeggel hozzá kell 
járulnia a teljes rendszer megter-

vezéséhez, megépítéséhez. A legtöbben 
részletekben, lakástakarék-pénztári 
(LTP) befizetésekkel gyűjtik össze a 
hozzájárulás összegét.

A II. ütem előkészítésére EU-s 
pályázat útján kaptunk támogatást. 
Ahhoz, hogy megvalósításra érdemesnek 
ítéljék a projektet, többfajta 
gazdaságossági és egyéb feltételeknek 
kell egyszerre megfelelni. Ennek 
tudatában idén februárban írtuk alá a 
tervezésre vonatkozó szerződést. Ezzel 
elérhető közelségbe került a beruházás 
tényleges megvalósítása, ám sokat 
kellett, kell még tennünk annak 
sikeréért. Megtörtént a települések 
geodéziai felmérése, készül a meg-
valósíthatósági tanulmány, a költség-
hatékonysági elemzés, és folyik a 
tervezés. Ezek alapján – az EU-s 
feltételeknek is megfelelve – 
Nyáregyházán 866 db, Dánszent-
miklóson 585 db bekötés épülhet a 
II. ütemben.

A beruházás költsége kb. 1,5 milliárd 
forint, kedvező elbírálás esetén ennek 
legalább 15%-át kell a két önkor-
mányzatnak önerőként biztosítania. 
A megvalósításra vonatkozó teljes 
pályázati anyagot október 20-ig kell 

leadnunk. Ebben be kell mutatnunk, 
hogy a megtervezett rendszer gazda-
ságosan kivitelezhető és üzemeltethető, 
ill. rendelkeznünk kell a szükséges 
önerővel (kb. 220 millió forint). Ennek 
fedezetét a lakossági LTP befizetések 
adják. Az elmaradásokból, a súlyos 
tartozásokból azonban világosan látszik, 
hogy jelenleg az önerő nem áll 
rendelkezésre. (Akkor lenne meg, ha 
mindenki rendben fizetné kötelezett-
ségét.) Ezért döntenünk kell arról, mi 
legyen a módja az önerő biztosításának. 
Amennyiben újabb hitelfelvétel törté-
nik, annak tőke- és kamatterheinek 
törlesztési kötelezettségei egyéb beru-
házások, fejlesztések megvalósítását 
akadályozhatják meg. Ezért minden 
törvény adta lehetőséggel élni fogunk 
annak érdekében, hogy az elmaradt 
befizetések befolyjanak a Társulathoz.

A beruházással kapcsolatban további 
tájékoztatást kérhetnek személyesen a 
Polgármesteri Hivatalban, vagy 
kérdéseiket feltehetik a következő 
lakossági fórumon.

Mészáros Sándor
polgármester

Fontos tudnivalók a csatorna-beruházásról

A tulajdon kötelez: a jókarbantartás mindenkinek kötelező!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Születésnapjukat ünnepelték

70 évesek

Hornyák Józsefné (sz. Győrfi Ilona) január 7.
Kovács András január 30.
Mikes Zoltán Áronné (sz. Nagy Piroska) február 10.
Csernai Istvánné (sz. Deák Erzsébet) április 6.
Czerván István május 13.

75 évesek

Császár Pálné (sz. Tóth Julianna) január 17.
Korsós Ferencné (sz. Schwarz Margit) január 23.
Szlama László január 27.
Veszteg István február 8.
Pálinkás Józsefné (sz.Gál Julianna) március 3.
Laczkó Sándor március 18.
Ruzsinszki Pálné (sz. Veroczki Ida) április 24.

80 évesek

Hadnagy Adalbert január 3.
Mészáros Jánosné (sz. Berger Margit) február 23.
Takács Károlyné (sz. Virág Terézia) február 23.
Mészáros Sándorné (sz. Csillag Rozália) április 4.
Baár Lászlóné (sz. Mészáros Anna) április 16.
Krizsán János április 24.
Kocsis Józsefné (sz. Burján Gizella) május 1.
Marcsin Ferencné (sz. Bordás Etelka) május 6.

85 évesek

Kravecz Mihályné (sz. Pallaga Margit) március 10.
Orlik László április 8.
Kovács Mihály április 9.
Pásztor Józsefné (sz. Fazekas Julianna) május 11.

90 évesek

Fajka Jánosné (sz. Lehóczki Ilona Katalin) május 20.
Mészáros Józsefné (sz. Varga Zsuzsanna) január 30.

92 éves

Szteblák Ferenc április 26.

Isten éltesse Önöket erőben, egészségben!

Házasságot kötöttek

Morvai Vilmos és Koncz Andrea 2010. február 20.
Kis János és Öhler Edina 2010. május 8.
Kéri Balázs és Kiss Judit 2010. május 22.
Máté Attila és Epres Andrea 2010. június 12.
Kulicsek Antal Tamás és Dávidovics Ivett 2010. szeptember 25.
Szili László és Aschenbrenner Erika 2010. október 9.
Krizsán Mihály és Mladoniczki Zsuzsanna 2011. április 9.
Mészáros Géza József  és Farkas Mónika 2011. május 28.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

Idén születtek

Kunu Viktória és Lakatos Gábor leánya:
Leila január 12.

Baár Katalin és Czira Mihály fia:
Ákos március 21.

Mengyi Annamária és Kiszel István leánya:
Szimonetta Judit március 22.

Kollár Mónika és Mike Zoltán leánya:
Angelika március 25.

Kiss Judit és Kéri Balázs fia:
Balázs március 28.

Král Tímea és Gyenizs József  fia:
Kristóf április 6.

Kalocsai Gabriella és Horváth Tibor leánya:
Anna április 28.

Gratulálunk a szülőknek, és köszöntjük a gyermekeket!

Elhunytak

Ábrahám Jánosné sz.: Tótapáti Mária (93)
Börzsei János (89)
Császár István (69)
Dézsenyi Ferencné sz.: Pretzner Valéria Irma (87)
Gaál Józsefné sz.: Váraljai Jolán (80)
Keményfi László (55)
Kis János Gáborné sz.: Kollár Mária (59)
Kós János (85)
Lőkös Irén (81)
Mészáros Sándor (78)
Mezei Tibor Géza (57)
Pál József (78)
Rafael János (78)
Ruzsinszki József  Pál (77)
Sáska Jánosné sz.: Konecsin Mária (82)
Simon Károly Béla (66)
Szabó Sándor (71)
Szondi Endre Istvánné sz.: Fekete Éva (85)
Takács Gyula (36)
Veróczki Jánosné sz.: Erdei Margit (89)
Vigh László István (51)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

Anyakönyvi hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Az idei évben is megtelt a 
Kovács István Művelődési 

Ház, amikor március 15-én – ünnepi 
műsor keretében – megemlékeztünk az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kezdetének 163. évfordulójáról.

A Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény diákjainak 
nagyon szép, színvonalas előadását Halgasné 
Szűcs Erika és Nagyné Czira Ildikó tanárnők 
állították össze.

Az iskola tanulóinak emlékműsora 
után a Nóta- és Népdalkör, majd a Nyáry 
Pál Nyugdíjas Klub képviseletében Gecser 
Jánosné előadását láthatta, hallhatta az 
ünneplő közönség Mészáros Sándor 
polgármester úr – alább idézett – ünnepi 
beszéde előtt.

„A mi forradalmunk Pesten, március 
15-én nem vérontás volt, hanem egy szép 
ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek 
csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg 
ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal 
mondták Petőfi Sándor után az eskű szavait.”

Így emlékezett Arany János a 
forradalomról.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Kedves Ünneplő Közönség!

Ezek a mondatok elénk vetítik a 
forradalom egy-egy meghatározó eseményét. 
Ha felidézzük őket, megemlékezünk rólunk, 
ha egy kicsit is beleéljük magunkat a diákok 
előadásába, mindnyájukat egy szívszorító, 
szavakba nem foglalható érzés tölt el. Miért 
van ez így?

Talán azért, mert meg tudjuk idézni 
belőle a közös hitet. A magyar gyerekek 

első öntudatos pillanatunktól tanulják, 
hogy milyen volt 1848-49, és valahogy 
a kezdetektől értik. Mert nemcsak a 
forradalommal kapcsolatos tudást, ismeretet 
adjuk át nekik, hanem e történelmi 
sorsforduló lelkületét is megérzik. Nincs 
semmi más a történelmünkben, amellyel 
ilyen szoros kapcsolatot ápolunk, amely 
ennyire egyértelműen, egyöntetűen része 
a hagyományainknak. Szinte a génjeinkkel 
örökítjük.

Március 15-ét az egész 
magyar nemzet ünnepli, 
bármely államban él is. Az 
idők végezetéig. Amíg lesz, aki 
magyarul beszél és lesz, aki 
magyarnak vallja magát! Nem 
számít, hogy ősi hazánkat, 
szüleink, nagyszüleink szülő-
földjét össze-vissza szabdalták, 
csonkították! Nem számít, hogy 
a magyarság egy része a világ 
minden táján megtalálható, 
ez mind nem lényeges a 
történelem széles és hosszú 
folyamatában.

Ami fontos, az a bennünk 
lévő megmagyarázhatatlan 
érzés. Itt, ebben az érzésben van 
számunkra a bizonyíték, hogy a 

magyarok összetartók és bizakodók.

Ezért a forradalom napja ünnep 
számunkra. Boldog ünnep ez minden 
magyarnak annak ellenére is, hogy 1849-
ben szabadságharcunk elbukott. Boldog 
ünnepünk, mert a saját létünkért való 
küzdelmet, a közös ügyünkért való 
összefogást jelenti a számunkra. Őrizzük 
és tiszteljük azok emlékét, akik mind egyet 
akartak. A költőét, aki talpra szólította a 
nemzetet, a márciusi ifjakét és a honvédekét, 
akiknek életüknél fontosabb volt a haza 
szabadsága.

A közös hitre való emlékezés a jelenben is 
eltölt minket a közös reménnyel. 

1848. március 15-e üzenetének 
aktualitása, mint búvópatak újra és újra 
feltűnik és felszínre hozza a megtalált 
igazságot, és nemzeti sorskérdéseink iránti 
érzékenységünk mindenkori felelősségét. 
Hozzá időről-időre, mint forráshoz térhetünk 
meg, ezért a mindenkori politikusoknak 
és írástudóknak, a nemzet polgárainak 
kötelessége, hogy ezt a nemzeti forrást tisztán 
tartsa, hogy a nemzeti emlékezést éltesse és 
ébressze!

Széchenyi István szavait idézem:
„Sokan azt gondolják, hogy Magyarország 

volt, de én azt szeretném hinni, hogy lesz.”
Mert a jövő mindig arra van, amerre 

még nem jártunk, de menni szeretnénk. 
Ez az út sosincs készen, meg kell építeni. 
A jövőbe az tud eljutni, aki veszi a bátorságot, 
hogy elinduljon egy olyan úton, melyen 
korábban még senki sem járt. Az összefogás, 
és az együtt gondolkodás segíthet ebben. 
Úgy, ahogyan a 48-as ifjak tették.

Az üzenőfalon, amit őseink írtak tele 
1848 március idusán, számunkra ma az 
olvasható, hogy merjük vállalni, hogy 
magyarok vagyunk, merjünk vállalni 
felelősséget egymásért és hazánkért, merjünk 
a jövő emberei lenni. A gyermekeinkért, az ő 
jövőjükért, hazánkért.

Öleljük át magyarságunkat, hordjuk 
magasan fejünket, és hirdessük büszkén, 
hogy magyarok vagyunk.

Köszönöm türelmes figyelmüket!

Az emlékműsor lezárásaként a 
nemzetünk hősei, nagyjai előtt tisztelgő 
nyáregyházi polgárok csendben átsétáltak 
az általános iskola elé, ahol Mészáros Sándor 
polgármester úr koszorút helyezett el 
Nyáry Pál és Schodelné mellszobra elé, 
főt hajtva ezzel e két történelmi személyiség 
élete és munkássága előtt.

Bagoly Lászlóné
alpolgármester

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére!

