KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Farkas László emléktorna

LÖ VÉSZ VER SENY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklôdôket és Focirajongókat,
hogy 2016. augusztus 20. napján ismételten
megrendezzük a Farkas László Emléktornát.

A 6. Nyáregyháza Fesztiválon a Nyáry Pál Lövészklub idén is
meghirdeti a „Nyáregyháza legjobb lövésze” versenyt.
Jelentkezni elôzetesen a +36 30 429-0598-as telefonszámon lehet Fadgyas Károlynál.
A verseny szeptember 10-én (szombati napon) kerül
megrendezésre 10 és 13 óra között.
Helyszín: a klub lôtere a 405-ös út mellett
(GPS szél.: 47.2483, hossz.: 19.5033).

A HELYSZÍN: Farkas László Sportpálya,
Nyáregyháza, Dózsa György út 3.
A NEVEZÉSI DÍJ: 5.000,- Ft/csapat, mely tartalmaz
1 tál ételt és 1 üdítôt személyenként.
A PROGRAM:
Regisztráció: 8.00 órától, Torna: 9.00 órától

A verseny 50 m-es kispuska pontlövészet
5 próba és 10 értékelt lövéssel.
Az elsô három helyezettet oklevéllel és éremmel jutalmazzuk.

ELÔREGISZTRÁCIÓ ÉS EGYÉB INFÓ:
Csernai István – Telefon: 20/399-7225

A bajnok elnyeri a
„Nyáregyháza Lôbajnoka 2016-ban” címet.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A díjak a Nyáregyháza Fesztivál
színpadán kerülnek átadásra.

FÔZÔVERSENNYEL KAPCSOLATOS
TOVÁBBI TUDNIVALÓK
A szabadtûzi fôzéshez szükséges helyszínt, ivóvizet, – igény
esetén áramvételi lehetôséget – biztosítunk, a fôzô- és
tüzelô eszközökrôl, nyersanyagokról a csapatok maguk gondoskodnak.
Jelentkezni elôzetesen a +36 30 967-3068-as telefonszámon Maszel Lászlónál, vagy a verseny napján 9.00 óráig
a helyszínen lehet.
A sátorhelyek kiosztása a jelentkezések sorrendjében
történik!
Kérjük a résztvevôket, hogy a higiéniai és egészségügyi,
valamint baleset- és tûzvédelmi szabályok betartására fokozottan ügyeljenek! A használati tárgyakért, kihelyezett
eszközökért felelôsséget nem vállalunk!

BUSZJÁRATOK
FELSÔNYÁREGYHÁZÁRÓL A
FESZTIVÁL IDEJE AL ATT
SZEPTEMBER 9-ÉN, PÉNTEKEN:
Volánbusszal:
Felsônyáregyházi buszforduló:
Szentimretelepi buszforduló:
Szentimretelepi bejárati út:
Érkezés az iskola elé:

14:38, 16:21
14:41
16:24
14:48, 16:28

Kisbusszal (ingyenes):
Indulás 18:00 és 20:00 órakor.
Útvonal: Károlyitelepi bevezetô út – Jókai úti sarok
(sarki kocsma) – Szentimretelepi bejárati út,
buszforduló – érkezés az iskola elé
Visszaindulás 23:00 órakor.
SZEPTEMBER 10-ÉN, SZOMBATON:

Fôtámogatók: Pest Megyei Önkormányzat, Copy Fehérvár, Epres Trans Kft., ÉviSüti, Fradi Sörözô, HangMánia
Pro Kft., Hidas Tüzép, Kalmár Tamás, Kerepesi Noémi, Ker-Tész Kereskedôház, Maszel László, Mon-And
Hungary Kft., Nyáry Pál MGTSZ, Ország Mihály, Örs-2002 Kft., PACO 78 Bt., Pátria Takarékszövetkezet,
Pénzes Gasztro Kft., Platán Fitness, Plotter-Papír Kft., Qualiroll Hungary Kft., R+T 2005 Bt., Rádió Dabas,
Rizi-Drink 88 Kft., Rozman József, Savanya-ker, Sinka Kft., Sport Vendéglô, TS Gastro Kft., Verbói Tamás

Kisbusszal (ingyenes):
Indulás 11:00, 15:00, 17:00 és 19:00 órakor.
Útvonal: megegyezik a péntekivel
Visszaindulás 13:30, 18:00, 23:00 órakor.

2016. AUGUSZTUS I NYÁRFALEVÉL I 3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG

Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl
2016. június 28.
A Képviselô-testület
• a Monori Rendôrkapitányság Pilisi
Rend ôr ôr se bûn ügyi, va la mint a
Nyáregyházi Polgárôr és Önkéntes
Tûzoltó Egyesület közbiztonsági tevékenységérôl szóló beszámolókat elfogadta.
• a hatósági állatorvos Nyáregyháza állategészségügyi helyzetérôl szóló beszámolóját, valamint a falugazdász
tevékenységérôl szóló beszámolót elfogadta.
• döntött arról, hogy 2017. január 1-i
hatállyal az iparûzési adó megfizetése
alól mentességet biztosít a háziorvosoknak, valamint azon vállalkozóknak, akinek/amelynek a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1)
bekezdés, illetôleg a 39/A. § vagy
39/B. § alapján számított (vállalkozási szintû) adóalapja nem haladja meg
a 2,5 millió Ft-ot.

• a Nyáregyházi Települési Értéktár Bizottság tagjának Gecser Jánosnét és
Veszteg Istvánnét megválasztotta.
2016. július 26.
A Képviselô-testület
• eredménytelen óvodavezetôi pályázat
után megbízta Kovácsné Maszel Annát
2016. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedô idôszakra a
Nyáregyházi Napsugár Óvoda intézményvezetôi feladatainak ellátásával.
• módosította a közösségi együttélés
alapvetô szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirôl
szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati
rendeletét, mely alapján 2016. szeptember 1. napját követôen az elkövetôkkel szemben a közterület-felügyelô
ötezertôl ötvenezer forintig terjedô
helyszíni bírságot szabhat ki.

(2016. JÚNIUS 1-TÔL JÚLIUS 31-IG)

70 évesek:
Kövesligeti Józsefné
(sz. Tóth Magdolna Mária) ....... június 4.
Tönkô Istvánné
(sz. Hájas Magdolna) ............. június 16.
Kálmán László........................ június 18.
Fôzô Péter Tamás .................. június 29.
Huppauer Tiborné
(sz. Mozsár Rozália Anna) ........ július 16.
Ostoros Ecaterina ................... július 23.
Molnár Pál ............................. július 24.
75 éves:
Polgár István ......................... június 15.
Kovács Istvánné
(sz. Vecserek Jolán) ............... június 15.
Kovács Károlyné
(sz. Lux Magdolna) ................. június 22.
Földvárszki Jánosné
(sz. Noviczki Katalin) .............. június 28.
Rozmann Pál............................. július 1.
Farkas Dénes Lajosné
(sz. Török Edit) ....................... július 14.
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• döntött 27 fm. járda megépítéséhez
szükséges anyag biztosításáról a megépítést vállaló lakosok részére.
• döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani az 1314/2016. (VI. 30.)
Korm. határozatban meghirdetett Nemzeti Szabadidôs – Egészség Sportpark
Program alapján, 2 db sportpark kialakítása érdekében, melynek helyszínei:
Farkas László Sportpálya és a Felsônyáregyházi Sportpálya.
• a nyáregyházi könyvtári szolgáltató hely
könyvtárosi feladatainak ellátásával
Vecserek Ibolyát bízta meg.
A Képviselô-testület további döntései a mûködését dokumentáló jegyzôkönyvekben, a
Polgármesteri Hivatalban, valamint az Önkormányzat honlapján tekinthetôek meg.

