


agy köz sé günk idén is
mél tó mó don meg em -
lé ke zett az 1848/49-es

for ra da lom és sza bad ság harc hô -
se i rôl. A mû ve lô dé si ház ban tar -
tott ün ne pi mû sor kez de tén fel -
csen dült nem ze ti imád sá gunk, a
Him nusz.

A Nyug dí jas klub – mint min -
den köz sé gün ket érin tô na gyobb
ün ne pen – is mét meg tisz telt min -
ket mû so rá val, ez után a Nyár egy -
há zi Ha gyo mány ôr zô Sze re tet -
cso port tán cos elô adá sa kö vet ke -
zett. Mé szá ros Sán dor pol gár mes -
ter úr ak tu a li tá sok kal tar kí tott ün -
ne pi be szé dét kö vet te a Nyáry Pál
Ál ta lá nos Is ko la di ák ja i nak mû so -
ra, ami re Ber nu la Ist ván né, Ro zi -
ka né ni ké szí tet te fel a gye re ke ket.

Ha gyo má nya ink hoz hí ven, te le -
pü lé sünk ve ze tôi min den fel lé pô -
nek jel ké pes aján dék kal kö szön -
ték meg a rész vé telt, majd meg -
em lé ke zé sünk zá rá sa ként el hang -
zott a Szó zat.

Ez kö ve tô en az ün nep lôk át vo -
nul tak az is ko la elé Nyáry Pál
mell szob rá hoz, ahol min den ki el -
he lyez het te az em lé ke zés vi rá ga it.

VA JÓCZ JI BA BETT

a gyo má nya ink hoz hí ven idén is kö szön töt tük már ci us -
ban köz sé günk hölgy la kó it. Mé szá ros Sán dor pol gár -
mes ter és Ma szel Lász ló al pol gár mes ter úr a Ko vács

Ist ván Mû ve lô dé si Ház ba el lá to ga tó mint egy 100 ven dé get a
be já rat nál 1-1 cse rép gyö nyö rû Pri mu lá val fo gad ta.

Pol gár mes ter úr a kö szön tô jé ben hang sú lyoz ta, hogy a
Nô nap a nôk iránt ér zett mér he tet len tisz te let és meg be csü -
lés nap ja: „Vé gig kí sé rik éle tün ket. ... Egy szer re kell anyá nak

és há zas társ nak len ni, mel let te dol goz ni, fôz ni, mos ni, ta ka -

rí ta ni, gyer me ket ne vel ni. Nem egy sze rû fel adat. Mi, fér fi ak,

ta lán nem is tud nánk tel je sí te ni. De a nôk igen. Ôk ké pe sek

rá. … Ela nya gi a so dott vi lá gunk ban a nôk azok, akik ér zé ki -

sé gük kel meg mu tat ják, hogy mik is az iga zán fon tos dol gok az

élet ben. Üde sé gük kel, fris ses sé gük kel a ne he zebb na po kon is

át len dí tik sa ját ma gu kat és kör nye ze tü ket is. ... Ôk visz nek

színt a min den na pok egy han gú sá gá ba, és ôk te rem tik meg az

ott hon me le gét.”

A be szé det kö ve tô en a bú gó han gú Pál Dé nes va rá zsolt fer -
ge te ges han gu la tú mû sort a te rem fa lai kö zé. A je len lé vôk ön -
fe led ten tap sol tak és éne kel ték az elô adó is mert da la it. Ezt kö -
ve tô en sü te ménnyel, üdí tô vel és bor ral kí nál tuk ven dé ge in ket,
majd be szél ge tést kö ve tô en az es tet film ve tí tés sel zár tuk.

T.GY.
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A nyáregyházi hölgyeket köszöntöttük

H

KÖZÖSSÉGI ÉLETKÖZÖSSÉGI ÉLET

MÁRCIUS 15.

A Fabula Bábszínház 2017. május 8-án 14.00 órai kezdettel
bábelôadást tart a Községi Könyvtárban óvodásoknak és kisiskolásoknak.

Az elôadás címe: VUK
Az elôadás ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

VECSEREK IBOLYA I KÖNYVTÁROS

Nônapi köszöntô és ünnepség

Az ünnepség végén közösen énekeltük el a Szózatot

Jelenet a diákok ünnepi elõadásából

Virággal fogadtuk hölgy vendégeinket Jó hangulatban telt a délután

Mészáros Sándor 
polgármester beszéde 
március 15-én

Pál Dénes dalokkal  
köszöntötte a 
résztvevõket

A forradalom hôseire emlékeztünk



Az idejében 
felismert melldaganat 

gyógyítható!

A korai felismerés eszköze 
a mammográfiás szûrôvizsgálat.

A Nyáregyházán lakó 45-65 éves 
nôk, akik utolsó mammográfiás 

vizsgálata óta eltelt két év,
meghívólevelet kapnak, amin 

szerepel, hogy mikor várják ôket a

Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

Telefon: +36 28 507-126)

vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szûrôvizsgálaton!

A szûrôvizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Fôváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Fôosztály
Telefon: +36 (1) 465-3823

A lehetôség adott! Éljen vele!

EL ADÓ
ÉPÍ TÉ SI TEL KEK
Nyár egy há za Nagy köz ség Ön -
kor mány za ta el adás ra kí nál ja sa -
ját tu laj do ná ban lé vô 810 nm-es
Má tyás ki rály úti épí té si tel ke it.

Az in gat la nok csa lá di há zas öve -
zet ben, asz fal tos, össz köz mû ves
ut cá ban lé vô, 18 mé ter ut caf ront -
tal és 45 mé ter hosszal ren del ke -
zô te rü le tek. Ide á lis gyer me kes
csa lá dok nak, az óvo da és az
is ko la is könnyen meg kö ze lít -
he tô. Ér dek lôd ni szem élye sen
a Nyár egy há zi Pol gár mes te ri
Hi va tal ban, vagy te le fo non a
06 (29) 690-180-as szá mon, mun -
ka i dô ben le het.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK:

70 éve sek: 
Csipes Imréné
(sz. Dilingens Mária) ............. február 8.
Juhász Gáborné (sz. Nagy 

Zsuzsánna Mária) ............... február 13.
Szegedi András Lajos ......... február 14.
Soós Erzsébet
(sz. Marosy Erzsébet) .......... február 28.
Noveczki Bálintné
(sz. Krahulcsán Zsuzsanna) .. március 1.

75 évesek:
Micsinai Istvánné
(sz. Bágyinszki Mária) ......... február 19.
Forró Józsefné
(sz. Galambos Ilona) .......... március 20.
Strazsazsár György ............ március 20.

80 évesek:
Gengeliczki Jánosné
(sz. Tomicsek Zsuzsanna) .... február 18.
Szalay Zoltán Józsefné
(sz. Tóth Márta) ................. február 27.
Lehoczki Sándor ................. március 5.
Országh Józsefné
(sz. Tönkô Mária) .............. március 16.

85 évesek:
Csoma Károlyné
(sz. Ruszinkó Etelka) ............ február 6.
Tatai Bálintné
(sz. Fodor Eszter) ............... február 21.
Gyarmati Józsefné 
(sz. Gnáp Veronika).............. március 3.

91 éves:
Kravecz Mihályné
(sz. Pallaga Margit) ............ március 10.

92 éves:
Pál Sándorné
(sz. Lénárt Róza) ................ február 23.

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

HÁZASSÁGOT KÖT TEK:

Kosiba Lajos 
és Varga Andrea ................... február 3.
Szigetvári János 
és Tatai Brigitta .................. február 24.
Kenderes Norbert 
és Szônyi Szilvia .................. március 9.

Hosszú, bol dog há zas sá got kí vá nunk!

(2017. FEBRUÁR 1-TÔL 2017. MÁRCIUS 31-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Harkai Gergô és Kása Edina fia
Kornél ............................. február 1.

Aradvári Zsolt és Csetneki Rita leánya
Luca ................................ február 7.

Pásztor János és Orosz Laura leánya
Melánia Alexa................ február 10.

Nagy Zoltán és Bálint Marietta leánya
Zoé ............................... február 23.

Móré Gergô és Kemenár Mária leánya
Mia................................ február 25.

Bogdán Sólyom és 
Kasza Orsolya Viktória fia

György.......................... március 23.

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:

Pataki Lászlóné
(sz. Bessenyei Mária) ..................... (55)
Hugyecz Pál .................................. (82)
Maródi Ferenc József...................... (68)
Bernula Istvánné
(sz. Záhonyi Terézia) ..................... (84)
Kosztyu Lászlóné
(sz. Szemerédi Zita) ....................... (54)

KIADJA: 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

MEGJELENIK: kéthavonta, 
1400 példányban 

FELELÔS SZERKESZTÔ: 
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZÔSZERKESZTÔ: 
Princz Mihály 

CÍMLAP: 
Református, Evangélikus templom

Fotó: Rab László

KAPCSOLAT: 
ujsag@nyaregyhaza.hu 

NYOMDA: Mátyus Bt., 
2370 Dabas, Tavasz u. 7.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 
ISSN 2062-946X
ISSN 2062-9478

Nagy Zoé

Móré Mia

Kohány Lászlóné
(sz. Lusták Eszter) ........................ (61)
Szilágyi Istvánné
(sz. Kaldenekker Erzsébet).............. (85)
Svetz István................................... (77)
Kovács Jánosné
(sz. Kalmár Mária) ......................... (81)
Sitkei László Gyôzô......................... (67)
Polgár-Fehér Istvánné
(sz. Dósa Piroska) .......................... (58)
Lénárth Ferenc .............................. (65)
Nôger István József ....................... (77)
Szabó Lászlóné
(sz. Kalmár Mária) ......................... (62)
Galambos István ........................... (79)
Nagy Istvánné
(sz. Garai Anikó) ............................ (58)
Szekeres Józsefné
(sz. Gecser Zsuzsanna) ................. (68)
Krizsán Mihályné
(sz. Ruszinkó Julianna) .................. (82)

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!