KÖZÉLET
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A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. hetedik alkalommal 

tartotta meg hagyományos országos 
szemétgyűjtő akcióját 2011. április 
21-én. A Föld Napja alkalmából 
szervezett eseményen Nyáregyháza idén 
ötödször vett részt, körülbelül 30 fővel. 
Reggel 9 órától kezdődően bejártuk a 
falut, és megtisztítottuk az utak melletti 
területeket. A rendezvény egyébként az 
ország legtöbb önkéntest megmozgató 
környezetvédelmi mozgalmává nőtte 
ki magát, országosan ismét több ezren 
jelentkeztek.

Egy hónappal később részt vettünk 
az országos „Teszedd!” szemétgyűjtő 
akción is, ahol folytattuk a munkát az 
összes településrészen, és ezzel sikerült 
az út menti területeket, parkokat, 
árkokat megtisztítanunk. Az önkéntes 
megmozduláshoz csatlakoztak a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói, helyi 
civil szervezetek tagjai, és több képviselő 
is. Az általános iskolai gyerekek és 
pedagógusok is teljes létszámban vettek 
részt az eseményen, délután pedig 
– levezetésképp – gyermekprogramok 
voltak az iskolában.

Sajnos az erdőszéleken több helyütt 
tapasztaltuk, hogy nagy mennyiségű 
szeméthalom került leborításra. 
Ezek jelentős részét a Református 
Egyházközség segítő tagjai gyűjtötték 
konténerekbe.

Ezekhez az akciókhoz csatlakozva 
hívjuk fel mindenki figyelmét arra, 
hogy gondoljon a környezetére, és 
a település arculatára, kinézetére, 
hogy minél kevesebben gondolják azt 
természetesnek, hogy bárhol eldobhatják 
a papírzsebkendőt, csomagolópapírt, 
sörösdobozt!

Tartani fogjuk magunkat választási 
ígéretünkhöz, miszerint fellépünk az 
illegális szemétlerakó-helyek ellen, és 
felszámoljuk azokat!

Hamarosan elkészülnek a falu be- 
és kivezető szakaszaira kihelyezésre 
kerülő táblák, melyeken a „Köszönjük, 
hogy nem szemetelt!” felirattal utalunk 
majd arra, hogy szeretnénk a települést 
mindig olyan tisztán látni, mint amilyen 
jelenleg.

Községünkben – más környező 
településekhez hasonlóan – április 
1-jétől bevezetésre került a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés, ami közelebb 
hozza a lakossághoz a környezetvédelem, 
környezettudatosság gondolatát.

Szeretnénk, hogy a fiatalabb 
generációnak is természetessé váljon 
a környezet megóvása, ezért az 
általános iskolában kampányt indítunk 
a szelektív hulladékgyűjtés mellett. 
Ezáltal reméljük, hogy a diákok jobban 
odafigyelnek majd szűkebb és tágabb 
környezetük megóvására.

Végső célunk természetesen az, 
hogy egyszer eljussunk oda, hogy ne 
legyen szükség hasonló akciókra, mert 
nincs mit összeszedni. Sajnos ettől még 
nagyon messze vagyunk.

Összességében mindkét akció 
eredményesnek mondható. Ezúton is 
köszönöm mindenkinek, akik részt 
vettek ezeken, és segítettek abban, hogy 
szebbé tegyük saját környezetünket!

Mészáros Sándor

Önkéntesen egy tisztább Nyáregyházáért

KÖZÉLET
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A hagyományokhoz híven március 15-én Nemzeti 
Ünnepünk alkalmából átadásra került a 

Nyáregyháza Díszpolgára Cím. 

E kitüntető elismerést a Polgármester és a 
Humán bizottság elnökének javaslatát elfogadva a 
Képviselő-testület V. Nagy Pál katolikus esperes úrnak 
adományozta.

Ez a fáradhatatlan, tiszteletre méltó ember idén július 
1-jén lesz 40 éve, hogy falunkban teljesíti papi hivatását. 
A nyáregyházi hívek lelki ápolása mellett egy nagyon 
régi álmunkat valósította meg egy szép, új templom 
felépítésével.

Nemcsak a mi templomunkat építette fel, hanem 
Csévharaszton is épített egy nagyon szép templomot. 
Munkájának értékét külön növeli, hogy mindkét templom 
építését 70 éves kora felett kezdte el.

Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület a díszpolgári 
címet ismét egy olyan embernek adományozta, aki 
nemcsak a nyáregyházi emberekért tett sokat, hanem a 
környező településekért is.

Munkássága, szerénysége legyen példamutató minden 
nyáregyházi ember számára! A jó Isten áldásával 
kívánunk neki sikerekben gazdag, hosszú életet!

Ui.: A régi tanácsi vezetés a rendezési tervében a 
templomkertet ki akarta sajátítani és oda éttermet és 
szórakoztató központot szeretett volna építeni...

Maszel László
Humán bizottság elnöke

Átadásra került a Nyáregyháza Díszpolgára Cím!

Segítünk, ha baj van

A közlekedési balesetek, súlyos rosszullétek, stresszhelyzetek okozta hirtelen szívleállások esetén az azonnali, szakszerű beavatkozás 
életet menthet. Ilyenkor versenyt futunk az idővel. Mégis: Magyarországon 100 esetből csak egy alkalommal kezdik el az újraélesztést 

a helyszínen bámészkodó emberek. Általában nem mernek a beteghez nyúlni, pedig szívleállás esetén bármilyen segítség jobb, mint a semmi!
Az újraélesztés alapfokú technikája egy kis gyakorlással könnyen elsajátítható. Nyáregyháza Község Önkormányzata ezért egészségügyi 

tanfolyamot szervezett, hogy településünkön minél többen legyenek, akik azonnali és szakszerű segítséget tudnak nyújtani, ha baj van.
A hirdetőtáblákon és az interneten megjelent felhívásra 43-an jelentkeztek. Május utolsó szombatján 24 fő vett részt az egész délelőtt zajló 

elméleti és gyakorlati oktatáson. A tanfolyamon megtanultuk az elsősegélynyújtás és az életmentés legfontosabb szabályait, technikáit (pl. stabil 
oldalfekvés, mesterséges lélegeztetés, szívmasszázs).

A tanfolyamon részt vettek:

Csiló Istvánné (Széchenyi utca 27.) – Csiló Józsefné 
(Bem utca 32.) – Dancsó József (Nyáry Pál út 36/b.) 
Farkasné Juhász Gabriella (Kinizsi Pál út 2/a.)  
Gőgösné Joánovits Ilona (Szentimretelep 36.) – Kemenár 
Lászlóné (Széchenyi köz 7.) – Kostecki Árpádné (iskola) 
Makai Gábor (József Attila út 3/b.) – Maszel Cecília 
(Kossuth Lajos utca 8.) – Maszel László (Dózsa György 
út 44.) – Maszelné Kun Nikolett (Bem utca 4/a.) – Máté 
Kristóf (Dózsa György út 30.) – Máté Miklósné (Dózsa 
György út 30.) – Dr. Megyeriné Takács Mária (iskola) 
Mészáros Sándor (Petőfi Sándor út 12.) – Nagyné Czira 
Ildikó (Lázár út 36.) – Pap Árpád (Jókai út 18/a.) – Páva 
István (Szentimretelep 34.) – Szemők Mariann (iskola) 
Villand József (iskola) – Zinger Miklós (Dózsa György út 
1.) – Zinger Miklósné (Dózsa György út 1.) – Zsirosné 
Tóth Hajnalka (iskola) – Zsótér Gabriella (iskola)

Mészáros Sándor

KÖZÉLET
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Dr. Pénzes Fáber Noémi személyében 2011. áprilisa 
óta új fogorvosa van községünknek. Őt szeretnénk egy 
kicsit megismertetni a Tisztelt Olvasókkal.

– Kérem, mondjon pár szót magáról!
Erdélyben születtem és erre mérhetetlenül büszke is 

vagyok. Úgy érzem, hogy nem hátrányom volt abból, 
hogy a határon túlra születtem, hanem inkább előnyöm. 
Már kisgyermekként megtanultam értékelni és büszke 
lenni arra, hogy magyar vagyok egy olyan világban ahol 
ezért nem dicsőség járt. 2008-tól élünk Dunaharasztin a 
férjemmel együtt.

– Mikor döntötte el, hogy fogorvos szeretne lenni?
Mindig újabb és újabb célokat tűztem ki magam elé, 

egyre nehezebb és nagyobb kihívásokat próbáltam 
megvalósítani, ez nálam fokozatos volt. A végső cél, hogy 
fogorvos lettem az a kitartásomnak köszönhető, és nem 
egy gyerekkori álomnak.

– Hogyan került Nyáregyházára?
Ez is egy újabb cél és egy megvalósítandó kihívás volt 

számomra. Egy célom volt, hogy saját vállalkozásban 
vigyek egy praxist, ahol megvalósíthatom az elképzeléseim 
a jobb minőségű fogászatról, ahol bebizonyíthatom, hogy 
a fogászat lehet emberközeli, kellemes is, de legalábbis 
nem traumatikus.

– Milyen benyomást szerzett az elmúlt pár hét alatt 
községünkről?

Egy új hely, egy új dolog mindig érdekes, várakozással teli 
és izgalommal jár. Az elmúlt két hónap alatt összességében 
pozitív benyomást keltett a község.

– Hogyan fogadták a betegek?
Szerintem a betegek is várakozással fogadtak, és talán 

reménykedtek egy jobb és magasabb szintű ellátásban.

– Milyen a fogorvosi rendelő felszereltsége?
A rendelő felszereltsége nem a legjobb, de azért nem is 

a legrosszabb, van mit javítani rajta és hát ez is a cél, hogy 
fokozatosan minél korszerűbbé tegyük, és maximálisan 
ki tudjuk szolgálni a betegeket. Kezdetben a beruházás 
a jó minőségű anyagokra, eszközökre korlátozódik és 
arra, hogy a betegek egészségének védelme legyen az 
elsőszámú, a sterilitás legszigorúbb szabályai szerint.

– Milyen változtatásokat tartana szükségesnek, melyek 
javítanák a betegellátást falunkban?

A betegellátás javítását abban látom, ha – mint 
mindent – az alapoknál kezdünk, egy jó alap lehet csak 
záloga a későbbieknek. A legfontosabb: gyerekkorban 
a tudatos ránevelés a megfelelő szájhigiéniára. Ebben 
segíthet majd, ha elkezdjük az iskolafogászatot. A másik 
nagyon fontos dolog a rendszeres fogászati szűrés, és ez 
által, ha szükséges, az időben történő tömések elkészítése. 
És egy nagyon téves gondolatnak az elfelejtése, hogy: 
„Akkor megyek fogorvoshoz, ha fáj a fogam”.

– Mit tudna mondani azoknak, akik félnek elmenni a 
fogorvoshoz?

Azoknak, akik félnek azt tudnám tanácsolni, hogy 
a félelmet legyőzni csak úgy lehet, ha azokkal szembe 
nézünk, és lehet, hogy a végén pozitív csalódás ér 
bennünket. Ne vegyük el magunktól ezt a lehetőséget, 
miközben mindvégig szem előtt kell tartani, hogy a száj is 
egy testrész, és nagyon sok betegség kiinduló pontja.

Munkájához sok sikert kívánunk!

Az interjút készítette:
Szedresiné Szlama Tímea

 FOGAS KÉRDÉSEK 
beszélgetés a fogorvossal

A fogászati ellátás előzetes bejelentkezés alapján történik. Időpontot rendelési időben a 490-423-as telefonon vagy személyesen lehet kérni.

EGÉSZSÉGÜGY
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JÓ TUDNI
HASZNOS INFORMÁCIÓK A
TANULÁSI PROBLÉMÁKRÓL

2007 óta dolgozom a Nyáry 
Pál Általános Iskolában 

fejlesztőpedagógusként. Tapasztalataim azt 
igazolták, hogy a tanulási problémákról és 
a fejlesztőpedagógiáról a szülőknek kevés 
információjuk van, így ezt a hiányt szeretném 
pótolni kicsit jelen írásommal.

