


BUSZJÁRATOK
FELSÔNYÁREGYHÁZÁRÓL A 

FESZTIVÁL IDEJE ALATT
SZEPTEMBER 9-ÉN, PÉNTEKEN:

Volánbusszal:
Felsônyáregyházi buszforduló: 14:38, 16:21
Szentimretelepi buszforduló: 14:41
Szentimretelepi bejárati út: 16:24
Érkezés az iskola elé: 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:

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.

FÔZÔVERSENNYEL KAPCSOLATOS 
TOVÁBBI TUDNIVALÓK

A szabadtûzi fôzéshez szükséges helyszínt, ivóvizet, – igény
esetén áramvételi lehetôséget – biztosítunk, a fôzô- és
tüzelô eszközökrôl, nyersanyagokról a csapatok maguk gon-
doskodnak.
Jelentkezni elôzetesen a +36 30 967-3068-as telefon-
számon 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 foko-
zottan ügyeljenek! A használati tárgyakért, kihelyezett
eszközökért felelôsséget nem vállalunk!

LÖ VÉSZ VER SENY
A 6. Nyár egy há za Fesz ti vá lon a Nyáry Pál Lö vészk lub idén is
meg hir de ti a „Nyár egy há za leg jobb lö vé sze” ver senyt.
Je lent kez ni elô ze te sen a +36 30 429-0598-as te le fon -
szá mon le het Fad gyas Ká roly nál.
A ver seny szep tem ber 10-én (szom ba ti na pon) ke rül
meg ren de zés re 10 és 13 óra kö zött.
Hely szín: a klub lô te re a 405-ös út mel lett 
(GPS szél.: 47.2483, hossz.: 19.5033).

A ver seny 50 m-es kis pus ka pont lö vé szet 
5 pró ba és 10 ér té kelt lö vés sel.

Az el sô há rom he lye zet tet ok le vél lel és érem mel ju tal maz zuk.

A baj nok el nye ri a 
„Nyár egy há za Lô baj no ka 2016-ban” cí met.

A dí jak a Nyár egy há za Fesz ti vál 
szín pa dán ke rül nek át adás ra.

Farkas László emléktorna
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklôdôket és Focirajongókat,

hogy 2016. augusztus 20. napján ismételten 
megrendezzük a Farkas László Emléktornát.

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

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

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

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



z em ber jo gos igé nye, hogy
nyu ga lom ban, za va ró kör -
nye ze ti ha tá sok tól men te sen

él hes sen. En nek az igény nek be tel je sü lé -
sét azon ban leg in kább az em ber aka dá -
lyoz za. Úgy vél jük, min dig a má sik em -
ber. Egy kö zös ség éle té nek meg fe le lô
mû kö dé sé hez ál ta lá ban ele gen dô
egy más, va la mint az írott és írat lan
sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa. Amíg
ez nem fel tét len és ál ta lá nos, szük ség van
az olyan sza bá lyo zók ra, mint Nyár egy há -
za Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak a kö -
zös sé gi együtt élés alap ve tô sza bá lya i ról,
va la mint ezek el mu lasz tá sá nak jog kö vet -
kez mé nye i rôl szó ló 4/2014. (II.5.) szá -
mú ön kor mány za ti ren de le te.

A sza bá lyo zás alap ve tô cél ja, hogy az
ál lam pol gá rok nyu gal ma, a la kos ság ál tal
el várt, a kol lek tív együtt élés sza bá lya i -
nak elô se gí té se, a köz te rü let rend je,
ren del te téssze rû hasz ná la ta biz to sí tot tá
vál jon.

A SZE LEK TÍV- ÉS 
A ZÖLD HUL LA DÉK GYÛJ TÉS RÔL

Tisz telt Nyár egy há zi La ko sok!
sze lek tív hul la dé kok (mû anyag, pap ír és fém cso ma go lá si hul la -
dék), va la mint a zöld hul la dék zsá kos be gyûj té sé nek za var ta lan

mû köd te té se ér de ké ben kér jük, hogy ezen hul la dé ko kat a szol gál ta tó
Ver ti kál Kft. ál tal díj men te sen biz to sí tott emb lé más zsá kok ban szí ves -
ked je nek gyûj te ni és át adás ra ki he lyez ni.

A szol gál ta tó a ki he lye zett zsá kok menny isé gé nek meg fe le lô cse re -
zsá kot biz to sít, ese ten kén ti több let igény ese tén a zsá kok díj men te -
sen át ve he tôk a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

A sze lek tív hul la dék bár mi lyen át tet szô zsák ban is ki he lyez he tô,
más fé lé ben (pl. fe ke te, ame lyi ken ke resz tül nem le het meg áll apí ta ni,
hogy van-e ben ne kom mu ná lis hul la dék) azon ban nem, a szol gál ta tó
azt nem szál lít ja el.

A zöld hul la dék csak a szol gál ta tó emb lé má já val el lá tott ún.
le bom ló zsá kok ban he lyez he tô ki!

A hul la dé kok biz tos el szál lí tá sa ér de ké ben a zsá ko kat a szál lí tás
nap ján 7.00 órá ig szük sé ges ki he lyez ni az in gat lan elé.

Kér jük, szí ves ked je nek a fen ti ek sze rint együtt mû köd ni te le pü lé sünk
hul la dék men te sí té sé ben!

2016. évi sze lek tív hul la dék szál lí tá si rend:
Szep tem ber 13.   Ok tó ber 11.   No vem ber 8.   De cem ber 13.

2016. évi zöld hul la dék szál lí tá si rend: 
Szep tem ber 6., 20.      Ok tó ber 4., 18.     No vem ber 1., 15.

Mi kor tud juk meg ál lí ta ni 
a van da liz must?

osszú évek után is mét lett egy fut ball csa pat, ami
igaz, hogy csak „fé lig” nyár egy há zi – hisz

,
a fut -

ball pá lyát biz to sít juk ne kik, hogy itt tud ja nak edze ni, és
mér kô zé se ket ját sza ni –, min dent meg tet tünk, hogy a
lab da rú gó pá lyát ha lot ta i ból fe lé lesszük, al kal mas sá te -
gyük a meg fe le lô hasz ná lat ra. Nem kis ener gi át és
anya gi for rá so kat kel lett en nek ér de ké ben moz gó sí ta -
ni. Meg lett az ered mé nye, hisz

,
új ra be né pe sült a le lá -

tó és egy re több nyár egy há zi em ber jött el a mér kô zé -
sek re. A ta va lyi Nyár egy há za Fesz ti vál ra ké szült rak lap
pa do kat ki he lyez tük a le lá tó ra, hogy aki ül ve sze ret ne
szur kol ni, az meg te hes se. Saj nos van dál ke zek a pa -
do kat a le lá tó ról fel szag gat ták és le do bál ták…

Ho vá ju tunk így? El kép zel ni sem tu dom, hogy azok
a fel nôt tek vagy gye re kek akik ezt tet ték, mi re lesz nek
még ké pe sek? Azt sem hi szem el, hogy nem volt
szem ta nú, aki ezt a van da liz must lát ta. Bí zom ben ne,
hogy a tisz tes sé ge sen gon dol ko dó eset le ges szem ta -
núk kö zül eset leg va la ki ve szi a bá tor sá got és hasz -
nál ha tó in for má ci ót tud ad ni a ga ráz dák ról. A nyom -
ra ve ze tô nek szí ve sen fe la ján lok 10.000,- Ft-ot, ha
bár mi lyen in for má ci ó val tud szol gál ni. (Ter mé sze te -
sen, a ta nú vé de lem ma xi má lis be tar tá sa mel lett,
hogy az in for má ci ó a dó ne ve ne de rül jön ki.)

MA SZEL LÁSZ LÓ I AL POL GÁR MES TER

A kö zös sé gi együtt élés alap ve tô sza bá -
lya i nak be tar tá sát a köz te rü let-fel -
ügye lô el le nôr zi, de jog sér tés el kö ve -
té se mi att be je len tést bár ki te het.

A be je len tés nek tar tal maz nia kell:

• az el kö ve tés pon tos ide jét és he lyét,
• az el kö ve tô meg ne ve zé sét, vagy an -

nak be a zo no sít ha tó sá gá ra al kal mas lé -
nye ges in for má ci ó kat,

• az el kö ve tett cse lek mény rész le tes le -
írá sát,

• amennyi ben ren del ke zés re áll, bi zo -
nyí té kok il let ve ta núk meg ne ve zé sét,

• a be je len tô szem élyes ada ta it, te le fo -
nos el ér he tô sé gét, elekt ro ni kus le vél -
cí mét.