• módosította a közterületek használatáról szóló 9/2000. (X. 3.) önkormány-

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PELTÉK:

zati rendeletet, mely alapján 2016.
augusztus 1. napjától a közterületek
használati díja módosult.

Fodor Józsefné
(sz. Baár Etelka) .................... július 25.
Dr. Sárosi Ernôné
(sz. Szikora Ilona) ................... július 26.
80 évesek:
Csernus János ......................... június 4.
Rozman József ...................... június 17.
Szlama Jolán ........................ június 27.
90 éves:
Váraljai Sándorné
(sz. Fehér Lidia ) ...................... július21.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!
HÁZASSÁGOT KÖT TEK:
Harkai Gergô és Kása Edina ....... június 11-én
Sipos Zoltán Imre és
Tóth Mónika ............................. június 25-én
Csôke István és Hétházi Mónika .... július 2-án
Pataki Gábor és Fehér Renáta ...... július 16-án

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

ZINGER MIKLÓS I JEGYZÔ

ÚJ SZÜ LÖT TEK:
Rafael Ferenc és Bosnyák Cintia fia
Noel Armandó ................... július 23.
Rafael Pál és Szénási Erzsébet fia
Pál .................................... július 27.

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

EL HUNY TAK:
Ágoston Ferencné
(sz. Higyisán Velinka)........................
Lázár József.....................................
Galambos Jánosné
(sz. Czira Julianna) ...........................
Gyöngyösi Károly..............................
Gondos Györgyné
(sz. Kerepeszki Erzsébet Anna) ..........
Kovács Károly .................................

(71)
(67)
(91)
(58)
(72)
(54)

Tájékoztató a közösségi együttélés alapvetô szabályait
sértô magatartásokról és azok jogkövetkezményeirôl

A

z ember jogos igénye, hogy
nyugalomban, zavaró környezeti hatásoktól mentesen
élhessen. Ennek az igénynek beteljesülését azonban leginkább az ember akadályozza. Úgy véljük, mindig a másik ember. Egy közösség életének megfelelô
mûködéséhez általában elegendô
egymás, valamint az írott és íratlan
szabályok tiszteletben tartása. Amíg
ez nem feltétlen és általános, szükség van
az olyan szabályozókra, mint Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvetô szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirôl szóló 4/2014. (II.5.) számú önkormányzati rendelete.

A szabályozás alapvetô célja, hogy az
állampolgárok nyugalma, a lakosság által
elvárt, a kollektív együttélés szabályainak elôsegítése, a közterület rendje,
rendeltetésszerû használata biztosítottá
váljon.

A közösségi együttélés alapvetô szabályainak betartását a közterület-felügyelô ellenôrzi, de jogsértés elkövetése miatt bejelentést bárki tehet.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
• az elkövetés pontos idejét és helyét,
• az elkövetô megnevezését, vagy annak beazonosíthatóságára alkalmas lényeges információkat,
• az elkövetett cselekmény részletes leírását,
• amennyiben rendelkezésre áll, bizonyítékok illetve tanúk megnevezését,
• a bejelentô személyes adatait, telefonos elérhetôségét, elektronikus levélcímét.
A rendelet szabályait sértô
magatartások köre különösen:
• állattartási szabályok megszegése;
• hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
szabályainak megszegése;

A SZE LEK TÍV- ÉS
A ZÖLD HUL LA DÉK GYÛJ TÉS RÔL
Tisztelt Nyáregyházi Lakosok!

A

szelektív hulladékok (mûanyag, papír és fém csomagolási hulladék), valamint a zöldhulladék zsákos begyûjtésének zavartalan
mûködtetése érdekében kérjük, hogy ezen hulladékokat a szolgáltató
Vertikál Kft. által díjmentesen biztosított emblémás zsákokban szíveskedjenek gyûjteni és átadásra kihelyezni.
A szolgáltató a kihelyezett zsákok mennyiségének megfelelô cserezsákot biztosít, esetenkénti többlet igény esetén a zsákok díjmentesen átvehetôk a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatalban.
A szelektív hulladék bármilyen áttetszô zsákban is kihelyezhetô,
másfélében (pl. fekete, amelyiken keresztül nem lehet megállapítani,
hogy van-e benne kommunális hulladék) azonban nem, a szolgáltató
azt nem szállítja el.
A zöldhulladék csak a szolgáltató emblémájával ellátott ún.
lebomló zsákokban helyezhetô ki!
A hulladékok biztos elszállítása érdekében a zsákokat a szállítás
napján 7.00 óráig szükséges kihelyezni az ingatlan elé.
Kérjük, szíveskedjenek a fentiek szerint együttmûködni településünk
hulladékmentesítésében!

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

2016. évi szelektív hulladékszállítási rend:
Szeptember 13. Október 11. November 8.

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

2016. évi zöldhulladék szállítási rend:
Szeptember 6., 20.
Október 4., 18.

December 13.

November 1., 15.

• környezetvédelmi szabályok megszegése;
• közterület használatára vonatkozó
szabályok megszegése;
• az önkormányzat jelképeinek engedélytôl eltérôen vagy közösséget sértô
módon történô használata,
• a köztemetô rendjére vonatkozó szabályok megszegése;
• vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó szabályok megszegése;
A közterület-felügyelô – ha szabályszegést észlel – az elkövetôvel
szemben ötvenezer forintig terjedô
helyszíni bírságot szabhat ki.
Megalapozott bejelentés esetén az eljáró hatóság az elkövetôt vagy mulasztó
személyt ötezer forinttól százötvenezer
forintig terjedô közigazgatási bírsággal
sújthatja. A határozatban foglaltak teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási
eljárás keretében kerül sor a teljesítés kikényszerítésére.

Mikor tudjuk megállítani
a vandalizmust?

H

osszú évek után ismét lett egy futballcsapat, ami
,
igaz, hogy csak „félig” nyáregyházi – hisz a futballpályát biztosítjuk nekik, hogy itt tudjanak edzeni, és
mérkôzéseket játszani –, mindent megtettünk, hogy a
labdarúgópályát halottaiból felélesszük, alkalmassá tegyük a megfelelô használatra. Nem kis energiát és
anyagi forrásokat kellett ennek érdekében mozgósíta,
ni. Meglett az eredménye, hisz újra benépesült a lelátó és egyre több nyáregyházi ember jött el a mérkôzésekre. A tavalyi Nyáregyháza Fesztiválra készült raklap
padokat kihelyeztük a lelátóra, hogy aki ülve szeretne
szurkolni, az megtehesse. Sajnos vandál kezek a padokat a lelátóról felszaggatták és ledobálták…
Hová jutunk így? Elképzelni sem tudom, hogy azok
a felnôttek vagy gyerekek akik ezt tették, mire lesznek
még képesek? Azt sem hiszem el, hogy nem volt
szemtanú, aki ezt a vandalizmust látta. Bízom benne,
hogy a tisztességesen gondolkodó esetleges szemtanúk közül esetleg valaki veszi a bátorságot és használható információt tud adni a garázdákról. A nyomravezetônek szívesen felajánlok 10.000,- Ft-ot, ha
bármilyen információval tud szolgálni. (Természetesen, a tanúvédelem maximális betartása mellett,
hogy az információadó neve ne derüljön ki.)

