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TÖLTSÜK EGYÜTT AZ ÜNNEPET!

N

yáregyháza Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc
alkalmából 2017. március 15-én, szerdán
15 órakor a Kovács István Mûvelôdési Házban
rendezett ünnepi megemlékezésre.
Közremûködnek a Nyáry Pál Általános Iskola
tanulói, a Nyáregyházi Hagyományôrzô
Szeretetcsoport valamint a Nyáry Pál Nyugdíjas
Klub tagjai. A rendezvényen beszédet mond
Mészáros Sándor polgármester.

Megemlékezésünket Nyáry Pál szobrának koszorúzásával zárjuk. Mindenkit szeretettel várunk!

KOSZORÚZÁS

Kedves Szülôk, Nagyszülôk,
Kedves Érdeklôdôk!
Biztos elôfordult életük során olyan gyermeknevelési
probléma, melyet nem, vagy csak szakemberrel tudtak
megoldani. Ehhez kívánok most segítséget nyújtani.
Szeretettel meghívom Önöket 2017. március 9-én, délelôtt 10 órai
kezdettel egy ingyenes elôadásra!
Az elôadó: Dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus, egyetemi docens
Az elôadás címe: ÓVODAPEDAGÓGUS, ASSZISZTENS, DAJKA
ÉS GYERMEK AZ ÓVODÁBAN.
SZÜLÔK ÉS AZ ÓVODA.
Helyszín: Kovács István Mûvelôdési Ház (Nyáregyháza, Nyáry Pál út 32.)
A helyszínen téglajegyeket árusítunk 500 Ft-os egységáron, melybôl
a nemsokára épülô ovifalut kívánjuk finanszírozni. A vásárlók között az
elôadás után ajándéktárgyakat sorsolunk ki.

Dr. Kolozsváry Judit
Mindenkit szeretettel várunk!

KOVÁCSNÉ MASZEL ANNA I ÓVODAVEZETÔ

NÔNAPI MEGHÍVÓ
16.00 órától a

Mészáros Sándor
polgármester köszöntôje után
Pál Dénes
a The Voice és a Sztárban Sztár
nyertese szórakoztatja
vendégeinket.

címû filmet vetítjük.
Tizenhat éven aluliak
számára nem ajánlott

2017. március 31. (péntek) 15.00 – Kovács István Mûvelôdési Ház

Nyáregyháza Nagyközség
Önkormányzata valamint
a Nyáry Pál Általános Iskola
testülete és diákjai nevében
tisztelettel hívunk
és várunk mindenkit

2017. február 27-én (hétfôn)
11 órára
a Nyáry Pál sírkertbe névadónk,
a „Vasember” születésének
évfordulója alkalmából rendezett
koszorúzásra.

Jegy ára 1 500 Ft (3 éves kor alatt ingyenes!), melyet elôvételben az iskola,
óvoda és a polgármesteri hivatal titkárságán, valamint korlátozott
számban a helyszínen az elôadás megkezdése elôtt lehet megvásárolni.
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MÉSZÁROS SÁNDOR POLGÁRMESTER ÉS
KEMENÁR LÁSZLÓNÉ ISKOLAIGAZGATÓ

Tisztelettel
és szeretettel hívjuk
településünk minden
hölgy lakóját
2017. március
11-én szombaton
15.00 órakor
a Kovács István
Mûvelôdési Házban
tartandó Nônapi
ünnepségre.
Minden kedves hölgy vendégünknek virággal kedveskedünk!
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NYÁREGYHÁZA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
FONTOSABB, LAKOSSÁGOT ÉRINTÔ DÖNTÉSEI

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2016. NOVEMBER 1-TÔL 2017. JANUÁR 31-IG)

2016. november 29.

2017. január 17.

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PELTÉK:

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

A Képviselô-testület

A Képviselô-testület

• elbírálta a hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók, illetôleg felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójára érkezet
pályázatokat.

• elfogadta a 2017. évi munkatervét.

70 évesek:
Tönkô István Sándor.......... november 6.
Kutrucz János László ...... november 19.
Kravecz Lászlóné
(sz. Krizsan Erzsébet
Julianna) ........................ november 23.
Fekete Sándorné
(sz. Szabó Mária).............. december 1.
Rozman Jánosné
(sz. Haluszka Judit) ......... december 12.
Taschner Károly.................... január 27.
Tóth József ......................... január 31.

