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A forradalom hôseire emlékeztünk

MÁRCIUS 15.

N

Mészáros Sándor
polgármester beszéde
március 15-én

agyközségünk idén is
méltó módon megemlékezett az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc hôseirôl. A mûvelôdési házban tartott ünnepi mûsor kezdetén felcsendült nemzeti imádságunk, a
Himnusz.
A Nyugdíjas klub – mint minden községünket érintô nagyobb
ünnepen – ismét megtisztelt minket mûsorával, ezután a Nyáregyházi Hagyományôrzô Szeretetcsoport táncos elôadása következett. Mészáros Sándor polgármester úr aktualitásokkal tarkított ünnepi beszédét követte a Nyáry Pál
Általános Iskola diákjainak mûsora, amire Bernula Istvánné, Rozika néni készítette fel a gyerekeket.

Jelenet a diákok ünnepi elõadásából

Hagyományainkhoz híven, településünk vezetôi minden fellépônek jelképes ajándékkal köszönték meg a részvételt, majd megemlékezésünk zárásaként elhangzott a Szózat.
Ez követôen az ünneplôk átvonultak az iskola elé Nyáry Pál
mellszobrához, ahol mindenki elhelyezhette az emlékezés virágait.
Az ünnepség végén közösen énekeltük el a Szózatot
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Jó hangulatban telt a délután

VUK

Az elôadás ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!
VECSEREK IBOLYA I KÖNYVTÁROS

A nyáregyházi hölgyeket köszöntöttük

H
Virággal fogadtuk hölgy vendégeinket

Az elôadás címe:

VAJÓCZJI BABETT

Nônapi köszöntô és ünnepség

Pál Dénes dalokkal
köszöntötte a
résztvevõket

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

agyományainkhoz híven idén is köszöntöttük márciusban községünk hölgy lakóit. Mészáros Sándor polgármester és Maszel László alpolgármester úr a Kovács
István Mûvelôdési Házba ellátogató mintegy 100 vendéget a
bejáratnál 1-1 cserép gyönyörû Primulával fogadta.
Polgármester úr a köszöntôjében hangsúlyozta, hogy a
Nônap a nôk iránt érzett mérhetetlen tisztelet és megbecsülés napja: „Végigkísérik életünket. ... Egyszerre kell anyának
és házastársnak lenni, mellette dolgozni, fôzni, mosni, takarítani, gyermeket nevelni. Nem egyszerû feladat. Mi, férfiak,
talán nem is tudnánk teljesíteni. De a nôk igen. Ôk képesek
rá. … Elanyagiasodott világunkban a nôk azok, akik érzéki-

ségükkel megmutatják, hogy mik is az igazán fontos dolgok az
életben. Üdeségükkel, frissességükkel a nehezebb napokon is
átlendítik saját magukat és környezetüket is. ... Ôk visznek
színt a mindennapok egyhangúságába, és ôk teremtik meg az
otthon melegét.”
A beszédet követôen a búgó hangú Pál Dénes varázsolt fergeteges hangulatú mûsort a terem falai közé. A jelenlévôk önfeledten tapsoltak és énekelték az elôadó ismert dalait. Ezt követôen süteménnyel, üdítôvel és borral kínáltuk vendégeinket,
majd beszélgetést követôen az estet filmvetítéssel zártuk.
T.GY.
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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!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

NYÁREGYHÁZA
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
FONTOSABB, LAKOSSÁGOT
ÉRINTÔ DÖNTÉSEI
2017. február 21.
A Képviselô-testület
• döntött a Nyáregyházi Napsugár Óvodában „ÖkoOviFalu” létrehozásának elvi
támogatásáról.
• elfogadta a 2016-ban támogatott civil
szervezetek, egyesületek és egyházak
elszámolását a támogatás felhasználásáról.
• döntött a szabadidôs rendôr-járôrszolgálat 2017. március 1-tôl 2018. március 31-ig terjedô idôszakra vonatkozó
fenntartásáról.
• döntött arról, hogy a Nyáry Pál Általános
Iskola valamennyi tanulójának füzetcsomagot biztosít egyszeri támogatásként
a szeptemberi iskolakezdéshez.
• döntött térítéses védôoltások támogatásáról.
• elfogadta a 2017. év költségvetésérôl
szóló rendeletét.

ELADÓ
ÉPÍTÉSI TELKEK
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata eladásra kínálja saját tulajdonában lévô 810 nm-es
Mátyás király úti építési telkeit.
Az ingatlanok családi házas övezetben, aszfaltos, összközmûves
utcában lévô, 18 méter utcafronttal és 45 méter hosszal rendelkezô területek. Ideális gyermekes
csa lá dok nak, az óvo da és az
iskola is könnyen megközelíthetô. Érdeklôdni személyesen
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 számon, munkaidôben lehet.
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• döntött arról, hogy a Nyáregyházi Napsugár Óvodába járó gyermekek korszerû, színvonalas nevelésének támogatása, egészséges életmódja, a természet szeretetére nevelés, az egészséges óvodai környezet megteremtése,
fenntartása, a gyermeki tapasztalatszerzést segítô anyagok, eszközök, játékok, könyvek beszerzése, valamint
kirándulások, gyermekeknek szóló elôadások szervezése, és az ÖkoOviFalu
fenntartása érdekében alapítványt kíván létrehozni.
2017. március 28.
A Képviselô-testület
• elfogadta a Pilisi Rendôrôrs és a Körzeti Megbízott tevékenységérôl szóló beszámolót.
• a civil szervezetek által beadott érvényes
pályázatok alapján – a rendelkezésre álló keretösszeg 200 ezer forinttal történô
megemelésével – a pályázókat az alábbi
támogatásban részesítette:
Két Szív Római
Katolikus Plébánia ......... 400.000,- Ft

Magyar Vöröskereszt
Nyáregyházi Szervezete .. 200.000,- Ft
MTTSZ Nyáry Pál
Lövészklub .................... 250.000,- Ft
Nyáregyházi Evangélikus
Leányegyházközség ........ 400.000,- Ft
Nyáregyházi Hagyományôrzô
Szeretetcsoport ............. 200.000,- Ft
Nyáregyházi Polgárôr és Önkéntes
Tûzoltó Egyesület .......... 850.000,- Ft
Nyári Keresztyén
Ifjúsági Alapítvány .......... 300.000,- Ft
Nyáry Pál Nyugdíjas Klub
Egyesület ...................... 200.000,- Ft
• A Felsônyáregyházi Majális szervezését
300.000,- Ft összeggel támogatta.
• a fenntartásában mûködô óvodában a
2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján a 2017/2018. nevelési
évre az óvodai beiratkozás idôpontját
az alábbi idôpontokban határozza meg:
2017. április 24. (hétfô): 8.00-17.00 óra
2017. április 25. (kedd): 8.00-17.00 óra
Pótbeíratás: 2017. május 8. (hétfô):
8.00-16.00 óra
• döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása,
valamint a Közétkeztetés fejlesztésére
irányuló pályázati kiírásra.
• tekintve, hogy a községben mûködô
óvoda vezetôjének megbízatása 2017.
július 31. napjával megszûnik, döntött
az óvodavezetôi pályázat kiírásáról.
2017. március 30.
A Képviselô-testület
• rendkívüli önkormányzati támogatás
igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött.