MASZEL LÁSZLÓ I ALPOLGÁRMESTER
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Megalakult a Nyáregyházi Értéktár Bizottság
Tisztelt Nyáregyházi Lakosok!

A

képviselô-testület megbízott, hogy
alakítsam meg a Nyáregyházi Értéktár Bizottságot, melynek célja, hogy
feltárjuk Nyáregyháza még fellelhetô értékeit, és – amennyire sikerül visszamenni a múltba – a múlt emlékeit dokumentumokkal megörökíteni. A bizottság tagjainak felkértem
Marosvári Lászlónét és Rácz Lajosnét.
Alakuló ülésünkön meghatároztuk a bizottság munkájának fôbb irányelveit és területeit, amelyek a következôk: természeti értékeink, temetôink, templomaink, kastélyaink, tanyás területeink, településrészeink,
tárgyi emlékeink. A bizottsági ülésen döntöttünk arról is, hogy még két személyt felkérünk, vegyen részt a bizottság munkájában
– Gecser Jánosné és Veszteg Istvánné csatlakozott hozzánk.

Kérjük a polgárok segítségét, hogy aki
bármi érdemlegeset tud községünk régmúltjáról, illetve a felsorolt pontokhoz javaslatot
szeretne tenni, az nyugodtan keresse meg a
bizottsági tagok bármelyikét, illetve engem.
Hogy miért szükséges az Értéktár?
Azért, hogy értékeinket megôrizzük, és
hogy 100 év múlva is tudják a nyáregyházi
polgárok, hogy mik történtek községünkben. Most sajnálom csak igazából, hogy
amikor édesapám mesélte a régmúlt történéseit, nem jegyeztem fel, és már csak kevés
dolog jut az emlékekbôl eszembe…
Nagyon szívesen elfogadunk régi fényképeket, amiket lefotózásuk után visszaadunk
tulajdonosának. Kérjük, hogy a fotók hátuljára írják rá ceruzával, hogy mit ábrázol és a
körülbelüli dátumot.
A képviselô-testület megbízta a Bizottságot, hogy a Nyáregyházán fellelhetô, Petôfi

Sándor út elején található pagodafa, a Nyáry
Pál Pihenôpark és Sírkert, valamint a Kaszner Margit Múzeum nemzeti értékek Pest
megyei értéktárba történô felvételére vonatkozó javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Korm.
rendelet elôírásainak megfelelôen küldje
meg Pest megye Önkormányzata Közgyûlése elnökének. A felvételt szigorú feltételekhez kötik, különbözô dokumentumokat
kell beszerezni, és szakemberek javaslatára is
szükség van – ezt a munkát is elkezdtük.
Az eddig összegyûjtött adatokat hamarosan közzétesszük községünk honlapján, ahol
tájékoztatni fogjuk Önöket az általunk elvégzett munkáról.

Segítségüket elôre is köszönjük:

MASZEL LÁSZLÓ
ÉR TÉK TÁR BI ZOTTSÁG EL NÖ KE

Tájékoztató a közterületek használatáról
Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván, gyakorlatban ez az utakat (ez kiterjed a kerítésig,
telekhatárig), tereket és tartozékait jelenti.
A közterület rendeltetése: a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének; a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.);
a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidô-eltöltés; a felvonulás,

a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás;
szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, mûvészeti alkotások elhelyezésének; a közmûvek elhelyezésének; zöldfelületek kialakításának biztosítása.
A közterületek rendeltetéstôl eltérô
használata engedélyhez kötött, és ezért
közterület használati díjat kell fizetni
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának
a közterületek használatáról szóló 9/2000.
(X.3.) önkormányzati rendelete alapján.

Közterület használat jellege:
A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védôtetô (elôtetô), ernyôszerkezet,
hirdetô berendezés (fényreklám), cég és címtábla.
Árusítófülke, pavilon
Pótkocsi, munkagép, mezôgazdasági vontató
Személygépkocsi (10 napig díjtalan)
Teher- és különleges gépjármûvek, valamint ezek vontatmányai
Önálló hirdetô berendezések, táblák
Transzparensek
Építési munkával kapcsolatos építôanyagés törmeléktárolás, állványelhelyezés:
10 napon belül
30 napon belül
6 hónapig
6 hónapon túl
Alkalmi és mozgóárusítás:
Vendéglátóipari elôkert
Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukirakodás
Kiállítás
Alkalmi vásár
Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével
Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes használata

Díja:
400 Ft/m2/év
600 Ft/m2/hó
2.000 Ft/hó
4.000 Ft/év
100 Ft/m2/hó
800 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/nap

díjtalan
100 Ft/m2/hó
140 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
600 Ft/m2/nap
600 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/év
300 Ft/m2/nap
600 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap
10 Ft/m2/nap

(A díjak az áfát tartalmazzák.)
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Önkormányzati szervezésû kiemelt rendezvények esetében (pl. Nyáregyháza Fesztivál) az alkalmi és mozgóárusítás ill. vásár
jellegû közterület-használat esetén 1500
Ft/m2/nap díj fizetendô.
Az engedélyt a közterületet használni
szándékozónak annak megkezdése elôtt
a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetô
nyomtatványon kell kérnie.

KIADJA:
Nyáregyháza Község Önkormányzata
MEGJELENIK: kéthavonta,
1400 példányban
FELELÔS SZERKESZTÔ:
Szedresiné Szlama Tímea
TERVEZÔSZERKESZTÔ:
Princz Mihály
CÍMLAP:
Beköszöntött a nyár
Fotó: Rácz Krisztián
KAPCSOLAT:
ujsag@nyaregyhaza.hu
NYOMDA: Mátyus Bt.,
2370 Dabas, Tavasz u. 7.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:
ISSN 2062-946X
ISSN 2062-9478

Népszavazás a kényszerbetelepítés ellen
A magyar kormány népszavazást kezdeményezett a kényszerbetelepítés ellen.
A referendumra azért van szükség, mert Brüsszel arra tett javaslatot,
hogy az Európai Unióba érkezô bevándorlókat egy elôre meghatározott kvóta
alapján ossza szét a tagállamok között, kötelezô jelleggel.

E

z tehát azt jelentené, hogy a jövôben
brüsszeli bürokraták döntenének arról, hogy hány bevándorlót telepítsenek Magyarországra, az Országgyûlés és
a magyar állampolgárok megkérdezése
nélkül. Azt, hogy hány bevándorlót telepítenének be, egy képlet alapján döntenék
el Brüsszelben. A bevándorlás jelenlegi
ütemét és a családegyesítéseket is figyelembe véve mindez öt év leforgása alatt
egy szegednyi ember Magyarországra telepítését is jelentheti.
A magyar kormány álláspontja szerint
csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel
szeretnének együtt élni és kivel nem. Nem
engedhetjük, hogy az ország jövôjét meghatározó döntések jogát kivegyék a magyar emberek és az Országgyûlés kezébôl.

gyar jogosítvány bemutatása, lakcímkártyára nincs szükség.
• A fenti kérelmek benyújthatók személyesen (a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában
vagy a bejelentett tartózkodási hely
szerinti helyi választási irodában), levélben (a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában,
a www.valasztas.hu honlapon vagy
– ügyfélkapus regisztráció esetén – a
www.magyarorszag.hu honlapon.