Először arról, hogy mit is értünk tanulási korláton, és 
milyen fajtáit különböztetjük meg. Mindenekelőtt szeretném 
előre bocsátani, hogy igen összetett probléma-együttessel 
állunk szemben. A közgondolkodás mindennemű tanulási 
korlátot tanulási zavarként aposztrofál, pedig a valóságban 
ez csak az egyik típusa az úgynevezett tanulási korlátoknak. 
Helytelenül használják tehát általánosan gyenge teljesítmény, 
egy-egy tantárgyra kiterjedő alacsony tanulmányi szint, írás-, 
olvasás-, számolászavar, részteljesítmények zavara, alacsony 
intelligenciaszint, értelmi visszamaradottság (retardáltság), ál-
értelmi fogyatékosság (pszeudodebilitás), illetve kiegyenlítetlen 
színvonalú iskolai teljesítmény esetén egyaránt. 

Ebből következik, hogy a gyakorló pedagógusok körében, 
de még a szakirodalomban is nagy a fogalmi zűrzavar.  Segít a 
tanulási zavar értelmezési határainak kijelölésében, ha tágabb 
fogalomkörből közelítjük meg.

A tanulási korlátok fogalomkörébe a tanulási nehézség, a 
tanulási akadályozottság és a tanulási zavar tartozik, melyek 
egymás mellé helyezhető, de nem egymást helyettesítő 
fogalmak. 

A tanulási nehézség a legkevésbé súlyos: egyszerűen a 
tanulásban való lemaradásról van szó, ami átmeneti jellegű, s 
a tanulás külső körülményeinek megváltozása – pl. hosszabb 
hiányzás, családi probléma – miatt következik be. Tanítói, 
szaktanári segítséggel, korrepetálással remekül kezelhető 
állapot.

A tanulási akadályozottságról akkor beszélünk, ha olyan 
összetett, tartós és súlyos a probléma, hogy megnehezíti a 
normál általános iskolai körülmények közötti fejlesztést. Ez 
az úgynevezett sajátos nevelési igényű (SNI) státusz, melyet 
a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 
Bizottság állapít meg. Az ilyen diák végezheti tanulmányait 
integrált oktatási intézményben (ilyen a mi iskolánk is), azonban 
gyógypedagógus által végzett fejlesztőfoglalkozásokon kell 
részt vennie.

A tanulási zavar fogalmát kizárólagosan azon ép értelmű, 
ép érzékszervű gyermekek esetében használjuk, akik az 
iskolai teljesítéshez szükséges egy, vagy több képesség hibás 
működése miatt egy, vagy több tárgyból nem tudnak megfelelni 
a minimumelvárásoknak.

A tanulási zavar ismertetőjegyei:
•	 A	 tanulási	 teljesítőképesség	 és	 a	 tanulási	 teljesítmény	

eltérése;
•	 A	megismerési	(kognitív)	funkciók	rendellenes	működése;
•	 Sajátos	 magatartás	 (pl.	 kontrollképtelenség,	 érzelmi	

kiegyensúlyozatlanság,	hiperaktivitás).

A tanulási zavart a területileg illetékes nevelési tanácsadó hivatott 

diagnosztizálni, a rehabilitáció pedig fejlesztőpedagógusi 
hatáskör.

A tanulási zavar kiváltó okait már régóta kutatják a 
humántudománnyal foglalkozó szakemberek, azonban 
ideggyógyászok, agykutatók, pszichológusok is másként 
értelmezik. A tudomány képviselőinek konszenzusos álláspontja 
szerint nem valószínű, hogy egyetlen tényező lenne felelős 
a tanulási zavarokért, tehát kijelenthetjük, hogy genetikai és 
környezeti tényezők együttes hatásáról van szó.

A tanulási zavarok típusai:
• Részképességzavarok (érzékelés-észlelészavar, figyelem-

zavar, emlékezeti problémák, a gondolkodás zavara, 
izomtónus és nagymozgások, vagy a finommotorika 
zavara, továbbá a cselekvés tervezésének és irányításának 
zavarai);

• Komplex tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, 
diszkalkulia);

• A viselkedés, énkép, önértékelés zavarai (a szociális 
követelménynek megfelelő viselkedésszabályozás 
képtelensége, alacsony toleranciaszint, gyenge tanulási 
érdeklődés, megismerő aktivitásszint alacsony, hibás 
önértékelés, szorongás, érzelmi labilitás, nehezített 
társas beilleszkedés, kapcsolatteremtés).

Úgy gondolom – talán a fentiekből is érzékelhető –, hogy 
meglehetősen összetett probléma-együttessel állunk szemben, 
nagyon fontos tehát az időbeni felismerés! Ehhez az szükséges, 
hogy mi szülők, tanítók, tanárok együtt figyeljük a gyermekek 
viselkedését, iskolai teljesítményének alakulását, és ha felmerül 
a gyanúja a tanulási zavar bármelyik fajtájának, azonnal 
szakemberhez juttassuk a gyermeket! 

Az időbeni felismerés és a fejlesztőfoglalkozások 
megkezdése által jó eredménnyel kezelhetjük a helyzetet! 

Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha 
a tanulási zavart nem kezeljük kellő odafigyeléssel, törődéssel, 
segítséggel, akkor az a gyermek egész életminőségét 
befolyásolja, hiszen elvesszük annak a rehabilitációnak a 
lehetőségét, amelynek segítségével egy jó szakma megtanulását, 
elsajátítását és ezáltal egy jobb életminőséget biztosíthatunk 
számára!

A fejlesztőpedagógia a nevelés- és pedagógiai tudományok 
körében még újszülöttnek számít, ám létjogosultságát egyre 
inkább igazolják tapasztalati tények. Talán ez az „újszülött” fogja 
elindítani azt a szemléletmód-váltást a pedagógusok körében, 
amely már annyira égetően szükséges ahhoz, hogy az iskolák 
– elsősorban az általános iskolák – képesek legyenek nyolc év 
után elballagtatni olyan diákokat, akik gyökeresen megváltozott 
világunkban és a munkaerőpiacon hasznos, értékes emberré és 
munkaerővé válhatnak!

Évek óta beszélünk ennek égető szükségességéről. Itt az idő, 
hogy végre cselekedjünk is!

A következő lapszámban arról kívánok írni, hogy a gyermek 
iskolaérettségét otthoni körülmények között hogy tudjuk mi 
szülők kontrollálni. Milyen alapkészségek elsajátítása szükséges 
ahhoz, hogy az iskola első osztályát sikerrel teljesíthessék 
gyermekeink.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Bagoly	Lászlóné

OKTATÁS-NEVELÉS
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Témahét az iskolában

A Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP) keretében 

Nyáregyháza Község Önkormányzata 
2 intézményével (Nyáry Pál Általános 
Iskola és AMI, Napsugár Óvoda) 
sikeresen pályázott a „Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés 
– Innovatív intézményekben” című 
pályázatra.

A pályázat alapvető célja a sikeres 
munkaerő piaci alkalmazkodáshoz 
szükséges, az egész életen át tartó 
tanulás megalapozását szolgáló 
képességek fejlesztése és kompetencia 
alapú oktatás elterjesztése a magyar 
közoktatási rendszerben, ami 
hozzájárul a foglalkoztatási helyzet 
javításához. Ennek érdekében a 
pályázat a kompetencia alapú oktatás 
módszertanának és eszközeinek 
széleskörű elterjesztését célozza, a 
pedagógusok módszertani kultúrájának 
korszerűsítését, a tanulók képességeinek 
és kulcskompetenciáinak egyénre 
szabott fejlesztését és megerősítését, 
a rendszerben meglévő szelektív 
hatások mérséklésével, valamint az 
egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség 
szempontjainak érvényesítésével.

A pályázatban vállalt kötelezett-
ségnek megfelelően ebben a 
tanévben is megrendeztük a Nyáry Pál 
nevéhez kapcsolódó témahetünket, 
melyben a parlamentáris demokrácia 
szabályainak megfelelően iskolánkban 
megválasztásra került Vecserek 
Andrea a 7.a osztály képviseletében. 

Egy napra átvette parlamentje és 
a hetedik valamint a nyolcadik 
évfolyamok segítségével az iskola 
életének irányítását. Ennek a napnak 
az eseményeiről készült beszámolóját 
olvashatják a továbbiakban.

Nagy örömmel töltött el minket 
az, hogy egy napot mi, diákok 
szervezhettünk meg. Kicsi kis 
„parlamentünk” 13 főből állt, és reméljük 
nagyjából teljesítettük a többi diák 
kívánságait. A sok gyűlés, szervezkedés, 
előkészület után végre eljött a várva 
várt április 19. Nagyon izgultunk, hogy 
vajon hogyan sikerül majd ez a nap? 
Szerencsére a legtöbb program úgy 
ment, ahogyan terveztük. 8 órától 
röviden ismertettem a programjainkat, 
majd ez után rögtön következett 
a programok hosszú sora. Egészen 
reggeltől lehetőség volt arra, hogy 
előzetes jelentkezéssel lovagolhattak 
a diáktársaim, sokan jelentkeztek 
szerencsére! De a kezdő – úgymond 
főprogram – a Nyáry Pál kirakó 
kirakása (hiszen ez a hét róla szólt) és a 
TÁBLARAJZ verseny volt. Rengeteg szép 
rajz született, a téma a húsvét, és persze 
a tavasz volt. 

Majd utána minden osztály megírta a 
saját 12 pontját. A legtöbben hosszabb 
szüneteket, több informatika órát stb. 
szeretnének. Reméljük pár dolgot meg 
tudunk majd valósítani (pl. Iskola Rádió). 
Mindez után zenés szünet következett, 
az előzetesen beadott kívánságokból 
válogattunk össze párat. A szünet után 
következett a fiúk lábszépségversenye. 
Akik nem voltak erre kíváncsiak azok 
pedig logikai feladatokon vettek részt 
osztályonként a technika teremben.

Ezzel párhuzamosan az alsó 
tagozatosok kirakták a húsvéti nyulat 
(előzetesen kisorsolták, hogy melyik 
osztály a nyuszi melyik részét fogja 
elkészíteni). Nagyon aranyos lett! 
Az alsós fiúk locsolóvers mondó 
versenyen vettek részt, amit a zsűri 
oklevéllel jutalmazott.

10 órától jöttek a várva várt vizes 
játékok, és még sok más program 
is: vízhordás (szájban), homoktöltés 
kanállal, ivóverseny, gyertyaoltás vízi 
pisztollyal és a trambulin. Azt hiszem 
ezeknek volt a legnagyobb sikere ezen 
a napon. Az alsósok eközben dartsoztak, 
csocsóztak, sakkoztak, kitűzték a 

szamár farkát és énekeltek, aztán pedig 
11-órától kiállításon vettek részt. A felső 
tagozatosok a hátsó udvaron jártak 
programról programra. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy 8 órától itt volt az ÉLŐ 
MINI VILÁG busza.

Mi is az az ÉLŐ MINI VILÁG?
Egy környezetvédelmi kampány, 

amely egy autóbuszba felépített 
kiállításon mutatja be a környezet-
védelem legfontosabb kérdéseit.

A vizes programok után következett 
a tanár-diák foci és kézilabda (azt hiszem, 
elmondhatom, hogy mind a 2 meccset a 
diákok nyerték meg). Ezzel egy időben 
az alsó tagozatosok programja, a 
tojáskeresés a Nyáry Pál Emlékparkban 
következett. Az összegyűjtött papír 
piros tojásokért cukorkákat kaptak. 
13 órától szabadon választható 
programok jöttek, aki szeretett volna 
trambulinozni, az trambulinozott, 
aki dartsozni, az pedig dartsozott. 
14:30-tól a 7.b fő szervezésében 
következett a kicsik diszkója, 17:00 
órától pedig a felsős tanulók bulizhattak. 
21:00 órakor zárult a napunk. Úgy érzem 
elsőre egy egész jó, vidám, esemény 
gazdag napot hoztunk létre. Mindez 
nem sikerült volna, ha tanáraink nem 
támogatnak minket, nem segítenek 
nekünk a szervezésben. 

Május 21-én újra itt a lehetőségünk 
megmutatni szervezési képességeinket, 
ugyanis a délelőtti szemétszedés után az 
iskolában gyermeknapi rendezvények 
lesznek.