NYÁREGYHÁZA 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
FONTOSABB, LAKOSSÁGOT 

ÉRINTÔ DÖNTÉSEI
2017. feb ru ár 21.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött a Nyár egy há zi Nap su gár Óvo dá -
ban „Öko O vi Fa lu” lét re ho zá sá nak el vi
tá mo ga tá sá ról.

• el fo gad ta a 2016-ban tá mo ga tott ci vil
szer ve ze tek, egye sü le tek és egy há zak
el szá mo lá sát a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ról.

• dön tött a sza bad idôs rend ôr-jár ôr szol -
gá lat 2017. már ci us 1-tôl 2018. már -
ci us 31-ig ter je dô idô szak ra vo nat ko zó
fenn tar tá sá ról.

• dön tött ar ról, hogy a Nyáry Pál Ál ta lá nos
Is ko la va la mennyi ta nu ló já nak fü zet cso -
ma got biz to sít egy sze ri tá mo ga tás ként
a szep tem be ri is ko la kez dés hez.

• dön tött té rí té ses vé dô ol tá sok tá mo ga -
tá sá ról.

• el fo gad ta a 2017. év költ ség ve té sé rôl
szó ló ren de le tét.

• dön tött ar ról, hogy a Nyár egy há zi Nap -
su gár Óvo dá ba já ró gyer me kek kor sze -
rû, szín vo na las ne ve lé sé nek tá mo ga tá -
sa, egész sé ges élet mód ja, a ter mé -
szet sze re te té re ne ve lés, az egész sé -
ges óvo dai kör nye zet meg te rem té se,
fenn tar tá sa, a gyer me ki ta pasz ta lat -
szer zést se gí tô anya gok, esz kö zök, já -
té kok, köny vek be szer zé se, va la mint
ki rán du lá sok, gyer me kek nek szó ló elô -
adá sok szer ve zé se, és az Öko O vi Fa lu
fenn tar tá sa ér de ké ben ala pít ványt kí-
ván lét re hoz ni.

2017. március 28.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a Pi li si Rend ôr ôrs és a Kör ze -
ti Meg bí zott te vé keny sé gé rôl szó ló be -
szá mo lót.

• a ci vil szer ve ze tek ál tal be a dott ér vé nyes
pá lyá za tok alap ján – a ren del ke zés re ál -
ló ke ret összeg 200 ezer fo rint tal tör té nô
meg eme lé sé vel – a pá lyá zó kat az aláb bi
tá mo ga tás ban ré sze sí tet te:
Két Szív Római
Ka to li kus Plé bá nia ......... 400.000,- Ft

Ma gyar Vö rös ke reszt 
Nyár egy há zi Szer ve ze te .. 200.000,- Ft
MTTSZ Nyáry Pál 
Lö vészk lub .................... 250.000,- Ft
Nyár egy há zi Evan gé li kus 
Le ány egy ház köz ség ........ 400.000,- Ft
Nyár egy há zi Ha gyo mány ôr zô 
Sze re tet cso port ............. 200.000,- Ft
Nyár egy há zi Pol gár ôr és Ön kén tes 
Tû zol tó Egye sü let .......... 850.000,- Ft
Nyá ri Ke resz tyén 
If jú sá gi Ala pít vány .......... 300.000,- Ft
Nyáry Pál Nyug dí jas Klub 
Egye sü let ...................... 200.000,- Ft

• A Fel sô nyá regy há zi Ma já lis szer ve zé sét
300.000,- Ft összeg gel tá mo gat ta.

• a fenn tar tá sá ban mû kö dô óvo dá ban a
2011. évi CXC. tör vény 83.§ (2) be kez -
dé se alap ján a 2017/2018. ne ve lé si
év re az óvo dai be i rat ko zás idô pont ját
az aláb bi idô pon tok ban ha tá roz za meg:

2017. áp ri lis 24. (hét fô): 8.00-17.00 óra
2017. áp ri lis 25. (kedd): 8.00-17.00 óra

Pót be í ra tás: 2017. má jus 8. (hét fô):
8.00-16.00 óra

• dön tött ar ról, hogy pá lyá za tot kí ván be -
nyúj ta ni az Ön kor mány za ti fel ada tel lá -
tást szol gá ló fej lesz té sek tá mo ga tá sa,
va la mint a Köz ét kez te tés fej lesz té sé re
irá nyu ló pá lyá za ti ki írás ra.

• te kint ve, hogy a kö zség ben mû kö dô
óvo da ve ze tô jé nek meg bí za tá sa 2017.
jú li us 31. nap já val meg szû nik, dön tött
az óvo da ve ze tôi pá lyá zat ki írá sá ról.

2017. március 30.

A Kép vi se lô-tes tü let

• rend kí vü li ön kor mány za ti tá mo ga tás
igény lé sé re vo nat ko zó pá lyá zat be nyúj -
tá sá ról dön tött.

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



a a men tes ség re jo go sult adó-
 a lany adó a la nyi sá ga és adó kö -
te le zett sé ge az adó év ben több

sze mély gép ko csi után is fenn áll, ak kor
a men tes ség ki zá ró lag egy, a leg ki sebb
tel je sít mé nyû sze mély gép ko csi után
jár. 2017. ja nu ár 1-tôl a men tes ség re
jo go sul tak kö re ki bô vült az egyéb fo -
gya té kos ság gal élô sze mé lyek kel (pl.:
au tis ta, lá tás-, hal lás sé rült). To váb bi
vál to zás, hogy a sú lyos moz gás kor lá -
to zott vagy egyéb fo gya té kos ság gal
élô sze mélyt rend sze re sen szál lí tó –
ve le kö zös ház tar tás ban élô kö ze li
hoz zá tar to zó – adó a lany a men tes ség -
re ak kor is jo go sult tá vá lik, ha a sú -
lyos moz gás kor lá to zott, egyéb fo gya -

té kos ság gal élô sze mély nem áll cse -
lek vô ké pes sé get kor lá to zó gond nok -
ság alatt és nem kis ko rú.

A Gjt. al kal ma zá sá ban sú lyos moz -
gás kor lá to zott, egyéb fo gya té kos ság -
gal élô sze mély az, aki a sú lyos moz -

gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si
ked vez mé nye i rôl szó ló 102/2011.
(VI.29.) Korm. ren de let 2016. áp ri lis
1-jén ha tá lyos 2. § a.) pont ja sze rint
sú lyos moz gás kor lá to zott nak vagy 2.
§ h.) pont ja sze rint egyéb fo gya té kos -
ság gal élô nek mi nô sül, és ezt a tényt
az ott meg ha tá ro zott szak vé le mény,
szak ha tó sá gi ál lás fog la lás, iga zo lás,
ha tó sá gi ha tá ro zat má so la tá val iga -
zol ja.

A gép jár mû adó men tes ség igény be -
vé te lé hez szük sé ges – sza kér tôi szerv
ál tal ki ál lí tott – iga zo lást és a be val lá -
si nyom tat ványt Nyár egy há za Nagy -
köz ség Ön kor mány za tá nak Adó ha tó -
ság hoz nyújt hat ják be (a nyom tat vány
köz sé günk hon lap já ról le tölt he tô). Bô -
vebb fel vi lá go sí tást ügy fél fog adá si
idô ben szem élye sen a Nyár egy há zi
Pol gár mes te ri Hi va tal 5-ös szá mú iro -
dá já ban vagy a +36 (29) 690-183-as te le -
fon szá mon kér het.

NYÁR EGY HÁ ZI POL GÁR MES TE RI

HI VA TAL ADÓ CSO PORT

ÚJ RA HASZ NO SÍT HA TÓ 
HUL LA DÉ KOK GYÛJ TÉ SE

Ön nek csak annyit kell ten nie, hogy az
el szál lí tás nap ján reg gel 6.00 órá ig át -
tet szô mû anyag zsák ban, vagy kö te gel -
ve ki he lye zi az in gat la na elé a kö vet ke -
zô el kü lö ní tet ten gyûj tött anya go kat:
• Ás vány vi zes, üdí tôs, PET, egyéb fla -

ko nok

Por tál az ön kor mány za ti ASP Köz -
pont ügy in té zés re szol gá ló hon lap -
ja, me lyet a Ma gyar Ál lam kincs tár

mû köd tet. A Por tál az ASP Köz pon tot igény -
be ve vô ön kor mány za tok ter mé sze tes és
jo gi sze mély ügy fe lei szá má ra biz to sít le he -
tô sé get az ön kor mány zat nál elekt ro ni ku san
el ér he tô szol gál ta tá sok igény be vé te lé re.
Az Ön kor mány za ti Hi va ta li Por tál hasz ná la -
tá nak fel té te le, hogy az adó zó vagy az adó -
zó kép vi se lô je/meg ha tal ma zott ja Ügy fél -
ka pu azo no sí tó val ren del kez zen.

Elekt ro ni kus ügy in té zé si szol gál ta -
tás ként igény be ve he tô az adó egyen -
leg le kér de zés

Az ügy fél le kér he ti az adott te le pü lés hez
tar to zó he lyi adó egyen le gét. Az egyen leg

le kér de zé sé hez a fel hasz ná ló nak má sod -
la gos azo no sí tó ként az Ügy fél ka pus azo -

no sí tás után meg kell ad nia az adó azo no -
sí tó je lét vagy adó szá mát is. Azo no sí tás
után a fel hasz ná ló le kér dez he ti az adott
te le pü lé sen be lül szem élyes egyen le gét,
vagy azon (ter mé sze tes vagy jo gi) sze mé -
lyek egyen le gét, aki ket – mint kép vi se le ti
jog gal fel ru há zott sze mély ként – össze ren -
de lé si nyi lat ko zat ban ké rel me zett az ön -
kor mány zat nál. Ha a le kér de zett adó zó nak
a ki vá lasz tott ön kor mány zat nál lé te zik
adó egyen le ge, a Por tál PDF do ku men -
tum ként meg je le ní ti a fel hasz ná ló szá má -
ra a ki vá lasz tott ön kor mány zat nál nyil ván -
tar tott sa ját vagy kép vi selt adó zó he lyi
adó egyen le gét. A do ku men tum le tölt he -
tô, ki nyom tat ha tó.