A NÉPSZAVAZÁS MENETE:
• A szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
(érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetôi engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
• A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az
átvételt aláírással igazolja.
• Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metszô vonallal (pl. X vagy +) lehet.
• Aki a szavazás napján Magyarországon,
de a magyarországi lakóhelyétôl eltérô
helyen kíván szavazni, átjelentkezési
kérelmet nyújthat be legkésôbb a szavazást megelôzô péntek 16 óráig.
A helyi választási iroda vezetôje (vagyis
a jegyzô) felveszi a választópolgárt az
érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.
• Aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, annak a választás kitûzése után, legkésôbb a szavazást megelôzô nyolcadik napon kell
kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkezô választópolgárok kizárólag Magyarország
külképviseletein szavazhatnak, levélben nem. A külképviseleti szavazáshoz
elegendô a magyar útlevél, magyar
személyazonosító igazolvány vagy ma-
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

VÁLLALKOZZ ITTHON FIATAL!
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban

A

Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban
célul tûzte ki a 18-25 év közötti
fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetôségeik bôvülését, a vállalkozóvá válást az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.
A program célja: a Közép-magyarországi Régió területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervezô, vállalkozói
szemlélettel rendelkezô, 18-25 év közötti (felsôfokú végzettségû pályakezdôk
esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése
saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és
készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi
támogatással a jóváhagyott üzleti terv
alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.
A programot az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban OFA NKft.) valósítja meg az Ifjúsági
Garancia Program részeként, ami elsôsorban az álláskeresô fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.
A program célcsoportja: a 18-25 év
közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezô új mikro-vállalkozást indítani tervezô természetes személyek. E program mindenekelôtt azokat
a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitûddel rendelkeznek. Feltétel,
hogy az egyén az Ifjúsági Garancia
Rendszer regisztrált alanya legyen,
tehát olyan fiatal, aki a programba történô bevonáskor a megyei Kormányhivatalnál, vagy Járási Hivataloknál álláskeresô,
vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban
sem képzésben nem vesz részt és nem is
dolgozik. A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsôfokú végzettséggel rendelkezô 25-30 év közötti pályakezdô álláskeresôk, vagyis az álláskeresôk közül
azok a felsôfokú végzettséggel rendelkezô 30. életévüket be nem töltött fiatalok,
akik tanulmányaik befejezését követôen
munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. Az életkori feltételeknek a
programba vonáskor (képzés kezdetekor)
kell megfelelni.
A program részcéljai:
• életképes üzleti ötlettel rendelkezô fiatalok komplex szolgáltatással történô
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támogatása üzleti tervük megvalósítása
érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
• élet- és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának
elôsegítése pénzügyi támogatással (piacszerzés, megtartás, bôvítés, hálózatosodás, fenntarthatóság biztosítása);
• a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erôsítése, a munkahelyteremtés elôsegítése;
• együttmûködés kialakítása a régióban
mûködô és a régiós határokon kívüli
vállalkozások között, továbbá a vállal-

kozásfejlesztést végzô szervezetek között a szinergiák optimális kihasználása
végett.
A program keretében tervezett fô tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg:
Az elsô komponens keretében kerül
sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelô referenciákkal rendelkezô szolgáltató, képzô szervezet, mentorok
kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje
alatt történô folyamatos mûködtetésére.

A potenciális fiatal vállalkozók az elsô
komponens keretében nyújtott képzési
programok teljesítésével kaphatják meg a
vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvetô jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a
vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak elôkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy
vállalkozóvá válásuk lépéseit. Az általános
elméleti képzések a vállalkozásindítást támogató készségek, kompetenciák és ismeretek elsajátítását szolgálják. A magas
színvonalú képzés biztosítja, hogy az elsô
kiválasztás során szûrt jelentkezôk nagy
aránya legyen képes támogatásban részesíthetô üzleti tervet elkészíteni.
Az egyének segítséget kérhetnek a
piaci lehetôségek felkutatásához, a kiválasztott tevékenységhez szükséges kompetenciák, képzettség, gyakorlati feltételek meghatározásához.
A támogató szolgáltatásokon keresztül
segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási idôszakban
tanácsadás és mentorálás keretében
kiemelt segítséget kapnak a jogszerû
mûködéshez, az adótudatos vállalkozói
magatartás kialakításához.
Mindez költséghatékonysági és eredményességi szempontok miatt egyaránt
kiemelten fontos. A szolgáltatás várt
eredménye a vállalkozás indítását megalapozó üzleti tervek kidolgozása.
A mentori támogatás a program második komponensének megvalósulási ideje
alatt a vállalkozás megalapítását követô
maximum 12 hónapig biztosított, amely
nem csak tanácsadást jelent, hanem a
fenntartási idôszakra is kiterjedô monitoring tevékenységet, a vállalkozók üzleti
tevékenységének nyomon követését,
utógondozását is.
A második komponens keretében az
elfogadott üzleti tervvel rendelkezô, az elsô komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégzô, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb
3 millió Ft összegû, vissza nem térítendô támogatásban részesülhetnek
induló költségeik támogatása céljából,
10% önrész mellett.

4. alkalommal
jártunk Erdélyben

M

ájus végén a „Határtalanul!” pályázat sikerének köszönhetôen a hetedik évfolyam öt napot töltött Erdélyben. Ez idô alatt rengeteg csodálatos helyet és történelmi emléket látogattunk meg. Ilyen volt
rögtön az elsô napon a nagyváradi bazilika, a Bethlen és a Petôfi szobor, vagy
szálláshelyünkön, Torockón a Székely szikla. Másnap következett a Tordai-hasadék és a Tordai sóbánya, majd az esti szállás, a Csíkkozmási Tulipán Panzió.
Ezután következett a Madaras Hargita, a
Gyilkos tó és a Békás szoros megtekintése.
A tájak gyönyörûek, a székely emberek
pedig hihetetlenül kedvesek és vendégszeretôek. Látogatást tettünk a testvériskolánkban is, a Dr. Boga Alajos Általános
Iskolában, ahol egy egész délelôttöt töltöttünk el. Itt jót játszottunk az ottani diáktársainkkal és a tanáraikkal. Ezt követte Nyergestetô, majd a Szent Anna-tó, az utolsó
szálláshelyen Szovátán pedig a Medve-tó.
Legvégül Kolozsváron megnéztük a Mátyás király emlékmûvet. Az egész kirándulás csodálatos és igazán tanulságos volt, még
a két osztályt is közelebb hozta egymáshoz.
Köszönöm, hogy ott lehettem.