A ren de let sza bá lya it sér tô 
ma ga tar tá sok kö re kü lö nö sen:

• ál lat tar tá si sza bá lyok meg sze gé se;
• hul la dék ke ze lé si he lyi köz szol gál ta tás

sza bá lya i nak meg sze gé se;

• kör nye zet vé del mi sza bá lyok meg sze -
gé se;

• köz te rü let hasz ná la tá ra vo nat ko zó
sza bá lyok meg sze gé se;

• az ön kor mány zat jel ké pe i nek en ge-
d ély tôl el té rô en vagy kö zös sé get sér tô
mó don tör té nô hasz ná la ta,

• a köz te me tô rend jé re vo nat ko zó sza -
bá lyok meg sze gé se;

• víz szol gál ta tás kor lá to zá sá ra vo nat ko -
zó sza bá lyok meg sze gé se;

A köz te rü let-fel ügye lô – ha sza -
bály sze gést ész lel – az el kö ve tô vel
szem ben öt ve ne zer fo rin tig ter je dô
hely szí ni bír sá got szab hat ki.

Meg ala po zott be je len tés ese tén az el -
já ró ha tó ság az el kö ve tôt vagy mu lasz tó
sze mélyt öte zer fo rint tól szá zöt ve ne zer
fo rin tig ter je dô köz igaz ga tá si bír ság gal
sújt hat ja. A ha tá ro zat ban fog lal tak tel je -
sí té sé nek el ma ra dá sa ese tén vég re haj tá si
el já rás ke re té ben ke rül sor a tel je sí tés ki -
kény sze rí té sé re.
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Tájékoztató a közösségi együttélés alapvetô szabályait
sértô magatartásokról és azok jogkövetkezményeirôl

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
Képviselô-testületének fontosabb döntéseirôl

A
H

2016. jú ni us 28.

A Kép vi se lô-tes tü let

• a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Pi li si
Rend ôr ôr se bûn ügyi, va la mint a
Nyár egy há zi Pol gár ôr és Ön kén tes
Tû zol tó Egye sü let köz biz ton sá gi te vé -
keny sé gé rôl szó ló be szá mo ló kat el fo -
gad ta.

• a ha tó sá gi ál lat or vos Nyár egy há za ál -
lat egész ség ügyi hely ze té rôl szó ló be -
szá mo ló ját, va la mint a fa lu gaz dász
te vé keny sé gé rôl szó ló be szá mo lót el -
fo gad ta.

• dön tött ar ról, hogy 2017. ja nu ár 1-i
hat állyal az ipa rû zé si adó meg fi ze té se
alól men tes sé get biz to sít a há zi or vo -
sok nak, va la mint azon vál lal ko zók -
nak, aki nek/amely nek a he lyi adók ról
szó ló 1990. évi C. tör vény 39. § (1)
be kez dés, il le tô leg a 39/A. § vagy
39/B. § alap ján szá mí tott (vál lal ko zá -
si szin tû) adó alap ja nem ha lad ja meg
a 2,5 mil lió Ft-ot.

• a Nyár egy há zi Te le pü lé si Ér ték tár Bi -
zott ság tag já nak Ge cser Já nos nét és
Vesz teg Ist ván nét meg vá lasz tot ta.

2016. júli us 26.

A Kép vi se lô-tes tü let

• ered mény te len óvo da ve ze tôi pá lyá zat
után meg bíz ta Ko vács né Ma szel An nát
2016. au gusz tus 1. nap já tól 2017. jú -
li us 31. nap já ig ter je dô idô szak ra a
Nyár egy há zi Nap su gár Óvo da in téz -
mény ve ze tôi fel ada ta i nak el lá tá sá val.

• mó do sí tot ta a kö zös sé gi együtt élés
alap ve tô sza bá lya i ról, va la mint ezek el -
mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye i rôl
szó ló 4/2014. (II. 5.) ön kor mány za ti
ren de le tét, mely alap ján 2016. szep -
tem ber 1. nap ját kö ve tô en az el kö ve -
tôk kel szem ben a köz te rü let-fel ügye lô
öte zer tôl öt ve ne zer fo rin tig ter je dô
hely szí ni bír sá got szab hat ki.

• mó do sí tot ta a köz te rü le tek hasz ná la tá -
ról szó ló 9/2000. (X. 3.) ön kor mány -

za ti ren de le tet, mely alap ján 2016.
au gusz tus 1. nap já tól a köz te rü le tek
hasz ná la ti dí ja mó do sult.

• dön tött 27 fm. jár da meg épí té sé hez
szük sé ges anyag biz to sí tá sá ról a meg -
épí tést vál la ló la ko sok ré szé re.

• dön tött ar ról, hogy pá lyá za tot kí ván be -
nyúj ta ni az 1314/2016. (VI. 30.)
Korm. ha tá ro zat ban meg hir de tett Nem -
ze ti Sza bad idôs – Egész ség Sport park
Prog ram alap ján, 2 db sport park ki a la -
kí tá sa ér de ké ben, mely nek hely szí nei:
Far kas Lász ló Sport pá lya és a Fel sô -
nyá regy há zi Sport pá lya.

• a nyár egy há zi könyv tá ri szol gál ta tó hely
könyv tá ro si fel ada ta i nak el lá tá sá val
Ve cse rek Ibo lyát bíz ta meg.

A Kép vi se lô-tes tü let to váb bi dön té sei a mû -
kö dé sét do ku men tá ló jegy zô köny vek ben, a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban, va la mint az Ön -
kor mány zat hon lap ján te kint he tô ek meg.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
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.

(2016. JÚNIUS 1-TÔL JÚLIUS 31-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

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.

Is ten él tes se Önö ket erô ben, 
egész ség ben!

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, bol dog há zas sá got kí vá nunk!

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Rafael Ferenc és Bosnyák Cintia fia
Noel Armandó ................... július 23.

Rafael Pál és Szénási Erzsébet fia
Pál .................................... július 27.

Gra tu lá lunk a szü lôk nek, 
és kö szönt jük a gyer me ke ket! 

Ha sze ret né, hogy új szü lött gyer me ke fo tó ja
meg je len jen a kö vet ke zô szám ban, kér jük
küld je el a ké pet az uj sag@nya regy ha za.hu
e-ma il cím re.

EL HUNY TAK:

Ágoston Ferencné
(sz. Higyisán Velinka)........................ (71)
Lázár József..................................... (67)
Galambos Jánosné
(sz. Czira Julianna) ........................... (91)
Gyöngyösi Károly.............................. (58)
Gondos Györgyné
(sz. Kerepeszki Erzsébet Anna) .......... (72)
Kovács Károly ................................. (54)

Osz to zunk a hoz zá tar to zók gyá szá ban!

Ha nem sze ret né, hogy az Ön vagy csa lád tag ja
ne ve meg je len jen az anya köny vi hí rek kö zött,
kér jük je lez ze el ér he tô sé ge ink va la me lyi kén!

A



z te hát azt je len te né, hogy a jö vô ben
brüssze li bü rok ra ták dön te né nek ar -
ról, hogy hány be ván dor lót te le pít se -

nek Ma gyar or szág ra, az Or szág gyû lés és
a ma gyar ál lam pol gá rok meg kér de zé se
nél kül. Azt, hogy hány be ván dor lót te le pí -
te né nek be, egy kép let alap ján dön te nék
el Brüsszel ben. A be ván dor lás je len le gi
üte mét és a csa lád egye sí té se ket is fi gye -
lem be vé ve min dez öt év le for gá sa alatt
egy sze ged nyi em ber Ma gyar or szág ra te -
le pí té sét is je lent he ti.

A ma gyar kor mány ál lás pont ja sze rint
csak a ma gya rok dönt he tik el, hogy ki vel
sze ret né nek együtt él ni és ki vel nem. Nem
en ged het jük, hogy az or szág jö vô jét meg -
ha tá ro zó dön té sek jo gát ki ve gyék a ma -
gyar em be rek és az Or szág gyû lés ke zé bôl.

A NÉP SZA VA ZÁS ME NE TE:
• A sza va zó he lyi ség ben a vá lasz tó pol gár -

nak iga zol nia kell sze mély azo nos sá gát
(ér vé nyes sze mély azo no sí tó iga zol -
vánnyal, út le vél lel vagy ve ze tôi en ge-
d éllyel), va la mint a lak cí mét vagy sze -
mé lyi azo no sí tó ját.

• A vá lasz tó pol gár a fen ti ek után meg -
kap ja a le bé lyeg zett sza va zó la pot, az
át vé telt alá írás sal iga zol ja.

• Sza vaz ni az „Igen” vagy a „Nem” mel -
let ti kör be írt, két egy más met szô vo -
nal lal (pl. X vagy +) le het.

• Aki a sza va zás nap ján Ma gyar or szá gon,
de a ma gyar or szá gi la kó he lyé tôl el té rô
he lyen kí ván sza vaz ni, át je lent ke zé si
ké rel met nyújt hat be leg ké sôbb a sza -
va zást meg elô zô pén tek 16 órá ig.
A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tô je (vagy is
a jegy zô) fel ve szi a vá lasz tó pol gárt az
érin tett te le pü lés ki je lölt sza va zó kö ré -
nek név jegy zé ké be.