A Képviselô-testület további döntései a
mûködését dokumentáló jegyzôkönyvekben, a Polgármesteri Hivatalban,
valamint az Önkormányzat honlapján
tekinthetôek meg.

ZINGER MIKLÓS I JEGYZÔ

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

SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK:

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

70 évesek:
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.

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.

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

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.
Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!
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, boldog házasságot kívánunk!

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

Kohány Lászlóné
(sz. Lusták Eszter) ........................
Szilágyi Istvánné
(sz. Kaldenekker Erzsébet)..............
Svetz István...................................
Kovács Jánosné
(sz. Kalmár Mária) .........................
Sitkei László Gyôzô.........................
Polgár-Fehér Istvánné
(sz. Dósa Piroska) ..........................
Lénárth Ferenc ..............................
Nôger István József .......................
Szabó Lászlóné
(sz. Kalmár Mária) .........................
Galambos István ...........................
Nagy Istvánné
(sz. Garai Anikó) ............................
Szekeres Józsefné
(sz. Gecser Zsuzsanna) .................
Krizsán Mihályné
(sz. Ruszinkó Julianna) ..................

(61)
(85)
(77)
(81)
(67)
(58)
(65)
(77)
(62)
(79)
(58)
(68)
(82)

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

Móré Mia

Bogdán Sólyom és
Kasza Orsolya Viktória fia
György.......................... március 23.
Gratulálunk a szülôknek,
és köszöntjük a gyermekeket!

MEGJELENIK: kéthavonta,
1400 példányban
FELELÔS SZERKESZTÔ:
Szedresiné Szlama Tímea

Ha szeretné, hogy újszülött gyermeke
fotója megjelenjen a következô
számban, kérjük küldje el a képet az
ujsag@nyaregyhaza.hu e-mail címre.
EL HUNY TAK:
Pataki Lászlóné
(sz. Bessenyei Mária) .....................
Hugyecz Pál ..................................
Maródi Ferenc József......................
Bernula Istvánné
(sz. Záhonyi Terézia) .....................
Kosztyu Lászlóné
(sz. Szemerédi Zita) .......................

KIADJA:
Nyáregyháza Község Önkormányzata

TERVEZÔSZERKESZTÔ:
Princz Mihály
CÍMLAP:
Református, Evangélikus templom
Fotó: Rab László
KAPCSOLAT:
ujsag@nyaregyhaza.hu

(55)
(82)
(68)

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

(84)

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

(54)
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Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek
gépjármûadó mentességének változásairól
A 2016. évben hatályos gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
(Gjt.) 5. § f.) pontja alapján mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott 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 a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több
személygépkocsi után is fennáll, akkor
a mentesség kizárólag egy, a legkisebb
teljesítményû személygépkocsi után
jár. 2017. január 1-tôl a mentességre
jogosultak köre kibôvült az egyéb fogyatékossággal élô személyekkel (pl.:
autista, látás-, hallássérült). További
változás, hogy a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal
élô személyt rendszeresen szállító –
vele közös háztartásban élô közeli
hozzátartozó – adóalany a mentességre akkor is jogosulttá válik, ha a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogya-

H

gáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeirôl szóló 102/2011.
(VI.29.) Korm. rendelet 2016. április
1-jén hatályos 2. § a.) pontja szerint
súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2.
§ h.) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élônek minôsül, és ezt a tényt
az ott meghatározott szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás, igazolás,
hatósági határozat másolatával igazolja.

tékossággal élô személy nem áll cselekvôképességet korlátozó gondnokság alatt és nem kiskorú.

A gépjármûadó mentesség igénybevételéhez szükséges – szakértôi szerv
által kiállított – igazolást és a bevallási nyomtatványt Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósághoz nyújthatják be (a nyomtatvány
községünk honlapjáról letölthetô). Bôvebb felvilágosítást ügyfélfogadási
idôben személyesen a Nyáregyházi
Polgármesteri Hivatal 5-ös számú irodájában vagy a +36 (29) 690-183-as telefonszámon kérhet.

A Gjt. alkalmazásában súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élô személy az, aki a súlyos moz-

NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ADÓCSOPORT

Szelektív hulladékszállítás és lomtalanítás
A Vertikál Zrt. az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is térítésmentesen
végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyûjtést. Az ingatlan tulajdonosnak lehetôsége van az újrahasznosítható, illetve a komposztálható
hulladék elszállíttatására az elôre meghirdetett szállítási napokon.

A

Portál az önkormányzati ASP Központ ügyintézésre szolgáló honlapja, melyet a Magyar Államkincstár
mûködtet. A Portál az ASP Központot igénybe vevô önkormányzatok természetes és
jogi személy ügyfelei számára biztosít lehetôséget az önkormányzatnál elektronikusan
elérhetô szolgáltatások igénybevételére.
Az Önkormányzati Hivatali Portál használatának feltétele, hogy az adózó vagy az adózó képviselôje/meghatalmazottja Ügyfélkapu azonosítóval rendelkezzen.
Elektronikus ügyintézési szolgáltatásként igénybe vehetô az adóegyenleg lekérdezés
Az ügyfél lekérheti az adott településhez
tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg
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lekérdezéséhez a felhasználónak másodlagos azonosítóként az Ügyfélkapus azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét vagy adószámát is. Azonosítás
után a felhasználó lekérdezheti az adott
településen belül személyes egyenlegét,
vagy azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, akiket – mint képviseleti
joggal felruházott személyként – összerendelési nyilatkozatban kérelmezett az önkormányzatnál. Ha a lekérdezett adózónak
a kiválasztott önkormányzatnál létezik
adóegyenlege, a Portál PDF dokumentumként megjeleníti a felhasználó számára a kiválasztott önkormányzatnál nyilvántartott saját vagy képviselt adózó helyi
adóegyenlegét. A dokumentum letölthetô, kinyomtatható.