RIZMAYER KLAUDIA

A „VÁLLALKOZZ ITTHON FIATAL!”
PROGRAM ELÉRHETÔSÉGEI:
Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
E-mail: vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu
Tel.: 06 (1) 555 2900
Levelezési cím: 1301 Budapest, Pf.:84
http://www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal
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Összefogás a Napsugár Óvodáért!
2016. április 23-án Nyáregyháza
közössége megmutatta, hogy képes az
összefogásra és a segítségnyújtásra!

szanak már, de még szép állapotban vannak. Ezeket a helyszínen értékesítettük, ki mennyit ad érte alapon egy becsületkasszába, aminek összege az óvodának lett adományozva.
Ami nem került értékesítésre, az a csoportok között szét lett
osztva! Ezúton is szeretnénk megköszönni Kiss Krisztinának
az adományok gyûjtését, a vállalkozóknak a hozzájárulásokat, Maszelné Kun Nikolettának és Kollár Mónikának
az egész napos segítséget, a szülôknek a sok-sok adományt
és Lipótné, Erzsike óvodavezetônek hogy helyet biztosított
és támogatott minket!

KOVÁCS ISTVÁN DÍJ 2016
Az idén 15. alkalommal került kiosztásra az Ország Mihály András úr által alapított
Kovács István díj. Az ünnepélyes átadóra a Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. ballagási
ünnepségének keretében került sor. Ebben az elismerésben minden évben a végzôs
diákok közül osztályonként egy-egy tanuló részesülhet. Ezzel szeretnék elismerni
a tudás és a kitartó, szorgalmas tanulás fontosságát. A Kovács István díj emlékplakettel
és pénzjutalommal jár. Ebben az évben e megtisztelô díjat Hangyási Petra
és Molnár Ágoston tanulók kapták. Velük készült az alábbi interjú.

SZÜCSY-DÓSA ÉVA ÉS BÁLINTNÉ KOCSIS KLAUDIA

sok mindenben segítettek és bizalommal
fordulhattunk feléjük.
Molnár Ágoston: Szövôdtek szerintem
életre szóló barátságok, és a tanáraimat
sem felejtem el soha.

SZER VE ZÔ SZÜ LÔK

CSERKÉSZETRÔL

Hogyan értékelitek az iskolában eltöltött idôt?
Hangyási Petra: Hasznos volt számomra, mivel rengeteg útmutatást kaptam tanáraimtól.
Molnár Ágoston: Szerintem hasznos
volt, különösen a tanórákon kívüli sport,
zenei és tanulmányi versenyek, rendezvények.

(korrigálás)

S

ikerült rengeteg kidobásra váró elektronikai és háztartási gépet begyûjtenünk, aminek értékesítése a legkisebbek javát szolgálja, mind az alsósi, mind a felsôsi
óvodások játék készletét fogja bôvíteni sokunk legnagyobb
örömére. Ezt az összefogást reméljük az elkövetkezô években többször meg tudjuk majd ismételni!
A tagóvodában személyesen is leadhatók egész évben ezek
az eszközök, újrahasznosítás céljára.
Nagyon nagy köszönet a lakosságnak a felajánlásokért!
Külön köszönetet szeretnénk nyilvánítani azoknak, akik
részt vettek a hulladékok begyûjtésében, és az óvodába
való elszállításban. Fekete Máté, Rácz István, Pálfi István,
Tóth István, Ujlaki Gábor, Krizsán Zsolt, Tóth András,
Hering Gábor, Fekete Dorottya, Kemenár László és azoknak is, akik személyesen hozták el ezen a napon ezen tárgyakat az óvodába!

1120 sz. II. János Pál Cserkészcsapat
zeretnénk tájékoztatni az olvasókat, hogy a 2016.
júniusi újságban megjelenô cserkészetrôl szóló
cikk 2016.04.28-án keletkezett, mely óta már történt egy közös megbeszélés a református csapat és
1120-as számú II. János Pál Cserkészcsapat között.
Álláspontunk a cserkészetrôl nem közelített, de békésen egymás mellett kívánjuk mûködtetni csapatainkat.
Elnézést, ha a cikkben valakit megbántottunk vagy
rossz fényben tüntettünk fel!

S

A dolgok tisztázása volt a célunk. Mindannyian emberek vagyunk és valószínûleg, hogy mindkét fél valamiben hibázott. Elnézést kérünk a cserkészettel kapcsolatos bonyodalmak miatt, de a cserkészet hivatalos mûködési feltételeinek tájékoztatását nem vonjuk vissza
(cserkésztiszti képesítésû parancsnok+cserkészszövetségi bejelentés=cserkész név használata). Bocsánatot kérünk, de mi azt hisszük, hogy a hivatalos cserkészet
eszköze lehet annak, hogy az egyházak közösen összefogva csináljanak egy nagy dolgot a település életében.
Reméljük, hogy a késôbbiekben sikeres lehet az
együttmûködés.
Tájékoztatásul közöljük, hogy cserkészfoglalkozásaink
a nyár folyamán szünetelnek. Szeptemberben újból
folytatjuk alkalmainkat.

Az Alsó-nyáregyházán lakó óvodás szülôk következô
összefogási akciójára 2016. május 25-én, a központi óvoda
gyermeknapján került sor. Megkértük a szülôket és gyerekeiket, hogy hozzanak magukkal 1-2 játékot, amivel nem ját10 I NYÁRFALEVÉL I 2016. AUGUSZTUS

Önök döntésére bízzuk cserkészcsapatunk jövôjét, és
az elôzô számban megjelent cikk mivoltát! Isten áldása
legyen a csapatok életén!

LIPÓT ZSOLT I CSERKÉSZ
KISS JÓZSEF I CSERKÉSZTISZT, CSAPATPARANCSNOK

HANGYÁSI PETRA
Milyen érzés volt megkapni a Kovács
István díjat? Számítottatok rá?
Hangyási Petra: Nagyon jó érzés. Ez egy
nagyon nagy elismerés! Egyáltalán nem
számítottam rá, teljesen meglepett, hogy
én kaptam meg a díjat.
Molnár Ágoston: Természetesen jó volt
megkapni a díjat, mert igazából szerettem volna.

Mi a legkedvesebb emléketek az elmúlt nyolc évbôl?
Hangyási Petra: Az erdélyi kirándulás,
amikor nem csak élményekben gazdagodtunk, hanem a két osztály is végre jól
kijött egymással.
Molnár Ágoston: A hetedik osztályos erdélyi kirándulás mindent felülmúlt.
Melyik középiskolában folytatjátok a
tanulmányaitokat szeptembertôl?
Hangyási Petra: Garabonciás Kommunikációs és Üzleti Szakközépiskola.
Molnár Ágoston: A monori József Attila
Gimnáziumba fogok majd járni.

Nagyon sok munkátok van ebben a
szép eredményben?
Hangyási Petra: Nem éreztem munkának sem a tanulást, sem az azon kívüli feladatokat, amiket szívesen teljesítettem.
Molnár Ágoston: Igen, mivel az elsô
négy évemet is jól zártam, tartani szeretem volna azt a szintet, és sikerült.

Miért éppen arra esett a választásotok?
Hangyási Petra: A hobbimmal szeretnék
komolyan foglalkozni, ami a fotózás. Kevés iskolában van lehetôség fotós szakmát tanulni, és közülük ez tûnt a legígéretesebbnek.
Molnár Ágoston: Mert nem szeretek túl
korán kelni, és a családunk több tagja is
ott végzett.

Tanáraitokkal, társaitokkal milyen kapcsolatot alakítottatok ki a 8 év alatt?
Hangyási Petra: Örülök, hogy sikerült jó
kapcsolatot kialakítani. Tanáraink nagyon

Ha akad egy kis szabadidôtök, amikor nem kell tanulni, mivel töltitek
legszívesebben?
Hangyási Petra: Elsôsorban pihenéssel.