• Aki a sza va zás nap ján kül föl dön sze ret -
ne él ni a vá lasz tó jo gá val, an nak a vá -
lasz tás ki tû zé se után, leg ké sôbb a sza -
va zást meg elô zô nyol ca dik na pon kell
kér nie fel vé te lét a kül kép vi se le ti név -
jegy zék be. A kül föl dön sza va zó, ma -
gyar or szá gi lak cím mel ren del ke zô vá -
lasz tó pol gá rok ki zá ró lag Ma gyar or szág
kül kép vi se le te in sza vaz hat nak, le vél -
ben nem. A kül kép vi se le ti sza va zás hoz
ele gen dô a ma gyar út le vél, ma gyar
sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy ma -

gyar jo go sít vány be mu ta tá sa, lak cím -
kár tyá ra nincs szük ség.

• A fen ti ké rel mek be nyújt ha tók szem -
élye sen (a vá lasz tó pol gár lak cí me sze -
rint il le té kes he lyi vá lasz tá si iro dá ban
vagy a be je len tett tar tóz ko dá si hely
sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro dá ban), le -
vél ben (a vá lasz tó pol gár lak cí me sze -
rint il le té kes he lyi vá lasz tá si iro dá ban,
a www.va lasz tas.hu hon la pon vagy
– ügy fél ka pus re giszt rá ció ese tén – a
www.ma gya ror szag.hu hon la pon.

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.
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Népszavazás a kényszerbetelepítés ellen

E

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓ

Tisz telt Nyár egy há zi La ko sok!

kép vi se lô-tes tü let meg bí zott, hogy
ala kít sam meg a Nyár egy há zi Ér ték -
tár Bi zott sá got, mely nek cél ja, hogy

fel tár juk Nyár egy há za még fel lel he tô ér té ke -
it, és – amennyi re si ke rül vissza men ni a múlt -
ba – a múlt em lé ke it do ku men tu mok kal me -
gö rö kí te ni. A bi zott ság tag ja i nak fel kér tem
Ma ros vá ri Lász ló nét és Rácz La jos nét.

Ala ku ló ülé sün kön meg ha tá roz tuk a bi -
zott ság mun ká já nak fôbb irány el ve it és te rü -
le te it, ame lyek a kö vet ke zôk: ter mé sze ti ér -
té ke ink, te me tô ink, temp lo ma ink, kas té lya -
ink, ta nyás te rü le te ink, te le pü lés ré sze ink,
tár gyi em lé ke ink. A bi zott sá gi ülé sen dön -
töt tünk ar ról is, hogy még két sze mélyt fel -
ké rünk, ve gyen részt a bi zott ság mun ká já ban
– Ge cser Já nos né és Vesz teg Ist ván né csat la -
ko zott hoz zánk.

Kér jük a pol gá rok se gít sé gét, hogy aki
bár mi ér dem le ge set tud köz sé günk rég múlt -
já ról, il let ve a fel so rolt pon tok hoz ja vas la tot
sze ret ne ten ni, az nyu god tan ke res se meg a
bi zott sá gi ta gok bár me lyi két, il let ve en gem.

Hogy mi ért szük sé ges az Ér ték tár?
Azért, hogy ér té ke in ket meg ôriz zük, és

hogy 100 év múl va is tud ják a nyár egy há zi
pol gá rok, hogy mik tör tén tek köz sé günk -
ben. Most saj ná lom csak iga zá ból, hogy
ami kor édes apám me sél te a rég múlt tör té né -
se it, nem je gyez tem fel, és már csak ke vés
do log jut az em lé kek bôl eszem be…

Na gyon szí ve sen el fo ga dunk ré gi fény ké -
pe ket, ami ket le fo tó zá suk után vissza a dunk
tu laj do no sá nak. Kér jük, hogy a fo tók há tul -
já ra ír ják rá ce ru zá val, hogy mit áb rá zol és a
kö rül be lü li dá tu mot.

A kép vi se lô-tes tü let meg bíz ta a Bi zott sá -
got, hogy a Nyár egy há zán fel lel he tô, Pe tô fi

Sán dor út ele jén ta lál ha tó pa go da fa, a Nyáry
Pál Pi he nô park és Sír kert, va la mint a Kasz -
ner Mar git Mú ze um nem ze ti ér té kek Pest
me gyei ér ték tár ba tör té nô fel vé te lé re vo nat -
ko zó ja vas la tot a 114/2013. (IV. 16.) Korm.
ren de let elô írá sa i nak meg fe le lô en küld je
meg Pest me gye Ön kor mány za ta Köz gyû lé -
se el nö ké nek. A fel vé telt szi go rú fel té te lek -
hez kö tik, kü lön bö zô do ku men tu mo kat
kell be sze rez ni, és szak em be rek ja vas la tá ra is
szük ség van – ezt a mun kát is el kezd tük.

Az ed dig össze gyûj tött ada to kat ha ma ro -
san köz zé tesszük köz sé günk hon lap ján, ahol
tá jé koz tat ni fog juk Önö ket az ál ta lunk el -
vég zett mun ká ról.

Se gít sé gü ket elôre is kö szön jük:

MA SZEL LÁSZ LÓ

ÉR TÉK TÁR BI ZOTT SÁG EL NÖ KE

Közterület: a közhasználatra szolgáló min-
den olyan állami vagy önkormányzati tulaj-
donban álló földterület, amelyet az ingatlan-
nyilvántartás ekként tart nyilván, gyakorlat-
ban ez az utakat (ez kiterjed a kerítésig,
telekhatárig), tereket és tartozékait jelenti.

A köz te rü let ren del te té se: a tel kek tér be -
li kap cso la tá nak, meg kö ze lí té sé nek; a kö z-
ú ti és gya lo gos köz le ke dés (út, jár da stb.);
a ki kap cso ló dás, a szó ra ko zás, a sport te vé -
keny ség, a sza bad idô-el töl tés; a fel vo nu lás,

a gyü le ke zés, a kö zös sé gi meg nyil vá nu lás;
szo bor el he lye zé sé nek, em lék hely ki a la kí tá -
sá nak, mû vé sze ti al ko tá sok el he lye zé sé -
nek; a köz mû vek el he lye zé sé nek; zöld fe lü -
le tek ki a la kí tá sá nak biz to sí tá sa.

A köz te rü le tek ren del te tés tôl el té rô
hasz ná la ta en ged ély hez kö tött, és ezért
köz te rü let hasz ná la ti dí jat kell fi zet ni
Nyár egy há za Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
a köz te rü le tek hasz ná la tá ról szó ló 9/2000.
(X.3.) ön kor mány za ti ren de le te alap ján.

Köz te rü let hasz ná lat jel le ge: Dí ja:
A köz te rü let be 10 cm-en túl be nyú ló üz let hom lok zat (por tál), 
ki ra kat szek rény, üz le ti vé dô te tô (elô te tô), er nyô szer ke zet, 400 Ft/m2/év
hir de tô be ren de zés (fény rek lám), cég és cím táb la.
Áru sí tó fül ke, pa vi lon 600 Ft/m2/hó
Pót ko csi, mun ka gép, me zô gaz da sá gi von ta tó 2.000 Ft/hó
Sze mély gép ko csi (10 na pig díj ta lan) 4.000 Ft/év
Te her- és kü lön le ges gép jár mû vek, va la mint ezek von tat má nyai 100 Ft/m2/hó
Ön ál ló hir de tô be ren de zé sek, táb lák 800 Ft/m2/hó
Transz pa ren sek 100 Ft/m2/nap
Épí té si mun ká val kap cso la tos épí tô a nyag- 
és tör me lék tá ro lás, áll vá nyel he lye zés:
10 na pon be lül díj ta lan
30 na pon be lül 100 Ft/m2/hó
6 hó na pig 140 Ft/m2/hó
6 hó na pon túl 200 Ft/m2/hó
Al kal mi és moz gó á ru sí tás: 600 Ft/m2/nap
Ven dég lá tó i pa ri elô kert 600 Ft/m2/hó
Üz le ti szál lí tás vagy ra ko dás al kal má val gön gyö le gek el he lye zé se, áru ki ra ko dás 300 Ft/m2/év
Ki ál lí tás 300 Ft/m2/nap
Al kal mi vá sár 600 Ft/m2/nap
Ren dez vé nyek, a nem be vé te les kul tu rá lis ren dez vé nyek ki vé te lé vel 100 Ft/m2/nap
Köz hasz ná lat ra még át nem adott köz te rü let nek ide ig le nes hasz ná la ta 10 Ft/m2/nap

(A dí jak az áfát tar tal maz zák.)

Ön kor mány za ti szer ve zé sû ki emelt ren dez -
vé nyek ese té ben (pl. Nyár egy há za Fesz ti -
vál) az al kal mi és moz gó á ru sí tás ill. vá sár
jel le gû köz te rü let-hasz ná lat ese tén 1500
Ft/m2/nap díj fi ze ten dô.

Az en ged élyt a köz te rü le tet hasz nál ni
szán dé ko zó nak an nak meg kez dé se elôtt
a Pol gár mes te ri Hi va tal ban be sze rez he tô
nyom tat vá nyon kell kér nie.