Lakatos Zoltán és
Kun Brigitta fia
Milán Krisztián............. november 1.
Szabó Balázs és
Harmincz Krisztina leánya
Csenge Lili ................. november 2.
Volenszki István és
Hevesi Aranka leánya
Luca ............................ november 6.
Szemán István és
Siroki Erika leánya
Erika Szamóca .......... november 28.
Mátyás Zsolt és
Molnár Viktória leánya
Heni ............................ december 6.
Sándor István Arnold és
Schmidt Barbara leánya
Bella ................................. január 5.
Sándor István Arnold és
Schmidt Barbara leánya
Kamilla ............................ január 5.
Erôs György és
Fekete Alexandra leánya
Ajsa ................................ január 24.

• módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét, mely
alapján a Képviselô-testület szabályozási hatáskörébe tartozó
települési támogatások jogosultsági feltétele a kérelmezô
lakókörnyezetének rendben tartása.
• döntött arról, hogy „Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” jelzôtáblák kihelyezésével a korábbi – a Kossuth Lajos utcát, a
Kölcsey Ferenc utat, a Nyáry Pál út és a Mátyás király út önkormányzati tulajdonú részét érintô – 5 tonna súlykorlátozást
kiterjeszti a Széchenyi útra is.
• döntött arról, hogy segítséget nyújt a helyettesítô fogorvos
lakhatásának biztosításában.

2016. december 20.
A Képviselô-testület
• meghallgatta és elfogadta a Pilisi Rendôrôrs és a körzeti megbízott tevékenységérôl szóló beszámolót.
• döntött a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” c. pályázaton
való részvételrôl.
• döntött a Temesvári út szilárd burkolatú úttá alakítása érdekében szükséges tovább terveztetésrôl.

• döntött a szabadidôs rendôrjárôr szolgálat fenntartásáról.
• a Nyáregyházi Napsugár Óvoda és Tagintézménye az alábbiak
szerinti nyári zárva tartásának idôpontját tudomásul vette:
Napsugár Óvoda Tagintézménye – Jókai út 1.
Zárva tartás: 2017. június 26. – július 21.
Napsugár Óvoda – Ady Endre út 1/A
Zárva tartás: 2017. július 24. – augusztus 18.
• döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történô
kiépítésének, felújításának és korszerûsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címû kiírásra, a Temesvári út szilárd burkolattal történô kiépítése érdekében.
• elbírálta a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erô- és munkagépek beszerzése címû felhívás
projekt-elôkészítési feladatainak ellátására kiírt pályázatra
érkezett ajánlatokat és az összességében legelônyösebb
ajánlatot benyújtó M.T. Hardy Kft., 2740 Abony, Tamási Áron
u. 4-6. ajánlatát fogadta el.
A Képviselô-testület további döntései a mûködését dokumentáló jegyzôkönyvekben, a Polgármesteri Hivatalban, valamint
az Önkormányzat honlapján tekinthetôek meg.

ZINGER MIKLÓS I JEGYZÔ

ELINDULT A KISBUSZ-JÁRAT
Önkormányzati kisbuszunkat mûködtetve
felsônyáregyházi lakosainknak minden szerdai
napon ingyenesen lehetôséget biztosítunk arra,
hogy Alsó-Nyáregyházára könnyebben eljussanak.
A kisbusz 10 órakor indul Felsônyáregyházáról
a Károlyitelep bevezetô út – Jókai/Árpád úti sarok –
Jókai úti sportpálya – Fradi sörözô – Szentimretelepi
buszforduló útvonalon és a Polgármesteri
Hivatal elé érkezik kb. 10.15-re.
Innen tovább indulva a Diófasor úton is lehetôséget
biztosítunk a felszállásra azoknak, akik onnan
a faluközpontba szeretnének eljutni.
A busz déli 12 órakor indul vissza Felsônyáregyházára
a Polgármesteri Hivatal elôl a fentivel
megegyezô útvonalon.
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75 évesek:
Rónaszéki Lászlóné
(sz. Hájas Piroska) .......... november 12.
Cserna Ferenc ............... november 15.
Gendúr Istvánné
(sz. Csipak Ilona) ............ november 17.
Orgován Sándorné
(sz. Tarczaly Piroska) ....... december 17.
Gilan Pál ........................ december 20.
Pálfi István ......................... január 25.
Konecsin Mihályné
(sz. Bárdi Zsuzsánna Rózsa) . január 26.
80 évesek:
Kovács Károlyné
(sz. Szemerédi Julianna).. december 13.
Kovács Ilona
(sz. Nemes Ilona) .......... december 31.
Szakadáti Demeterné
(sz. Sima Anna) .................. január 26.
85 éves:
Rôck István ................... november 25.
90 éves:
Aradvári Józsefné
(sz. Szijj Jolán)....................... január 9.
Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!