Re giszt rá ció, a szol gál ta tás igény -
be vé te le

A Por tál bár ki szá má ra el ér he tô. Az azo -
no sí tás Ügy fél ka pu se gít sé gé vel tör té nik.
A re giszt rá ció so rán ügyel ni kell az ada tok
kar ak ter pon tos rög zí té sé re, mi vel a si ke -
res re giszt rá ci ó hoz el en ged he tet len az
Ügy fél ka pu nyi tás so rán me ga dott
ada tok kal va ló egye zés. Az el sô bel -
épés kor lét re jön az ASP elekt ro ni kus ügy -
fél szem élyes fi ók, amely ben sze mély re
sza bott be ál lí tá sok és ada tok ad ha tók
meg. Az ügy fe lek nek ki kell vá lasz ta ni uk,
hogy me lyik te le pü lé sen sze ret né nek
ügyet in téz ni, adó egyen le get le kér dez ni.

A re giszt rá ci ót kö ve tô en a vál lal ko zók
és cé gek ese té ben to váb bi te en dô,
hogy a kép vi se le ti, il let ve meg ha tal ma -
zot ti stá tuszt iga zo ló nyom tat ványt egy
ere de ti pél dány ban a Nyár egy há zi Pol -
gár mes te ri Hi va tal ré szé re szem élye sen
vagy pos tai úton el jut tas sák.

A nyom tat vá nyok az ön kor mány zat
hon lap já ról (www.nya regy ha za.hu) le tölt -

he tô ek, il let ve szem élye sen is igé nyel he -
tô ek a Pol gár mes te ri Hi va tal ban:
• A köny ve lô, könyv vizs gá ló, más ügy in -

té zés re meg ha tal ma zott szá má ra ál -
lan dó meg ha tal ma zás elekt ro ni kus
ügy in té zés hez nyom tat vány;

• Kép vi se lô be je len té se elekt ro ni kus
ügy in té zés hez nyom tat vány, ha az
egyé ni vál lal ko zó vagy a gaz da sá gi tár -
sas ág kép vi se lô je sa ját ma ga sze ret ne
az e- ügy in té zés ben részt ven ni.

A fo lyó szám la le kér de zés re a nyom tat -
vá nyok be ér ke zé se és fel dol go zá sa után
nyí lik le he tô ség a gaz da sá gi sze rep lôk
kép vi se lôi, meg ha tal ma zott jai szá má ra.

Si ker te len re giszt rá ció vagy fo lyó szám -
la le ké rés ese tén kér jen se gít sé get az
ado@nya regy ha za.hu e-ma il cí men
vagy a +36 (29) 690-183-mas te le fon -
szá mon.

NYÁR EGY HÁ ZI POL GÁR MES TE RI

HI VA TAL ADÓ CSO PORT

• Tisz ta cso ma go ló fó li ák, fém- és alu -
do bo zok (sö rös, üdí tô, kon zer ves)

• Pap ír (új ság és kar ton kö te gel ve is
jó), il let ve a kom bi nált cso ma go ló -
a nya gok (pl. te jes és gyü möl csös,
Tet ra-Pack)

FON TOS: Kér jük, hogy a cso ma go lá -
si hul la dék kö zé NE he lyez zen üve -
get! Min dig gon dol jon ar ra, hogy
min den hul la dé kunk kal em be rek
dol goz nak. Le he tô ség sze rint az új ra -
hasz no sít ha tó anya gok tisz tán, la pos -
ra haj to gat va/ta pos va ke rül je nek a
gyûj tô zsák ba.

Szál lí tá si idô pon tok:
Ha von ta egy szer, péntekenként (04.28, 
05.26, 06.30, 07.28, 08.25, 09.29, 10.27, 
11.24, 12.29)

KOMP OSZ TÁL HA TÓ 
HUL LA DÉ KOK GYÛJ TÉ SE

A le vá gott fü vet és egyéb lágy szá rú
nö vé nye ket Tár sa sá gunk le bom ló
zsák ban, il let ve ma xi mum 70 cm
hosszú, és 50 cm át mé rô jû kö te gek ben
össze köt ve szál lít ja el az in gat lan elôl.
FON TOS: Kér jük, a komp osz tál ha tó
hul la dé kot úgy he lyez ze ki, hogy az a
köz te rü le tet ne szennyez ze! A zsák -
ban ki he lye zett zöld hul la dék kö zé
ház tar tá si hul la dék NEM ke rül het.

Szál lí tá si idô pon tok:
Ha von ta két szer, hét fôn (04.24, 05.08
és 22, 06.12 és 26, 07.10 és 24, 08.07 és
21, 09.04 és 18, 10.02 és 16, 11.06 és 20,
12.04)

ÜVEG HUL LA DÉ KOK GYÛJ TÉ SE

Az üveg hul la dék el kü lö ní tett gyûj té se
Nyár egy há zán az Egész ség ház mö göt ti
üveg gyûj tô pon ton, mû anyag kon té -
ner be tör té nô el he lye zés sel le het sé ges.

HÁZ HOZ ME NÔ 
LOM TA LA NÍ TÁS

Tár sa sá gunk elô re egyez te tett idô -
pont ban vég zi a ház tar tás ban ke let ke -
zett lom (fel es le ges sé vált hasz ná la ti
tár gyak, esz kö zök, bú to rok) el szál lí tá -
sát. A nagy mé re tû lom (pl. bú tor) ki -
vé te lé vel – a ki sebb mé re tû anya gok a
ha té ko nyabb el szál lí tás és szét szó ró -
dás meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben –
ki zá ró lag be zsá kol va, kö te gel ve ke -
rül nek el szál lí tás ra!

Nem tar toz nak a lom ta la ní tás kö ré be,
így nem ke rül nek el szál lí tás ra az alább
fel so rol tak:
• gally, sa lak, trá gya, szal ma, egyéb

nö vé nyi- és ál la ti hul la dék, épí té si-,
bon tá si hul la dék, egyéb me zô gaz da -
sá gi-, ipa ri hul la dé kok;

• elekt ro mos, elekt ro ni kai ké szü lé kek
(pl. TV-ké szü lék, hû tô gép, stb.);

• vesz élyes hul la dé kok, gu mi ab roncs,
ak ku mu lá tor, fes té kes do boz, fá radt
olaj, kát rány szár ma zé kok, pa la, stb.;

• he ti hul la dék szál lí tás kö ré be tar to zó
ház tar tá si, va la mint gaz dál ko dói-
vál lal ko zói te vé keny ség bôl szár ma zó
hul la dé kok.

A díj men tes el szál lí tás fel té te le, hogy a
köz szol gál ta tás ba be kap csolt in gat lan -
hasz ná ló nak ne le gyen díj hát ra lé ka.
Kér jük, hogy lom ta la ní tá si igé nyét a
me ga dott ré gi ós el ér he tô ség egyi kén je -
lez ze a köz szol gál ta tó fe lé. Te le fo ná -
lás kor kér jük, szí ves ked jen elô ké szí -
te ni Fel hasz ná ló azo no sí tó ját!
FON TOS: A lom ta la ní tás kö ré be tar -
to zó hul la dé ko kat az elô re le egyez -
te tett idô pont ban, reg gel 6.00 órá ig
ké szít sék ki az in gat lan elé! A lom ta -
la ní tás nem kon té ner ben tör té nik!

To váb bi in for má ció:
Dél-Pes ti ré gió: +36 (24) 535-535; 
szal li tas@ku nep szolg.hu
Köz pont: +36 (22) 576-070; 
pen zugy@ver ti kalrt.hu
Hon lap: www.ver ti kalzrt.hu
E-ma il: in fo@ver ti kalrt.hu

A 2016. évben hatályos gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
(Gjt.) 5. § f.) pontja alapján mentes az adó alól a súlyos mozgáskorláto-
zott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvôképességet
korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott
nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élô
szülô – ideértve a nevelô, mostoha- vagy örökbefogadó szülôt is – egy
darab, 100 kW teljesítményt el nem érô, nem személytaxiként üzemelô
személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig.

A Vertikál Zrt. az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is térítésmentesen
végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyûjtést. Az ingatlan tulaj-
donosnak lehetôsége van az újrahasznosítható, illetve a komposztálható
hulladék elszállíttatására az elôre meghirdetett szállítási napokon.
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Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek
gépjármûadó mentességének változásairól

Szelektív hulladékszállítás és lomtalanítás

H

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2015. július 1-jén csatla-
kozott az önkormányzati ASP rendszerhez. Ez lehetővé teszi az adózók
számára, hogy adóegyenlegüket elektronikus úton is lekérhessék 
az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül. A lekérdező felület a
https://ohp.asp.lgov.hu weboldalon keresztül érhető el.

ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS ELEKTRONIKUS ÚTON

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



á zi gyer me kor vo sunk kal és vé dô nônk kel tör tént
elô ze tes egyez te té sek alap ján a kép vi se lô-tes tü let

úgy dön tött, hogy 2017. ja nu ár 1. nap já tól kez dô dô en a
nyár egy há zi 0-6 éves gyer me kek szü le i nek a bá rány him -
lô és a me nin go coc cus A C W135 Y el le ni be ol tá sa ér de -
ké ben az ol tó a nya gok árá nak 50%-át meg té rí ti.