6 I   NYÁRFALEVÉL I   2016. AUGUSZTUS

Megalakult a Nyáregyházi Értéktár Bizottság

Tájékoztató a közterületek használatáról

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

A



á jus vé gén a „Ha tár ta la nul!” pá lyá zat si ke ré nek kö szön he tô en a he -
te dik év fo lyam öt na pot töl tött Er dély ben. Ez idô alatt ren ge teg cso -
dá la tos he lyet és tör té nel mi em lé ket lá to gat tunk meg. Ilyen volt

rög tön az el sô na pon a nagy vá ra di ba zi li ka, a Beth len és a Pe tô fi szo bor, vagy
szál lás he lyün kön, To roc kón a Szé kely szik la. Más nap kö vet ke zett a Tor dai-ha -
sa dék és a Tor dai só bá nya, majd az es ti szál lás, a Csík koz má si Tu li pán Pan zió.

Ez után kö vet ke zett a Ma da ras Har gi ta, a
Gyil kos tó és a Bé kás szo ros meg te kin té se.

A tá jak gyö nyö rû ek, a szé kely em be rek
pe dig hi he tet le nül ked ve sek és ven dég sze -
re tô ek. Lá to ga tást tet tünk a test vér is ko -
lánk ban is, a Dr. Bo ga Ala jos Ál ta lá nos
Is ko lá ban, ahol egy egész dé le lôt töt töl töt -
tünk el. Itt jót ját szot tunk az ot ta ni di ák tár -
sa ink kal és a ta ná ra ik kal. Ezt kö vet te Nyer -
ges te tô, majd a Szent An na-tó, az utol só
szál lás he lyen Szo vá tán pe dig a Med ve-tó.
Leg vé gül Ko lozs vá ron meg néz tük a Má -
tyás ki rály em lék mû vet. Az egész ki rán du -
lás cso dá la tos és iga zán ta nul sá gos volt, még
a két osz tályt is kö ze lebb hoz ta egy más hoz. 

Kö szö nöm, hogy ott le het tem.
RIZ MA YER KLA U DIA

Kor mány az Eu ró pai Uni ó val kö -
tött Part ner sé gi Meg áll apo dás ban
cé lul tûz te ki a 18-25 év kö zöt ti

fi a ta lok mun ka nél kül isé gé nek csök ken té -
sét, a fog lal koz ta tá si le he tô sé ge ik bô vü -
lé sét, a vál lal ko zó vá vá lást az in du ló vál -
lal ko zá sok fej lesz té sét szol gá ló in téz ke -
dé sek ré vén.

A prog ram cél ja: a Kö zép-ma gyar or szá -
gi Ré gió te rü le tén új egyé ni vagy mik ro-
vál lal ko zás in dí tá sát ter ve zô, vál lal ko zói
szem lé let tel ren del ke zô, 18-25 év kö-
zöt ti (fel sô fo kú vég zett sé gû pá lya kez dôk
ese tén 25-30 éves) fi a ta lok fel ké szí té se
sa ját vál lal ko zá suk in dí tá sá ra, üz le ti ter -
vük ki a la kí tá sá hoz nyúj tott is me ret és
kész ség fej lesz tés sel, va la mint pénz ügyi
tá mo ga tás sal a jó vá ha gyott üz le ti terv
alap ján in dí tott vál lal ko zá suk in du ló költ -
sé ge i hez.

A prog ra mot az Or szá gos Fog lal koz ta tá -
si Köz hasz nú Nonp ro fit Kft. (to váb bi ak -
ban OFA NKft.) va ló sít ja meg az If jú sá gi
Ga ran cia Prog ram ré sze ként, ami el sô -
sor ban az ál lás ke re sô fi a ta lok vál lal ko zó -
vá vá lá sá hoz kí ván se gít sé get nyúj ta ni.

A prog ram cél cso port ja: a 18-25 év
kö zöt ti, más vál lal ko zás ban több sé gi tu -
laj don nal nem ren del ke zô új mik ro-vál lal -
ko zást in dí ta ni ter ve zô ter mé sze tes sze -
mé lyek. E prog ram min de nek elôtt azo kat
a fi a ta lo kat cé loz za, akik vál lal ko zás in dí -
tá sá hoz öt let tel, re á lis el kép ze lés sel, vál -
lal ko zói at ti tûd del ren del kez nek. Fel té tel,
hogy az egyén az If jú sá gi Ga ran cia
Rend szer re giszt rált al anya le gyen,
te hát olyan fi a tal, aki a prog ram ba tör té -
nô be vo nás kor a me gyei Kor mány hi va tal -
nál, vagy Já rá si Hi va ta lok nál ál lás ke re sô,
vagy olyan fi a tal, aki sem ok ta tás ban
sem kép zés ben nem vesz részt és nem is
dol go zik. A cél cso port ba tar toz nak a fen -
ti e ken túl a fel sô fo kú vég zett ség gel ren -
del ke zô 25-30 év kö zöt ti pá lya kez dô ál -
lás ke re sôk, vagy is az ál lás ke re sôk kö zül
azok a fel sô fo kú vég zett ség gel ren del ke -
zô 30. élet évü ket be nem töl tött fi a ta lok,
akik ta nul má nya ik be fe je zé sét kö ve tô en
mun ka nél kü li el lá tás ra nem sze rez tek jo -
go sult sá got. Az élet ko ri fel té te lek nek a
prog ram ba vo nás kor (kép zés kez de te kor)
kell meg fe lel ni.

A prog ram rész cél jai:
• élet ké pes üz le ti öt let tel ren del ke zô fi a -

ta lok komp lex szol gál ta tás sal tör té nô

tá mo ga tá sa üz le ti ter vük meg va ló sí tá sa
ér de ké ben (ta ná csa dás, kész ség fej -
lesz tés, kép zés, men to rá lás);

• élet- és pi ac ké pes, hosszú tá von is fenn -
tart ha tó vál lal ko zá sok lét re ho zá sá nak
elôse gí té se pénz ügyi tá mo ga tás sal (pi ac -
szer zés, meg tar tás, bô ví tés, há ló za to so -
dás, fenn tart ha tó ság biz to sí tá sa);

• a fenn tart ha tó nö ve ke dést szol gá ló ön -
fog lal koz ta tás erô sí té se, a mun ka hely -
te rem tés elô se gí té se;

• együtt mû kö dés ki a la kí tá sa a ré gi ó ban
mû kö dô és a ré gi ós hat áro kon kí vü li
vál lal ko zá sok kö zött, to váb bá a vál lal -

ko zás fej lesz tést vég zô szer ve ze tek kö -
zött a szi ner gi ák op ti má lis ki hasz ná lá sa
vé gett.

A prog ram ke re té ben ter ve zett fô te vé -
keny sé gek két kom po nens men tén va ló -
sul nak meg:

Az el sô kom po nens ke re té ben ke rül
sor az üz le ti kész ség fej lesz tés ben ta pasz -
talt és meg fe le lô re fe ren ci ák kal ren del ke -
zô szol gál ta tó, kép zô szer ve zet, men to rok
ki vá lasz tá sá ra, a tá mo ga tó hát tér ki ala kí -
tá sá ra és a prog ram tel jes fu ta mi de je
alatt tör té nô fo lya ma tos mû köd te té sé re.

A po ten ci á lis fi a tal vál lal ko zók az el sô
kom po nens ke re té ben nyúj tott kép zé si
prog ra mok tel je sí té sé vel kap hat ják meg a
vál lal ko zá sin dí tás hoz szük sé ges kom pe -
ten ci á kat, meg sze rez he tik az alap ve tô jo -
gi, pénz ügyi, gaz dál ko dá si, mun ka szer ve -
zés sel, gaz dál ko dás sal és irá nyí tás sal kap -
cso la tos is me re te ket, meg is mer he tik a
vál lal ko zá si for mák tí pu sa it, ké pes sé vál -
hat nak elô ké szí te ni ön fog lal koz ta tó vá vagy
vál lal ko zó vá vá lá suk lé pé se it. Az ál ta lá nos
el mé le ti kép zé sek a vál lal ko zá sin dí tást tá -
mo ga tó kész sé gek, kom pe ten ci ák és is -
me re tek el sa já tí tá sát szol gál ják. A ma gas
szín vo na lú kép zés biz to sít ja, hogy az el sô
ki vá lasz tás so rán szûrt je lent ke zôk nagy
ará nya le gyen ké pes tá mo ga tás ban ré sze -
sít he tô üz le ti ter vet el ké szí te ni.

Az egyé nek se gít sé get kér het nek a
pi a ci le he tô sé gek fel ku ta tá sá hoz, a ki vá -
lasz tott te vé keny ség hez szük sé ges kom -
pe ten ci ák, kép zett ség, gya kor la ti fel té te -
lek meg ha tá ro zá sá hoz.

A tá mo ga tó szol gál ta tá so kon ke resz tül
se gít sé get kap nak üz le ti ter vük össze ál lí -
tá sá hoz, il let ve az in dí tá si idô szak ban
ta ná csa dás és men to rá lás ke re té ben
ki emelt se gít sé get kap nak a jog sze rû
mû kö dés hez, az adó tu da tos vál lal ko zói
ma ga tar tás ki a la kí tá sá hoz.

Min dez költ ség ha té kony sá gi és ered -
mé nyes sé gi szem pon tok mi att egya ránt
ki emel ten fon tos. A szol gál ta tás várt
ered mé nye a vál lal ko zás in dí tá sát meg -
ala po zó üz le ti ter vek ki dol go zá sa.