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele
A Portál bárki számára elérhetô. Az azonosítás Ügyfélkapu segítségével történik.
A regisztráció során ügyelni kell az adatok
karakterpontos rögzítésére, mivel a sikeres regisztrációhoz elengedhetetlen az
Ügyfélkapu nyitás során megadott
adatokkal való egyezés. Az elsô belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiók, amelyben személyre
szabott beállítások és adatok adhatók
meg. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk,
hogy melyik településen szeretnének
ügyet intézni, adóegyenleget lekérdezni.
A regisztrációt követôen a vállalkozók
és cégek esetében további teendô,
hogy a képviseleti, illetve meghatalmazotti státuszt igazoló nyomtatványt egy
eredeti példányban a Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal részére személyesen
vagy postai úton eljuttassák.
A nyomtatványok az önkormányzat
honlapjáról (www.nyaregyhaza.hu) letölt-

Az üveghulladék elkülönített gyûjtése
Nyáregyházán az Egészségház mögötti
üveggyûjtô ponton, mûanyag konténerbe történô elhelyezéssel lehetséges.
HÁZHOZ MENÔ
LOMTALANÍTÁS

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
HULLADÉKOK GYÛJTÉSE
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az
elszállítás napján reggel 6.00 óráig áttetszô mûanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a következô elkülönítetten gyûjtött anyagokat:
• Ásványvizes, üdítôs, PET, egyéb flakonok

ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS ELEKTRONIKUS ÚTON
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata 2015. július 1-jén csatlakozott 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.

ÜVEGHULLADÉKOK GYÛJTÉSE

hetôek, illetve személyesen is igényelhetôek a Polgármesteri Hivatalban:
• A könyvelô, könyvvizsgáló, más ügyintézésre meghatalmazott számára állandó meghatalmazás elektronikus
ügyintézéshez nyomtatvány;
• Képviselô bejelentése elektronikus
ügyintézéshez nyomtatvány, ha az
egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság képviselôje saját maga szeretne
az e- ügyintézésben részt venni.
A folyószámla lekérdezésre a nyomtatványok beérkezése és feldolgozása után
nyílik lehetôség a gazdasági szereplôk
képviselôi, meghatalmazottjai számára.
Sikertelen regisztráció vagy folyószámla lekérés esetén kérjen segítséget az
ado@nyaregyhaza.hu e-mail címen
vagy a +36 (29) 690-183-mas telefonszámon.

NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ADÓCSOPORT

• Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítô, konzerves)
• Papír (újság és karton kötegelve is
jó), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös,
Tetra-Pack)
FONTOS: Kérjük, hogy a csomagolási hulladék közé NE helyezzen üveget! Mindig gondoljon arra, hogy
minden hulladékunkkal emberek
dolgoznak. Lehetôség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a
gyûjtôzsákba.
Szállítási idôpontok:
Havonta egyszer, péntekenként (04.28,
05.26, 06.30, 07.28, 08.25, 09.29, 10.27,
11.24, 12.29)
KOMPOSZTÁLHATÓ
HULLADÉKOK GYÛJTÉSE
A levágott füvet és egyéb lágyszárú
növényeket Társaságunk lebomló
zsákban, illetve maximum 70 cm
hosszú, és 50 cm átmérôjû kötegekben
összekötve szállítja el az ingatlan elôl.
FONTOS: Kérjük, a komposztálható
hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a
közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé
háztartási hulladék NEM kerülhet.
Szállítási idôpontok:
Havonta kétszer, hétfôn (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)

Társaságunk elôre egyeztetett idôpontban végzi a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati
tárgyak, eszközök, bútorok) elszállítását. A nagy méretû lom (pl. bútor) kivételével – a kisebb méretû anyagok a
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében –
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra!
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe,
így nem kerülnek elszállításra az alább
felsoroltak:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb
növényi- és állati hulladék, építési-,
bontási hulladék, egyéb mezôgazdasági-, ipari hulladékok;
• elektromos, elektronikai készülékek
(pl. TV-készülék, hûtôgép, stb.);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs,
akkumulátor, festékes doboz, fáradt
olaj, kátrányszármazékok, pala, stb.;
• heti hulladékszállítás körébe tartozó
háztartási, valamint gazdálkodóivállalkozói tevékenységbôl származó
hulladékok.
A díjmentes elszállítás feltétele, hogy a
közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a
megadott régiós elérhetôség egyikén jelezze a közszolgáltató felé. Telefonáláskor kérjük, szíveskedjen elôkészíteni Felhasználó azonosítóját!
FONTOS: A lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat az elôre leegyeztetett idôpontban, reggel 6.00 óráig
készítsék ki az ingatlan elé! A lomtalanítás nem konténerben történik!
További információ:
Dél-Pesti régió: +36 (24) 535-535;
szallitas@kunepszolg.hu
Központ: +36 (22) 576-070;
penzugy@vertikalrt.hu
Honlap: www.vertikalzrt.hu
E-mail: info@vertikalrt.hu
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VILÁGHÁBORÚS
50%-os támogatás
EMLÉKMÛ FELÚJÍTÁSA
védôoltásokhoz
Ö

Teltházas elôadás a mûvelôdési házban

A Támogató döntése alapján önkormányzatunk 1.500.000 Ft
támogatást nyert el, melynek nagy részét a meglévô emlékmû
helyreállítására, a hiányzó nevek pótlására fordítjuk. Az emlékmû
körül térkövezés készül, örökmécsesek, padok kerülnek elhelyezésre, és áramvételi lehetôség is kialakításra kerül.

Azon kívül köszönöm minden támogatónknak a segítséget: a termet, a hangosítást, a sütést, a büfét és a tombolatárgyakat!

H

ázi gyermekorvosunkkal és védônônkkel történt
elôzetes egyeztetések alapján a képviselô-testület
úgy döntött, hogy 2017. január 1. napjától kezdôdôen a
nyáregyházi 0-6 éves gyermekek szüleinek a bárányhimlô és a meningococcus A C W135 Y elleni beoltása érdekében az oltóanyagok árának 50%-át megtéríti.
A támogatást az ismétlô oltásban – e tekintettben ideértve a meningococcus C oltás ismétlését is – részesülô,
14 év alatti gyermekek részére is biztosítjuk.
A kedvezmény a gyermekorvos által kiállított utalvánnyal a helyi, Diófasor úti Kulcs Patikában vehetô
igénybe a gyógyszertárral kötött együttmûködési megállapodás alapján.

nkormányzatunk 2016-ban pályázatot
nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által meghirdetett, „Az elsô világháború
történelmi emlékeit ôrzô emlékmûvek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” c. pályázati
felhívásra a Dózsa György út melletti Hôsök terén álló I. világháborús emlékmû felújítására, környezetének megújítására.

Bízunk benne, hogy döntésünk a védôoltások beadatására ösztönözi a szülôket, és hogy az oltóanyagok árának
50%-os megtérítésével könnyíteni tudunk terheiken.

MÉSZÁROS SÁNDOR I POLGÁRMESTER

Tájékoztató vízmérô
felszerelésérôl

A

2011. évi CCIX törvény végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.)
Korm. rendelet 63.§ 2. pontja kimondja, hogy a felhasználó által felhasznált nem víziközmûbôl származó víz menynyiségének – amennyiben a felhasznált víz a közüzemi szennyvízhálózatba kerül – mérésére a felhasználónak hiteles
fogyasztásmérôt kell felszerelni, szerzôdéskötési kötelem
mellett. (Tehát, ha a fúrt kútból nem csak a kertet locsolja, hanem pl. tisztálkodásra, mosásra is használja a vizet.)