Morvai Vilmosné
(sz. Bácskai Ildikó) ........................
Bálint János ..................................
Deák Jánosné
(sz. Máté Mária) ............................
Dabasi Ferencné
(sz. Salga Katalin) .........................
Vrabecz Istvánné
(sz. Revák Sára) ............................
Illés Éva Mária
(sz. Szedlár Éva Mária)...................
Marcsin Ferencné
(sz. Bordás Etelka) .......................
Szombat Imre................................
Epres István ..................................

(61)
(65)
(51)
(61)
(57)
(72)
(85)
(66)
(59)

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

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

HIRDETÉS
Építôipari kivitelezô cég keres azonnali kezdéssel
monori munkahelyre kômûvest.

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

EL HUNY TAK:
Lehoczki Ferencné
(sz. Mészáros Erzsébet Ibolya) .......
Császár Sándor..............................
Gárván Sándorné
(sz. Nagy Gizella) ...........................
Bajnok Józsefné
(sz. Sipos Katalin Anna)..................

KIADJA:
Nyáregyháza Község Önkormányzata

(56)
(84)

TERVEZÔSZERKESZTÔ:
Princz Mihály

(91)

CÍMLAP:
Baranyi Ferenc
Fotó: Princz Mihály

(76)

KAPCSOLAT:
ujsag@nyaregyhaza.hu
NYOMDA: Mátyus Bt.,
2370 Dabas, Tavasz u. 7.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:
ISSN 2062-946X
ISSN 2062-9478

Érd.: 06 (30) 431-5858
2017. FEBRUÁR I NYÁRFALEVÉL I 5

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ADÓMENTESSÉG A HÁZIORVOSOKNAK
ÉS A KISVÁLLALKOZÓKNAK
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete 2017. január 1-ei hatállyal
az iparûzési adó megfizetése alól mentességet biztosít a háziorvosoknak, valamint azon
vállalkozóknak, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján számított
– vállalkozási szintû – adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

H

áziorvosok esetében mentes
az iparûzési adó fizetési kötelezettség alól az a helyi adókról szóló törvény szerinti háziorvos,
védônô vállalkozó, akinek vállalkozási
szintû iparûzési adóalapja az adóévben
a 20 millió forintot nem haladja meg.
Továbbá, mentes az iparûzési adó fizetési kötelezettség alól az a helyi

adókról szóló törvény szerinti vállalkozó, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdés,
illetôleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján
számított (vállalkozási szintû) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
A mentesség elsô ízben a 2017. adóévre érvényesíthetô a 2018. május 31-éig
benyújtandó adóbevallásban.

HIRDETMÉNY
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata értesíti a
hozzátartozókat, hogy a temetô és temetkezés rendjérôl
szóló 7/2005. (X.27.) sz. rendelet értelmében a
köztemetôben a sírhely újraváltásának lehetôségei
a következôk.
A temetési hely feletti rendelkezési jogot az gyakorolja, aki a temetési helyet megváltotta. A rendelkezési
jog idôtartama a megváltás napjától számított 25 év,
urnafal esetén 20 év.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltáskor elsôbbséget élvez az eltemettetô, vagy közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás
idôtartama a rendeletben rögzített idôtartam (25 év).
Felhívjuk figyelmüket, hogy a köztemetôben az 1992-ben, illetve korábban
létesített sírhelyek megváltásának joga 2017. évben lejár.
A SÍRHELY ÚJRAVÁLTÁSI DÍJAK AZ ALÁBBIAK:
Egyes sírhely ára:
10 000 Ft + ÁFA
(bruttó 12 700 Ft)
Kettes sírhely ára:
15 000 Ft + ÁFA
(bruttó 19 050 Ft)
Urnafal ára:
50 000 Ft + ÁFA
(bruttó 63 500 Ft)
Kérjük Önöket, hogy hozzátartozóik sírhelyei tekintetében a szükséges
lépéseket tegyék meg.