A men to ri tá mo ga tás a prog ram má so -
dik kom po nen sé nek meg va ló su lá si ide je
alatt a vál lal ko zás meg ala pí tá sát kö ve tô
ma xi mum 12 hó na pig biz to sí tott, amely
nem csak ta ná csa dást je lent, ha nem a
fenn tar tá si idô szak ra is ki ter je dô mo ni to -
ring te vé keny sé get, a vál lal ko zók üz le ti
te vé keny sé gé nek nyo mon kö ve té sét,
utó gon do zá sát is.

A má so dik kom po nens ke re té ben az
el fo ga dott üz le ti terv vel ren del ke zô, az el -
sô kom po nens ben nyúj tott kép zé si prog -
ra mo kat ered mé nye sen el vég zô, vál lal -
ko zá su kat meg ala pí tó fi a ta lok leg fel jebb
3 mil lió Ft össze gû, vissza nem té rí -
ten dô tá mo ga tásban ré sze sül het nek
in du ló költ sé ge ik tá mo ga tá sa cél já ból,
10% ön rész mel lett.

A „VÁL LAL KOZZ ITT HON FI A TAL!” 
PROG RAM EL ÉR HE TÔ SÉ GEI:

Or szá gos Fog lal koz ta tá si 
Köz hasz nú Nonp ro fit Kft.

E-ma il: val lal koz zitt hon fi a tal@ofa.hu
Tel.: 06 (1) 555 2900

Le ve le zé si cím: 1301 Bu da pest, Pf.:84
http://www.ofa.hu/val lal kozz-itt hon-fi a tal

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-magyarországi Régióban
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i ke rült ren ge teg ki do bás ra vá ró elekt ro ni kai és ház tar -
tá si gé pet be gyûj te nünk, ami nek ér té ke sí té se a leg ki -
seb bek ja vát szol gál ja, mind az al só si, mind a fel sô si

óvo dá sok já ték kész le tét fog ja bô ví te ni so kunk leg na gyobb
örö mé re. Ezt az össze fo gást re mél jük az el kö vet ke zô évek -
ben több ször meg tud juk majd is mé tel ni!

A ta gó vo dá ban szem élye sen is le ad ha tók egész év ben ezek
az esz kö zök, új ra hasz no sí tás cél já ra.

Na gyon nagy kö szö net a la kos ság nak a fe la ján lá so kért!
Kü lön kö szö ne tet sze ret nénk nyil vá ní ta ni azok nak, akik

részt vet tek a hul la dé kok be gyûj té sé ben, és az óvo dá ba
va ló el szál lí tás ban. Fe ke te Má té, Rácz Ist ván, Pál fi Ist ván,
Tóth Ist ván, Uj la ki Gá bor, Kri zsán Zsolt, Tóth And rás,
He ring Gá bor, Fe ke te Do rottya, Ke me nár Lász ló és azok -
nak is, akik szem élye sen hoz ták el ezen a na pon ezen tár -
gya kat az óvo dá ba!

Az Al só-nyár egy há zán la kó óvo dás szü lôk kö vet ke zô
össze fo gá si ak ci ó já ra 2016. má jus 25-én, a köz pon ti óvo da
gyer mek nap ján ke rült sor. Meg kér tük a szü lô ket és gye re ke i-
ket, hogy hoz za nak ma guk kal 1-2 já té kot, ami vel nem ját -

sza nak már, de még szép ál la pot ban van nak. Eze ket a hely -
szí nen ér té ke sí tet tük, ki mennyit ad ér te ala pon egy be csü -
let kasszá ba, ami nek össze ge az óvo dá nak lett ado má nyoz va.
Ami nem ke rült ér té ke sí tés re, az a cso por tok kö zött szét lett
oszt va! Ezú ton is sze ret nénk meg kö szön ni Kiss Krisz ti ná nak
az ado má nyok gyûj té sét, a vál lal ko zók nak a hoz zá já ru lá so -
kat, Ma szel né Kun Ni ko let tá nak és Kol lár Mó ni ká nak
az egész na pos se gít sé get, a szü lôk nek a sok-sok ado mányt
és Li pót né, Er zsi ke óvo da ve ze tô nek hogy he lyet biz to sí tott
és tá mo ga tott min ket!

SZÜCSY-DÓ SA ÉVA ÉS BÁL INT NÉ KO CSIS KLA U DIA

SZER VE ZÔ SZÜ LÔK

Mi lyen ér zés volt meg kap ni a Ko vács
Ist ván dí jat? Szá mí tot ta tok rá?
Han gyá si Pet ra: Na gyon jó ér zés. Ez egy
na gyon nagy el is me rés! Egy ál ta lán nem
szá mí tot tam rá, tel je sen meg le pett, hogy
én kap tam meg a dí jat.
Mol nár Ágos ton: Ter mé sze te sen jó volt
meg kap ni a dí jat, mert iga zá ból sze ret -
tem vol na.

Na gyon sok mun ká tok van eb ben a
szép ered mény ben?
Han gyá si Pet ra: Nem érez tem mun ká -
nak sem a ta nu lást, sem az azon kí vü li fel -
ada to kat, ami ket szí ve sen tel je sí tet tem.
Mol nár Ágos ton: Igen, mi vel az el sô
négy éve met is jól zár tam, tar ta ni sze re -
tem vol na azt a szin tet, és si ke rült.

Ta ná ra i tok kal, tár sa i tok kal mi lyen kap -
cso la tot ala kí tot ta tok ki a 8 év alatt?
Han gyá si Pet ra: Örü lök, hogy si ke rült jó
kap cso la tot ki ala kí ta ni. Ta ná ra ink na gyon

sok min den ben se gí tet tek és bi za lom mal
for dul hat tunk fe lé jük.
Mol nár Ágos ton: Szö vôd tek sze rin tem
élet re szó ló ba rát sá gok, és a ta ná ra i mat
sem fe lej tem el so ha.

Ho gyan ér té ke li tek az is ko lá ban el -
töl tött idôt?
Han gyá si Pet ra: Hasz nos volt szá mom -
ra, mi vel ren ge teg út mu ta tást kap tam ta -
ná ra im tól.
Mol nár Ágos ton: Sze rin tem hasz nos
volt, kü lö nö sen a ta nó rá kon kí vü li sport,
ze nei és ta nul má nyi ver se nyek, ren dez vé -
nyek.

Mi a leg ked ve sebb em lé ke tek az el -
múlt nyolc év bôl?
Han gyá si Pet ra: Az er dé lyi ki rán du lás,
ami kor nem csak él mé nyek ben gaz da -
god tunk, ha nem a két osz tály is vég re jól
ki jött egy más sal.
Mol nár Ágos ton: A he te dik osz tá lyos er -
dé lyi ki rán du lás min dent fe lül múlt.

Me lyik kö zép is ko lá ban foly tat já tok a
ta nul má nya i to kat szep tem ber tôl?
Han gyá si Pet ra: Ga ra bon ci ás Kom mu -
ni ká ci ós és Üz le ti Szak kö zép is ko la.
Mol nár Ágos ton: A mo no ri Jó zsef At ti la
Gim ná zi um ba fo gok majd jár ni.

Mi ért ép pen ar ra esett a vá lasz tá-
so tok?
Han gyá si Pet ra: A hob bim mal sze ret nék
ko mo lyan fog lal koz ni, ami a fo tó zás. Ke -
vés is ko lá ban van le he tô ség fo tós szak -
mát ta nul ni, és kö zü lük ez tûnt a leg ígé -
re te sebb nek.
Mol nár Ágos ton: Mert nem sze re tek túl
ko rán kel ni, és a csa lá dunk több tag ja is
ott vég zett.

Ha akad egy kis sza bad idô tök, ami -
kor nem kell ta nul ni, mi vel töl ti tek
leg szí ve seb ben?
Han gyá si Pet ra: El sô sor ban pi he nés sel.

Ezen kí vül ol va sok, és ins pi rá ci ót gyûj tök
a ké pe im hez más fo tó sok tól az in ter ne -
ten, és fo tó ki ál lí tá sok ról.
Mol nár Ágos ton: Egé szen rö vi den: spor -
to lás sal és a ba rá tok kal.

Ho gyan kép ze li tek el a jö vô tö ket?
Han gyá si Pet ra: Re mé nyem sze rint
bol dog le szek, mert ahogy Ste ve Jobs,
az App le ve zér igaz ga tó ja mond ta: „Ha
sze re ted a mun kád, so ha nem kell dol -
goz nod!”
Mol nár Ágos ton: ôszin tén meg mon -
dom, hogy ezen még nem gon dol koz tam
el, de az idô mú lá sá val majd ki a la kul.

Kö szö nöm szé pen az in ter jút!

Sok si kert a to vább ta nu lás hoz 
és kí vá nom, hogy a jö vô be li ter ve i tek
va ló ra vál ja nak!

SZ.T.

2016. április 23-án Nyáregyháza
közössége megmutatta, hogy képes az
összefogásra és a segítségnyújtásra!