Vecserek Andrea

OKTATÁS-NEVELÉS
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Divanna Forma Táncegyesület

Már 6 éve működik tánciskolánk, 
régi nevén Anna by Dance. Idén 

formaváltás következett be, és így lett 
a nevünk Divanna Forma Táncegyesület. 
Nagy örömünkre másfél éve működik  
Nyáregyházán is a tánccsoportunk. 
Vidám és tehetséges táncosaink 
vannak. A Művelődési Házban tartjuk 
szerdánként próbáinkat, délután 
15 órától a Mini csoport, 16 órától 
pedig a Tini csapat gyakorol lelkesen. 

A Tini csapattal számos versenyen 
értünk el jó helyezéseket. Szívesen 
veszünk részt a helyi jótékonysági 
bálokon, vagy a falunapi programban. 

Nyári tábort is szervezünk a Velencei-
tónál, ahová nem csak a tánciskola 
tagjai jelentkezhetnek, hanem külsős 
gyerekeket is szívesen látunk. 

A résztvevők öt nap 
alatt tanulnak meg egy 
teljes koreográfiát, amit a 
tábor végén elő is adnak egy 
rendezvényen.

Ha felkeltettük érdeklő-
désed, szeretettel várunk 
tagjaink között!

Jelentkezni lehet Balogh 
Anna tánctanárnőnél 
a próbák ideje alatt a 
Művelődési Házban és 

a következő telefonszámon:

Balogh Anna
06-30-332-0406

Szelektív hulladékgyűjtés a Nyáry Pál Általános Iskolában

M agyarországon évente egy Gellért-hegy 
nagyságú szeméthalom keletkezik. Ha nem 

csökkentjük a lerakásra szánt hulladék mennyiségét, 
előbb-utóbb nem lesz elég hely a szemét számára. 

Ennek a halomnak körülbelül kétharmadát lehetne 
újrahasznosítani megfelelő kezeléssel. Az újrahaszno-
sítás már otthon elkezdődik, hiszen csak a szelektíven 
gyűjtött hulladék kerülhet másodlagos felhasználásra.

Az új szelektív hulladékgyűjtési szabályokhoz 
alkalmazkodva iskolánk elindítja szelektív 
hulladékgyűjtési akcióját, mely segítségével reméljük, 
hogy iskolánk diákjai a jövőben jóval kevesebb 
szemetet fognak majd a tárolókba juttatni, nemcsak az 
iskolában, hanem otthon is életük során.

A megvalósítás első lépcsője volt a „TeSzedd!” akció 
május 21-én, amikor is kis falunk útjait próbáltuk 
meg tisztává varázsolni. A folytatásban a TÁMOP 
3.1.4 pályázatban már korábban is megvalósított 

„Hulladék vagy szemét” moduláris oktatási program 
és a programon részt vevő hetedik osztályos tanulók 
hathatós segítségével, valamint az Önkormányzat 
támogatásával kialakítjuk a szelektív hulladékgyűjtés 
feltételeit minden tanteremben.

Reméljük, hogy diákjaink átveszik gondolkodásunk, 
és ezentúl jó példával járnak majd elöl más oktatási 
intézményekben is és az életben is. Bízunk benne 
továbbá, hogy úgy adjuk át Földünket unokáinknak, 
hogy ők is élni tudják!

Az akció részleteiről tájékozódhatnak iskolánk 
honlapján!

Dancsó József
munkaközösség-vezető

Gamedance Tánccsoport

Nyáregyházi csoportjaink már két 
éve működnek a Művelődési 

Házban. A tavalyi év után idén is 
megrendezték záróműsorukat, ahol 
felléptek a tánccsoport nyáregyházi, 
felsőnyáregyházi, pilisi, valamint újlen-
gyeli csoportjai, illetve vendég fellépők 
is érkeztek a monori csoportok közül. Az 
előadás alatt mintegy 25 produkció volt 
látható, ahol mindenki bemutathatta, 
hogy az elmúlt évadban milyen 
mozdulatokkal gyarapította tudását.

Felléptek többek között az Eleven 
Csajok is, akik – nyáregyházi serdülő 
csapatként – már több versenyen 
részt vettek, és legutóbbi arany 
minősítésüknek köszönhetően a 
következő évben már egy magasabb 
kategóriában versenyezhetnek majd. 
A monori vendégfellépők között lépett 
színpadra a Szia Lányok modertanc.hu 
kupagyőztes show csapata is, valamint 
a Magyar Kupa győztes Derült Égből 
Villámcsapás nevű fashion dance és 
disco formáció is, ahol szintén vannak 
nyáregyházi érdekeltségek.

A Gamedance Tánccsoport minden 
évben megrendezi záróműsorát, 
melynek küldetése, hogy a táncosok 
bemutathassák tudásukat a szüleiknek, 
barátaiknak, ismerőseiknek és minden-
kinek, aki szereti a táncos mozgást. Idén 
a záróműsorra elfogadta meghívásunkat 
Mészáros Sándor polgármester úr is.

A tánccsoport legközelebb a 
szeptemberi ünnepségen lesz látható 
Nyáregyházán.

Stillerné Balogh Melinda
a Gamedance Tánccsoport vezetője
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Sei Shin Ryu Stift Dojo Kempo Karate
Harcművészeti- és Önvédelmi sport Nyáregyháza

Mi is a Karate?

A karate szó szerinti fordításban üres vagy fegyvertelen 
kezet jelent. Olyan küzdőművészet, amelyben eszközök 

segítsége nélkül, a karatéka testének különböző részeit fejleszti 
„láthatatlan” fegyverré. Harcmodorát, technikáit tekintve 
ütésekkel, rúgásokkal éri el célját, kivédve, elhárítva ellenfele 
tevékenységét. Ha az ember ember elleni küzdelmet és annak 
lehetőségeit vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy a karate a 
fegyver nélküli küzdelem első fázisa. Amíg az ellenfél elég távol 
van tőlünk, alkalmazhatjuk az ütéseket és a rúgásokat, majd 
miután közelünkbe kerül, a győzelem érdekében lehetséges 
a judo dobások repertoárját, később a földharc technikáit 
alkalmazni. A két küzdőmódszer azért vált szét egymástól, mert 
külön-külön oly nagy és gazdag, hogy elsajátításuk, kiemelkedő 
művelésük teljes 
embert igényel. 
Természetesen meg- 
találhatók bizonyos 
átfedések, és szük- 
séges is, hogy a 
küzdelmet komp-
lexen lássuk, és így 
készülhessünk rá. 
(Pl. a karate magas 
szintű gyakorlatai 
közt szerepelnek 
dobástechnikák, fe-
szítések, földharc 
elemek is, a judoban 
is megtalálhatók 
a karate ütések és 
rúgások különböző 
gyakorlatokban.) 
A karatéka tehát 
megtanul támadni, 
puszta kézzel le-
győzni ellenfelét. Általános magatartásában azonban mindig 
tartózkodik a tettlegességtől. A karate gyakorlása eljuttat 
mindenkit arra a magas erkölcsi szintre, hogy holmi alkalmi 
bizonygatásokban, erőfitogtatásokban soha se vegyen részt, és 
csak a szabályos keretek közt – edzésen, versenyen, övvizsgán 
stb. – mutassa meg felkészültségét. A karate nem arra való, hogy 
visszaéljünk tudásunkkal, hanem élve a megszerzett tudással 
hasznosabb, értékesebb tagjává váljunk társadalmunknak.

A harcművészeti ágak mozgáskultúrája a természetből 
fakad, és célját a tudományosan kidolgozott mozgásformákkal 
kívánja elérni.

A karate három fő gyakorlási rendszerre oszlik:
•	 kihon (alaptechnikák gyakorlási rendszere);

•	 kata (formagyakorlatok rendszere);

•	 kumite (küzdőgyakorlatok rendszere).

Ebből látható, hogy a karate oktatása parciális jellegű, azaz 
részletekre bontja az egészet, és lépésről lépésre közelíti meg a 
küzdelemben való jártasságot.

Nyáregyházán 2011 októberében lesz tíz éve, hogy 
oktatom a karatét. Akkor még két Danos Mesterként kezdtem. 
A vizsgáimat Furkó Kálmán Kyukushin Mesternél értem el. 
Később a Shotokan Karatéval folytattam. 2002-ben a SEI_DO 
tagjai lettünk, de sajnos, azóta megszűnt ez a kapcsolat. Egy 
nagyon régi ismeretség révén elkezdtük a Kempo Karatét, 
és innentől kezdve ezen az ágon visszük a ZEN útján a 
harcművészetet.

Azóta három világbajnokságon, kilenc európa-bajnokságon, 
számos nemzetközi és magyar bajnokságon vettünk részt 
nagyon jó eredményekkel.

2007-ben a Budapesten rendezett VB-én Kiss Margó 
ezüstérmes lett, Erős József bronzéremért küzdött, jómagam is 
indultam küzdelmi számban. Második helyezést értem el, egy 

amerikai nagymester 
mögött. Ebben az 
évben Ray Federee 
Soke tíz danos 
amerikai mesternél 
sikerült letennem a 
negyedik dan vizsgát, 
így a megnevezésem 
Renshi. Az IKF 
Nemzetközi Szerve-
zet Technikai vezetői 
címmel rendelkezem.

2011-ben a Hun- 
garian Kempo világ-
kupát rendezett, 
ahonnan 2 arany, 
5 ezüst és 6 bronz-
éremmel tértünk 
haza. Számomra 
mégis a SEI SHIN 
RYU STIFT DOJO 
legsportszerűbb díj a 

legszebb eredményünk.
Idén tizedik alkalommal rendeztük meg itthon a Nyáregyházi 

Kupát. Nagy örömmel vették át a verseny helyezettjei az 
elismerésül kapott kardokat. Csapatunk első helyezett lett, 
amihez ezúton is gratulálok a gyerekeknek.

A jó eredményeket még a nagyon szűkös anyagi helyzet 
mellett is próbáljuk elérni, hogy Nyáregyháza büszkén 
mondhassa el, van egy karate csapat, akik mindent megtesznek 
a dicsőségért, és a falu hírnevének öregbítéséért.

Minden évben két versenyt rendezünk: márciusban Kard 
Kupát, decemberben Mikulás Kupát.

Remélem, kedvet kapnak az önvédelem elsajátítására. 
Higgyék el: ez a sport nincs korhatárhoz kötve, hiszen senki 
sem karatésnak született!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Dr. Stift Károly PhD
Yon Dan Renshi

Sei Shin Ryu Kempo Karate alapítója
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Szeretettel köszöntök mindenkit a Központi Óvoda
Szülői Munkaközössége nevében!

Szeretném összefoglalni pár mondatban a mögöttünk 
álló hónapok eseményeit. Be kell vallanom nem volt 

egyszerű dolgom, mert eseménydús időszak van a hátuk mögött 
ovis csemetéinknek. Úgy gondoltam, nem azt írom le Önöknek, 
hogy mikor voltak az SZMK üléseink, milyen problémákkal 
kellett megküzdenünk, a pénzügyekről való folyamatos osztást-
szorzást – így hónap elején szerintem ettől már mindenkinek 
csömöre van – hanem megpróbálom a gyerekek színes 
programjait, a részükre szervezett rendezvényeket ismertetni.

Szeptemberben kis ovisaink visszahordták zsákjaikat, talán 
nem meglepő egy-egy számmal nagyobb váltócipőiket ... 
jöttek az első, néha még pityergős hétköznapok... Szerencsére 
szeptember 11-én a minden évben megrendezett falunap olyan 
élményekkel gazdagította a gyerkőcöket, hogy feledtette picit 
velük a visszaszokás fáradalmait. Az utolsó pillanatban eldöntött 
„mégis főzzünk valamit, hátha a rossz idő ellenére elfogy” 
babgulyás szinte teljesen elfogyott. A gyerekek programokról-
programokra szaladtak, majd késő délután már csak a 
kidőlt csemeték vállon hazacipelését láthattuk. Köszönjük a 
szervezőknek utólag is. A rendezvény gazdagítja az őszi szürke 
hétköznapokat, minden évben várjuk.

Az elkövetkező hetekben sűrűsödtek a programtervek, 
többször összeültek a szülők, és az SZMK tagok, így már miközben 
a Mikulás bácsinak írtuk a levelet, az óvó nénik november 5-én 
elvitték a csemetéket (nagy, és néhány középső csoportost) egy 
egész napos kirándulásra. A Természettudományi Múzeumban, 
és a Füvészkertben látottak teljesen magukkal ragadták a 
kicsiket. A gyermekek még mostanában is lelkesen emlegetik, 
és várják a következő lehetőséget, mert nagyon élvezték. 