A 2017. évben befizetésre kerülô
adóelôlegbôl keletkezô túlfizetés
visszaigényléshez való jog a 2018. május 31-én esedékes bevallás benyújtásával, de a bevallási határidôt követôen nyílik meg. Ezért azon adóalanyoknak, akik a fenti feltételeknek
várhatóan 2017. évben megfelelnek, a
2017. március 15-i esedékességû adóelôleg-fizetés elkerülése érdekében
adóelôleg módosítás iránti kérelmet
célszerû benyújtani, amelynek benyújtási határideje 2017. március 15. Azon
adóalanyoknak, akik a fenti feltételeknek várhatóan 2017. évben megfelelnek, a 2016. évi – 2017. május 31-én
esedékes – adóbevallásban a 2017.
szeptember 15-i és a 2018. március
15-i esedékességû adóelôleget 0,- Ftban kell bevallani.
Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a Htv. 39/B. § (6) bekezdése
alapján a Htv. 39/B. § (3) bekezdése
szerinti egyszerûsített adóalap-megállapítást alkalmazó KATA-alany köteles
adóbevallást benyújtani az adóévet
követô év január 15-ig, ha az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre jogosult, s
ezzel a jogával élni kíván. A fentiek
alapján tehát, minden évben az adóévet
követô január 15-éig (a 2017. évre vonatkozóan elsô alkalommal 2018. január 15-ig) – bevallás benyújtásával – a
mentességre jogosultságot meg kell
erôsíteni.

Tudnivalók a helyi adókról 2017-ben
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2017ben nem változott. Az adó éves mértéke építmény és lakásbérleti jogviszony esetében 10.000 Ft, telek tulajdon után 8.000
Ft-ot kell fizetni. Az idei évre megállapított kommunális adó I.
félévi részletét 2017. március 16-ig, II. félévi részletét 2017.
szeptember 15-ig lehet adópótlék-mentesen megfizetni.
Fontos tudni, hogy építmény, illetve telektulajdonos esetén az
adó alanya az, aki az év elsô napján az építmény, illetve a telek
tulajdonosa. Az adózóknak az adókötelezettséget érintô változásról bejelentést kell tenni annak keletkezésétôl számított 15 napon belül. Továbbra is mentesülnek a kommunális
adó megfizetése alól azok a 70 éven felüli egyedülálló magánszemélyek, akik a mentességre irányuló igényüket változás bejelentô nyomtatványon jelzik a Polgármesteri Hivatal felé. A bejelentést az erre a célra szóló nyomtatványon, írásban kell megtenni, amely igényelhetô a Polgármesteri Hivatalban, illetve
letölthetô településünk honlapjáról.
Adómérték változás esetén, a gépjármûadó I. félévi részlete a 2017. évi határozat kézhezvételétôl számított 30 napon
belül, II. félévi részlete 2017. szeptember 15-ig fizethetô meg
adópótlék-mentesen. Amennyiben a gépjármû adómértéke
2017. január 1-jén nem változik, az adó I. félévi részletét
2017. március 16-ig, II. félévi részletét 2017. szeptember 15ig kell megfizetni. Az adómérték változással nem érintett gépjármûvek adójáról az adózó értesítést kap. Kérjük a tulajdonosokat, hogy gépjármûveik tulajdonjogában bekövetkezett változás
bejelentésének ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Monori

2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.
Telefon:
+36 (29) 690 182
E-mail:
penzugy@nyaregyhaza.hu
Ügyintézôk: Kunné Kovács Judit
Bálintné Kocsis Klaudia

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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A mentességgel és az adóbevallással
kapcsolatban további tájékoztatást az
ado@nyaregyhaza.hu e-mail címen és
a +36 (29) 690-183-as telefonszámon
kérhet.

NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ADÓCSOPORT

Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az
adó évi mértéke nem változott, mértéke továbbra is az adóalap
2%-a. Az iparûzési adó elôleg I. félévi részletét 2017. március
16-ig lehet megfizetni adópótlék-mentesen, az adó különbözet
megfizetésének határideje 2017. május 31. A II. félévi adóelôleg befizetését 2017. szeptember 15-ig kell teljesíteni, az adóelôleg kiegészítésének határideje 2017. december 20. Felhívjuk a vállalkozások figyelmét, hogy az ideiglenes jelleggel
végzett iparûzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.
Talajterhelési díj megfizetésére az a magánszemély, szervezet
kötelezett, aki/amely a településen kiépített, mûszakilag rendelkezésre álló, bekötésre alkalmas szennyvízcsatorna-hálózatra
nem köt rá, de szennyvízelhelyezést folytat, ideértve azt is, aki
egyedi zárt vagy elszivárgó szennyvíztározót alkalmaz. A talajterhelési díjat önadózással kell teljesíteni, azaz a kibocsátó köteles azt bevallani és megfizetni a tárgyévet követô évben. A bevallás benyújtásának és a talajterhelési díj befizetésének
határideje egyaránt 2017. március 31. A talajterhelési díj
megfizetési kötelezettség a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést követô év január 1-jén szûnik meg.

NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADÓCSOPORT

ADÓNEM/DÍJ

ADÓ MÉRTÉKE

FIZETÉSI HATÁRIDÔ

KOMMUNÁLIS ADÓ
Számlaszám: 65100101-11218531

10.000 Ft/év/építmény
8.000 Ft/év/telek

2017. március 16. (I. félévi részlet)
2017. szeptember 15. (II. félévi részlet)

Az adó alapja a személyszállító gépjármû
– ide nem értve az autóbuszt – hatósági
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye,
tehergépjármû esetében a hatósági
nyilvántartásban feltüntetet saját tömege
(önsúlya) növelve a terhelhetôsége
(raksúlya) 50%-ával.

Adómérték változás esetén:
2017. évi határozat kézhezvételétôl
számított 30 napon belül (I. félévi részlet)
2017. szeptember 15. (II. félévi részlet)
Nincs adómérték változás:
2017. március 16. (I. félévi részlet)
2017. szeptember 15. (II. félévi részlet)

Az adóalap 2%-a

2017. március 16.
( I. félévi adóelôleg részlete)
2017. május 31. (adó különbözet)
2017. szeptember 15.
(II. félévi adóel_leg részlete)
2017. december 20.
(adóelôleg kiegészítés)

5.000 Ft/naptári nap

A tevékenység befejezésének napját
követô hónap 15. napja.

1.800 Ft/m3

2017. március 31.

GÉPJÁRMÛADÓ
Számlaszám: 65100101-11005315

IPARÛZÉSI ADÓ
Számlaszám: 65100101-11218490
– Állandó jelleggel végzett
iparûzési tevékenység

Keressék hivatalunk munkatársait az alábbi elérhetôségeken:
NYÁREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Járási Hivatal Okmányirodáját szíveskedjenek felkeresni (2200
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.; Tel.: +36 (29) 795-238, +36
(29) 795-271; félfogadás: H: 07.00-17.00, K: 08.00-18.00,
Sz: 08.00-20.00, Cs: 08.00-18.00, P: 08.00-16.00).

– Ideiglenes jelleggel végzett
iparûzési tevékenység
TALAJTERHELÉSI DÍJ
Számlaszám: 65100101-11290944
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EZ+AZ

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Nyáry Pál Lövészklub
TAGTOBORZÓ
Egyesületünk 2017-ben elsôsorban ifjúsági tagokat
szeretne soraikba toborozni Nyáregyháza lakosaiból.
Emellett szívesen vennénk, ha a régi tagok ismét
jelentkeznének, s részt vennének sportéletünkben.
Ha megismerkednél
a sportlövészet
alapjaival, vagy
összemérnéd
tudásodat
másokkal, lépj
közénk.
Az ifjúsági tagokat
bevezetjük
a légfegyveres
pontlövészet
világába.