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.
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Összefogás a Napsugár Óvodáért! KOVÁCS ISTVÁN DÍJ 2016

S

EZ+AZ OKTATÁS NEVELÉS

MOLNÁR ÁGOSTONHANGYÁSI PETRA

CSER KÉ SZET RÔL
(kor ri gá lás)

1120 sz. II. Já nos Pál Cser kész csa pat

ze ret nénk tá jé koz tat ni az ol va só kat, hogy a 2016.
jú ni u si új ság ban meg je le nô cser ké szet rôl szó ló
cikk 2016.04.28-án ke let ke zett, mely óta már tör -

tént egy kö zös meg be szé lés a re for má tus csa pat és
1120-as szá mú II. Já nos Pál Cser kész csa pat kö zött.
Ál lás pon tunk a cser ké szet rôl nem kö ze lí tett, de bé ké -
sen egy más mel lett kí ván juk mû köd tet ni csa pa ta in kat.
El né zést, ha a cikk ben va la kit meg bán tot tunk vagy
rossz fény ben tün tet tünk fel!

A dol gok tisz tá zá sa volt a cé lunk. Mind annyi an em -
be rek va gyunk és va ló szí nû leg, hogy mind két fél va la -
mi ben hi bá zott. El né zést ké rünk a cser ké szet tel kap cso -
la tos bo nyo dal mak mi att, de a cser ké szet hi va ta los mû -
kö dé si fel té te le i nek tá jé koz ta tá sát nem von juk vissza
(cser kész tisz ti ké pe sí té sû pa rancs nok+cser kész szö vet sé -
gi be je len tés=cser kész név hasz ná la ta). Bo csá na tot ké -
rünk, de mi azt hisszük, hogy a hi va ta los cser ké szet
esz kö ze le het an nak, hogy az egy há zak kö zö sen össze -
fog va csi nál ja nak egy nagy dol got a te le pü lés éle té ben.

Re mél jük, hogy a ké sôb bi ek ben si ke res le het az
együtt mû kö dés.

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy cser kész fog lal ko zá sa ink
a nyár fo lya mán szü ne tel nek. Szep tem ber ben új ból
foly tat juk al kal ma in kat.

Önök dön té sé re bíz zuk cser kész csa pa tunk jö vô jét, és
az elô zô szám ban meg je lent cikk mi vol tát! Is ten ál dá sa
le gyen a csa pa tok éle tén!

LI PÓT ZSOLT I CSER KÉSZ

KISS JÓ ZSEF I CSER KÉSZ TISZT, CSA PAT PA RANCS NOK

S



há bo rú után 1946-ban, 47-
ben, 49-ben, 50-ben, 52-ben,
53-ban, 54-ben, 55-ben és 56-

ban össze sen 125-en kon fir mál kod tak
meg a Nyár egy há zi Evan gé li kus Gyü le -
ke zet ben Lup ták Gyu la lel kész fel ké szí -
té sé vel, ve ze té sé vel és ál dá sá val.

A gyö nyö rû ün nep ély reg ge li sze re -
tet ven dég ség gel kez dô dött. Is ten hí vó
sza vá ra, és a mi köz re mû kö dé sünk re so -
kan el jöt tek a rend kí vü li hô ség el len ére.

• Épül a hát só ke rí tés, mellyel gyü le ke ze tünk tel je sen kör be ke rí tet té vá lik.

• A hát só ud var tu ja pót lá sá ért kö szö net il le ti Pol lák Ist vánt, aki ez zel tá mo gat ta
gyü le ke ze tün ket.

• 3 ma dá ro du ke rült ki kö zös sé günk ud va rá ba, hi szen Is ten te remt mé nye i nek
(ál la tok) a se gí té se is ránk bí za tott.

• Meg nyílt gyü le ke ze tünk könyv tá ra, ahol több mint 500 könyv vár ja az 
ér dek lô dô ket. Nyit va tar tás elô re egyez te tett idô pont ban Li pót Zsolt nál a 
06-70-386-2596-os te le fon szá mon vagy a kis li pi92@gma il.com e-ma il cí men.

• Há lás szív vel kö szön jük Nyár egy há za Nagy köz ség Kép vi se lô-tes tü le té nek az
évek so rán nyúj tott ci vil szer ve ze tek nek ki írt pá lyá za ti tá mo ga tá sát, me lyek
kö zös sé gün ket min dig a fej lô dés irá nyá ba vi szik.

• Hi tok ta tónk Ko tyinsz ki né Gaj dos Szil via bra vú ros öt le té nek kö szön he tô en
egy re több ér dek lô dô vel zaj lot tak le a ka rá cso nyi és hús vé ti kéz mû ves ke dé -
se ink a gyü le ke ze ti ter münk ben. Idén és jö vô re is foly tat juk!

• Ub ran ko vics Ve ra di ák ként min den Is ten tisz te le tet kán to ri szol gá la tá val szí ne sí ti.

• A Dél-Pest me gyei Egy ház me gye és az Észa ki Egy ház ke rü let pá lyá zat for má -
já ban tör té nô tá mo ga tá sá nak kö szön he tô en má jus ban el kez dô dött gyü le ke ze ti
ter münk höz a mos dók és a kony ha ki a la kí tá sa. Há la le gyen Is ten nek ér te, aki
lát ja gyü le ke ze tünk ter ve it, és aki még min dig a lé lek szám erô sö dé sé ben hisz!

Kér jük a test vé re ket, ado má nya ik kal tá mo gas sák 
a vi zesb lokk ki ala kí tá sát és a kony ha fel sze re lé sét!

Er re le he tô ség van a temp lom ban ná lam, 
vagy a 65100101-10100565 bank szám la szá mon 
(Nyár egy há zi Evan gé li kus Egy ház) fel tün tet ve 

az ado má nyo zó ne vét és a vi zesb lokk ado mány cí met.

Lel ki fej lô dés
fej lô dés el in dult, most a lel ki fej lô dés -
nek van itt a he lye! Mi har co lunk gyü -

le ke ze tünk meg erô sö dé sé ért, tart son Ön is
ve lünk! Ké rem, néz zünk ma gunk ba jó mé -
lyen! Meg tet tem a kö zös sé gért min dent,
ami tô lem tel lett? Se gí tet tem? Oka va gyok a
gyü le ke zet hely ze té nek? Szá mos kér dést fel -
te het nénk. A lel ki is me re tük a vá la szok kul -
csa. A kb. 260 fôs evan gé li kus ság csak tö re -
dé ke jár el ha von ta temp lom ba. Egy év 12
hó nap! Ön köz tük van? Is ten nek tar to zunk
el szá mo lás sal, nem más nak! A meg bo csá tás
is a ke resz tény ér ték rend alap ja! Az össze fo -
gás ere jé ben rej lik egy gyü le ke zet éle te, de
ah hoz meg kell len nie az alap anyag nak is,
akik majd kész ter mék ké, gyü le ke ze ti alap -
kô vé vál hat nak. A lel ki meg erô sö dés csak
Önö kön mú lik. Ha több gyü le ke ze ti tag
van, ak kor biz to sabb a gyü le ke zet jö vô je is!
A hit ere je éle te ket tud meg vál toz tat ni, és a
jó me der fe lé te rel ni. „A test a lé lek temp -
lo ma” – en ged jék hát a be zár kó zott lel ket
egy kis lel ki táp lá lék hoz!
Ad ja Is ten, hogy fe léb red ve meg ta pasz tal ják
Is ten sze re te tét e gyü le ke ze ten ke resz tül is!
ÉB RE DÉS!

LI PÓT ZSOLT

Meg le pô en sok kon fir mált test vé rünk
jött el hoz zá tar to zó ik kal együtt.

Ün ne pi dísz ben vár ta temp lo munk a
kö zel la kó kat és a tá vol ra ke rül te ket.
Ha che le va Lud mil la halk Bach-ze nét
ját szott, ez alatt fog lal ták el he lyü ket a
ven dé gek és a gyü le ke zet. A meg erô sí -
tés re vá ró test vé rek Sel mec zi La jos Pé -
ter lel ké szünk mö gött so ra koz tak fel,
hosszan vo nul tak át a gyü le ke ze ti ház tól
a temp lo mig. Az aj tó ba ér ve fel hang zott

az evan gé li ku sok him nu sza: Erôs vár a
mi Is te nünk. Az el sô hat pad sor ban az
ün ne pel tek fog lal tak he lyet.

Az éne ke ket és a li tur gi át fal ra ki ve tít -
ve ol vas ta és éne kel te a gyü le ke zet.

A szó szé ki Ige: Pál apos tol nak az efe -
zu si ak hoz írt má so dik le ve le nyol ca dik
ver se volt: „Mert ke gye lem bôl tar tat ta tok
meg hit ál tal, és ez nem tô le tek van, Is ten
aján dé ka ez.”

A pré di ká ci ó ban a Lel kész Úr ki emel -
te: éle tünk alap ja a hit, ál ta la ke gyel met
ka punk Is ten tôl. A hit Is ten re va ló tel jes
rá ha gyat ko zás éle tünk min den nap ján.
A ke gye lem tart meg min ket, ke gye -
lem bôl van üd vös sé günk.