A tá mo ga tást az is mét lô ol tás ban – e te kin tett ben ide -
ért ve a me nin go coc cus C ol tás is mét lé sét is – ré sze sü lô,
14 év alat ti gyer me kek ré szé re is biz to sít juk.

A ked vez mény a gyer mek or vos ál tal ki ál lí tott utal -
vánnyal a he lyi, Dió fa sor úti Kulcs Pa ti ká ban ve he tô
igény be a gyógy szer tár ral kö tött együtt mû kö dé si meg -
áll apo dás alap ján.

Bí zunk ben ne, hogy dön té sünk a vé dô ol tá sok be ada tá -
sá ra ösz tö nö zi a szü lô ket, és hogy az ol tó a nya gok árá nak
50%-os meg té rí té sé vel könnyí te ni tu dunk ter he i ken.

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

H

Kérjük Önöket,
hogy lehetôségükhöz mérten támogassák 

a Nyáregyházi Napsugár Óvodát a 
Szülôk a Gyermekekért Alapítványon keresztül!

Az alapítvány számlaszáma: 
65100101-10111527

ô is ko lás éve im alatt ab ban a sze -
ren csés hely zet ben vol tam, hogy Dr.
Ko lozs váry Ju dit ta nít vá nya le het -

tem. A Ta nár nô elô adá sai min dig nagy él -
ményt nyúj tot tak szá mom ra, de nem
csak a fô is ko lán, ha nem még azt kö ve tô -
en is elô adá so kon, ren dez vé nye ken. Na -
gyon sok hasz nos ta ná csot kap tam a
gyer mek ne ve lés te rén, me lyet nem csak
mint pe da gó gus, ha nem mint gya kor ló
szü lô is tud tam al kal maz ni. A ve ze tô kép -
zô ben az óvo da ve ze tés lé lek ta ni is me re -
te it sa já tít hat tam el a ta nár nô órá in. Elô -
adá sai min dig ér de ke sek, el ra ga dó ak vol -
tak, me lye ket gya kor la ti pél dák kal tett
szí ne seb bé. Bí zom ben ne, hogy azt az él -
ményt, me lyet a Ta nár nô elô adá sai je len -
tet tek szá mom ra, si ke rült a je len lé vôk kel
is meg osz ta ni.

2011. évi CCIX tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 58/2013.(II.27.)
Korm. ren de let 63.§ 2. pont ja ki mond ja, hogy a fel hasz -

ná ló ál tal fel hasz nált nem ví zi köz mû bôl szár ma zó víz meny-
ny isé gé nek – amennyi ben a fel hasz nált víz a köz üze mi szenny -
víz há ló zat ba ke rül – mé ré sé re a fel hasz ná ló nak hi te les
fo gyasz tás mé rôt kell fel sze rel ni, szer zô dés kö té si kö te lem
mel lett. (Te hát, ha a fúrt kút ból nem csak a ker tet lo csol ja, ha -
nem pl. tisz tál ko dás ra, mo sás ra is hasz nál ja a vi zet.)

A ví zel lá tó rend szer re sze re len dô mé rôt úgy kell be épí te ni, hogy
csak azt a vi zet mér je, amely tény le ge sen az ut cai csa tor -
na há ló zat ba ke rül (az ön tö zés hez hasz nált vi zet ne mér je).

Amennyi ben Ön ren del ke zik há zi ví zel lá tó be ren de zés sel (fúrt
kút tal), de az eb bôl ki ter melt víz nem ke rül a köz csa tor na há ló -
za tá ba, ak kor Ön nek nincs te en dô je.

A víz mé rô el he lye zé sé vel és tí pu sá val kap cso la to san 
rész le tes szak mai ta ná csot kap hat a DA KÖV mun ka tár sa i tól 

a +36 (29) 412-372 te le fon szá mon vagy az 
ugy fel szolg.da kov mo nor@gma il.com e-ma il cí men.

n kor mány za tunk 2016-ban pá lyá za tot
nyúj tott be a Kö zép- és Ke let-eu ró pai Tör -

té ne lem és Tár sa da lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít -
vány ál tal meg hir de tett, „Az el sô vi lág há bo rú

tör té nel mi em lé ke it ôr zô em lék mû vek rend be -

té te le, re no vá lá sa, hely re ál lí tá sa” c. pá lyá za ti
fel hí vás ra a Dó zsa György út mel let ti Hô sök te rén ál ló I. vi lág há -
bo rús em lék mû fel újí tá sá ra, kör nye ze té nek meg újí tá sá ra.

A Tá mo ga tó dön té se alap ján ön kor mány za tunk 1.500.000 Ft
tá mo ga tást nyert el, mely nek nagy ré szét a meg lé vô em lék mû
hely re ál lí tá sá ra, a hi ány zó ne vek pót lá sá ra for dít juk. Az em lék mû
kö rül tér kö ve zés ké szül, örök mé cse sek, pa dok ke rül nek el he lye -
zés re, és áram vé te li le he tô ség is ki a la kí tás ra ke rül.
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50%-os támogatás
védôoltásokhoz

vo dánk ban egy ma ga ne mé ben egye dü lál ló pro jek tet kí -
vá nunk meg va ló sí ta ni szin tén cé lo ri en tált össze fo gás sal.
Ma gyar or szá gon el sô ként Nyár egy há zán, az óvo da ud va -

rán fog meg épül ni az ÖkO vi Fa lu, mely egy mi ni a tûr vi lág a gyer -
me kek nek utak kal, há zi kók kal és a mé re tük nek meg fe le lô elek-
t ro mos kis au tók kal. Az utak mel lett jel zô táb lák te szik le he tô vé,
hogy gya ko rol ni tud ják a he lyes köz le ke dés sza bá lya it. Ami ben
kü lön le ges, hogy min den új ra hasz no sí tott anyag ból fog ké szül -
ni. A gyer me kek az ÖkO vi Fa lu ban játsz va ta nul ják meg a kör nye -
zet vé de lem és a fenn tart ha tó ság alap ja it. Úgy gon dol juk, hogy
már óvo dás kor ban el kell kez de ni a kör nye zet tu da tos szem lé -
let meg ala po zá sát, a ter mé szet tisz te le tét és az ál la tok sze re te -
tét. A sze lek tív hul la dék gyûj tés, az ener gia ta ka ré kos ság, az ivó -
víz ér té ke, a le ve gô tisz ta sá ga le gyen szá muk ra a leg fon to sabb,
jö vônk me gó vá sa ér de ké ben.

Az ovi fa lu át adá sát 2017. au gusz tus 28-ára ter vez tük, mely re
szá mos hí res sé get is meg hí vunk, akik kép vi se lik pro jek tün ket.

Ed di gi tá mo ga tó ink: Nyár egy há za Nagy köz ség Ön kor mány za -

ta, a MOL Zrt., a Gre en Ta xi, a Tes la Teszt ve ze tés, a Sylrock és

a Ma gán ZOO Fel sô la jos. Amennyi ben úgy gon dol ják, hogy fel -
kel tet te ér dek lô dé sü ket kez de mé nye zé sünk, le he tô ség van ar -
ra, hogy tá mo gas sa nak ben nün ket. Meg te he tik a Nyár egy há zi
Nap su gár Óvo da szám lá já ra átu ta lás sal, vagy csek ken tör té nô
be fi ze tés sel, me lyet a tit kár sá gon le het kér ni.

Az óvo da szám la szá ma: 

65100101-11362348
A köz le mény be le gye nek szí ve sek be ír ni 

a ne vü ket és a cí mü ket.

A pro jekt rôl rész le tes in for má ci ót a www.oko vi.hu we bol -
da lun kon ol vas hat nak, va la mint meg te kint he tik Fa ce bo ok
ol da lun kat a https://www.fa ce bo ok.com/oko vi fa lu cí men.

Tá mo ga tá su kat elô re is kö szön jük, együtt mû kö dé sük kel ha tal -
mas ér té ket tud nánk te rem te ni.

KO VÁCS NÉ MA SZEL AN NA I ÓVO DA VE ZE TÔ

EZ + AZ EZ + AZ

Ó
ÖkOviFalu

Ez a ren dez vény azon ban nem jö he tett
vol na lét re az óvo da dol go zó i nak se gít sé -
ge nél kül. A meg hí vók szét kül dé se, az
aján dé kok el ké szí té se, az elô ké szü le tek,
majd a ren dez vény za var ta lan le bo nyo lí -
tá sa a dol go zók át gon dolt, min den rész -
let re ki ter je dô, össze han golt mun ká já ról
ad ta nú bi zony sá got, me lyet na gyon szé -
pen kö szö nök.

Azon kí vül kö szö nöm min den tá mo ga -
tónk nak a se gít sé get: a ter met, a han go -
sí tást, a sü tést, a bü fét és a tom bo la tár -
gya kat!

KO VÁCS NÉ MA SZEL AN NA

ÓVO DA VE ZE TÔ

Kedves Olvasók!
2017. március 9-én abban 
a megtiszteltetésben volt

részünk, hogy köreinkben
köszönthettük Dr. Kolozsváry

Judit szakpszichológust, 
az Eötvös Lóránd

Tudományegyetem és
Tanítóképzô Fôiskola 

docensét, aki Kovács István
Mûvelôdési Házban tartott 

rendezvényünk elôadója volt.F

Ö

A

Teltházas elôadás a mûvelôdési házban

Tájékoztató vízmérô 
felszerelésérôl

VILÁGHÁBORÚS 
EMLÉKMÛ FELÚJÍTÁSA



a va la ki nek van a csa lád já ban is ko lá ba ké szü lô gyer -
mek, pon to san tud ja, mi lyen iz gal mas, új él mé nyek kel
te li idô szak kö szönt a kis is ko lás ra, és ve le együtt köz -

vet len kör nye ze té re egya ránt. A sze re tett óvó né ni tôl, da dus
né ni tôl el vál va, a „gond ta lan” óvo dai éve ket ma ga mö gött
hagy va be le csöp pen egy új vi lág ba, ahol szá má ra még is me -
ret len fel nôt tek új sza bá lyo kat tá maszt va igye kez nek te rel ge ti
ôt a „tu dás vá rá nak” ter me i ben…

Ne künk szü lôk nek, pe da gó gu sok nak ott van a le he tô ség a ke -
zünk ben, hogy a ránk bí zott kis (le en dô) el sô sök nek meg -
könnyít sük ezt a szép, de még is – ma gunk kö zött vall juk be –
ne héz idô sza kot.