December elején megérkezett hozzánk a Mikulás. A nagy 
örömet okozó csomagok összeállítását az SZMK tagok vállalták 
magukra. A több hetes karácsonyi készülődést egy kis ünnepség 
zárta.

Következő nagy közös rendezvényünk a február 
26-án megrendezésre kerülő Ovifarsang. A hagyományoknak 
megfelelően a farsangi készülődés fánksütéssel kezdődött a 
kicsik számára. A fánkok a szülők által készített sütemények 

mellett a farsangi büfé kelendő termékei közé tartoztak. A 
finomságok eladásából, a jegybevételből és a tombolajegyekből 
összegyűjtött pénzt a Katica csoport óvodai bútorának 
vásárlására kívántuk fordítani. Örömmel számolhatunk be 
róla, hogy sikerült a szükséges forrásokat előteremteni, így 
április közepe óta használatba vehették az új bútort a gyerekek. 
A farsang sikeres lebonyolításában segítségünkre voltak: 
a COOP ABC, az Irka-firka bolt, a Polgárőrség, sok szülő, 
nagymama, hozzátartozó, a már elballagott gyermekek szülei, 
rokonai. Nekik ezúton is szeretnénk megköszönni segítségüket.

Tavasszal több alkalommal nyílt napot tartott az óvoda. 
Mindegyik nagyon jól sikerült, mind a szülők, mind a gyermekek 
remekül érezték magukat.

2011. május 11-én a Fővárosi Nagycirkuszba kirándultunk. 
Az óvoda elől kora délután indultunk el, közel hetvenen, egy 
nagy-, egy kisbusz és néhány személyautó segítségével. A 
kicsiknek már az utazás is nagy örömet okozott, ami még tovább 
fokozódott, amikor a Városligetbe értünk. A jegyek átvétele 
után az előadásig hátralévő időt egy játszótéren töltöttük el. 

A cirkuszban egy orosz vízi revü közel két és fél órás 
előadását izgulhattuk végig. A legnagyobb sikert a gyerekek 
körében természetesen a bohóc aratta, de a fókák, a krokodil 
vagy az óriáskígyó is igen népszerűek voltak. A látványos, színes 
előadás során – melyet élő zene kísért – többször egyszerre 
több helyen is akadt látnivaló: a vízben szinkronúszók, a parton 
táncosok, a levegőben artisták szórakoztatták a közönséget. 

Az előadás végére kellemesen elfáradtak a gyerekek, de egy 
felejthetetlen élménnyel gazdagodtak.

Köszönjük a szülők 2010/2011-es óvodai tanévben nyújtott 
segítségét, és az óvoda dolgozóinak egész éves, lelkiismeretes 
munkáját!

Vasné Farkas Mariann
SZMK Elnök
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A következő cikkben beszámolok 
arról, hogy anyukaként hogyan 

éltem meg az óvodánkban tartott közös 
programokat.

Fiaim immár két éve a felső-
nyáregyházi óvodába járnak. Mindig nagy 
örömmel jönnek haza, tele élményekkel 
és mesélnivalókkal, hogy aznap mi történt 
velük.

Külön öröm azonban számomra és a 
többi szülő számára, hogy lehetőségünk 
van közös programokon is részt venni a 
gyermekeinkkel.

Decemberben lázas készülődés előzte 
meg a Mikulás Ünnepséget. A gyerekek 
szebbnél szebb rajzokat készítettek a 
Mikulásnak, és álmodoztak arról, hogy 
milyen ajándékokat szeretnének kapni 
ajándékba.

A gyerekekkel együtt vártuk, hogy 
a Mikulás megérkezzen a csoportba. 
Mondókákkal és dalokkal fogadták a 

nagy fehér szakállú télapót. Izgalommal 
és boldogsággal teli szempárokat láttam, 
amikor egyesével átvették a csomagokat 
a Télapótól. Nagyon jól sikerült a közös 
ünneplés.

Ugyanilyen fantasztikus volt a 
karácsonyi ünnepség is. Az óvó néniknek 
sikerült megteremteni egy igazi meghitt 
családias napot. A karácsonyfa körül 
gyertyával a kezükben boldogan és 
mosolyogva éneketek a kis apróságok. 
A fa alatt rengeteg játék sorakozott, amit 
alig vártak, hogy kibonthassanak és 
kipróbálhassanak. Amikkel azután együtt 
tudtunk játszani.

Februárban a Farsangra készülődtek 
lázasan. Az én fiaim nap, mint nap más 
ötletekkel jöttek, hogy milyen jelmezt 
szeretnének maguknak. Büszkén viselték 
a jelmezeiket. Előadásuk ismét nagy sikert 
aratott, a megtanult mondókákat szépen 
elmondták, és végül a napot egy nagy 
közös táncolás zárta.

Áprilisban az óvó nénik buszos 
kirándulást szerveztek a budapesti 
Eleven Parkba. Szenzációs napot 
tölthettünk együtt a gyermekeinkkel. A 
nagy csúszdákon, ugráló várakon együtt 
csúszhattunk és ugrálhattunk velük, ami 
nagy mulatság volt a szülők és az óvodai 
dolgozók számára is. Az egész játszóház 
zengett a sok kis ovis kacagásától. Azt 
gondolom, nem csak a gyermekeknek 
volt lehetőségük egy nagyszerű 

kikapcsolódásra, hanem a felnőtteknek is. 
Természetesen az én fiaim másnap is oda 
szerettek volna menni az egész óvodával. 

A következő alkalom, amikor 
együtt lehettünk a gyermekeinkkel, a 
májusi anyák napja volt. Az óvó nénik 
nagyszerű felkészítésének köszönhetően 
a szülők szeme nem maradt szárazon. A 
gyermekek hetekkel korábban elkezdték a 
készülődést. Az anyák napi versek, és dalok 
már önmagukban is meghatóak voltak a 
szülők számára. A táncos műsor igazán 
nagyszerű zárása volt az előadásuknak.

Ezúton is szeretném megköszönni 
az óvoda összes dolgozójának, hogy 
annyi türelemmel és szeretettel készítik 
fel gyermekeinket az ünnepségekre, és 
ezáltal alkalmat biztosítanak arra, hogy 
közös élményekkel gyarapodhasson az 
életünk.

Páczné Gorzás Erika

Egy anyuka élménybeszámolója

Erős vár a mi Istenünk!
Állt a BÁL az Evangélikus 

Gyülekezet szervezésében 
Május 6-án! Gyülekezetünk javára 
Jótékonysági Bált szerveztünk. Majd 
190 résztvevővel másnap hajnalig 
gondoskodott a jó hangulatról a Piros 
Ász (Bénye) zenekar. 

Köszönet településünk Önkor-
mányzatának és Mászáros Sándor 
Polgármester úrnak, hogy létrejöhetett 
ez a régóta tervezett esemény. Köszön-
jük az Általános Iskola vezetőségének és 
dolgozóinak és a Nyugdíjas Kluboknak a 
sok segítséget. A táncos csoportoknak, 
hogy kedvet csináltak a tánchoz.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket 
kifejezni mindenkinek, aki hozzájárult 
ahhoz (felajánlásaikkal, kétkezi munká- 
jukkal és a lelkes előkészületekkel), hogy 
ez az alkalom ilyen jól sikerüljön! 

A Régi Temető takarításánál 
nyújtott sok segítséget, a kitartást és 
az anyagi támogatásokat Isten iránti 
hálával köszönjük! Az utómunkálatok 
folyamatban vannak.

A Nyáregyházi Evangélikus 
Gyülekezetben minden vasárnap és 
ünnepnap 11 órakor van istentisztelet. 
(Pünkösd ünnepéig a gyülekezeti 
teremben.)

Minden hónap első vasárnapján 
úrvacsorás istentiszteletet tartunk. 

Ha valaki kora, vagy egészségi 
állapota miatt nem tud eljönni 
gyülekezeti alkalmainkra, de szeretne 
élni az úrvacsorával, keressen a 
következő telefonszámon:

Horváthné Csoszánszky Márta
evangélikus lelkész

06-20-824-3086
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Krisztusban szeretett 
nyáregyházi Testvérek!

A ntal András vagyok, június 1-jei hatállyal a püspök 
úr engem bízott meg a plébánia vezetésével és a 

lelkipásztori  feladatok ellátásával.

Szeretettel várom a kedves 
Testvéreket június 19-én, 
9 órakor tanévzáró, hálaadó 
szentmisére.

Két Szív Római Katolikus 
Plébánia Nyáregyháza

Telefon:
06-30-944-3939

E-mail:
ketszivpl.nyaregyhaza@t-online.hu

A Nyáregyházi Református Egyház minden kedves 
olvasó életére Isten gazdag áldását kéri. Áldást, hogy 

a munkája ne hiábavaló legyen, hogy az élete mások számára is 
értékes legyen, hogy minden, ami a nap alatt van, szép és örömöt 
hozó legyen. Békességet kívánunk egy felfordult világban, 
ahol az ember keresi a helyét, szerepét, célját, örömét, de nem 
igazán találja. Békességet egy békétlen világba, ahol a háborúk, 
terrorista akciók, természeti katasztrófák egymást érik. Az 
áldás és a békesség is Isten ajándéka, azokat ajándékozza meg, 
akik Őt keresik, akik Belé kapaszkodnak, akik Benne bíznak.  

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki adakozott a 
templomunk felújítására, aki április hónapban adományával 
elősegítette, hogy a szakértői díjakat kifizessük és 2011. május 
11-én elkezdődhessen a munka. Első lépcsőben a mennyezetet 
bontjuk le és készítünk újat, amit szigeteléssel látunk el, a tető 
gerendázatának javítása után, a tető lécezését cseréljük ki, majd a 
tető új cserépfedést kap. A csatornák és bádogos munkák ezután 
készülhetnek el, és a belső falak meszelése is megtörténik, 
valamint a villanyszerelés és villámhárító csere. Pünkösdig az 

első fázisnak be kell fejeződnie, majd szeptemberben kezdődik 
az ajtók és ablakok cseréje, valamint a torony spaletták cseréje. 
Új fűtőtesteket szerelünk be, majd a templom hűtésrendszerét 
építjük ki. A külső vakolatjavítás, festés ezután következik. 
A felújítás 21.000.000.- forintba fog kerülni durván, amit egy 
uniós pályázatból nyertünk. Az Istentiszteleteink a munkák 
alatt a Gyülekezeti házunkban folynak.

Nyári táboraink, ahová jelentkezni lehet:

• Napközis tábor: 2011. június 27 – július 1. 800 Ft/fő. 
Minden reggel 8.00 órától várjuk a gyermekeket óvodás 
kortól, sok játékkal, lelki töltéssel, jó programokkal.

• Tisza tavat megkerülő bringás tábor: 2011. július 3-9-ig 
20.000 Ft/fő.  Az általános iskolás korosztályt várjuk, akikkel 
napi 20-25 km-t tekerünk, fürdünk, sátorozunk. A Tisza tavat 
megkerülő kerékpáros utat tavaly adták át, ezen fogunk menni. 
Ároktő a kiindulási pontunk, Tiszacsege – Tiszafüred, másnap 
Kisköre, majd Abádszalók, majd újra Tiszafüred, majd Ároktő. 
A felszereléseinket, sátrakat egy kísérő autó hozza. Tavaly a 
Balatont bringáztuk körbe (230 km). A Tisza tó 116 km távot 
jelent. Várjuk szeretettel a jelentkezőket.

• Dunai vízitúra: 2011. július 16-23-ig 22.000 Ft/fő. A 
vízitúráink sorában a kilencedikre készülünk, eddig 1590 
km-t eveztünk, Magyarország szinte minden folyóján voltunk 
már. Az idei táborunk Rajkánál kezdődik, onnan a Mosoni 
Dunán evezünk Győrig, majd az Öreg Dunában folytatjuk, 
a Szentendrei szigetig. Nincs kísérő autó, a ruhánk hordókba 
zárva a túra kenukban van, sátorral, hálózsákkal egyben, az 
élelmünk is a hajókban van. Igazi nomád tábor, nagy kaland. 

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

Várjuk szeretettel a kalandra vágyókat!