Ige hir de tés után az egy ko ri fo ga da -
lom té tel meg erô sí té sé re ke rült sor. Az
ün nep lô test vé rek az ol tár kö ré áll tak, a
lel kész min den kit ne vén szó lí tott és
min den ki vel ke zet fo gott, majd a fo ga -
da lom té tel el mon dá sá ra szó lí tott fel. Ez -
után ke zét a fe jek re té ve Igé vel ál dot ta
meg a tisz tes kort meg érô vissza tér te ket,
akik Is ten és min den ki elôtt az egy ház
élô tag ja i vá let tek új ra, Is ten új szö vet -
sé get kö tött ve lük.

Ez a fo ga da lom té tel el kö te le zett ség,
ame lyet min den ki nek szem élye sen kell
ko mo lyan ven ni. Szól jon az Ige min -
den ki szá já ból „...mert én ma gam ad tam
sza va mat az Úr nak, és nem von ha tom
vissza!” (Bí rák köny ve 11.35.)

Min de zek után a lel kész ál dás ra emel -
te a ke zét, és el éne kel te a meg erô sí tés
zsol tá rát a Con fir ma-t.

Far kas Fan ni ének kel, Szu da Ti bor
vers sel kö szön töt te az ün nep lô gyü le ke -
ze tet, majd Lup ták Gyu la lel ké szünk re
em lé kez ve éne kel tük el az ál ta la finn
nyelv rôl for dí tott éne ket:

Van még szá mom ra is bo csá nat
Van Jé zu som, Ô az enyém
Az úr va cso ra szent sé gét el ôször az ün -

ne pel tek vet ték ma guk hoz, majd a né -
pes gyü le ke zet, mi köz ben az egy há zi
ze ne hal kan szólt.

Kö szön jük Is ten nek, hogy me gál dot ta
ezt a gyö nyö rû na pot, és, hogy „..sze re -
te te mind örök ké az is ten fé lôk kel van, és
igaz sá ga még az uno kák kal is, azok kal,
akik meg tart ják szö vet sé gét.”

(Zsol tá rok 103. 17-18)

VESZ TEG IST VÁN NÉ I NÁ NÁ SI FE RENC

ú li us el se jé tôl bír sá got szab ki a Nem ze ti Élel mi szer -
lánc-biz ton sá gi Hi va tal (Né bih) a par lag fû vel szennye -
zett föld te rü le tek tu laj do no sa i ra, ill. hasz ná ló i ra, akik

15 ezer tôl 5 mil lió fo rin tig ter je dô bír ság ra is szá mít hat nak, el -
sô sor ban a te rü let nagy sá gá tól füg gô en.

Az el len ôr zést az il le té kes föld hi va tal vég zi, el já rást azon -
ban csak ak kor in dít, ha a gyom nö vény már bim bós, vagy an nál
fej let tebb ál la pot ban van.

Amennyi ben a tu laj do nos a ha tá ro zat kéz hez vé te le után sem
men te sí ti a te rü le tet, a ha tó ság ál tal el vég zett kény szer ka szá -
lás költ sé ge ôt fog ja ter hel ni. A Né bih
ta pasz ta la tai alap ján a tu laj do no sok túl -
nyo mó több sé ge nem vár ja meg a költ -
sé ge sebb ha tó sá gi in téz ke dést, és le ka -
szál ja az érin tett te rü le tet. Akik azon ban
ezt nem te szik meg, bír ság ra szá mít hat -
nak. Az ön ként be nem fi ze tett bír sá got
a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal adó for -
má já ban hajt ja be.

Ma gyar or szá gon – amely egyi ke Eu ró -
pa par lag fû vel leg in kább fer tô zött or szá -

gá nak – a par lag fû sze zon au gusz tus ele jé tôl szep tem ber
vé gé ig tart, de a ha té kony vé de ke zés ér de ké ben ide jé ben fel
kell ké szül ni a gyom men te sí tés re. Mi u tán a par lag fû mag ja
hosszú ide ig élet ké pes, a ter mést ho zó nö vény ki emelt ve szély -
for rás.

Bel te rü le ten – amennyi ben a föld hasz ná ló a par lag fû el le ni
vé de ke zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get – úgy az el len -
ôr zés le foly ta tá sá ra és a köz ér de kû vé de ke zés el ren de lé -
sé re a je len leg ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján a jegy zô jo -
go sult.

2013. jú li us 1-tôl  mû kö dik a Par lag fû Be je len tô Rend -
szer, amit bár ki hasz nál hat, a he lyi la kos ság, a he lyi tár sa dal -

mi szer ve ze tek és a vál lal ko zá sok egy-
a ránt. A be je len tô fe lü le ten tör tént re giszt -
rá ci ót kö ve tô en a be je len tô ott ho ni in ter -
ne te lé rés sel vagy akár mo bil te le fon ról is
meg te he ti a be je len té sét. Ha ez alap ján
az érin tett te rü let bel te rü let re esik, a be je -
len tést a rend szer au to ma ti ku san to váb -
bít ja az il le té kes ön kor mány zat hoz.

A rend szer az aláb bi cí men ér he tô el:
https://pbr.ne bih.gov.hu

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.
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KONFIRMÁCIÓI EMLÉKÜNNEP Gyülekezetünk a fejlôdés útján

ÜGYELJÜNK A PARLAGFÛRE!

A

A

J

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

Július 1-tôl már bírságol a hatóság
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RECEPTTÁR

HOZ ZÁ VA LÓK
• 2 sze let méz dinnye
• 2 sze let sár ga dinnye
• 8 sze let ba con
• só (íz lés sze rint)
• ôrölt fe ke te bors (íz lés sze rint)
• 1 evô ka nál cit rom lé
• olí va o laj
• 4 db sa lá ta le vél
• 1 db men ta (men ta le vél és vi rág)
• 1-2 evô ka nál dió bél
• 3 db fe ke te olí va bo gyó
• 3 db zöld olí va bo gyó (chi li pap ri ká val töl tött)
• 2 sze let kré ker 
• 0,5 dl brandy

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A dinnyé ket fél be, majd 

ne gyed be vá gom, a mag ját
el tá vo lí tom, fel sze le te lem, 
a hé ját le vá gom.

2. A tá nyér ra he lye zem a sa lá ta -
le ve let, meg lo cso lom cit rom -
lé vel és olí va o laj jal.

3. A dinnye sze le te ket be te ke rem
ba con sza lon ná ba, só zom,
bor so zom, grill ser pe nyô ben
ke vés olí va o la jon meg sü töm.

4. Tál alás kor a sa lá ta le ve lek re
he lye zem a dinnye sze le te ket,
meg lo cso lom olí va o laj jal és

brandy vel, szó rok rá dió be let, 
s olí va bo gyó kat.

5. Men ta le vél lel és men ta vi rág gal 
dí szí tem. Ra kok mel lé 2 sze let 
kré kert is.

EL KÉ SZÍ TÉS
1. Egy tál ban ke ver jük össze a chi li port, a

bar na cuk rot,a fok hagy ma port, a vö rös -
hagy ma port és sót. Ez zel a ke ve rék kel
meg szór juk mind két old alát a ka ra jok -
nak. Hagy juk áll ni egy ki csit, hogy a hús
meg szív ja ma gát a fû sze rek kel.

2. Ad dig el ké szít jük az ana nászt. Ve gyük elô
a gril lün ket, ken jük be egy kis olaj jal a
rá csot. Gril lez zük meg az ana nászt és a
ja la pe no pap ri kát, amíg eny hén meg pi rul
(2-3 perc ol da lan ként), majd ve gyük le 
a grill rôl, mi kor el ké szül nek. Egy köz epes
mé re tû tál ban ke ver jük össze a koc ká ra
vá gott ana nászt, a kis sze le tek re vá gott

ja la pe not és a cit rom le vét. Íz lés
sze rint íze sít sük só val.

3. Süs sük meg  a ser tés sze le te ket,
nagy lán gon kö rül be lül 4-5 perc
alatt ol da lan ként. Tál alás kor 
önt sük az ana ná szos sal sát a 
ser tés ka ra jok ra.

süs sük meg mind két ol da lán 
10-12 per cig.

3. Osszuk el a sa lá tát 4 sze mély re, 
a te te jét dí szít sük pa ra di csom mal,
ubor ká val friss re szelt fe ta sajt tal,
majd he lyez zük rá a nyár sa kat. 
A vé gén lo csol juk meg egy kis cit -
rom lé vel, az ön tet tel, amit egy sze -
rû en csak össze kell ke ver nünk.

• 1,5 te ás ka nál fris sen fa csart cit rom lé
• 1 teáskanál friss pet re zse lyem
• 1/8 te ás ka nál szá rí tott ore gá nó
• só és bors íz lés sze rint
• 10 dkg fe ta sajt

EL KÉ SZÍ TÉS
1. Ke ver jük össze a pác hoz zá va ló kat,

majd a csir két leg alább 2-3 órán át
vagy egy éj sza kán át pi hen tes sük
ben ne. Ha a gril le zés hez fa nyár sa kat
hasz ná lunk, ak kor áz tas suk víz be leg -
alább 30 perc re, hogy ne ég je nek el.