MIT NYÚJTUNK:
1. Ingyenes tagságot 16 éves korig
(Nyáregyházi lakcímmel rendelkezôknek)
2. Ingyenes légfegyveres lôtér
használatot
3. Ingyenes lôszer és légfegyver
használatot
4. Elhozhatod 7.5 J légfegyvered, s
összemérheted tudásod másokkal
5. Ingyenes oktatást

Felnôtt belépôk részére
tagdíjunk a régi:
10.000 Ft/év + adminisztrációs díj
Ifjúsági kor után
7.500 Ft/év + adminisztrációs díj
(21 éves korig, illetve nem
Nyáregyházi lakos részére
16 éves korig)
Jelentkezni Fadgyas Károly
klub titkárnál lehet a
30/429-0598 telefonszámon, vagy
2017. március 4-én szombaton
14.00 órától a klubhelységnél
(a házasságkötô terem mögött).

Közös rendôrségi gépjármû állt hadrendbe

A

Pilisi Rendôrôrs területéhez tartozó települések a kutyás szolgálat
támogatása, valamint az ôrs mûködési feltételeinek javítása érdekében
közösen vásárolták meg a képen látható
Skoda Roomster típusú gépjármûvet.

A települések a költségeket a lakosság
létszámának arányában osztották meg,
Nyáregyháza 400 000 forinttal járult hozzá a beszerzéshez. Az ünnepélyes átadásra 2016. december 5-én, a Pilisi
Polgármesteri Hivatal udvarán került sor.

A rendôrség részérôl jelen volt dr. Mihály István rendôr dandártábornok, Pest
megyei rendôrfôkapitány; dr. Németh
Gyula rendôr ezredes, a fôkapitány gazdasági helyettese; Zahorecz Sándor
rendôr alezredes, a Monori Rendôrkapitányság mb. kapitánya; Kiss
Gábor rendôr alezredes; Kerepeszki Ferenc rendôr ôrnagy, a településeket pedig
Simó Gáborné polgármester
asszony; Mocsáry Balázs,
Csévharaszt polgármestere;
Marton József, Vasad polgármestere; valamint Mészáros
Sándor polgármester és Maszel László alpolgármester
képviselte.
Mindannyian bízunk abban, hogy a gépjármû és a
kutyás járôrszolgálat elôsegíti a törvénytisztelô, jogkövetô
állampolgárok által igényelt
látható és gyorsan reagáló
rendôrség megteremtését.
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RENDŐRSÉGI HÍREK
NYÁREGYHÁZÁRÓL
Az elmúlt hónapokban Nyáregyháza községben
nem történtek kirívó, súlyos bűncselekmények.
Az alábbiakban a közelmúltban általam
foganatosított tanulságos és figyelemre méltó
rendőri intézkedésekből említenék néhányat:
R. Csaba nyáregyházi lakos 2016.
november 14-én otthonában elfogásra
került, mivel nevezettel szemben a
Budapest Környéki Törvényszék BV.
csoportja elfogatóparancsot bocsátott
ki, tekintettel arra, hogy szabadságvesztésének letöltését nem kezdte
meg. Ellene már hosszabb ideje volt
érvényben a személykörözés. Fenti
napon is lakhelyén a bútorok mögé
elbújva próbálta meg kivonni magát az
intézkedés alól, sikertelenül.
Egyedi azonosító jellel való visszaélés
bûntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás M. Roland
nyáregyházi lakos ellen, aki úgy vett
részt a közúti forgalomban, hogy a külföldrôl származó személygépkocsijára
szerelte fel saját gépkocsijának rendszámait. Nevezett személyt a pilisi rendôrök elfogták, majd gyanúsítottként
kihallgatták, ahol elismerte a bûncselekmény elkövetését. Valamint Ny.
Lajos dánszentmiklósi lakossal szemben folyt büntetôeljárás, mivel nevezett
„lejárt mûszakis” tehergépkocsijára
szerelt fel külföldi rendszámokat és így
közlekedett Nyáregyháza egyik utcájában. A két férfival szemben 2016.
decemberében bíróság elé állításra
került sor.
A Monori Járásbíróság megelôzô távoltartó végzése ellenére S. József vasadi
lakos volt élettársát folyamatosan zaklatta, bántalmazta. Nevezettet a pilisi
járôrök 2017. január 7-én Vasadon
elfogták, majd a Monori Rendôrkapitányságra elôállították, ahol ôrizetbe
vették, majd bíróság elé állításra került.