MOLNÁR ÁGOSTON
Ezen kívül olvasok, és inspirációt gyûjtök
a képeimhez más fotósoktól az interneten, és fotókiállításokról.
Molnár Ágoston: Egészen röviden: sportolással és a barátokkal.
Hogyan képzelitek el a jövôtöket?
Hangyási Petra: Reményem szerint
boldog leszek, mert ahogy Steve Jobs,
az Apple vezérigazgatója mondta: „Ha
szereted a munkád, soha nem kell dolgoznod!”
Molnár Ágoston: ôszintén megmondom, hogy ezen még nem gondolkoztam
el, de az idô múlásával majd kialakul.
Köszönöm szépen az interjút!
Sok sikert a továbbtanuláshoz
és kívánom, hogy a jövôbeli terveitek
valóra váljanak!

SZ.T.
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EGYHÁZI ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

KONFIRMÁCIÓI EMLÉKÜNNEP

Gyülekezetünk a fejlôdés útján

2016. június 26-án ünnepi istentiszteleten erôsítették meg
konfirmációjukat azok az evangélikus testvérek, akik a háború
után 1956-ig konfirmáltak. Három testvérünk szintén eljött
a hívásra, ôk a háború elôtt tettek Isten elôtt fogadalmat:
Fazekas Károlyné Váraljai Zsuzsanna 1937-ben, Krizsán János
1943-ban és Miczkó Sándorné Héregi Ilona 1944-ben.

• Épül a hátsó kerítés, mellyel gyülekezetünk teljesen körbekerítetté válik.

A

háború után 1946-ban, 47ben, 49-ben, 50-ben, 52-ben,
53-ban, 54-ben, 55-ben és 56ban összesen 125-en konfirmálkodtak
meg a Nyáregyházi Evangélikus Gyülekezetben Lupták Gyula lelkész felkészítésével, vezetésével és áldásával.
A gyönyörû ünnepély reggeli szeretetvendégséggel kezdôdött. Isten hívó
szavára, és a mi közremûködésünkre sokan eljöttek a rendkívüli hôség ellenére.

Meglepôen sok konfirmált testvérünk
jött el hozzátartozóikkal együtt.
Ünnepi díszben várta templomunk a
közellakókat és a távolra kerülteket.
Hacheleva Ludmilla halk Bach-zenét
játszott, ez alatt foglalták el helyüket a
vendégek és a gyülekezet. A megerôsítésre váró testvérek Selmeczi Lajos Péter lelkészünk mögött sorakoztak fel,
hosszan vonultak át a gyülekezeti háztól
a templomig. Az ajtóba érve felhangzott

az evangélikusok himnusza: Erôs vár a
mi Istenünk. Az elsô hat padsorban az
ünnepeltek foglaltak helyet.
Az énekeket és a liturgiát falra kivetítve olvasta és énekelte a gyülekezet.
A szószéki Ige: Pál apostolnak az efezusiakhoz írt második levele nyolcadik
verse volt: „Mert kegyelembôl tartattatok
meg hit által, és ez nem tôletek van, Isten
ajándéka ez.”
A prédikációban a Lelkész Úr kiemelte: életünk alapja a hit, általa kegyelmet
kapunk Istentôl. A hit Istenre való teljes
ráhagyatkozás életünk minden napján.
A kegyelem tart meg minket, kegyelembôl van üdvösségünk.
Igehirdetés után az egykori fogadalomtétel megerôsítésére került sor. Az
ünneplô testvérek az oltár köré álltak, a
lelkész mindenkit nevén szólított és
mindenkivel kezet fogott, majd a fogadalomtétel elmondására szólított fel. Ezután kezét a fejekre téve Igével áldotta
meg a tiszteskort megérô visszatérteket,
akik Isten és mindenki elôtt az egyház
élô tagjaivá lettek újra, Isten új szövetséget kötött velük.
Ez a fogadalomtétel elkötelezettség,
amelyet mindenkinek személyesen kell
komolyan venni. Szóljon az Ige mindenki szájából „...mert én magam adtam
szavamat az Úrnak, és nem vonhatom
vissza!” (Bírák könyve 11.35.)
Mindezek után a lelkész áldásra emelte a kezét, és elénekelte a megerôsítés
zsoltárát a Confirma-t.
Farkas Fanni énekkel, Szuda Tibor
verssel köszöntötte az ünneplô gyülekezetet, majd Lupták Gyula lelkészünkre
emlékezve énekeltük el az általa finn
nyelvrôl fordított éneket:
Van még számomra is bocsánat
Van Jézusom, Ô az enyém
Az úrvacsora szentségét elôször az ünnepeltek vették magukhoz, majd a népes gyülekezet, miközben az egyházi
zene halkan szólt.
Köszönjük Istennek, hogy megáldotta
ezt a gyönyörû napot, és, hogy „..szeretete mindörökké az istenfélôkkel van, és
igazsága még az unokákkal is, azokkal,
akik megtartják szövetségét.”
(Zsoltárok 103. 17-18)

VESZTEG ISTVÁNNÉ I NÁNÁSI FERENC
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• A hátsó udvar tujapótlásáért köszönet illeti Pollák Istvánt, aki ezzel támogatta
gyülekezetünket.
• 3 madárodu került ki közösségünk udvarába, hiszen Isten teremtményeinek
(állatok) a segítése is ránk bízatott.
• Megnyílt gyülekezetünk könyvtára, ahol több mint 500 könyv várja az
érdeklôdôket. Nyitva tartás elôre egyeztetett idôpontban Lipót Zsoltnál a
06-70-386-2596-os telefonszámon vagy a kislipi92@gmail.com e-mail címen.
• Hálás szívvel köszönjük Nyáregyháza Nagyközség Képviselô-testületének az
évek során nyújtott civil szervezeteknek kiírt pályázati támogatását, melyek
közösségünket mindig a fejlôdés irányába viszik.
• Hitoktatónk Kotyinszkiné Gajdos Szilvia bravúros ötletének köszönhetôen
egyre több érdeklôdôvel zajlottak le a karácsonyi és húsvéti kézmûveskedéseink a gyülekezeti termünkben. Idén és jövôre is folytatjuk!
• Ubrankovics Vera diákként minden Istentiszteletet kántori szolgálatával színesíti.
• A Dél-Pest megyei Egyházmegye és az Északi Egyházkerület pályázat formájában történô támogatásának köszönhetôen májusban elkezdôdött gyülekezeti
termünkhöz a mosdók és a konyha kialakítása. Hála legyen Istennek érte, aki
látja gyülekezetünk terveit, és aki még mindig a lélekszám erôsödésében hisz!

Kérjük a testvéreket, adományaikkal támogassák
a vizesblokk kialakítását és a konyha felszerelését!
Erre lehetôség van a templomban nálam,
vagy a 65100101-10100565 bankszámlaszámon
(Nyáregyházi Evangélikus Egyház) feltüntetve
az adományozó nevét és a vizesblokk adomány címet.