2. Ke ver jük össze a meg mo sott zöld sé -
ge ket és sa lá ta össze te vô ket és he -
lyez zük hû tô be, amed dig a hú so kat
süt jük. Ve gyük elô a csir ké ket és
egyen ként tûz zük a nyárs ra, majd

HOZ ZÁ VA LÓK
• 4 ka raj sze let
• 1 evô ka nál chi li por
• 1 evô ka nál bar nacu kor
• 3/4 te ás ka nál fok hagy ma por
• 3/4 te ás ka nál vö rös hagy ma por
• 1/2 te ás ka nál só
Sal sá hoz:
• 3-4 ka ri ka ana nász
• 1 köz epes ja la pe no pap ri ka
• 1 evô ka nál friss cit rom lé
• só íz lés sze rint

HOZ ZÁ VA LÓK
• 80 dkg csir ke mell fi lé
A pá choz:
• 2 evôka nál fris sen fa csart cit rom lé
• 2 teáskanál ore gá nó
• 1 te ás ka nál fok hagy ma, zú zott
• só íz lés sze rint
• fris sen ôrölt fe ke te bors íz lés sze rint
• 2 teáskanál ba zsa li kom
A sa lá tá hoz:
• 1 kí gyó ubor ka, sze le tel ve
• 4-5 koc ká ra vá gott pa ra di csom
• 2 sze le tek re vá gott ka li for ni ai pap ri ka
• 1/4 csé sze olí va bo gyó (op ci o ná lis)
• 1 fej jég sa lá ta
A sa lá ta ön tet hez:
• 1,5 te ás ka nál ecet
• 2 teáskanál olí va o laj

BACONBA TEKERT SÁRGADINNYE GRILLEZVE

CHILIS SERTÉSKARAJ GRILLEZETT ANANÁSSZAL

MEDITERRÁN CSIRKE KEBAB

ELÔ KÉ SZÜ LE TEK, ALAP ANYA GOK:
• El ôször is vá lasszunk gril le zés re al kal -

mas alap anya go kat – ke rül jük a zsí ros
hú so kat, mert könnyen lán got kap hat a
pa rázs, és meg ég az étel. A hús sze le -
tek ne le gye nek túl vé ko nyak, de vas -
ta gok sem! To váb bá füs tölt ter mé kek,
és bi zo nyos saj tok sem al kal ma sak.

• Szá raz hú so kat, mint pl. csir ke mell, szûz -
pe cse nye, csa var juk be sza lon ná val!

• Ha la kat ér de mes nyárs ra húz ni vagy
alu fó li á ba cso ma gol va süt ni, pá rol ni.
(Tipp: az alu fó li á nál egész sé ge sebb a

ba nán le vél, szô lô le vél, ku ko ri ca le vél,

de akár sü tô pa pírt is hasz nál ha tunk!)

• A hú so kat, ha la kat, zöld sé ge ket sü tés
elôtt aján la tos be pá col ni, nem csu pán
az íz mi att, de azért is, mert a pác véd ô-
ré te get ké pez a hú son, így a táp anya -
gok is ben ne ma rad nak, to váb bá pu -
háb bak és szaf to sab bak lesz nek. Azon -
ban ne vi gyük túl zás ba se a pá co lás
ide jét – ma xi mum 2-6 óra hú sok nak,
1 óra ha lak nak, fél óra zöld sé gek nek.

• A pác le gyen egy sze rû – sót ne ad junk
a pá choz, mert ned ves sé get von el, de
ne fe lejt sük el köz vet le nül gril le zés
elôtt meg sóz ni a hú so kat!

• A zöld sé ge ket leg jobb fel da ra bol ni, be -
pá col ni és nyárs ra vagy fa pál ci kák ra
húz ni. Re mek grill zöld sé gek: cuk kí ni,
gom ba, pap ri ka, pad li zsán, édes bur -
go nya, pa ra di csom, ku ko ri ca. Hagy -
mát, fok hagy mát is fel húz ha tunk – eze -
ket ne pu col juk meg, és ne is vág juk
fel, ha nem héj jal te gyük a nyárs ra. Fôz -
zünk meg fé lig né hány krump lit, ku ko -
ri cát és grill sü tôn már csak pá rol ni és
bar ní ta ni kell egy ki csit.

• Gyü möl csö ket is gril lez he tünk – al mát,
kör tét, ba rac kot – majd desszert hez
ôrölt fa héj jal, va ní lia fagy lalt tal, krém -
mel vagy méz zel tá lal juk.

NÉ HÁNY PI KÁNS PÁC:
• Ser tés hús – méz, di jo ni mus tár, bor -

ecet, olí va olaj vagy ba zsa li kom ecet és
tört bors

• Bá rány hús – pap ri ka, fok hagy ma, olí -
va o laj, édes kö mény mag vagy roz ma -
ring, men ta, olí va o laj, fok hagy ma

• Hal – olí va o laj, re szelt cit rom héj, chi li,
fok hagy ma, pet re zse lyem vagy cit rom -
lé, olí va o laj, zöld fû szer

• Rák – thai hal szósz, fok hagy ma, chi li,
men ta, zöld cit rom lé

• Csir ke – méz és mus tár, vagy te ri ya ki
szósz, vagy cit rom, fok hagy ma, olí va o laj

• Mar ha hús – olí va o laj, fok hagy ma,
mus tár vagy oszt ri ga szósz és kí nai 5
fû szer ke ve rék

SÜ TÉS:

• A gril le zés ide je az étel tôl és a gril le zô tí -
pu sá tól függ – lá va kö ves grill sü tôn gyors -
ab ban el ké szül nek az éte lek. Ál ta lá ban
5-10 per cet igé nyel nek a zöld sé gek, gyü -
möl csök, a csir ke mell, ham bur ger, rá kos
és ha las nyár sak – kb. 20 per cig kell süt -
ni a csir ke com bot, mar ha és ser tés sze -
le te ket. Egy egész csir ke sü té si ide je
(gril len vagy nyár son) 50-60 perc.

• Csak ak kor kezd jünk el fa szé nen gril -
lez ni, ha a szén már pa rázs lik – lá va kö -
ves sü tôn is csak ak kor, ami kor ala po -
san fel me le ge dett a grill!

• Ne te gyünk túl sok ételt a rács ra, mert
össze ra gad nak és ne he zeb ben sül nek át.

• Ne süs sünk erôs tûz nél, mert a hús
kül se je meg ég, a köz epe nyers ma rad,
a zöld sé gek pe dig szén né ég nek!

• Aján la tos fe de les grillt (pl. gömbg rillt)
hasz nál ni, mert a sü tés egy sze rûbb és
a hú sok ke vés bé szá rad nak ki.

• El ôször a hú sok egyik old alát süs sük
meg, majd for dít suk meg ak kor, ami kor
a hô tôl ki fe hé re dik.

• Na gyon fon tos, hogy vil lá val ne szur kál -
juk a hú so kat, mert ki fo lyik be lô lük a
hús lé és ki szá rad nak. Csak is grill-la -
pát tal vagy hús sü tô csi pesszel for gas -
suk ôket.

• Sü tés köz ben fo lya ma to san el len ôriz -
zük az éte le ket. Vi gyáz zunk ar ra, hogy
ne süs sük túl a hú so kat, ne le gye nek
kor mo sak, de a leg fon to sabb, hogy
kel lô en át sül je nek (fô leg csir ke és hal -
fé lék!) Ha a hús túl sül, ki szá rad és ke -
mény lesz, a zöld sé gek nek pe dig ke se -
rû lesz az ízük.

• A zöld sé ge ket a fel sô pol con (vagy ala -
cso nyabb hô fo kon) süs sük, amíg grill
csí kok ke let kez nek raj tuk.

• A nyár sa kat ne fe lejt sük el több ször
meg for gat ni!

• A kész éte le ket tisz ta tá nyé rok ra, tál -
cák ra he lyez zük – ne azok ra, ami ken a
pá colt hú sok vol tak!

• Az éte le ket süt het jük al utál cá kon is, így
nem cse peg le a zsír, és az étel sem ra -
gad a rács ra. (Fi gye lem: az alu mí ni um -

ban va ló sü tés, fô zés nem egész sé ges,

he lyet te al kal maz zunk in kább bam busz

tál cá kat és sü tô pa pírt!)

A gril le zés nem a leg egy sze rûbb sü té si
mód szer, de gya kor lat te szi a mes tert, az -
az mi nél töb bet gril le zünk, an nál ta pasz -
tal tab bak és ügye seb bek le szünk!

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.
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3390 Ft
kedvezmény 

20%

1799 Ft
kedvezmény 

25%

3990 Ft
kedvezmény 

20%

990 Ft
kedvezmény 

15%

1390 Ft
kedvezmény 

20%

1990 Ft
kedvezmény 

15%

1390 Ft
kedvezmény 

20%

1590 Ft
kedvezmény 

20%

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!