HO GYAN?

Szü lô ként úgy, hogy min dig áll junk mel let te, bá to rít suk és tá -
mo gas suk ôt! Me sél jünk ne ki ar ról, hogy bár kö te les sé gei is
lesz nek az is ko lá ban, de mennyi ér de kes és új do log fog ve le
tör tén ni!

Pe da gó gus ként pe dig tö re ked ni kell ar ra, hogy az egy nyár alatt
óvo dás ból is ko lás sá „érett” kis gyer mek a le he tô leg gör dü lé ke -
nyeb ben tud jon be il lesz ked ni az is ko lás min den na pok ba.

tol sók va gyunk a vi lág 30 or szá ga kö zül az ott ho ni
kassza ke ze lés ben. De még a szü lôk is ta nít ha tók –
vé lik a ha zánk ban 2017 már ci us ban im már 3. al -

ka lom mal meg ren de zen dô Pénz7 szer ve zôi, akik az ed di -
gi évek alatt is szá mos pél dát lát tak ar ra, hogy a gye re -
kek nek tar tott, pénz ügyek ke ze lé sé vel fog lal ko zó órák
nyo mán a csa lá dok ban is té ma lett a pénz be osz tá sa, a
fe le lôs ter ve zés. A Pénz7 ed di gi si ke re i nek nyo mán a mi
kis is ko lánk is csat la ko zott a 6. oszt állyal a kez de mé nye -
zés hez. A 2017-es év pénz ügyi té má ja a ban ko lás volt.

A kor sze rû pénz ke ze lés sel kap cso lat ban már a gye re kek -
nek is ren ge teg in for má ci ó juk van, amit nem árt so ha
bô ví te ni, rend sze rez ni. Ez tör tént meg az is ko lánk ban
már ci us 10-én egy vi dám han gu la tú ta ní tá si órán. A gye -
re kek és én is na gyonél vez tem, re mél jük jö vô re is le he -
tô sé günk lesz csat la koz ni a prog ram so ro zat hoz!

DAN CSÓ JÓ ZSEF

nyu kák és fi a tal nagy ma -
mák idén is él tek ez zel
a le he tô ség gel, és el -

hoz ták a ki csi ket, aki ket a zord
idô já rás mi att a cso port szo -
bák ba in vi tál tunk. El ôször a
ka bá tot sem akar ták le ven ni,
de ké sôbb fel bá to rod tak, lát va
az óvo dá sok ön fe ledt já té kát,
ôk is be kap cso lód tak, s igye -
kez tek sok fé le já ték szert ki pró -
bál ni. Mind a négy cso port ba
be kuk kan tot tak, majd a tor na -

ter met, mos dó kat is meg te kin tet ték. Úgy lát tuk, hogy az el sô
be nyo más kel le mes volt a csöpp sé gek, va la mint kí sé rô ik szá -
má ra is. Sze re te tet tel vár juk ôket szep tem ber ben!

KO VÁCS NÉ MA SZEL AN NA I ÓVO DA VE ZE TÔ

Évek óta ha gyo mány már, hogy a le en dô el sôs ta ní tó né nik
meg lá to gat ják az óvo dá ban a gye re ke ket, elô se gít ve ez zel a
szem élye sebb kö tô dést. Ez az idei év ben is így tör tént, azon -
ban ku ri ó zum ként a ta ní tó né ni (jó ma gam) mel lett egy ta ní tó
bá csi (Var ga At ti la) ér ke zett az óvo dá ba. Eze ken a dél elôt tö -
kön be pil lan tást nyer het tünk az óvo dai élet be, meg fi gyel het -
tük a gye re ke ket kü lön bö zô te vé keny sé ge ik so rán (spon tán
já ték, kéz mû ves ke dés, komp lex fog lal ko zás). Az óvo da pe da -
gó gu sok, daj kák min dig nagy sze re tet tel fo gad tak min ket, és
még na gyobb sze re tet tel, sza kér te lem mel mu tat ták be az is -
ko lá ba ké szü lô gye re ke ket. Igye kez tünk mi is ez alatt a röp ke
idô alatt meg is mer ked ni ve lük. Be szél get tünk, ját szot tunk,
éne kel tünk…

Né hány nap múl va pe dig már mi vár tuk ôket az „is ko la-csi -
pe ge tôn”… Jó ér zés volt vi szont lát ni az óvo dá ból már is me -
rôs gyer me kar co kat és szü le i ket, aho gyan iz ga tot tan néz tek
kör be a ha tal mas épü let ben. A két nap alatt íze lí tôt kap hat -
tak az ér dek lô dôk az in téz mé nyünk ben fo lyó ze ne is ko lás va -
la mint rajz kép zés bôl, majd a nyelv tan árok ve ze té sé vel egy
rend kí vül lát vá nyos és in te rak tív an gol fog lal ko zá son ve het -
tek részt. A tor na te rem ben Dó ri né ni ve ze té sé vel több fé le
spor tot és sport szert is ki pró bál hat tak a gye re kek, vagy csak
egy sze rû en fut ká roz hat tak egy jó na gyot. Ez alatt mi At ti la

bá csi val két tan te rem ben hús vét ra
ké szül ve kéz mû ves ked tünk a hoz -
zánk be té rôk kel.

A kü lön bö zô te vé keny sé gek so ra kö -
zött pe dig be szél get tünk, is mer ked -
tünk a gye re kek kel és szü le ik kel egya -
ránt. Egy kis fiú pe dig mi u tán el bú csú -
zott, meg je gyez te: „Sok kal jobb ez az

is ko la, mint gon dol tam!”

Bí zom ab ban, hogy ez a gon do lat több
kis gye rek ben is meg fo gal ma zó dott,
szí ve mé lyé ig ha tolt, és szep tem ber
el se jén, ami kor majd meg szó lal az el -
sô be csen ge tés, büsz kén ar ra gon dol:
„De jó, hogy már is ko lás va gyok!!!”

HA RASZ TI-KA LO CSAI FRU ZSI NA I TA NÍ TÓ

A Kedves Olvasók között talán akadnak

olyanok, akik nem találkoztak még ezzel 

a kifejezéssel. Azonban ha olvasgatják,

ízlelgetik, hamar ráérezhetnek annak 

jelentésére, arra a mögöttes tartalomra,

amely immár több éve hivatott hidat

képezni óvoda és iskola között.

Kedves eseménynek számít óvodánkban,
amikor OVINYITOGATÓ alkalmával fogadni
tudjuk leendő óvodásainkat. 
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hang ver seny cél ja volt, hogy kü lön bö zô ko rok mes -
te re it és mû ve it nép sze rû sít sük a hang sze rek nyúj -
tot ta le he tô sé gek kel.

Igye kez tünk nö ven dé ke ink nek pél dát mu tat ni, ho gyan
kell úr rá len ni a fel lé pés so rán ki a la ku ló „lám pa láz” fel ett,
va la mint ho gyan ala kít sunk ki meg hitt és nyu gal mas lég -
kört az elô adás alatt.

Örö münk re szol gált, hogy sok ta nít vá nyunk, ba rá tunk és
is me rô sünk jött el és lel ke sen fo gad ta hang ver se nyün ket, is -
mer te meg tu dá sun kat és mun kán kat.

Úgy érez zük, hogy a kon cert se gí tett ab ban, hogy kö ze -
lebb ke rül jünk ta nu ló ink hoz és szü le ik hez. Bí zunk ab ban,
hogy ered mé nyes mun kánk ha tá sá ra, szí ve sen je lent kez nek
új ta nu lók ze ne is ko lánk ba.

A kon cer ten fel lé pô tan árok vol tak: Szik lai Kin ga (fu vo la-
fu ru lya), Kont ró né Csu kás Ri ta (zon go ra), Stég ner Ta más
(trom bi ta-fu ru lya), Zsó tér Gab ri el la (csel ló).

Kö szö ne tet mon dunk is ko lánk ve ze tô sé gé nek, hogy tá mo -
gat tak ben nün ket a kon cert szer ve zé sé ben.

ZSÓ TÉR GAB RI EL LA I SZOL FÉZS TA NÁR

je lent ke zés fel té te le volt, hogy
a di ák ren del kez zen alap -
szin tû el sô se gély nyúj tó tu -

dás sal és le he tô leg le gyen tag ja az
if jú sá gi vö rös ke reszt nek, mind két
hét vé gén ve gyen részt a kép zé se ken,
és hogy szí nész ked ni tu dó, ne vet ve ta -
nu ló, vi dám ter mé sze tû di ák le gyen.

A Bal eset Imi tá tor kép zés két hét vé gét is
fe lö lelt, már ci us 18-19-én és 25-26-án
volt, négy nap ból állt. Nagy öröm mel vet -
tünk részt az imi tá tor kép zé sen, ami tel je -
sen in gye nes volt.

A ta nu lók az el sô há rom na pon:
– bal eset szi mu lá ci ót,
– bal ese ti for ga tó köny ví rást,
– sé rü lé sek el ké szí té sét,
– sé rü lé sek élet sze rû el ját szá sát 

ta nul ták meg.
A ne gye dik na pon vizs gát tet tek, ami

egy for ga tó köny ví rás, smin ke lés és bal -
ese ti szi tu á ció el ját szá sá ból állt.