Pótharaszti szabadtéri Úrvacsorás Istentiszteletünket a 
romtemplomnál 2011. június 25-én szombaton 15.00 órai 
kezdettel tartjuk. Az Istentisztelet után meleg étellel várjuk 
a kiérkezőket. 

Isten áldja életüket, munkájukat, családjukat!

Központi telefon: 06-29-490-021
E-mail: nyaregyhaza.ref@gmail.com
Honlap: refnyaregyhaza.fw.hu

Kelemen Norbert
Református Lelkész

EGYHÁZI ÉLET
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Nyáregyháza Hagyományőrző Szeretet-Csoport
plébánosa külön köszöntötte a nyáregyházi 
látogatókat, beszédében kiemelve a szeretet 
és együvé tartozás erkölcsi értékeit és annak 
megvalósuló – immáron hagyománnyá váló 
– szép példáját.

Szentmise után a Csíkszenttamási 
Polgármesteri Hivatal ebéddel látta vendégül 
csoportunkat. Ezt követően a Táncnapok 
helyszínén elfoglaltuk megtisztelő helyünket. 
A felcsíki magyar lakosú települések 
több mint kétszáz táncosa meghatározott 
sorrendben felváltva adott műsort a nagy 
szabadtéri színpadon. 

Nyáregyházi Csoportunk először 
énekprodukcióval lépett pódiumra, 

megkülönböztetett figyelemtől 
kísérve. Az énekesek kiválóan 
teljesítettek, nagy sikert aratva! 
Ezt követően Albert Gizella és 
Rizmajerné Sárosi Ica pörgős 
csárdás-bemutatója következett nagy 
tapstól kísérve. 

Rövid idő után színpadra 
szólították Tánccsoportunk fő 
attrakcióját, a cowboy táncot. Az 
előadás fergetegesre sikerült és a 
maga nemében páratlan volt! A 
táncosok szívüket-lelküket beleadva 

tettek tanúságot ügyességükről. A közönség a 
színpadhoz tódult, ott ünnepelte a bemutatót, 
melyet tapsvihar és ujjongás kísért! A 
Csoport nem jött zavarba az ismétléstől sem, 
kiválóan táncolta az elköszönő táncot is. 

Felkészültségünket színessé tette Dobó 
Sándor és Dobóné Andi keringő-bemutatója, 
ami záróakkordja volt a táncelőadásoknak. A 
szép koreográfiát és színvonalas összeállítást 
nagy tetszésnyilvánítás kísérte. Fellépéseink 
emlékére a szervezők egy szép vázát és egy 
emléklapot adtak át ajándékul.

Az ünnepség a Nyáregyházi Dáridó’82 
zenekar műsorával, közös mulatozással 
végződött. 

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik az eseményen részt vettek, 
a sikeres részvételt valamilyen formában 
szeretetben támogatták és segítették! 

Nyáregyháza jó hírét erősítettük és 
reményünk szerint ezt vendégvárásunkkal 
ismét ki tudjuk fejezni a Községünk őszi 
Ünnepségére meghívott Csíkszenttamási 
Tánccsoport irányába. Erősítve ezzel a két 
település egyre szélesedő baráti kapcsolatát. 
A Nyáregyháza Hagyományőrző Szeretet-
Csoport tovább működik, a siker jó 
híre sokfelé eljutott helybéli és erdélyi 
viszonylatban is. 

Fodor József

Vállalkozó kedvű nyáregyháziak 
összefogását és kulturális igényét 

bizonyítja ez az év elején megalakult 
népdal-éneklő és táncos csoport. Létrejöttét 
Nyáregyháza, egy erdélyi községgel 
Csíkszenttamással bensőségessé vált baráti 
kapcsolata motiválta. 

Római katolikus vallásukat mélyen 
megélő szenttamási vendégvárók az elmúlt 
évek során őszinte barátságot alakítottak ki 
az ott szállásra lelő nyáregyházi vendégekkel, 
akik a Csíksomlyói Búcsú ünnepére éves 
rendszerességgel utaztak Erdélybe. 

Az erdélyi vendéglátók igazi 
magyaros vendégszeretetét öröm-
mel tudtuk viszonozni mi is, 
midőn a nyáregyházi Világító 
Kereszt szentelési ünnepségére 
2010. Húsvét ünnepére meghívtuk 
a csíkszenttamásiakat. A Csonka-
torony Táncegyüttes színvonalas, 
országunkat és európai városokat is 
sikerrel bejárt előadását az ünnepség 
alkalmával csodálhattuk meg.

A visszajelzések a nyáregyháziak 
szívélyes vendéglátásáról tanúskodtak, 
amit erdélyi barátaink nem is hagytak 
viszonzatlanul. Kultúrszervezőik évenként 
rendezik meg Csíkszenttamáson a Felcsíki 
Hagyományőrző Táncnapot, melynek 
idei alkalmára meghívták községünket. A 
meghívók és a látogatók igénye teljesült azzal, 
hogy mi nyáregyháziak nem utazunk ki „üres 
kézzel”.

A Nyáregyháza Hagyományőrző 
Szeretet-Csoportot Albert Gizella szervezte 
össze a vállalkozó kedvű kiutazókból. 
Népdalénekléssel és egy tréfás vidám 
táncjelenettel (cowboy tánc) készültek fel 
a látogatásra. Az éneket Gyarmati Lászlóné 
Marika néni tanította, a táncot pedig Albert 

Gizella állította össze. Gizelláról tudni kell, 
hogy bár közöttünk él Nyáregyházán, de 
Csíkszenttamás szülötte, így részese a két 
község meghitté és szorossá vált barátságának. 
Ennek is köszönhető, hogy szervezésében 
már sokan megcsodálhattuk a gyönyörű 
Erdélyt, az ottaniak magyarságban és hitben 
megélt példa értékű kitartását. 

A nyáregyházi ének- és tánccsoport 
létrejötte üde színfolt Nyáregyháza életében.  
A fellépők felszabadult, vidám hangulatban 
készültek a megmérettetésre. Igazi érték a 

felkészülés közösségszervező összetartó ereje, 
amely minden korosztálynak teret nyújtott 
a műsoros alkotásra és a kulturális értékek 
művelésére. A mai idők nehéz viszonyai közt 
ez mindenképpen figyelemre méltó. Bízunk 
abban, hogy a már most elismerést kiváltott 
kezdeményezés valamilyen formában tovább 
fejlődik és folytatódik. Köszönettel kell 
megemlíteni községünk vezetőségét abban, 
hogy a tánccsoport működéséhez a próbákra 
helyszínt biztosított. 

A Felcsíki Hagyományőrző Táncnapon 
a vendégszereplés izgalommal várt napján az 
alábbiak történtek.

Vasárnap reggel a csíkszenttamási 
templomban szentmisén vettünk részt. A falu 

A 2011. május 13-16-i Felcsíki Hagyományőrző Táncnap vendégszereplése
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Idősen is derűsen
A fenti mottóval kezdeném a Nyáry Pál Nyugdíjas 

Klub munkájáról szóló tájékoztatómat. 85 fővel 
működünk, a tagság által elfogadott alapszabály szerint, 
létszámunk folyamatosan nő. Tagdíjból (1500 Ft/év), valamint 
támogatásokból, pályázatból tartjuk fenn a klubot.

Pályázati pénzből 40 db kárpitozott széket és 4 db 
tárgyalóasztalt vásároltunk, az önrészt is a tagdíjakból fedeztük 
(246.000 Ft összköltség).

A kulturáltabb étkezés biztosítása érdekében 66 főre 
tányérokat vásároltunk (mély, lapos, desszertes) 26.000 Ft 
értékben.

PROGRAMJAINK:

A 2010. év végén meglátogattuk Pécs városát egynapos 
kirándulás keretében. Csodálatos élmény volt.

Januárban Pótszilvesztert szerveztünk a Kovács István 
Művelődési Házban – sikeres volt.

Köszöntöttük a klubba már nem járó tagjainkat.

Februárban fánksütő verseny volt a program, Marosvári 
Lászlóné (Ágika) zsűrizett, a díjazottak virágot kaptak. Ugyancsak 
februárban 60 fővel vettünk részt a Muskátli Panzióban 
rendezett Valentin napon.

Március 4-én látogatást tettünk az Országházban, ahol egy 
rendkívül értelmes idegenvezetővel barangoltuk be a Parlament 
épületét. A Budai Vár megtekintése gazdagította programunkat.

11-én a Községi Nőnapot rendeztük meg, nagyobb létszámra 
számítottunk. Polgármester Úr köszöntötte a hölgyeket. 19-én 
az Egészség Nap keretében 400 db palacsintát sütöttünk meg 
az iskolásoknak.

Áprilisban 16 fő Hajdúszoboszlón egy hetet töltött, 
természetesen ez saját költségen történt. Április 30-án a 
januárban alakult tánc- és népdal csoport – melynek 14 tagja 
nyugdíjasunk – debütált ebéddel egybekötött rendezvényünkön, 
ahol a vezetőség készítette és szolgálta fel az ételt. Polgármester 
Úr is megtisztelte rendezvényünket.

Az év során nyugdíjasaink bérletet váltottak az Operett és 
Magyar Színházba, 7 előadást látogatunk meg.

Májusra pikniket szervezünk, júniusra kirándulást a Domony 
völgybe, júliusra Kiskunmajsai fürdőzést.

Amint a programjainkból kiderül, valóban derűsen próbáljuk 
megélni az időskort, természetesen ehhez hozzájárul, hogy 
Polgármester Úr helyet biztosít nekünk térítés nélkül, amiért 
ezúton is kifejezzük köszönetünket.

Kravecz Lászlóné
elnök

Egyesületünk 2002-ben alakult 
meg „Nyáregyháza-i Nóta és 

Népdalkör” néven Bernula Mihályné 
vezetésével 18 taggal, közülük 11 
énekessel. Jelenleg 13 énekessel és 25 
regisztrált taggal rendelkezünk.

Talán vannak, akik nem ismerik a 
mi kis együttesünket, melyről most egy 
rövid tájékoztatót adunk. 9 tartalmas 

év áll mögöttünk. Kevés ember van, 
aki ösztönösen ne dúdolná kedvenc 
dallamait, ez minden nótaszerető embert 
megnyugtat. Mi saját szórakoztatásunkon 
kívül szerény képességeinkhez képest 
megpróbálunk nótáinkkal a falunkban 
tartott rendezvényeken és más Kistérségi 
Klubokban örömet szerezni nótaszerető 
idősnek és sok fiatal számára.

Eredményességünket bizonyítja, 
hogy sok meghívást kapunk az ország 
több részéből. Az éneklésen túl 
szervezetünk fő feladata a népdalgyűjtés 
is. Hagyományőrző népdalcsoportunk 
kiváló és bronz minősítést kapott népdal 
kategóriában. Ezen elismerő kitüntetés 
és az ehhez kapcsolódó szakmai színvonal 
fenntartása igen nagy kihívást jelentett 
számunkra az elmúlt években, amit csak 
rendszeres gyakorlásokkal és próbákkal 
tudtunk elérni és fenntartani.

Külön büszkeséggel tölti el 
egyesületünket, hogy az itt felsorolt 
eredményeket csupán saját szorgalomból 
és tudásból értük el, mivel nem 
rendelkezünk művészeti vezetővel 
és oktatóval. Most nagy igyekezettel 
készülünk falunk 600 éves évfordulójára, 
valamint több kistérségi meghívásra is.

Szűkös anyagi helyzetünk miatt – az 
önkormányzattól kapott támogatás mellé 
– saját pénzből is igyekszünk megoldást 
találni arra, hogy a meghívásoknak eleget 
tehessünk.

Bernula Mihályné
klubvezető

Nyáregyházi Nóta és Népdalkör

CIVIL SZERVEZETEK
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BEMUTATKOZUNK
A Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 

Közhasznú Egyesület nem ismeretlen a nyáregyháziak 
számára, hiszen Polgárőr Egyesület néven már 1994 óta 
vigyázunk a falu biztonságára, végezzük mindenki által 
ismert és egyre többek által elismert önkéntes munkánkat.