J. Mónikát a pilisi rendôrök elfogták és
elôállították 2017. január 30-án, mivel
az igazoltatása során egyik ismerôsének az adatait diktálta be a járôröknek,
azért mert tudomással bírt arról, hogy
körözés hatálya alatt áll. J. Mónikával
szemben több elfogatóparancs is
érvényben volt, amelyek közül az egyikben hosszabb szabadságvesztés letöltése miatt kerestette a bíróság.
Észrevehetôen csökkent a község területén áthaladó tehergépkocsik forgalma köszönhetôen a rendszeresen megtartott gépjármû ellenôrzéseknek,
amelyek során az útvonalat indokolatlanul igénybevevôkkel szemben helyszíni bírság került kiszabásra vagy szabálysértési eljárás megindításra.
Nyáregyházán is nagy problémát jelentenek az ittasan gépkocsit vezetô személyek, akik saját testi épségükön
kívül mások életére és egészségére
sincsenek tekintettel. Nálunk az elmúlt
idôszakban nem történt olyan közlekedési baleset, amelynek okozója alkoholos befolyásoltság alatt állt volna,
köszönhetô ez annak is, hogy az intézkedés alá vont gépkocsivezetôkkel
szemben minden alkalommal alkoholszonda kerül alkalmazásra, amelynek
pozitív eredménye esetén a gépkocsivezetôt mintavételre elôállítjuk a
Monori Rendôrkapitányságra, ahol vele
szemben eljárás indul és vezetôi engedélyének bevonására is intézkedik a
hatóság.
Ittas gépjármûvezetôvel szemben több
alkalommal is intézkedtünk kollégáimmal Nyáregyházán.

Kérjük, hogy a Pilis illetékességi területén közlekedôk fokozott figyelemmel,
az út- és látási viszonyoknak megfelelôen közlekedjenek! Óvatosan közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelôhelyeket, hogy a csúszós úton is biztonságosan meg tudjanak állni! Az úgynevezett koccanásos balesetek elkerülése érdekében tartsanak a megszokottnál nagyobb követési távolságot!
Ugyanakkor a gyalogosok is óvatosan
keljenek útra, mivel a járdákon könynyen megcsúszhatnak!
A Monori Rendôrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai rendszeres jelleggel végeznek
sebesség ellenôrzést Nyáregyháza belterületén a közlekedési balesetek megelôzése érdekében.
Fontos, hogy hatékony bûnmegelôzésre csak közösen vagyunk képesek úgy,
hogy Önök is tegyenek meg minden
maguktól telhetőt annak érdekében,
hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává, illetve segítsék az idős állampolgárokat és legyenek figyelemmel a
gyerekekre is!
A rendôrség hatáskörébe tartozó
cselekmény észlelése esetén
kérem Önöket, hogy bármely
idôpontban hívják a
„járôr mobilt” a 06-20/771-0411
mobiltelefonszámon vagy
munkaidôben a Pilisi Rendôrôrsöt
a 06-29/498-128-as,
azon kívül a Monori
Rendôrkapitányságot
a 06-29/410-726, illetve
a 107-es, 112-es
központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikén.
Elérhetôségem nem változott
(06/20-489-6738),
hívjanak bizalommal, ha
segítségre van szükségük vagy
bármilyen rendôrséget érintô
bejelentésük, információjuk van.

MÉSZÁROS PÁL R. TZLS.
KÖRZETI MEGBÍZOTT
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PROGRAMOK

KÖZÖSSÉGI ÉLET
ÍZELÍTÔ A PROGRAMOKBÓL:
A mûvészeti iskola bemutatkozása
(zene, rajz)
Hangszerbemutató mini koncert
Kézmûves foglalkozás
Idegen nyelvi foglalkozás
Mesesarok
Kölyökatlétika
HELYSZÍN:

Iskola-csipegetô

Nyáregyházi Nyáry Pál
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
2723 Nyáregyháza,
Nyáry Pál út 20.