A kép zé sen részt ve vôk él mé nyei:
• Az áp ri li si el sô se gély nyúj tá si ver seny re

ké szü lünk osz tály tár sa im mal. Pár he te

adó dott egy nagy sze rû le he tô ség, hogy

el mé le ti tu dá sun kat gya ra pít suk a gya -

kor lat ban is.

• Élet ben elô for du ló, hét köz na pi bal -

ese ti hely ze tek el ját szá sát ta -

nul hat tuk meg.

• A kép zés elôt ti na pok ban az iz -

ga lom az utol só pil la na tig tar -

tott, mert kér dé ses volt, hogy is

ju tunk el hét vé gén Bu da pest re.

• Vé gül tö meg köz le ke dés sel egyé-

ni leg kel lett meg ol da nunk az

oda ju tást. Azt sem bán tuk, hogy

na gyon ko rán el kel lett in dul -

nunk ott hon ról, vál lal tuk a ko -

rán ke lést és a ke vés al vást. Így

sem vol tunk fá rad tak a vá ra ko -

zás iz gal mai mi att.

• Az ele jén ki csit fe szeng tünk az

új élet hely ze tek ben, de az ott

Gra tu lá lunk a Zrí nyi Ilo na ma te ma ti ka ver -
seny min den részt ve vô jé nek:
Ben kô Csa nád Bo tond, Kom játhy Kál mán
Se bô, Ke menc zei Ba lázs, Tóth Gá bor, He -
ring Gá bor, Soly mo si Mar tin, Szi tó Bál int,
Kom játhy Li li An na, Mo hel la Ta más, Micz -
kó Pat rí cia, Ben kô Áron Le ven te, Dan csó
Na din, Pál fi Vi vi en Ce cí lia, Soly mo si Má -
tyás, Czi ra Mi hály, Bo dó Bar ba ra, Ocz tos
Vi rág, Szu da Ti bor Szil vesz ter.
Kom játhy Li li An na 4. a osz tá lyos ta nu -
lónk a ver seny Dél-Pest me gyei for du ló ján
a kö zel 300 ver seny zô kö zül 19. he lye zést
ért el. Ez zel a szép ered ménnyel részt ve -
het tünk az ün nep élyes díj ki osz tón, ahol az

el sô 20 he lye zet tet ok le vél lel és könyv vel
díj az ták. A Nyár egy há zi Nyáry Pál Ál ta lá nos
Is ko la ne ve, olyan na gyobb vá ro sok mel -
lett hang zott el, mint Ecser, Mag lód, Érd,
Ceg léd, stb. Büsz kék va gyunk Rád, Li li!

Na gyon ügye sek vol tak és nagy ér dek lô -
dés kí sér te az al só-ta go za tos há zi ma -
te ma ti ka ver senyt.
He lye zé sek:
1. osz tály: I. Dra gán Cson gor Kris tóf; II.
Vis nyei No é mi; III. He tei Ju dit
2. osz tály: I. Ben kô Csa nád, Kom játhy
Kál mán; II. Fisch li Han na; III. Dely Sza -
bolcs Gá bor

3. osz tály: I. He ring Gá bor; II. Lekk Re -
ná tó Ró meó; III. Má té No el
4. osz tály: I. Erôs Ta más; II. Kob lencz
Kris tóf; III. Me lik Nó ra, Micz kó Pat rí cia

Is ko lánk ta nu lói kö zül Ba já ri Bri git ta ta ní tó -
nô ve ze té sé vel az Ül lôi Ár pád Fe je de lem Ál -
ta lá nos Is ko la ál tal ren de zett „Ta va szi szél
vi zet áraszt” te rü le ti nép da lé nek lé si
ver se nyen vet tek részt 5. és 6. osz tá lyo -
sok. A ver se nyen Mesz jár Mó ni ka ezüst
mi nô sí tést ka pott, Pá lin kás Lí via arany
mi nô sí tést ért el, az Öh ler Bar ba ra és
Mesz jár Mó ni ka ének egy üt tes pe dig ki -
emelt arany mi nô sí tést ka pott. Gra tu lá lunk!

lé vô Vö rös ke resz tes ön kén te -

sek, akik fog lal koz tak ve -

lünk, ha mar át se gí tet tek

min ket a kez de ti ne héz sé -

ge ken.

• Sok dol got kel lett rö vid idô

alatt meg ta nul ni, de sze ren csé -

re gya ko rol hat tunk ele get. A su li mel -

lett ez ne héz volt, mert az órák ra és a

vizs gá ra is ké szül ni kel lett. Jó han gu lat

volt a fel ké szí tô órá kon. Sok élet sze rû

hely zet be hoz tak min ket. Együtt kel lett

mû köd nünk tel je sen is me ret len fi a ta -

lok kal, ami fu ra volt az ele jén. Olyan

em be rek kel kel lett ki a bál ni, akik re nem

is ha rag szunk!

• Meg ta nul tuk, hogy kell el ját sza ni a kü -

lön bö zô sé rü lé se ket, hogy fáj dal ma ink

van nak, ami kor nin cse nek is. Pont úgy,

hogy ne ne ves sünk köz ben, még ha a

töb bi ek ne vet tet nek is!

• El sa já tí tot tuk a kü lön bö zô faj ta se bek,

sé rü lé sek élet sze rû el ké szí té sét.

• Meg ta nul tunk es ni és el ját sza ni, hogy

esz mé let le nek va gyunk, mi kor pe dig

sem mi ba junk. Is me rô sö ket sze rez tünk

a me gyé bôl, az ok ta tók pe dig na gyon

já té ko san és gyor san csa pa tot csi nál -

tak a részt ve vôk bôl.

• Jó volt az osz tály tár sa im mal ilyen kü -

lön le ges kö zös él mé nye ket sze rez ni.

Kö szön jük min den ki nek:
Sze ret nénk az ok ta tó ink nak, Dá vid Kit ti -
nek és So haj da Pe ti nek meg kö szön ni az
él mé nye ket, és hogy me gis mer tet tek
min ket az ön kén tes mun ka örö me i vel.

Ger zse nyi Ist ván nak, a me gyei igaz ga -
tó nak, ami ért a szer ve zet sa ját so fôr jét és
a sa ját kis bu szu kat hasz nál hat tuk a má -
so dik na pon.

A Nyár egy há zi Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko -
la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la ve ze tô sé -
gé nek, hogy tá mo gat tak min ket.

Nyár egy há za Nagy köz ség Ön kor mány -
za tá nak az in gye nes kis busz hasz ná la tért
és a szál lí tá sért Ke me nár La ci bá csi nak,
aki a sza bad ide jé ben ve zet te a jár mû vet.

Va la mint kö szö ne tün ket fe jez zük ki
szü le ink nek, kü lö nö sen Kör möczy Haj nal -
ká nak, aki a ka lan dos ha za ju tá sunk ban
se gí tett ne künk.

Kö szön jük, hogy bíz tak ben nünk, hogy
ké pe sek va gyunk er re a meg mé ret te tés re.

Vé gül, de nem utol só sor -
ban fel ké szí tô ok ta tónk nak,
Ná ná si né Koncz Ág nes nek,
hogy át ad ta el sô se gély tu -
dá sát, lel ki leg is tá mo ga -
tott, és ve lünk volt.

Si ke res vizs gát tet tünk és
meg is mer het tük az ön kén -
tes mun ka örö me it.

2017. február 21-én a Nyáregyházi Nyáry Pál
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola zeneiskolai tagozata koncertet tartott.
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Tanári koncert VÖRÖSKERESZTES HÍREK

VERSENYEK, EREDMÉNYEK

A

EZ + AZ KÖZÖSSÉGI ÉLET

A

A Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola 6. osztályos tanulóinak 7 fôs csapata 
(Bencs Tamara, Hegedûs Klaudia Vivien, Horváth István, 
Malata Dorina Kinga, Pálinkás Lívia, Rizmayer Lea, Silman
Laura) képviselte iskolánkat a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei szervezetének baleset imitátori képzésén, Újbudán.



misszió ma ga Jé zus Krisz tus
ke re sô sze re te te. Ô azért jött,
hogy sen ki se vesszen el az

Ô ki csi nyei kö zül. Szá má ra az em be ri
lé lek drá ga kincs, azért hagy ta el a
menny tisz ta sá gát, és jött le er re a sö tét,
tö vi ses föld re, hogy meg ta lál ja a kin -
cset, az em bert.

Mi u tán fel ment a menny be, a hí vô
em ber fel ada ta lett a misszió, amely
min dig fe lül rôl jö vô kez de mé nye zés,
az Úr tól jö vô el hí vás, kül de tés. Meg ke -
res ni, Jé zus hoz ve zet ni!

A misszió na pi meg hí vón az az ige
áll: „Íme nyi tott aj tót ad tam eléd.” A tel jes
mon dat így egé szül ki: „amit sen ki sem
zár hat be.” (Jel. 3.8)

Jé zus min den ki szá má ra aj tót nyit,
be fo gad és meg vál toz tat ja az em ber
éle tét. Olyan ez, mint nyá res tén, mi kor
hosszú út után tér ha za az em ber, meg -
nyug szik ahogy messzi rôl meg lát ja a
nyi tott aj tón át ott ho na fé nyét. Jé zus
a vi lág vi lá gos sá ga.

A misszi ói nap meg hí vott ven dé ge
Lup ták György lel kész, es pe res, püs -
pök he lyet tes, Lup ták Gyu la egy ko ri
lel ké szünk fia, Gyô ri Pé ter Ben já min a
Dél-Pest me gyei egy ház me gye es pe re -
se, és Mé szá ros Sán dor Nyár egy há za
pol gár mes te re.