A 2009-es változások óta nagy fordulat ált be egyesületünk 
életében. Nem csak a nevünk változott meg, hanem egy 
teljesen új feladatot is felvállaltunk. Újra életre keltettük az 
önkéntes tűzoltó mozgalmat, melynek múltja 1926-ig nyúlik 
vissza. Ki ne emlékezne a régi tűzoltó szertárra, a pompás 
fecskendőre, ami jelenleg a szertár előtt kapta meg méltó 
helyét. Hiszen őseink komoly anyagi áldozatot hoztak azért, 
hogy Nyáregyháza tűzvédelmét biztosítsák már 85 évvel 
ezelőtt. Úgy éreztük, mi sem lehetünk hitványabbak, nem 
hagyhatunk veszni egy ilyen örökséget, pont a mai nehéz 
árvizes, belvizes, avar és erdőtüzes időkben. Egyre több és 
nagyobb viharok, épülettüzek és balesetek tették nagyon 
égetővé az igényt. 

Nyáregyháza Önkormányzata a célt megillető 
komolysággal állt mellénk, biztosította a szertárat és az 
irodát. Monor Város hivatásos tűzoltói egy öreg, de még jól 
működő IFA fecskendőt adtak használatba. Felszerelésünk 
jelentős részét Üllő önkénteseitől kaptuk, a többit a tagjaink 
adták össze hűen a régi hagyományokhoz. Fontos szerep 
jutott a képzésnek, hiszen a néhány régi önkéntes tudása 
megkopott, a technika változott. A 60 fős polgárőr csapatból 
20 fő vállalta, hogy elvégzi a tűzoltó alaptanfolyamot, és 
kisgépkezelői vizsgát is tesz. Így vált lehetségessé, hogy 
2010 októberétől mindennap adunk ügyeletet. Két fő búvár 
vizsgát is tett, mentési feladatokra. 

Felszerelésüket önerőből adták össze. A Monori 
Tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás 
keretében Nyáregyháza, Pilis és Dánszentmiklós a vonulási 
területünk. 

Működésünk óta oltottunk lakástüzet, számtalan esetben 
pedig avar és erdőtüzet. Kerestünk eltűnt személyt, akit 
meg is találtunk (sajnos már nem élt). Búváraink mentettek 
vízből és végeztek víz alatti műszaki mentést. 

Polgárőrként sem voltunk tétlenek, feladataink között 
szerepelt:

•	 baleseti és bűnügyi helyszínbiztosítás
•	 közlekedésbiztonsági közös akció a rendőrséggel
•	 eltűnt személyek keresése
•	 téli éjszakákon hóban fekvő polgártársak 

hazaszállítása
•	 rendezvények biztosítása
•	 baleseteknél forgalom terelése
•	 segítség körözött személyek elfogásában
•	 betörők forró nyomos elfogása
•	 megfigyeléssel és információszerzéssel számtalan 

megvalósult bűncselekmény utólagos felderítése a 
rendőrséggel

•	 éjszakánkénti közbiztonsági járőrözés
Polgárőreink szintén rendelkeznek minden, a 

feladatokhoz szükséges végzettséggel.
Szeretnénk, ha minden nyáregyházi, aki most még csak 

ismer minket, azt érezné, hogy ez a munka nem csak a 
mi, hanem minden lakos érdekét szolgálja. Nem tudunk 
minden tüzet, balesetet vagy bűncselekményt megelőzni, 
hiszen varázsló vizsgát még nem tettünk, bár igény lenne rá, 
de ha bárkinek segítségre van szüksége, ránk bizonyosan 
számíthat.

A nap 24 órájában:     Polgárőrség: 06-30-3830-239
Tűzoltóság: 06-20-9420-298

és 105

Fekete László Róbert
elnök

• Nyár faLevél •
Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja

Fotó: Solymosi Zoltánné, Makai Gábor, Rácz Krisztián,
Fekete Róbert, Szedresiné Szlama Tímea, Fodor József, 

Stift Károly, Mészáros Sándor
Felelős szerkesztő: Szedresiné Szlama Tímea

Kiadó: Mátyus Bt.
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Szeretném felhívni a 
figyelmüket néhány 
közlekedési illetve 
k ö z b i z t o n s á g i 
p r o b l é m á r a , 
amellyel megelőz-
hetőek a községben 
e l ő f o r d u l ó 

balesetek  és  bűncselekmények.

A nyár beköszöntével megszaporodik az 
utakon közlekedő kerékpárosok száma, ezért 
a gépjárművezetőnek kellő körültekintéssel 
kell közlekedni, a megfelelő oldaltávolság 
megtartásával kell kikerülni őket. Különösen 
a szürkületi, illetve az esti órákban legyenek 
figyelmesek, mert sok a világítás nélkül 
közlekedő kerékpáros.

Ennek megszüntetése érdekében – az 
országos intézkedéseknek is megfelelően 
– a Pilisi Rendőrőrs járőrei nagyobb 
rendszerességgel fogják ellenőrizni a kül- és 
belterület kerékpáros forgalmát.

A jó idő természetesen pozitívan hat a 
bűnöző személyek ténykedésére is. Kérem 
Önöket, hogy a személygépkocsijukban ne 
hagyjanak látható helyen semmilyen értéket, 
de még üres táskát sem.

Érdemes odafigyelni a nyaralás 
idejére üresen maradt lakások, ingatlanok 
biztonságára is, hogy az ismerősök vagy 
a szomszédok figyeljenek, vigyázzanak 
lakókörnyezetükre.

Ebben az időszakban jellemző az 
álvillanyóra leolvasók, illetve más módon 
a főképp idős személyeket megkárosító 
különböző csalók megjelenése. A különböző 
indokokkal bejutó személyek egyike a 
tulajdonost feltartva, elfoglalva igyekszik 
figyelmét lekötni, amíg társa értékek után 
kutat. Amennyiben hasonló indokokkal 
megjelenik Önöknél valaki, még az udvarba 
való beengedése előtt kérjék el arcképes 
igazolványát, hiszen bármilyen szolgáltató 
vagy hivatal alkalmazottjának rendelkeznie 
kell ilyennel. Ne elégedjenek meg az 
igazolvány gyors felmutatásával sem, hanem 
nézzék meg figyelmesen, valós adatokat 
tartalmaz-e. 

Fontos, hogy a hatékony bűnmegelőzésre 
csak közösen vagyunk képesek úgy, hogy 
Önök is megtesznek minden maguktól 
telhetőt annak érdekében, hogy ne 
váljanak bűncselekmény áldozatává, illetve 
odafigyelnek rokonaikra, ismerőseikre, 
szomszédjaikra is.

Az alábbi pár sorban szeretnék 
rövid tájékoztatást adni a közelmúltban 
Nyáregyháza területén történő figyelemre 
méltó rendőri intézkedésekről:

Több bejelentés történt 2010 év 
végén illetve 2011 első két hónapjában a 
Szent Imre telepi temetőből bronz vázák 
eltulajdonításáról, amennyiben az újlengyeli 
kmb-s kollégával folytatott adatgyűjtés során 
megállapítást nyert az elkövető kiléte, akit a 
dabasi kollégák az újlengyeli temetőben tetten 
értek és elfogtak. Az eltulajdonított vázák 

sajnálatos módon a házkutatás során nem 
kerültek elő, azokat színesfém átvevőhelyen 
értékesítette az elkövető.

2011.01.27-én a délutáni órákban 
ismeretlen személyek megkíséreltek betörni a 
Kossuth telep egyik hétvégi házába, azonban 
a riasztó megszólalását követően a helyszínről 
gyalogosan az erdőn keresztül elmenekültek. 
Nyomon üldözés során rövid időn belül 
azonosításra és elfogásra került mindkét 
személy, akiknek gyanúsított kihallgatása 
megtörtént.

2011. március 5-én 20:40 órakor gépjármű 
ellenőrzés során, a Diófasor úton megállított 
személygépkocsi átvizsgálása közben 
több kis csomag kábítószer gyanús anyag 
került feltalálásra, amelyből a jármű utasai 
elmondásuk alapján korában fogyasztottak 
is, ezért mindhárman mintavételre kerültek 
előállításra. Velük szemben büntetőeljárás 
indult kábítószerrel való visszaélés 
megalapozott gyanúja, illetve a járművezetővel 
szemben járművezetés ittas vagy bódult 
állapotban bűncselekmény elkövetésének 
gyanúja miatt.

A rendőrség hatáskörébe tartozó 
cselekmény észlelése esetén kérem Önöket, 
hogy hívjanak a 06 (20) 489-6738-as 
telefonszámon, illetve értesítsék a Monori 
Rendőrkapitányságot a (29) 410-367, illetve 
a 112-es telefonszámon.

Mészáros Pál
rendőr zászlós

körzeti megbízott

A házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről

NYáregyháza község Önkormányzata Képviselő-
testülete az Üllő Város Humán Szolgáltató 

Központtal közalkalmazotti jogviszonyban álló, 
főfoglalkozású hivatásos gondozók által biztosítja a házi 
segítségnyújtás szolgáltatást, gondozást Nyáregyháza 
község azon polgárai részére, akik idős koruk, egészségügyi 
állapotuk, vagy más ok miatt önmagukról gondoskodni nem 
tudnak, és róluk nem gondoskodnak.

A gondozás az otthonukban, a gondozási szükségletnek 
és az egyéni igényeknek megfelelően történik, és az alábbi 
szolgáltatásokat jelenti:

• Fürdetés, öltöztetés, mozgás biztosítása,
• gyógyszeríratás, kiváltás, gyógyászati segédeszközök 

beszerzése,
• szükség esetén étkeztetés biztosítása, helybeni 

bevásárlás, takaríttatás megszervezése,
• vérnyomásmérés, vércukormérés, diéta ellenőrzése, 

szükség esetén megfelelő egészségügyi ellátás 
kezdeményezése,

• szociális ellátásokhoz való hozzájutás elősegítése 
(ügyintézés).

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntességen 
alapul, tehát biztosítását írásban kell kérni. Ennek első 
szakaszaként lehetőség van az igény jelzésére személyesen 
a Polgármesteri Hivatalban, vagy telefonon a Polgármesteri 
Hivatal 29-690-180-as, vagy a gondozó 06-30-432-9340-
as telefonszámán. A házi segítségnyújtás igénybevételének 
szükségességét a háziorvos is jelezheti, az ezt követő eljárás 
– ha a jogosult ezt elfogadja – egybe esik a megelőzőekkel.

A jelzést követően a gondozó egyeztetést követően 
kérelmezőt lakásán felkeresi, részletesen tájékoztatja 
a gondozási szolgáltatás tartalmáról, feltételeiről, segít 
kitölteni a szükséges kérelem-nyomtatványt.

A kapcsolattartás módja az igény és rászorultság szerint 
kialakított napi, vagy időszakos gondoskodást megtestesítő 
közvetlen, személyes kapcsolat, valamint a gondozottal 
ismertetett elérhetőségű, egyéb kommunikációs eszköz.

Amennyiben úgy érzi, hogy szüksége van a fentiekben 
vázolt gondoskodásra, úgy igényét jelezze a Polgármesteri 
Hivatal, vagy a gondozó felé.

Zinger Miklósné
szociális gondozó

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Egyén és a közösség

Idén hatszáz éve, hogy a falunkat 
megalapították. Az internetes források 
szerint abban az évben Zsigmond 
királyunk lányát eljegyezte Habsburg 
Albert, Velencében volt egy csetepaté, 
az angol uralkodó összehívta a 
parlamentet. Ugyanakkor nem csak 
ezek történtek, az állam alappillérei, a 
hétköznapi emberek élték az életüket, 
próbáltak boldogulni és egy jobb jövő 
felé irányítani sorsukat. 

Az ember közösségi lényként az 
őskortól kereste egymás társaságát, 
tudva hogy együtt könnyebben 
boldogulnak. Én tartom a mamutot, 
te meg leütöd – mondta talán egyik 
ősember a másiknak. Összehangolt 
munkájuknak hála túléltek. Azután 
enni adtak annak az ősembernek is, aki 
gyenge volt a vadászathoz, cserébe az 
csinált nekik ergonomikusabb bunkókat 
vagy aerodinamikusabb nyílvesszőt. 
Ezzel a felszereléssel több élelmet 
szerezhettek és elégedetten konstatálták 
az ősasszonyok kacér pillantásait. 