Kérjük Önöket,
hogy lehetôségükhöz mérten támogassák
a Nyáregyházi Napsugár Óvodát a
Szülôk a Gyermekekért Alapítványon keresztül!

A vízellátó rendszerre szerelendô mérôt úgy kell beépíteni, hogy
csak azt a vizet mérje, amely ténylegesen az utcai csatornahálózatba kerül (az öntözéshez használt vizet ne mérje).

F

ôiskolás éveim alatt abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Dr.
Kolozsváry Judit tanítványa lehettem. A Tanárnô elôadásai mindig nagy élményt nyújtottak számomra, de nem
csak a fôiskolán, hanem még azt követôen is elôadásokon, rendezvényeken. Nagyon sok hasznos tanácsot kaptam a
gyermeknevelés terén, melyet nemcsak
mint pedagógus, hanem mint gyakorló
szülô is tudtam alkalmazni. A vezetôképzôben az óvodavezetés lélektani ismereteit sajátíthattam el a tanárnô óráin. Elôadásai mindig érdekesek, elragadóak voltak, melyeket gyakorlati példákkal tett
színesebbé. Bízom benne, hogy azt az élményt, melyet a Tanárnô elôadásai jelentettek számomra, sikerült a jelenlévôkkel
is megosztani.

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.

ÖkOviFalu

Ó

vodánkban egy maga nemében egyedülálló projektet kívánunk megvalósítani szintén célorientált összefogással.
Magyarországon elsôként Nyáregyházán, az óvoda udvarán fog megépülni az ÖkOviFalu, mely egy miniatûr világ a gyermekeknek utakkal, házikókkal és a méretüknek megfelelô elektromos kisautókkal. Az utak mellett jelzôtáblák teszik lehetôvé,
hogy gyakorolni tudják a helyes közlekedés szabályait. Amiben
különleges, hogy minden újrahasznosított anyagból fog készülni. A gyermekek az ÖkOviFaluban játszva tanulják meg a környezetvédelem és a fenntarthatóság alapjait. Úgy gondoljuk, hogy
már óvodás korban el kell kezdeni a környezettudatos szemlélet megalapozását, a természet tiszteletét és az állatok szeretetét. A szelektív hulladékgyûjtés, az energiatakarékosság, az ivóvíz értéke, a levegô tisztasága legyen számukra a legfontosabb,
jövônk megóvása érdekében.

Amennyiben Ön rendelkezik házi vízellátó berendezéssel (fúrt
kúttal), de az ebbôl kitermelt víz nem kerül a közcsatorna hálózatába, akkor Önnek nincs teendôje.
A vízmérô elhelyezésével és típusával kapcsolatosan
részletes szakmai tanácsot kaphat a DAKÖV munkatársaitól
a +36 (29) 412-372 telefonszámon vagy az
ugyfelszolg.dakovmonor@gmail.com e-mail címen.

Az alapítvány számlaszáma:

65100101-10111527
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Kedves Olvasók!

Az ovifalu átadását 2017. augusztus 28-ára terveztük, melyre
számos hírességet is meghívunk, akik képviselik projektünket.

Ez a rendezvény azonban nem jöhetett
volna létre az óvoda dolgozóinak segítsége nélkül. A meghívók szétküldése, az
ajándékok elkészítése, az elôkészületek,
majd a rendezvény zavartalan lebonyolítása a dolgozók átgondolt, minden részletre kiterjedô, összehangolt munkájáról
ad tanúbizonyságot, melyet nagyon szépen köszönök.

KOVÁCSNÉ MASZEL ANNA
ÓVO DAVE ZE TÔ

Eddigi támogatóink: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata, a MOL Zrt., a Green Taxi, a Tesla Tesztvezetés, a Sylrock és
a Magán ZOO Felsôlajos. Amennyiben úgy gondolják, hogy felkeltette érdeklôdésüket kezdeményezésünk, lehetôség van arra, hogy támogassanak bennünket. Megtehetik a Nyáregyházi
Napsugár Óvoda számlájára átutalással, vagy csekken történô
befizetéssel, melyet a titkárságon lehet kérni.
Az óvoda számlaszáma:

65100101-11362348
A közleménybe legyenek szívesek beírni
a nevüket és a címüket.
A projektrôl részletes információt a www.okovi.hu weboldalunkon olvashatnak, valamint megtekinthetik Facebook
oldalunkat a https://www.facebook.com/okovifalu címen.
Támogatásukat elôre is köszönjük, együttmûködésükkel hatalmas értéket tudnánk teremteni.

KOVÁCSNÉ MASZEL ANNA I ÓVODAVEZETÔ
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ÓVODAI ÉLET

ISKOLAI ÉLET

OVINYITOGATÓ a Központi Óvodában
Kedves eseménynek számít óvodánkban,
amikor OVINYITOGATÓ alkalmával fogadni
tudjuk leendő óvodásainkat.

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.

termet, mosdókat is megtekintették. Úgy láttuk, hogy az elsô
benyomás kellemes volt a csöppségek, valamint kísérôik számára is. Szeretetettel várjuk ôket szeptemberben!

KOVÁCSNÉ MASZEL ANNA I ÓVODAVEZETÔ

A

nyukák és fiatal nagymamák idén is éltek ezzel
a lehetôséggel, és elhozták a kicsiket, akiket a zord
idôjárás miatt a csoportszobákba invitáltunk. Elôször a
kabátot sem akarták levenni,
de késôbb felbátorodtak, látva
az óvodások önfeledt játékát,
ôk is bekapcsolódtak, s igyekeztek sokféle játékszert kipróbálni. Mind a négy csoportba
bekukkantottak, majd a torna-

H

a valakinek van a családjában iskolába készülô gyermek, pontosan tudja, milyen izgalmas, új élményekkel
teli idôszak köszönt a kisiskolásra, és vele együtt közvetlen környezetére egyaránt. A szeretett óvó nénitôl, dadus
nénitôl elválva, a „gondtalan” óvodai éveket maga mögött
hagyva belecsöppen egy új világba, ahol számára még ismeretlen felnôttek új szabályokat támasztva igyekeznek terelgeti
ôt a „tudás várának” termeiben…

Nekünk szülôknek, pedagógusoknak ott van a lehetôség a kezünkben, hogy a ránk bízott kis (leendô) elsôsöknek megkönnyítsük ezt a szép, de mégis – magunk között valljuk be –
nehéz idôszakot.

HO GYAN?
Szülôként úgy, hogy mindig álljunk mellette, bátorítsuk és támogassuk ôt! Meséljünk neki arról, hogy bár kötelességei is
lesznek az iskolában, de mennyi érdekes és új dolog fog vele
történni!