A szó szé ki szol gá la tot Lup ták György
vé gez te, mon da ni va ló ját er re a lép csô re
épí tet te fel: ag go da lom, re mény ség, bi -
za lom. A kö zép sô lép csô fok azért volt
ki emelt ezen a na pon, mert ez a nap az
egy há zi esz ten dô utol só elôt ti va sár -
nap ja, re mény ség va sár nap ja. Lup ták
György pré di ká ci ó já ban el mond ta:
olyan kor ban élünk, mi kor re mény -
vesz tet tek az em be rek (Hi ro si ma, Na -
ga sza ki, mig rán sá ra dat, stb.), s ezek
után azt él jük meg, hogy te he tet le nek

va gyunk. Nincs be le szó lá sunk a dol -
gok me ne té be. Szal ma szál re mény be
ka pasz ko dunk – a re mény hal meg
utol já ra, vagy va la hogy majd csak lesz.

A re ményt a sze re tô Is ten ad ja. Ez a
gyü le ke zet meggyö tört hely zet ben van,
te le van ag go da lom mal, re ményt veszt,
majd új ra re mény ke dik.

Jé zus mond ja: „Én va gyok a jó pász tor,
a jó pász tor éle tét ad ja a ju ho kért.” Az Ô
ju ha it sen ki nem ve he ti el az Ô sze re te -
té bôl. Mi ért van még is bo rú lá tás?

Ez a nap a ti fá ra do zá so tok ered mé -
nye, és ez nem hi á ba va ló. Amit Jé zus
ügyé ért tesz tek az nem fel es le ges. Is ten
egy há zán a po kol di a dal ma sem vesz
erôt. Amíg vi lág lesz, ad dig lesz Is ten
igé je, er re ígé ret van; hogy ez nyu godt
lesz-e, nem tud ni, ezért erô söd je tek
meg a re mény ben.

Hogy szü le tik az iga zi re mény ség?
El ôször is meg pró bál ta tá sok kal kez-
 dô dik, mint a nyár egy há zi gyü le ke zet -
ben, de ha a kö zös ség él ni akar, az
él ni fog!

Nem biz tos, hogy most rög tön di a dal
lesz, meg kell, hogy edzôd je tek, de az
irány, ami fe lé men tek, ál do zat vál la lá -
so tok és fá ra do zá so tok jó irány. Szol gá -

la to to kat ál dás fog ja kí sér ni. Is ten az
iga zi re mény ség, az iga zi re mény ben
nem fog tok csa lód ni.

Lup ták György szol gá la ta után a há -
la adás kö vet ke zett. Sel mec zi La jos lel -
ké szünk a gyü le ke zet ne vé ben há lát
mon dott Is ten nek a vi zesb lokk, a tea -
kony ha és te rasz el ké szül té ért. Ros ta
Lász ló fel ügye lô meg kö szön te az Egy -
ház ke rü let és Egy ház me gye anya gi se -
gít sé gét, a Hi er de ni Hol land Gyü le ke -
zet rend sze res ado má nyát, és az Ön -
kor mány zat anya gi tá mo ga tá sát. Ezt
kö ve tô en gyö nyö rû hang ver se nyen
vett részt a gyü le ke zet, a ze ne mû vek a
há la je gyé ben szó lal tak meg, és a ka rá -
csony han gu la tát hoz ták kö zel.

Eköz ben kint sü tött a Nap, az épü let -
rész át adá sát a gyü le ke ze ti ház ud va rán
tar tot tuk. Gyô ri Pé ter Ben já min es pe res
úr me gál dot ta az épü let újon nan el ké -
szült ré szét, utá na lel ké szünk kel együtt
át vág ták a sza la got. Li pót Zsolt pénz tá -
ros és pres bi ter kö szö ne tet mon dott a
mes te rek nek, akik min den ne héz sé get fi -
gye lem be vé ve ha tár idô re, be csü let tel el -
vé gez ték a mun ká la to kat, és meg kö szönt
min den ön zet len se gít sé get és ado mányt.

Az ün nep ség után fi nom ebéd vár ta
az ün nep lô gyü le ke ze tet. Lup ták lel -
kész ta lál koz ha tott ré gi ba rá tok kal,
egy ház ta gok kal, a zon go ra ta nár nô ben
fel is mer te gyer mek ko ra ze ne ta nár ját is.
A meg hitt, kel le mes be szél ge tés után
meg néz tünk egy fil met a meg té rés rôl,
és vé gül imád ság gal zár tuk az ün ne pi
al kal mat.

VESZ TEG IST VÁN NÉ

A be vont bank jegy cím le tek át vál tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok a be vo ná si ha tár na pot meg elô zô en

• A ré gi, be vo nás alatt ál ló 20 000 fo rin to sok ese tén – bár er -
re 2017. de cem ber 31. elôtt nem kö te le sek – a leg több hi -
tel in té zet és a pos ta je len leg is el vég zi az át vál tást.

• A me gú jí tott 2000, va la mint 5000 fo rin tos bank je gyek 2017.
már ci us 1-tôl je len nek meg a kész pénz for ga lom ban. Így et tôl
kezd ve az át vál tá suk le het sé ges lesz a hi tel in té ze tek és a
pos ta fi ók ja i ban. Fel hív juk a fi gyel met azon ban ar ra, hogy a
be vo ná si ha tár na pig – mi vel a ré gi bank je gyek még tör vé nyes
fi ze tô esz köz nek mi nô sül nek – a hi tel in té ze tek és a pos ta az
át vál tá si szol gál ta tást díj kö te les sé te he tik, vagy egyéb
szol gál ta tás igény be vé te lé hez köt he tik (pél dá ul szám la -
kap cso lat meg lé te).

• Ja va sol juk a la kos ság szá má ra, hogy az egyes bank jegy cím le -
tek be vo ná si ha tár nap ját meg elô zô en kez de mé nye zett át vál -
tá si igé nyek ese tén el sô sor ban a szám la ve ze tô hi tel in té -
ze tük höz for dul ja nak.

• Az MNB la kos sá gi pénz tá ra – a for ga lom ba ke rü lé sük kez de -
té tôl fo lya ma to san – díj men te sen vált ja át a ré gi 20 000 fo -
rin tos bank jegy cím le te ket, 2017. már ci us 1-tôl pe dig a ré gi
2000 és az 5000 fo rin tos cím le te ket is. Az át vál tás ról az
MNB az ügy fél ré szé re át adás-át vé te li jegy zô köny vet ál lít ki.
E jegy zô könyv fel vé te lé hez szük sé ges az ügy fél sze mély azo -
nos sá gá nak meg áll apí tá sa.

• Az 1000 da rab bank je gyet meg ha la dó mennyi sé gû át vál tás
irán ti igény elô ze tes be je len tés hez kö tött. A be je len tést az át -
vál tást leg alább két mun ka nap pal meg elô zô en szük sé ges
meg ten ni az aláb bi te le fon szá mon vagy e-ma il cí men:
E-ma il: penz tar@mnb.hu
Te le fon: +36 (1) 428-2650

• A Ma gyar Nem ze ti Bank la kos sá gi pénz tá rá nak cí me: 
1054 Bu da pest, Kiss Er nô u. 1.
ÁL TA LÁ NOS PÉNZ TÁ RI NYIT VA TAR TÁS: Hét fô: 10-tôl 18 órá ig,
Kedd-Csü tör tök: 8-tól 15 órá ig, Pén tek: 7-tôl 12 órá ig

A be vont bank jegy cím le tek át vál tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok a be vo ná si ha tár na pot kö ve tô en

• A be vont bank je gyek nem ve szí tik el ér té kü ket, mi vel a be vo -
ná si ha tár na pot kö ve tô en a hi tel in té ze tek és a pos ta há rom
évig, a jegy bank pe dig húsz évig díj men te sen és kor lá -
to zá sok nél kül vált ja át azo kat – azo nos cím le tû – tör vé nyes
fi ze tô esz köz re.

• A hi tel in té ze tek és a pos ta az át vál tás rész let sza bá lya it üz -
le ti fel té te le ik ben meg ha tá roz hat ják. Így a gör dü lé keny

ügy fél ki szol gá lás és az át vál tá sok le bo nyo lí tá sá hoz szük sé -
ges fi ó ki bank jegy kész let biz to sí tá sa ér de ké ben a hi tel in té -
ze tek és a pos ta na gyobb mennyi sé gû bank jegy át vál tá -
sá ra vo nat ko zó igény ese tén – az üz le ti fel té te le ik ben
meg ha tá roz va – al kal maz hat nak olyan meg ol dá so kat, mint
pél dá ul az elô ze tes be je len tés elô írá sa vagy az át vál tás ra
át vett bank je gyek el len ér té ké nek ké sôb bi idô pont ban tör -
té nô ki fi ze té se.

• Az MNB a la kos sá gi pénz tá rá ban a be vont, ré gi bank je gye ket
díj men te sen és mennyi sé gi kor lá to zás nél kül vált ja át –
azo nos cím le tû – me gú jí tott bank je gyek re. Az 1000 da rab
bank je gyet meg ha la dó igé nye ket elô ze te sen szük sé ges be je -
len te ni az elô zô pont ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

Miért tartunk missziói napot? Mi a misszió? Lukács
evangélista így fogalmazza meg Jézus Krisztus 

földrejöttének értelmét: „Azért jött az Ember Fia, 
hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.”

A bevonási határnapot követôen a régi bankjegyek már nem minôsülnek törvényes
fizetôeszköznek, így azokat a fizetési forgalomban már nem lehet használni.
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Missziói nap 
az evangélikus
gyülekezetben

A

A bevonásra kerülô bankjegyek lakossági 
átváltásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

KÖZÖSSÉGI INFORMÁCIÓK EGYHÁZI ÉLET



• Szem élyes ira ta i kat, pénzt, bank kár tyát, a gép jár -
mû ok má nya it, la kás kul csot so ha ne hagy ják a
gép ko csi ban, még a kesz tyû tar tó ban sem!