Lelki fejlôdés

A

fejlôdés elindult, most a lelki fejlôdésnek van itt a helye! Mi harcolunk gyülekezetünk megerôsödéséért, tartson Ön is
velünk! Kérem, nézzünk magunkba jó mélyen! Megtettem a közösségért mindent,
ami tôlem tellett? Segítettem? Oka vagyok a
gyülekezet helyzetének? Számos kérdést feltehetnénk. A lelkiismeretük a válaszok kulcsa. A kb. 260 fôs evangélikusság csak töredéke jár el havonta templomba. Egy év 12
hónap! Ön köztük van? Istennek tartozunk
elszámolással, nem másnak! A megbocsátás
is a keresztény értékrend alapja! Az összefogás erejében rejlik egy gyülekezet élete, de
ahhoz meg kell lennie az alapanyagnak is,
akik majd késztermékké, gyülekezeti alapkôvé válhatnak. A lelki megerôsödés csak
Önökön múlik. Ha több gyülekezeti tag
van, akkor biztosabb a gyülekezet jövôje is!
A hit ereje életeket tud megváltoztatni, és a
jó meder felé terelni. „A test a lélek temploma” – engedjék hát a bezárkózott lelket
egy kis lelki táplálékhoz!
Adja Isten, hogy felébredve megtapasztalják
Isten szeretetét e gyülekezeten keresztül is!
ÉBREDÉS!
LIPÓT ZSOLT

ÜGYELJÜNK A PARLAGFÛRE!
Július 1-tôl már bírságol a hatóság

J

úlius elsejétôl bírságot szab ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a parlagfûvel szennyezett földterületek tulajdonosaira, ill. használóira, akik
15 ezertôl 5 millió forintig terjedô bírságra is számíthatnak, elsôsorban a terület nagyságától függôen.
Az ellenôrzést az illetékes földhivatal végzi, eljárást azonban csak akkor indít, ha a gyomnövény már bimbós, vagy annál
fejlettebb állapotban van.
Amennyiben a tulajdonos a határozat kézhez vétele után sem
mentesíti a területet, a hatóság által elvégzett kényszerkaszálás költsége ôt fogja terhelni. A Nébih
tapasztalatai alapján a tulajdonosok túlnyomó többsége nem várja meg a költségesebb hatósági intézkedést, és lekaszálja az érintett területet. Akik azonban
ezt nem teszik meg, bírságra számíthatnak. Az önként be nem fizetett bírságot
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó formájában hajtja be.
Magyarországon – amely egyike Európa parlagfûvel leginkább fertôzött orszá-

gának – a parlagfû szezon augusztus elejétôl szeptember
végéig tart, de a hatékony védekezés érdekében idejében fel
kell készülni a gyommentesítésre. Miután a parlagfû magja
hosszú ideig életképes, a termést hozó növény kiemelt veszélyforrás.
Belterületen – amennyiben a földhasználó a parlagfû elleni
védekezési kötelezettségének nem tesz eleget – úgy az ellenôrzés lefolytatására és a közérdekû védekezés elrendelésére a jelenleg hatályos jogszabályok alapján a jegyzô jogosult.
2013. július 1-tôl mûködik a Parlagfû Bejelentô Rendszer, amit bárki használhat, a helyi lakosság, a helyi társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt. A bejelentô felületen történt regisztrációt követôen a bejelentô otthoni interneteléréssel vagy akár mobiltelefonról is
megteheti a bejelentését. Ha ez alapján
az érintett terület belterületre esik, a bejelentést a rendszer automatikusan továbbítja az illetékes önkormányzathoz.
A rendszer az alábbi címen érhetô el:
https://pbr.nebih.gov.hu
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RECEPTTÁR

RECEPTTÁR
• Csirke – méz és mustár, vagy teriyaki
szósz, vagy citrom, fokhagyma, olívaolaj
• Marhahús – olívaolaj, fokhagyma,
mustár vagy osztriga szósz és kínai 5
fûszerkeverék
SÜTÉS:

GRILLEZÉS – TIPPEK
Bár a kerti grillezés egy kellemes nyári délután estébe nyúló
programja lehet, csakis akkor lesz sikeres, ha vendégeinknek
egy igazi gasztronómiai élményt nyújtunk. Azonban
a grillsütést könnyen el lehet rontani – az ételek sokszor
megégnek, kiszáradnak vagy nyersek maradnak – de egy
kis tapasztalattal, odafigyeléssel és néhány alapszabály
betartásával ezeket kikerülhetjük. Íme néhány grillezési tipp.
ELÔKÉSZÜLETEK, ALAPANYAGOK:
• Elôször is válasszunk grillezésre alkalmas alapanyagokat – kerüljük a zsíros
húsokat, mert könnyen lángot kaphat a
parázs, és megég az étel. A hússzeletek ne legyenek túl vékonyak, de vastagok sem! Továbbá füstölt termékek,
és bizonyos sajtok sem alkalmasak.
• Száraz húsokat, mint pl. csirkemell, szûzpecsenye, csavarjuk be szalonnával!
• Halakat érdemes nyársra húzni vagy
alufóliába csomagolva sütni, párolni.
(Tipp: az alufóliánál egészségesebb a
banánlevél, szôlôlevél, kukoricalevél,
de akár sütôpapírt is használhatunk!)
• A húsokat, halakat, zöldségeket sütés
elôtt ajánlatos bepácolni, nem csupán
az íz miatt, de azért is, mert a pác védôréteget képez a húson, így a tápanyagok is benne maradnak, továbbá puhábbak és szaftosabbak lesznek. Azonban ne vigyük túlzásba se a pácolás
idejét – maximum 2-6 óra húsoknak,
1 óra halaknak, fél óra zöldségeknek.
• A pác legyen egyszerû – sót ne adjunk
a páchoz, mert nedvességet von el, de
ne felejtsük el közvetlenül grillezés
elôtt megsózni a húsokat!
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• A zöldségeket legjobb feldarabolni, bepácolni és nyársra vagy fapálcikákra
húzni. Remek grill zöldségek: cukkíni,
gomba, paprika, padlizsán, édes burgonya, paradicsom, kukorica. Hagymát, fokhagymát is felhúzhatunk – ezeket ne pucoljuk meg, és ne is vágjuk
fel, hanem héjjal tegyük a nyársra. Fôzzünk meg félig néhány krumplit, kukoricát és grillsütôn már csak párolni és
barnítani kell egy kicsit.
• Gyümölcsöket is grillezhetünk – almát,
körtét, barackot – majd desszerthez
ôrölt fahéjjal, vaníliafagylalttal, krémmel vagy mézzel tálaljuk.
NÉHÁNY PIKÁNS PÁC:
• Sertéshús – méz, dijoni mustár, borecet, olíva olaj vagy bazsalikom ecet és
tört bors
• Bárányhús – paprika, fokhagyma, olívaolaj, édeskömény mag vagy rozmaring, menta, olívaolaj, fokhagyma
• Hal – olívaolaj, reszelt citromhéj, chili,
fokhagyma, petrezselyem vagy citromlé, olívaolaj, zöldfûszer
• Rák – thai hal szósz, fokhagyma, chili,
menta, zöldcitromlé