Pénz7 – „Bankoljunk okosan”

U

tolsók vagyunk a világ 30 országa közül az otthoni
kasszakezelésben. De még a szülôk is taníthatók –
vélik a hazánkban 2017 márciusban immár 3. alkalommal megrendezendô Pénz7 szervezôi, akik az eddigi évek alatt is számos példát láttak arra, hogy a gyerekeknek tartott, pénzügyek kezelésével foglalkozó órák
nyomán a családokban is téma lett a pénz beosztása, a
felelôs tervezés. A Pénz7 eddigi sikereinek nyomán a mi
kis iskolánk is csatlakozott a 6. osztállyal a kezdeményezéshez. A 2017-es év pénzügyi témája a bankolás volt.

A korszerû pénzkezeléssel kapcsolatban már a gyerekeknek is rengeteg információjuk van, amit nem árt soha
bôvíteni, rendszerezni. Ez történt meg az iskolánkban
március 10-én egy vidám hangulatú tanítási órán. A gyerekek és én is nagyonélveztem, reméljük jövôre is lehetôségünk lesz csatlakozni a programsorozathoz!

DANCSÓ JÓZSEF
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Iskola-csipegetô

Pedagógusként pedig törekedni kell arra, hogy az egy nyár alatt
óvodásból iskolássá „érett” kisgyermek a lehetô leggördülékenyebben tudjon beilleszkedni az iskolás mindennapokba.

Évek óta hagyomány már, hogy a leendô elsôs tanító nénik
meglátogatják az óvodában a gyerekeket, elôsegítve ezzel a
személyesebb kötôdést. Ez az idei évben is így történt, azonban kuriózumként a tanító néni (jómagam) mellett egy tanító
bácsi (Varga Attila) érkezett az óvodába. Ezeken a délelôttökön bepillantást nyerhettünk az óvodai életbe, megfigyelhettük a gyerekeket különbözô tevékenységeik során (spontán
játék, kézmûveskedés, komplex foglalkozás). Az óvodapedagógusok, dajkák mindig nagy szeretettel fogadtak minket, és
még nagyobb szeretettel, szakértelemmel mutatták be az iskolába készülô gyerekeket. Igyekeztünk mi is ez alatt a röpke
idô alatt megismerkedni velük. Beszélgettünk, játszottunk,
énekeltünk…
Néhány nap múlva pedig már mi vártuk ôket az „iskola-csipegetôn”… Jó érzés volt viszontlátni az óvodából már ismerôs gyermekarcokat és szüleiket, ahogyan izgatottan néztek
körbe a hatalmas épületben. A két nap alatt ízelítôt kaphattak az érdeklôdôk az intézményünkben folyó zeneiskolás valamint rajz képzésbôl, majd a nyelvtanárok vezetésével egy
rendkívül látványos és interaktív angol foglalkozáson vehettek részt. A tornateremben Dóri néni vezetésével többféle
sportot és sportszert is kipróbálhattak a gyerekek, vagy csak
egyszerûen futkározhattak egy jó nagyot. Ez alatt mi Attila
bácsival két tanteremben húsvétra
készülve kézmûveskedtünk a hozzánk betérôkkel.
A különbözô tevékenységek sora között pedig beszélgettünk, ismerkedtünk a gyerekekkel és szüleikkel egyaránt. Egy kisfiú pedig miután elbúcsúzott, megjegyezte: „Sokkal jobb ez az
iskola, mint gondoltam!”
Bízom abban, hogy ez a gondolat több
kisgyerekben is megfogalmazódott,
szíve mélyéig hatolt, és szeptember
elsején, amikor majd megszólal az elsô becsengetés, büszkén arra gondol:
„De jó, hogy már iskolás vagyok!!!”

HARASZTI-KALOCSAI FRUZSINA I TANÍTÓ
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

VÖRÖSKERESZTES HÍREK

Tanári koncert

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.

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

A

hangverseny célja volt, hogy különbözô korok mestereit és mûveit népszerûsítsük a hangszerek nyújtotta lehetôségekkel.
Igyekeztünk növendékeinknek példát mutatni, hogyan
kell úrrá lenni a fellépés során kialakuló „lámpaláz” felett,
valamint hogyan alakítsunk ki meghitt és nyugalmas légkört az elôadás alatt.
Örömünkre szolgált, hogy sok tanítványunk, barátunk és
ismerôsünk jött el és lelkesen fogadta hangversenyünket, ismerte meg tudásunkat és munkánkat.
Úgy érezzük, hogy a koncert segített abban, hogy közelebb kerüljünk tanulóinkhoz és szüleikhez. Bízunk abban,
hogy eredményes munkánk hatására, szívesen jelentkeznek
új tanulók zeneiskolánkba.

A

A koncerten fellépô tanárok voltak: Sziklai Kinga (fuvolafurulya), Kontróné Csukás Rita (zongora), Stégner Tamás
(trombita-furulya), Zsótér Gabriella (cselló).
Köszönetet mondunk iskolánk vezetôségének, hogy támogattak bennünket a koncert szervezésében.

ZSÓTÉR GABRIELLA I SZOLFÉZSTANÁR

VERSENYEK, EREDMÉNYEK

jelentkezés feltétele volt, hogy
a diák rendelkezzen alapszintû elsôsegélynyújtó tudással és lehetôleg legyen tagja az
ifjúsági vöröskeresztnek, mindkét
hétvégén vegyen részt a képzéseken,
és hogy színészkedni tudó, nevetve tanuló, vidám természetû diák legyen.
A Baleset Imitátorképzés két hétvégét is
felölelt, március 18-19-én és 25-26-án
volt, négy napból állt. Nagy örömmel vettünk részt az imitátorképzésen, ami teljesen ingyenes volt.
A tanulók az elsô három napon:
– baleset szimulációt,
– baleseti forgatókönyvírást,
– sérülések elkészítését,
– sérülések életszerû eljátszását
tanulták meg.
A negyedik napon vizsgát tettek, ami
egy forgatókönyvírás, sminkelés és baleseti szituáció eljátszásából állt.

•

•
•

Gratulálunk a Zrínyi Ilona matematikaverseny minden résztvevôjének:
Benkô Csanád Botond, Komjáthy Kálmán
Sebô, Kemenczei Balázs, Tóth Gábor, Hering Gábor, Solymosi Martin, Szitó Bálint,
Komjáthy Lili Anna, Mohella Tamás, Miczkó Patrícia, Benkô Áron Levente, Dancsó
Nadin, Pálfi Vivien Cecília, Solymosi Mátyás, Czira Mihály, Bodó Barbara, Ocztos
Virág, Szuda Tibor Szilveszter.
Komjáthy Lili Anna 4. a osztályos tanulónk a verseny Dél-Pest megyei fordulóján
a közel 300 versenyzô közül 19. helyezést
ért el. Ezzel a szép eredménnyel részt vehettünk az ünnepélyes díjkiosztón, ahol az
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elsô 20 helyezettet oklevéllel és könyvvel
díjazták. A Nyáregyházi Nyáry Pál Általános
Iskola neve, olyan nagyobb városok mellett hangzott el, mint Ecser, Maglód, Érd,
Cegléd, stb. Büszkék vagyunk Rád, Lili!
Nagyon ügyesek voltak és nagy érdeklôdés kísérte az alsó-tagozatos házi matematika versenyt.
Helyezések:
1. osztály: I. Dragán Csongor Kristóf; II.
Visnyei Noémi; III. Hetei Judit
2. osztály: I. Benkô Csanád, Komjáthy
Kálmán; II. Fischli Hanna; III. Dely Szabolcs Gábor