Amennyi ben a szem élyes ira to kat és a la kás kul cso -
kat is el tu laj do ní tot ták, sür gô sen ki kell cse rél tet ni a
la kó ház, la kás min den zár ját, hi szen az el kö ve tô tud -
ja ho vá kell men ni és ná la van nak a kul csok is!

• Ne hagy ja nak cso ma got, mo bil te le font és egyéb
mû sza ki cik ket az utas tér ben!

Még üres tás kát, ru ha ne mût se hagy ja nak a gép jár -
mû ben, hi szen a leg ki sebb ér ték mi att is be tör he tik
au tó ja ab la kát, fel tör he tik az au tó zár ját!

• Min dig zár ják be az aj tó kat, az ab la ko kat húz zák
fel, ve gyék ki az in dí tó kul csot, kap csol ják be a ri -
asz tót ak kor is, ha csak pár perc re száll nak ki!

• Ki szál lás után el len ôriz zék a gép ko csi le zárt áll a-
po tát, il let ve a ri asz tó „éles sé gét”!

• Amennyi ben tár gya i kat, ér té ke ke it a cso mag tar tó -
ban he lye zik el, azt ne ak kor te gyék, ami kor meg ér -
kez nek, ha nem in du lás kor, hi szen ezt a moz za na tot
is ki fi gyel he tik a gép ko csi fel tö rôk!

• Kom bi gép ko csik nál – amennyi ben a cso mag tar tó -
ban nincs ér ték – in kább húz zák el a ta ka ró ro lót: lás -
sa a le het sé ges el kö ve tô, hogy nem ér de mes fel tör ni
a gép ko csit.

• Min den eset ben ke rül jék az el du gott par ko ló he lye ket.

• Le he tô leg sze rel je nek biz ton sá gi be ren de zé se ket a
jár mû be (ri asz tó, kor mány zár, se bes ség vál tó zár).

Az au tó nem biz ton sá gos tá ro ló esz köz!

MO NO RI REND ÔR KA PI TÁNY SÁG
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Felhívás a 
gépjármûvek
feltörésének
megelôzése
érdekében

NYITÁSI AKCIÓ!

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN NYÁREGYHÁZA ANNO

Pi li sen, a Rá kóc zi út 2. szám alatt ha ma ro san
nyí lik egy me leg kony hás kéz mû ves bü fé, ahol sze -
re tet tel és fi nom sá gok kal vár ja le en dô ven dé ge it
a Man na Bü fé csa pa ta.
A nyi tás el sô két he té ben min den hely ben fo-
gyasz tó ven dé günk aján dék li mo ná dét, vagy gyü -
möl csös bó lét (al ko ho los) kap aján dék ba!

ÍZELÍTÔ KÍNÁLATUNKBÓL:

• Reggeli ételek, szendvicsek
• Frissen sültek
• Friss kevert saláták és majonézes saláták
• Gyros, falafel
• Hot-dog, hamburger, lángos és pizza variációk

Ételeidet fogyaszthatod a büfében vagy 
a hozzá tartozó kerthelyiségeben, 

de kívánságodra házhoz is kiszállítjuk.

Elérhetôség és információ: 06 (70) 246-3233
facebook.com/mannabufe

A va gyon el le ni bûn cse lek mé nyek 
több sé ge kel lô oda fi gye lés sel 
és meg fe le lô va gyon vé del mi 

esz kö zök kel meg elôz he tô.



KÍNÁLATUNK: 
* TELEFONFELTÖLTÉS

* ÁRAMKÁRTYAFELTÖLTÉS

* KENYÉR

* TEJ, TEJTERMÉK

* TOJÁS

* ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS

* HÚS (CSOMAGOLT CSIRKEHÚS)

* VEGYIÁRU

Gondolva  a nehezen közlekedôkre üzletünk 
bejárata és belseje akadálymentesítve lesz...

És még mindenben tovább fejlesztünk…

Családias belsô térrel és folyamatos akcióinkkal
várjuk eddigi és leendô kedves vásárlóinkat!

Hétfô: 7-19

Kedd: 7-19

Szerda: 7-19

Csütörtök: 7-19

Péntek: 7-19

Szombat: 7-14

Vasárnap pihenünk :)

Nyitva vagyunk:
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RECEPTTÁR

HOZ ZÁ VA LÓK
A gom bó cok hoz:
• 2 fej hagy ma
• 2 ge rezd fok hagy ma
• 30 dkg ri zot tó rizs
• 10 dkg vaj
• 1 li ter zöld ség alap lé
• 1 dl fe hér bor
• 4 db to jás
• 2 cso mag mi ni 

moz za rel la
• 15 dkg zsem le mor zsa • 15 dkg liszt
• olí va o laj • só • bors • olaj a sü tés hez

A pa ra di csom szósz hoz:
• 1 fej hagy ma • 1 ge rezd fok hagy ma
• 1 db há mo zott-pa ra di csom kon zerv
• 1 evô ka nál ke mé nyí tô • ba zsa li kom • só • bors

Dí szí tés hez:
• sze le telt man du la

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A hagy mát meg tisz tít juk, össze vág juk, ke vés olí va o la -

jon meg dinsz tel jük, hoz zá ad juk a zú zott fok hagy mát
és a rizst, meg pi rít juk, fe lönt jük a fe hér bor ral, ha el -
pá rol gott a le ve, ak kor fo lya ma to san, ada gon ként
hoz zá ad juk a zöld ség alap le vet, és fo lya ma tos ke ver -
ge tés mel lett a rizst kré mes re, kész re fôz zük. A vé gén
hoz zá ad juk a va jat, el ke ver jük, és hûl ni hagy juk. 
2 to jást ke ve rünk hoz zá.

2. A masszá ból kis gom bó co kat for má zunk úgy, hogy
mind egyik kö ze pé be 1-1 mi ni moz za rel lát te szünk. 
A ma ra dék 2 to jást el ha bar juk, majd a liszt be, 
a to jás ba és a mor zsá ba for gat juk a gom bó co kat, 
és for ró olaj ban kis üt jük.

3. A fe lap rí tott hagy mát és fok hagy mát ke vés ola jon
meg dinsz tel jük, hoz zá ad juk a há mo zott pa ra di cso mot,
sóz zuk, bor soz zuk, a ke vés víz ben fe lol dott ke mé nyí -
tô vel be sû rít jük 1-2 perc alatt, majd a ba zsa li ko mot
hoz zá ad va össze tur mi xol juk.

4. A rizs gom bó co kat a pa ra di csom szósszal meg lo csol va,
pi rí tott man du lá val meg hint ve tá lal juk.

HOZ ZÁ VA LÓK
A tésztához:
• 35 dkg liszt • 10 dkg cukor • 2 evôkanál méz
• 8 dkg vaj • 1 kávéskanál szódabikarbóna
• 2 db tojás • 1-2 evôkanál tej

A krémhez:
• 7,5 dl tej
• 1 csomag fôzôs tejszínes pudingpor
• 2 csomag fôzôs tiramisu pudingpor
• 15 dkg vaj • 20 dkg porcukor • 18 db babapiskóta
• 1-2 dl kávé • 1 evôkanál rum • kakaópor

A tetejére:
• 2,5 dl Meggle cukrászhab

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A sü tôt elô me le gít jük 180 fok ra. A mé zet, a va jat, 

va la mint a cuk rot össze ke ver jük, és fel me le gít jük.
2. A lisz tet és a szó da bi kar bó nát ki mér jük egy tál ba, majd

össze ke ver jük a me leg, mé zes masszá val és a to jás sal,
hogy pu ha, gyúr ha tó tész tát kap junk (ha ke mény, adunk
hoz zá 1-2 evô ka nál te jet).

3. Két rész re oszt juk a tész tát, majd egy 20x30 cm-es
tep sin nyújt juk, a la po kat né hány he lyen meg szur kál juk
vil lá val, és a szi li ko nos sü tô pa pír ral bé lelt tep si ben 
6 perc alatt kész re süt jük.

4. Amíg hûl nek a la pok, el ké szít jük a kré met. A pu din go -
kat (mind hár mat együtt) a tej jel és cu kor ral fel fôz zük,
és ki hût jük. A va jat a ki hûlt pu ding gal ha bos ra ke ver jük.
A kré met el fe lez zük, és fel sô lap ra ke nünk be lô le 
3 pú po zott evô ka nál lal.

5. Az egyik mé zes la pot egyen le te sen meg ken jük a krém
fe lé vel, meg szór juk a ka kaó por ral, majd a tész ta rö vi -
debb ol da lá val pár hu za mo san, ru mos ká vé ba már tott
ba ba pis kó tá val egyen le te sen ki rak juk.

6. Er re rá si mít juk egyen le te sen a ma ra dék kré met, és 
be fed jük a má so dik mé zes lap pal. A te te jét meg ken jük
ru mos ká vé val, majd a 3 evô ka nál krém mel, és egy
nap ra a hû tô be tesszük, hogy az ízek össze ér je nek, 
va la mint a la pok meg pu hul ja nak.

7. Más nap a tej színt ke mény hab bá ver jük, és a krém te -
te jé re ken jük, majd az egé szet meg szór juk ka kaó por ral,
és a ma ra dék tej szín nel dí szít jük.

MOZZARELLÁVAL TÖLTÖTT RIZSGOMBÓC
BAZSALIKOMOS PARADICSOMSZÓSSZAL

MÉZES TIRAMISUSZELET



1290 Ft
kedvezmény 

20%

525 Ft
kedvezmény 

50%

1299 Ft
kedvezmény 

20%
1450 Ft

kedvezmény 

20%

1990 Ft
kedvezmény 

25%

1625 Ft
kedvezmény 

20%

1690 Ft
kedvezmény 

15%

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!