A női szív meghódításához 
kellett egy szép kardfogú tigrisből 
készített bőrnaci, persze a legújabb, 

időszámításunk előtt százezres modell, 
nem holmi „őskori” gönc. Ezért kerestek 
valakit, aki élelemért cserébe megvarrta. 
Így lassan kialakult egy közösség, ahol 
mindenkinek meg volt a szerepe.

Így volt ez az őskorban, 
így volt hatszáz évvel ezelőtt 
és a jövőben is így lesz. Az 
együttélésnek vannak előnyei 
és vannak hátrányai. Előnynek 
vehetjük, hogy nem kell messzire 
menni boltba, orvoshoz, van 
közvilágítás és megannyi, 
sokunk által természetesnek 
vett dolog. Itt jön a kérdés, hogy 
miért is vesszük természetesnek 
ezeket a dolgokat? Talán mert 
a korábban itt élők tisztában 
voltak vele, hogy nem csak az 
egyénnek lehetnek igényei a 
társadalom felé, hanem a társadalomnak 
az egyén felé? Talán mert mindenki 
tudta, hogy az által, ha megbecsülté akar 
válni a társadalomban, ki kell vennie a 
részét a közösséget építő feladatokból, 
anyagi kötelezettségből a lehetőségeihez 
képest és kell rendelkezni némi 
toleranciával, példamutatással? Nem 
kell nagy dolgokra gondolni szerintem. 
Elég, ha mindenki belegondol, hogy 
mások szemszögéből hogyan értékelné 
önmagát és cselekedeteit.

Ha nem jön az Alfa Kentauriról 
a Galaktikus Unió képviselője egy 
csodamasinával, ami mindent idillivé 
varázsol egy gombnyomásra, nekünk 
kell tenni azért, hogy újabb hatszáz évig 
megmaradjon a településünk. 

Ösztönzésül felhívom mindenki 
figyelmét, hogy nézze meg a háborús 
emlékművet és rajta a neveket. Látni 
fogja, hogy a ma itt élők családnevei 
zömében szerepelnek rajta, amiből 
leszűrhető, hogy talán unokáink 
unokáinak kell abban élni, amit rájuk 
hagyunk mind anyagi, mind szellemi 
örökség gyanánt.

Silman Attila

SZUBJEKTÍV

Remény és valóság
A választások óta eltelt idő a remény, a 

várakozás és a valósággal való szembesülés 
éve volt községünkben, Nyáregyházán. 
Sok korábbi elvárás és reménykedés a 
valóságban a gondokkal való szembesülést 
jelentette. Ezen felül a községünk sorsát is 
befolyásoló, sőt esetenként meghatározó 
válság realitásaival is számolni kellett. 

Szerencsére ez nem oltotta ki az 
előrelépés vágyát és az érte folyó 
következetes küzdelem kiútkereső 
munkáját. Községünk polgárai kitartóan és 
következetesen éltették a hitet a kedvező 
kibontakozásért folytatott mindennapi 
munkában, településünk fellendítésében. 

Mára már talán úgy tűnik, hogy azok a 
nagy és meghatározó feladatok, amelyeket 
leküzdhetetlennek vélt akadályok gátoltak, 
végrehajthatók.

Ebben a munkában oroszlánrészt vállalt 
a Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-testület 
és Bizottságai, a községi intézmények és a 
különböző civil szervezetek. 

Magam is tapasztaltam, hogy a 
Képviselő-testület a község életének 
minden területére kiterjedő, feszített ütemű 
munkát végzett. Ehhez elég átnézni a 
tárgyalt napirendi pontokat, döntéseket.

A teljesség igénye nélkül az eddigi 
főbb eredmények a következők:

A csatorna beruházás II. ütemének 
előkészítése folytatódott, sőt felgyorsult. Az 
új, a korábbinál jelentősen megszigorodott 
pályázati feltételek sokszor nehéz helyzetbe 
hozták a projekt sikeres megvalósításán 
munkálkodókat. Mára megkezdődött a 
megvalósítási tervek kidolgozása, melyek 
az ősz folyamán elkészülnek, és beadhatjuk 
pályázatunkat az építés uniós támogatására. 
Ennek sikerét követően megkezdődhetnek a 
kivitelezési munkák.

Feszített költségvetési tárgyalások után 
– az oktatási intézményekben – sikeresen 
megtörtént az anyagi konszolidáció. Az 
iskola és az óvoda munkáját a stabilitás és a 
fokozatos fejlődés, fejlesztés jellemzi.

Az egészségügy terén – a község 
egészségügyi intézményeiben – 
megoldódni látszanak a személyi gondok, 
ami biztosíthatja a további, szakmailag 
színvonalas munkát községünk 
egészségügyi ellátásában. 

A civil szerveződések és vallási 
közösségek aktív és meghatározó szerepet 
vállaltak és vállalnak településünk kulturális 
és mentális fejlesztésében. Erősítik a 
cselekvő emberi közösségek kialakítását, 
az összetartozás érzését.

Mindezek alapján bízhatunk abban, hogy 
reményeink és a valóság nem szakadnak el 
egymástól, közösségünk erőfeszítései nem 
hiábavalók.

Dóri József
a Humán Bizottság

külsős tagja

EZ + AZ
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Ez annyira kerek, annyira felfoghatatlan egy emberöltőhöz 
mérve ... és mi mérhetetlenül szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hogy együtt ünnepeljük Veled kicsi falunk a 
születésnapodat!

Mi, szervezők azt szeretnénk, hogy ez az ünnep tényleg más 
legyen, mint a többi.

Töltsünk együtt egy hosszú hétvégét szeptember 8-ától 11-
éig, hogy minél több közös élménnyel gazdagodjunk!

Csütörtökön a sporté, pénteken a zenéé lesz a főszerep. 
Szombaton egy fergeteges szülinapi parti vár mindenkit, 
ahol elkészítünk egy gigantikus méretű tortát, melyet még az 
ország határain innen s túl sem láttak! Várjuk a jelentkezőket, 
akik részt vennének az előkészületekben, esetleg hozzávalókat 
tudnak biztosítani. Bográcsokban rotyognak majd a helyi 
ételspecialitások, együtt szórakozhatunk, mulathatuk a 
színpadon fellépő neves előadókkal.
Vasárnap Ökumenikus Istentiszteletet tartunk. 

Az ünnepségsorozat végén lezárjuk és elhelyezzük a 
nyáregyházi emlékeket és üzeneteket tartalmazó időkapszulát, 
melyet 100 év múlva unokáink nyithatnak majd ki.
Te mit üzennél 2111-nek? Várjuk az ötleteket!

Terveink között szerepel egy régi fényképekből, írásos 
emlékekből álló kiállítás.
Kérjük, hogy akinek tulajdonában vannak ilyen képek, írások, 
újságcikkek, jelezze felénk, juttassa el hozzánk, hogy annak 
másolatát kiállíthassuk!

Szívesen megmutatunk bármilyen technikával készült 
nyáregyházi emléket – akár tárgyi, akár írásos formában. Pl. 
agyag, kisplasztika, rajz, fotó és egyéb technikákkal készült 
tárgyak.

Várjuk árusok, fellépők (táncosok, zenészek, énekesek) 
jelentkezését is!

Részletes programajánlattal a következő lapszámunkban 
jelentkezünk.

Addig is várja észrevételeiket, javaslataikat, ötleteiket 
Reich Györgyi az iskolában, hétfőtől-péntekig 8-12 óráig, 
vagy a nyaregyhaza600@freemail.hu email címen, illetve a
06-30-322-8682 mobilszámon.

Kihez fordulhatnak még, ha szeretnének bekapcsolódni a 
szervezésbe, illetve segíteni a megvalósításban?
Mészáros Sándor, Bagoly Lászlóné (felajánlások megtétele)
Revákné Serfőző Mónika (rekordméretű torta sütéséhez 
kapcsolódó információk)

Szeretnénk, ha ebben a pár napban mindenki egy picit 
idefigyelne az ország „közepére”. Az lenne az igazán jó, ha 
mindenki magáénak érezné az ünnepet, és mint jó gazdák 
büszkén mutatnánk meg az idelátogatóknak is bár szerény, de 
patinás, értékekkel és értékes lakosainkkal teli községünket. 
Mert Nyáregyházán a vendéget szeretettel várják…

Reichné Tallárom Györgyi

600 év, akárhogy is számolom 600 év ...

EZ + AZ
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Autógumik elszállítása
A nyári lomtalanításra felhívó, Saubermacher-Magyarország Kft. által 
készített tájékoztatón tévesen jelent meg, hogy a cég az autógumikat 
is elszállítja.
Ezért 2011. július 2-án (szombaton) autógumi gyűjtést szervezünk! 
A kidobandó gumiabroncsokat reggel 8 óráig helyezze ki ingatlana elé 
úgy, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöld-
területet és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy 
károkozás veszélyével. 
A Saubermacher-Magyarország Kft. elnézést kér a hibáért, hogy olyan 
téves felhívást tett közzé, amelyet nem állt módjában teljesíteni.

„Otthonunk, Nyáregyháza” fotópályázat
Nyáregyháza Község Önkormányzata „Otthonunk, Nyáregyháza” 
címmel fotópályázatot hirdet minden vállalkozó kedvű lakos számára. 
A pályázat célja egy olyan fotókiállítás létrehozása, amely az itt élő em-
berek kreativitását, személyes élményeit, faluszeretetét tükrözi.
A legjobban sikerült képek bekerülnek abba az időkapszulába, melyet 
a 600 éves évfordulónk tiszteletére fogunk ünnepélyesen elhelyezni.
A fotókat digitális képként „Fotópályázat” jeligével kérjük beküldeni a 
Polgármesteri Hivatalba, vagy az alábbi e-mail címre:
hivatal@nyaregyhaza.hu
A pályaműveken fel kell tüntetni a szerző nevét, címét, és a kép címét.
A képek beküldési határideje: 2011. augusztus 20.

Az első három helyezett fotó készítői értékes díjazásban részesülnek!

ELADÓ INGATLAN!
Nyáregyháza Község Önkormányzata 
eladásra kínálja az 1018. hrsz. alatt 
nyilvántartott, Szent Imre telep 26/a szám 
alatt lévő ingatlanát.
Vételár: 3 millió forint
Érdeklődni személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a 06 (29) 690-180 -as 
telefonszámon lehet!

„Ilyenek voltunk...” kiállítás
A 600 éves évfordulónk alkalmából 
szeretnénk kicsit nosztalgiázni és a 
múltunkhoz kapcsolódó régi fotókból, 
írásos emlékekből kiállítást rendezni.
Kérjük, hogy akinek tulajdonában vannak 
olyan képek, levelek, iratok, képeslapok, 
rajzok, újságcikkek, (esetleg festmények) 
melyek Nyáregyházához köthetőek, jelez-
zék valamelyik elérhetőségünkön, vagy 
juttassák el a Polgármesteri Hivatalba.

A behozott emlékekről a tulajdonos engedé-
lyével másolatot készítünk, és azt kiállítjuk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót, hogy Bartos 
Andor Vendéglátós és turista fonetikus „Konyha-
nyelv szótár” (magyar – német – angol – 
francia nyelven) című könyve a Polgármesteri
Hivatalban kedvezményes áron: 1.500 Ft-ért 
megvásárolható.

A nyáregyházi szerző felajánlásának köszön-
hetően a könyvek eladásából befolyó teljes 
összeget a 600 éves ünnepségsorozatunkra 
fogjuk fordítani. Köszönjük a felajánlást!

FELHÍVÁSOK, HIRDETÉSEK

BÚCSÚZUNK
Mély megrendüléssel 
értesültünk róla, hogy 
kollégánk és barátunk, 

Kovács Zoltán június 8-án 
tragikus hirtelenséggel, 

életének 50. évében 
eltávozott közülünk.

Nyugodjék békében!

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy Farkas László, a 

szeretett férj és édesapa, 
egykori önkormányzati 

képviselő, életének 
56. évében visszaadta 
lelkét Teremtőjének.

Önkormányzatunk Farkas 
Lászlót saját halottjának tekinti, 

és őszintén osztozik családja, 
hozzátartozói, barátai, 
ismerősei fájdalmában.

A Képviselő-testület tagjai és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói.