3. osztály: I. Hering Gábor; II. Lekk Renátó Rómeó; III. Máté Noel
4. osztály: I. Erôs Tamás; II. Koblencz
Kristóf; III. Melik Nóra, Miczkó Patrícia
Iskolánk tanulói közül Bajári Brigitta tanítónô vezetésével az Üllôi Árpád Fejedelem Általános Iskola által rendezett „Tavaszi szél
vizet áraszt” területi népdaléneklési
versenyen vettek részt 5. és 6. osztályosok. A versenyen Meszjár Mónika ezüst
minôsítést kapott, Pálinkás Lívia arany
minôsítést ért el, az Öhler Barbara és
Meszjár Mónika énekegyüttes pedig kiemelt arany minôsítést kapott. Gratulálunk!

A képzésen résztvevôk élményei:
• Az áprilisi elsôsegélynyújtási versenyre
készülünk osztálytársaimmal. Pár hete
adódott egy nagyszerû lehetôség, hogy
elméleti tudásunkat gyarapítsuk a gyakorlatban is.
• Életben elôforduló, hétköznapi baleseti helyzetek eljátszását tanulhattuk meg.
• A képzés elôtti napokban az izgalom az utolsó pillanatig tartott, mert kérdéses volt, hogy is
jutunk el hétvégén Budapestre.
• Végül tömegközlekedéssel egyénileg kellett megoldanunk az
odajutást. Azt sem bántuk, hogy
nagyon korán el kellett indulnunk otthonról, vállaltuk a korán kelést és a kevés alvást. Így
sem voltunk fáradtak a várakozás izgalmai miatt.
• Az elején kicsit feszengtünk az
új élethelyzetekben, de az ott

•

lévô Vöröskeresztes önkéntesek, akik foglalkoztak velünk, hamar átsegítettek
minket a kezdeti nehézségeken.
• Sok dolgot kellett rövid idô
alatt megtanulni, de szerencsére gyakorolhattunk eleget. A suli mellett ez nehéz volt, mert az órákra és a
vizsgára is készülni kellett. Jó hangulat
volt a felkészítô órákon. Sok életszerû
helyzetbe hoztak minket. Együtt kellett
mûködnünk teljesen ismeretlen fiatalokkal, ami fura volt az elején. Olyan
emberekkel kellett kiabálni, akikre nem
is haragszunk!
Megtanultuk, hogy kell eljátszani a különbözô sérüléseket, hogy fájdalmaink
vannak, amikor nincsenek is. Pont úgy,
hogy ne nevessünk közben, még ha a
többiek nevettetnek is!
Elsajátítottuk a különbözô fajta sebek,
sérülések életszerû elkészítését.
Megtanultunk esni és eljátszani, hogy
eszméletlenek vagyunk, mikor pedig
semmi bajunk. Ismerôsöket szereztünk
a megyébôl, az oktatók pedig nagyon
játékosan és gyorsan csapatot csináltak a résztvevôkbôl.
Jó volt az osztálytársaimmal ilyen különleges közös élményeket szerezni.

Köszönjük mindenkinek:
Szeretnénk az oktatóinknak, Dávid Kittinek és Sohajda Petinek megköszönni az
élményeket, és hogy megismertettek
minket az önkéntes munka örömeivel.
Gerzsenyi Istvánnak, a megyei igazgatónak, amiért a szervezet saját sofôrjét és
a saját kisbuszukat használhattuk a második napon.
A Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola vezetôségének, hogy támogattak minket.
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának az ingyenes kisbusz használatért
és a szállításért Kemenár Laci bácsinak,
aki a szabadidejében vezette a jármûvet.
Valamint köszönetünket fejezzük ki
szüleinknek, különösen Körmöczy Hajnalkának, aki a kalandos hazajutásunkban
segített nekünk.
Köszönjük, hogy bíztak bennünk, hogy
képesek vagyunk erre a megmérettetésre.

Végül, de nem utolsó sorban felkészítô oktatónknak,
Nánásiné Koncz Ágnesnek,
hogy átadta elsôsegély tudását, lelkileg is támogatott, és velünk volt.
Sikeres vizsgát tettünk és
megismerhettük az önkéntes munka örömeit.

2017. ÁPRILIS I NYÁRFALEVÉL I 13

KÖZÖSSÉGI INFORMÁCIÓK

EGYHÁZI ÉLET

Missziói nap
az evangélikus
gyülekezetben

A bevonásra kerülô bankjegyek lakossági
átváltásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók
A bevonási határnapot követôen a régi bankjegyek már nem minôsülnek törvényes
fizetôeszköznek, így azokat a fizetési forgalomban már nem lehet használni.
A bevont bankjegycímletek átváltására vonatkozó szabályok a bevonási határnapot megelôzôen
• A régi, bevonás alatt álló 20 000 forintosok esetén – bár erre 2017. december 31. elôtt nem kötelesek – a legtöbb hitelintézet és a posta jelenleg is elvégzi az átváltást.
• A megújított 2000, valamint 5000 forintos bankjegyek 2017.
március 1-tôl jelennek meg a készpénzforgalomban. Így ettôl
kezdve az átváltásuk lehetséges lesz a hitelintézetek és a
posta fiókjaiban. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a
bevonási határnapig – mivel a régi bankjegyek még törvényes
fizetôeszköznek minôsülnek – a hitelintézetek és a posta az
átváltási szolgáltatást díjkötelessé tehetik, vagy egyéb
szolgáltatás igénybevételéhez köthetik (például számlakapcsolat megléte).
• Javasoljuk a lakosság számára, hogy az egyes bankjegycímletek bevonási határnapját megelôzôen kezdeményezett átváltási igények esetén elsôsorban a számlavezetô hitelintézetükhöz forduljanak.
• Az MNB lakossági pénztára – a forgalomba kerülésük kezdetétôl folyamatosan – díjmentesen váltja át a régi 20 000 forintos bankjegycímleteket, 2017. március 1-tôl pedig a régi
2000 és az 5000 forintos címleteket is. Az átváltásról az
MNB az ügyfél részére átadás-átvételi jegyzôkönyvet állít ki.
E jegyzôkönyv felvételéhez szükséges az ügyfél személyazonosságának megállapítása.
• Az 1000 darab bankjegyet meghaladó mennyiségû átváltás
iránti igény elôzetes bejelentéshez kötött. A bejelentést az átváltást legalább két munkanappal megelôzôen szükséges
megtenni az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen:
E-mail: penztar@mnb.hu
Telefon: +36 (1) 428-2650
• A Magyar Nemzeti Bank lakossági pénztárának címe:
1054 Budapest, Kiss Ernô u. 1.
ÁLTALÁNOS PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS: Hétfô: 10-tôl 18 óráig,
Kedd-Csütörtök: 8-tól 15 óráig, Péntek: 7-tôl 12 óráig
A bevont bankjegycímletek átváltására vonatkozó szabályok a bevonási határnapot követôen
• A bevont bankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel a bevonási határnapot követôen a hitelintézetek és a posta három
évig, a jegybank pedig húsz évig díjmentesen és korlátozások nélkül váltja át azokat – azonos címletû – törvényes
fizetôeszközre.
• A hitelintézetek és a posta az átváltás részletszabályait üzleti feltételeikben meghatározhatják. Így a gördülékeny
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ügyfélkiszolgálás és az átváltások lebonyolításához szükséges fióki bankjegykészlet biztosítása érdekében a hitelintézetek és a posta nagyobb mennyiségû bankjegy átváltására vonatkozó igény esetén – az üzleti feltételeikben
meghatározva – alkalmazhatnak olyan megoldásokat, mint
például az elôzetes bejelentés elôírása vagy az átváltásra
átvett bankjegyek ellenértékének késôbbi idôpontban történô kifizetése.
• Az MNB a lakossági pénztárában a bevont, régi bankjegyeket
díjmentesen és mennyiségi korlátozás nélkül váltja át –
azonos címletû – megújított bankjegyekre. Az 1000 darab
bankjegyet meghaladó igényeket elôzetesen szükséges bejelenteni az elôzô pontban meghatározottak szerint.