• A grillezés ideje az ételtôl és a grillezô típusától függ – lávaköves grillsütôn gyorsabban elkészülnek az ételek. Általában
5-10 percet igényelnek a zöldségek, gyümölcsök, a csirkemell, hamburger, rákos
és halas nyársak – kb. 20 percig kell sütni a csirkecombot, marha és sertés szeleteket. Egy egész csirke sütési ideje
(grillen vagy nyárson) 50-60 perc.
• Csak akkor kezdjünk el faszénen grillezni, ha a szén már parázslik – lávaköves sütôn is csak akkor, amikor alaposan felmelegedett a grill!
• Ne tegyünk túl sok ételt a rácsra, mert
összeragadnak és nehezebben sülnek át.
• Ne süssünk erôs tûznél, mert a hús
külseje megég, a közepe nyers marad,
a zöldségek pedig szénné égnek!
• Ajánlatos fedeles grillt (pl. gömbgrillt)
használni, mert a sütés egyszerûbb és
a húsok kevésbé száradnak ki.
• Elôször a húsok egyik oldalát süssük
meg, majd fordítsuk meg akkor, amikor
a hôtôl kifehéredik.
• Nagyon fontos, hogy villával ne szurkáljuk a húsokat, mert kifolyik belôlük a
húslé és kiszáradnak. Csakis grill-lapáttal vagy hússütô csipesszel forgassuk ôket.
• Sütés közben folyamatosan ellenôrizzük az ételeket. Vigyázzunk arra, hogy
ne süssük túl a húsokat, ne legyenek
kormosak, de a legfontosabb, hogy
kellôen átsüljenek (fôleg csirke és halfélék!) Ha a hús túlsül, kiszárad és kemény lesz, a zöldségeknek pedig keserû lesz az ízük.
• A zöldségeket a felsô polcon (vagy alacsonyabb hôfokon) süssük, amíg grill
csíkok keletkeznek rajtuk.
• A nyársakat ne felejtsük el többször
megforgatni!
• A kész ételeket tiszta tányérokra, tálcákra helyezzük – ne azokra, amiken a
pácolt húsok voltak!
• Az ételeket süthetjük alutálcákon is, így
nem csepeg le a zsír, és az étel sem ragad a rácsra. (Figyelem: az alumíniumban való sütés, fôzés nem egészséges,
helyette alkalmazzunk inkább bambusz
tálcákat és sütôpapírt!)
A grillezés nem a legegyszerûbb sütési
módszer, de gyakorlat teszi a mestert, azaz minél többet grillezünk, annál tapasztaltabbak és ügyesebbek leszünk!

BACONBA TEKERT SÁRGADINNYE GRILLEZVE
HOZZÁVALÓK
• 2 szelet mézdinnye
• 2 szelet sárgadinnye
• 8 szelet bacon
• só (ízlés szerint)
• ôrölt fekete bors (ízlés szerint)
• 1 evôkanál citromlé
• olívaolaj
• 4 db salátalevél
• 1 db menta (mentalevél és virág)
• 1-2 evôkanál dióbél
• 3 db fekete olívabogyó
• 3 db zöld olívabogyó (chilipaprikával töltött)
• 2 szelet kréker
• 0,5 dl brandy

ELKÉSZÍTÉS
1. A dinnyéket félbe, majd
negyedbe vágom, a magját
eltávolítom, felszeletelem,
a héját levágom.
2. A tányérra helyezem a salátalevelet, meglocsolom citromlével és olívaolajjal.
3. A dinnyeszeleteket betekerem
baconszalonnába, sózom,
borsozom, grillserpenyôben
kevés olívaolajon megsütöm.
4. Tálaláskor a salátalevelekre
helyezem a dinnyeszeleteket,
meglocsolom olívaolajjal és

brandyvel, szórok rá dióbelet,
s olívabogyókat.
5. Mentalevéllel és mentavirággal
díszítem. Rakok mellé 2 szelet
krékert is.

CHILIS SERTÉSKARAJ GRILLEZETT ANANÁSSZAL
HOZZÁVALÓK
• 4 karaj szelet
• 1 evôkanál chili por
• 1 evôkanál barnacukor
• 3/4 teáskanál fokhagymapor
• 3/4 teáskanál vöröshagymapor
• 1/2 teáskanál só
Salsához:
• 3-4 karika ananász
• 1 közepes jalapeno paprika
• 1 evôkanál friss citromlé
• só ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉS
1. Egy tálban keverjük össze a chili port, a
barna cukrot,a fokhagymaport, a vöröshagymaport és sót. Ezzel a keverékkel
megszórjuk mindkét oldalát a karajoknak. Hagyjuk állni egy kicsit, hogy a hús
megszívja magát a fûszerekkel.
2. Addig elkészítjük az ananászt. Vegyük elô
a grillünket, kenjük be egy kis olajjal a
rácsot. Grillezzük meg az ananászt és a
jalapeno paprikát, amíg enyhén megpirul
(2-3 perc oldalanként), majd vegyük le
a grillrôl, mikor elkészülnek. Egy közepes
méretû tálban keverjük össze a kockára
vágott ananászt, a kis szeletekre vágott

jalapenot és a citrom levét. Ízlés
szerint ízesítsük sóval.
3. Süssük meg a sertésszeleteket,
nagy lángon körülbelül 4-5 perc
alatt oldalanként. Tálaláskor
öntsük az ananászos salsát a
sertéskarajokra.

MEDITERRÁN CSIRKE KEBAB
HOZZÁVALÓK
• 80 dkg csirkemell filé
A páchoz:
• 2 evôkanál frissen facsart citromlé
• 2 teáskanál oregánó
• 1 teáskanál fokhagyma, zúzott
• só ízlés szerint
• frissen ôrölt fekete bors ízlés szerint
• 2 teáskanál bazsalikom
A salátához:
• 1 kígyó uborka, szeletelve
• 4-5 kockára vágott paradicsom
• 2 szeletekre vágott kaliforniai paprika
• 1/4 csésze olívabogyó (opcionális)
• 1 fej jégsaláta
A saláta öntethez:
• 1,5 teáskanál ecet
• 2 teáskanál olívaolaj

•
•
•
•
•

1,5 teáskanál frissen facsart citromlé
1 teáskanál friss petrezselyem
1/8 teáskanál szárított oregánó
só és bors ízlés szerint
10 dkg feta sajt

ELKÉSZÍTÉS
1. Keverjük össze a pác hozzávalókat,
majd a csirkét legalább 2-3 órán át
vagy egy éjszakán át pihentessük
benne. Ha a grillezéshez fa nyársakat
használunk, akkor áztassuk vízbe legalább 30 percre, hogy ne égjenek el.
2. Keverjük össze a megmosott zöldségeket és saláta összetevôket és helyezzük hûtôbe, ameddig a húsokat
sütjük. Vegyük elô a csirkéket és
egyenként tûzzük a nyársra, majd

süssük meg mindkét oldalán
10-12 percig.
3. Osszuk el a salátát 4 személyre,
a tetejét díszítsük paradicsommal,
uborkával friss reszelt feta sajttal,
majd helyezzük rá a nyársakat.
A végén locsoljuk meg egy kis citromlével, az öntettel, amit egyszerûen csak össze kell kevernünk.
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1990 Ft
kedvezmény

15%
3390 Ft
kedvezmény

20%

1390 Ft
kedvezmény

20%

1390 Ft
kedvezmény

20%

990 Ft
kedvezmény

1590 Ft

15%

kedvezmény

20%

3990 Ft
kedvezmény

20%
1799 Ft
kedvezmény

25%

1490 Ft
kedvezmény

20%

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