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

misszió maga Jézus Krisztus
keresô szeretete. Ô azért jött,
hogy senki se vesszen el az
Ô kicsinyei közül. Számára az emberi
lélek drága kincs, azért hagyta el a
menny tisztaságát, és jött le erre a sötét,
tövises földre, hogy megtalálja a kincset, az embert.
Miután felment a mennybe, a hívô
ember feladata lett a misszió, amely
mindig felülrôl jövô kezdeményezés,
az Úrtól jövô elhívás, küldetés. Megkeresni, Jézushoz vezetni!

A misszió napi meghívón az az ige
áll: „Íme nyitott ajtót adtam eléd.” A teljes
mondat így egészül ki: „amit senki sem
zárhat be.” (Jel. 3.8)
Jézus mindenki számára ajtót nyit,
befogad és megváltoztatja az ember
életét. Olyan ez, mint nyárestén, mikor
hosszú út után tér haza az ember, megnyugszik ahogy messzirôl meglátja a
nyitott ajtón át otthona fényét. Jézus
a világ világossága.
A missziói nap meghívott vendége
Lupták György lelkész, esperes, püspökhelyettes, Lupták Gyula egykori
lelkészünk fia, Gyôri Péter Benjámin a
Dél-Pest megyei egyházmegye esperese, és Mészáros Sándor Nyáregyháza
polgármestere.
A szószéki szolgálatot Lupták György
végezte, mondanivalóját erre a lépcsôre
építette fel: aggodalom, reménység, bizalom. A középsô lépcsôfok azért volt
kiemelt ezen a napon, mert ez a nap az
egyházi esztendô utolsó elôtti vasárnapja, reménység vasárnapja. Lupták
György prédikációjában elmondta:
olyan korban élünk, mikor reményvesztettek az emberek (Hirosima, Nagaszaki, migránsáradat, stb.), s ezek
után azt éljük meg, hogy tehetetlenek

vagyunk. Nincs beleszólásunk a dolgok menetébe. Szalmaszál reménybe
kapaszkodunk – a remény hal meg
utoljára, vagy valahogy majd csak lesz.
A reményt a szeretô Isten adja. Ez a
gyülekezet meggyötört helyzetben van,
tele van aggodalommal, reményt veszt,
majd újra reménykedik.
Jézus mondja: „Én vagyok a jó pásztor,
a jó pásztor életét adja a juhokért.” Az Ô
juhait senki nem veheti el az Ô szeretetébôl. Miért van mégis borúlátás?
Ez a nap a ti fáradozásotok eredménye, és ez nem hiábavaló. Amit Jézus
ügyéért tesztek az nem felesleges. Isten
egyházán a pokol diadalma sem vesz
erôt. Amíg világ lesz, addig lesz Isten
igéje, erre ígéret van; hogy ez nyugodt
lesz-e, nem tudni, ezért erôsödjetek
meg a reményben.
Hogy születik az igazi reménység?
Elôször is megpróbáltatásokkal kezdôdik, mint a nyáregyházi gyülekezetben, de ha a közösség élni akar, az
élni fog!
Nem biztos, hogy most rögtön diadal
lesz, meg kell, hogy edzôdjetek, de az
irány, ami felé mentek, áldozatvállalásotok és fáradozásotok jó irány. Szolgá-

latotokat áldás fogja kísérni. Isten az
igazi reménység, az igazi reményben
nem fogtok csalódni.
Lupták György szolgálata után a hálaadás következett. Selmeczi Lajos lelkészünk a gyülekezet nevében hálát
mondott Istennek a vizesblokk, a teakonyha és terasz elkészültéért. Rosta
László felügyelô megköszönte az Egyházkerület és Egyházmegye anyagi segítségét, a Hierdeni Holland Gyülekezet rendszeres adományát, és az Önkormányzat anyagi támogatását. Ezt
követôen gyönyörû hangversenyen
vett részt a gyülekezet, a zenemûvek a
hála jegyében szólaltak meg, és a karácsony hangulatát hozták közel.
Eközben kint sütött a Nap, az épületrész átadását a gyülekezeti ház udvarán
tartottuk. Gyôri Péter Benjámin esperes
úr megáldotta az épület újonnan elkészült részét, utána lelkészünkkel együtt
átvágták a szalagot. Lipót Zsolt pénztáros és presbiter köszönetet mondott a
mestereknek, akik minden nehézséget figyelembe véve határidôre, becsülettel elvégezték a munkálatokat, és megköszönt
minden önzetlen segítséget és adományt.
Az ünnepség után finom ebéd várta
az ünneplô gyülekezetet. Lupták lelkész találkozhatott régi barátokkal,
egyháztagokkal, a zongoratanárnôben
felismerte gyermekkora zenetanárját is.
A meghitt, kellemes beszélgetés után
megnéztünk egy filmet a megtérésrôl,
és végül imádsággal zártuk az ünnepi
alkalmat.

VESZTEG ISTVÁNNÉ
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BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

NYÁREGYHÁZA ANNO

Felhívás a
gépjármûvek
feltörésének
megelôzése
érdekében
A vagyon elleni bûncselekmények
többsége kellô odafigyeléssel
és megfelelô vagyonvédelmi
eszközökkel megelôzhetô.
• Személyes irataikat, pénzt, bankkártyát, a gépjármû okmányait, lakáskulcsot soha ne hagyják a
gépkocsiban, még a kesztyûtartóban sem!
Amennyiben a személyes iratokat és a lakáskulcsokat is eltulajdonították, sürgôsen ki kell cseréltetni a
lakóház, lakás minden zárját, hiszen az elkövetô tudja hová kell menni és nála vannak a kulcsok is!
• Ne hagyjanak csomagot, mobiltelefont és egyéb
mûszaki cikket az utastérben!
Még üres táskát, ruhanemût se hagyjanak a gépjármûben, hiszen a legkisebb érték miatt is betörhetik
autója ablakát, feltörhetik az autó zárját!
• Mindig zárják be az ajtókat, az ablakokat húzzák
fel, vegyék ki az indítókulcsot, kapcsolják be a riasztót akkor is, ha csak pár percre szállnak ki!
• Kiszállás után ellenôrizzék a gépkocsi lezárt állapotát, illetve a riasztó „élességét”!
• Amennyiben tárgyaikat, értékekeit a csomagtartóban helyezik el, azt ne akkor tegyék, amikor megérkeznek, hanem induláskor, hiszen ezt a mozzanatot
is kifigyelhetik a gépkocsi feltörôk!
• Kombi gépkocsiknál – amennyiben a csomagtartóban nincs érték – inkább húzzák el a takaró rolót: lássa a lehetséges elkövetô, hogy nem érdemes feltörni
a gépkocsit.

NYITÁSI AKCIÓ!
Pilisen, a Rákóczi út 2. szám alatt hamarosan
nyílik egy melegkonyhás kézmûves büfé, ahol szeretettel és finomságokkal várja leendô vendégeit
a Manna Büfé csapata.
A nyitás elsô két hetében minden helyben fogyasztó vendégünk ajándék limonádét, vagy gyümölcsös bólét (alkoholos) kap ajándékba!
ÍZELÍTÔ KÍNÁLATUNKBÓL:
•
•
•
•
•

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

• Minden esetben kerüljék az eldugott parkolóhelyeket.
• Lehetôleg szereljenek biztonsági berendezéseket a
jármûbe (riasztó, kormányzár, sebességváltó zár).

Ételeidet fogyaszthatod a büfében vagy
a hozzá tartozó kerthelyiségeben,
de kívánságodra házhoz is kiszállítjuk.

Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!

MONORI RENDÔRKAPITÁNYSÁG
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Elérhetôség és információ: 06 (70) 246-3233
facebook.com/mannabufe
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RECEPTTÁR
MOZZARELLÁVAL TÖLTÖTT RIZSGOMBÓC
BAZSALIKOMOS PARADICSOMSZÓSSZAL
HOZZÁVALÓK
A gombócokhoz:
• 2 fej hagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 30 dkg rizottó rizs
• 10 dkg vaj
• 1 liter zöldségalaplé
• 1 dl fehérbor
• 4 db tojás
• 2 csomag mini
mozzarella
• 15 dkg zsemlemorzsa • 15 dkg liszt
• olívaolaj • só • bors • olaj a sütéshez
A
•
•
•

paradicsomszószhoz:
1 fej hagyma • 1 gerezd fokhagyma
1 db hámozott-paradicsom konzerv
1 evôkanál keményítô • bazsalikom • só • bors

Díszítéshez:
• szeletelt mandula
ELKÉSZÍTÉS
1. A hagymát megtisztítjuk, összevágjuk, kevés olívaolajon megdinszteljük, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát
és a rizst, megpirítjuk, felöntjük a fehérborral, ha elpárolgott a leve, akkor folyamatosan, adagonként
hozzáadjuk a zöldségalaplevet, és folyamatos kevergetés mellett a rizst krémesre, készre fôzzük. A végén
hozzáadjuk a vajat, elkeverjük, és hûlni hagyjuk.
2 tojást keverünk hozzá.
2. A masszából kis gombócokat formázunk úgy, hogy
mindegyik közepébe 1-1 mini mozzarellát teszünk.
A maradék 2 tojást elhabarjuk, majd a lisztbe,
a tojásba és a morzsába forgatjuk a gombócokat,
és forró olajban kisütjük.
3. A felaprított hagymát és fokhagymát kevés olajon
megdinszteljük, hozzáadjuk a hámozott paradicsomot,
sózzuk, borsozzuk, a kevés vízben feloldott keményítôvel besûrítjük 1-2 perc alatt, majd a bazsalikomot
hozzáadva összeturmixoljuk.
4. A rizsgombócokat a paradicsomszósszal meglocsolva,
pirított mandulával meghintve tálaljuk.
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MÉZES TIRAMISUSZELET

HOZZÁVALÓK
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
ELKÉSZÍTÉS
1. A sütôt elômelegítjük 180 fokra. A mézet, a vajat,
valamint a cukrot összekeverjük, és felmelegítjük.
2. A lisztet és a szódabikarbónát kimérjük egy tálba, majd
összekeverjük a meleg, mézes masszával és a tojással,
hogy puha, gyúrható tésztát kapjunk (ha kemény, adunk
hozzá 1-2 evôkanál tejet).
3. Két részre osztjuk a tésztát, majd egy 20x30 cm-es
tepsin nyújtjuk, a lapokat néhány helyen megszurkáljuk
villával, és a szilikonos sütôpapírral bélelt tepsiben
6 perc alatt készre sütjük.
4. Amíg hûlnek a lapok, elkészítjük a krémet. A pudingokat (mindhármat együtt) a tejjel és cukorral felfôzzük,
és kihûtjük. A vajat a kihûlt pudinggal habosra keverjük.
A krémet elfelezzük, és felsô lapra kenünk belôle
3 púpozott evôkanállal.
5. Az egyik mézes lapot egyenletesen megkenjük a krém
felével, megszórjuk a kakaóporral, majd a tészta rövidebb oldalával párhuzamosan, rumos kávéba mártott
babapiskótával egyenletesen kirakjuk.
6. Erre rásimítjuk egyenletesen a maradék krémet, és
befedjük a második mézes lappal. A tetejét megkenjük
rumos kávéval, majd a 3 evôkanál krémmel, és egy
napra a hûtôbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek,
valamint a lapok megpuhuljanak.
7. Másnap a tejszínt kemény habbá verjük, és a krém tetejére kenjük, majd az egészet megszórjuk kakaóporral,
és a maradék tejszínnel díszítjük.

KÍNÁLATUNK:
Nyitva vagyunk:
Hétfô: 7-19
Kedd: 7-19
Szerda: 7-19
Csütörtök: 7-19
Péntek: 7-19
Szombat: 7-14
Vasárnap pihenünk :)

*
*
*
*
*
*
*
*

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!

1625 Ft
kedvezmény

20%
1450 Ft

1299 Ft

kedvezmény

kedvezmény

20%

20%

1690 Ft
kedvezmény

15%
525 Ft
kedvezmény

50%

1990 Ft
kedvezmény

25%

1290 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!