Iró-olvasó találkozó Baranyi Ferenccel
Jelentôs eseményen vehettek részt mindazok, akik
január 26-án ellátogattak
könyvtárunkba, ugyanis
a neves Kossuth-díjas
írót, költôt, mûfordítót,
Baranyi Ferencet köszönthettük abból az alkalomból, hogy január 24-én
töltötte be 80. életévét.

Kedves leendô elsô osztályos gyermekek! Kedves Szülôk! Bár még távolinak tûnik a szeptemberi iskolakezdés, szeretettel
hívjuk az érintetteket a hagyományos iskola-csipegetô napjainkra, amely 2017. március 21-22-én kerül megrendezésre,
ahol bepillantást nyerhetnek iskolai életünkbe. Ismerkedô alkalmainkra minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

A

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZÉSÛ
RENDEZVÉNYEK 2017-BEN
MEGNEVEZÉS

DÁTUM

(NAP)

HELYSZÍN

Nyáry Pál születésnapja

Február 27.

(Hétfô)

Nyáry Pál Sírkert

200 éve született Arany János

Március 3.

(Péntek)

Községi Könyvtár

Nônap

Március 11.

(Szombat)

Mûvelôdési Ház

Nemzeti ünnep

Március 15.

(Szerda)

Mûvelôdési Ház

A költészet napja

Április 11.

(Kedd)

Községi Könyvtár

A Föld napja

Április 22.

(Szombat)

Települési szintû

A múzeumok nemzetközi napja

Május 18.

(Csütörtök)

Kaszner Margit Múzeum

Hôsök napja

Május 28.

(Vasárnap)

Hôsök szobránál

Június 4.

(Vasárnap)

Június 24.

(Szombat)

Kaszner Margit Múzeum

Június 24.

(Szombat)

Mûvelôdési Ház

Trianon,
A nemzeti összetartozás napja
Múzeumok éjszakája
Köztisztviselô-, Pedagógus-,
Semmelweis nap

Trianoni Emlékmû
Mûvelôdési Ház

VII. Nyáregyháza Fesztivál

Szeptember 8-9. (P-Sz)

Polgármesteri Hivatal udvara

A népmese napja

Szeptember 29.

(Péntek)

Községi Könyvtár

Idôsek világnapja

Október 1.

(Vasárnap)

Mûvelôdési Ház

Október 6.

(Péntek)

Iskola – Hôsök tere

Október 23.

(Hétfô)

Mûvelôdési Ház

Október 27.

(Péntek)

Községi Könyvtár

December 16.

(Szombat)

Általános Iskola és környezete

Az aradi vértanúk emléknapja
(fáklyás felvonulás)
Nemzeti ünnep
A könyvtárak napja
Az olvasás éjszakája
Falukarácsonyi ünnepség
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15 órai kezdettel megrendezett eseményen több
generáció is képviseltette magát. Óriási élmény
volt megtapasztalni a mûvész úr személyes varázsát, ahogy történeteivel lebilincselte közönségét az
egészen kis gyermekektôl kezdve az idôsebb korosztályig egyaránt. A gyerekek szivacsként itták magukba
szavait, a felnôttek pedig jókat nevetve, vagy épp'
könnyes szemmel, meghatódva ismertek magunkra
vagy rokonaikra egy-egy anekdota kapcsán.
Mert Nyáregyházához fûzôdô története van elég… Itt nôtt fel, amire mi
elmondhatatlanul büszkék vagyunk,
és azt kívánjuk, hogy még nagyon
sokszor tiszteleje meg közösségünmagyar kultúra napját 1989 óta ünneplejük annak emlékére, hogy
ket! Rajongó szeretettel várjuk vissza!
Kölcsey Ferenc (1790-1838) ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.

Magyar Kultúra Napja
A

E jeles esemény emlékérôl iskolánk tanulói egy áttekinthetô, kézzelfogható,
egyszerû és egyben nagyszerû elôadást hallhattak, amit Kardos Boglárka
– iskolánk volt tanítója – tartott a Kovács István Mûvelôdési Házban.
A gyerekek nagy érdeklôdést mutattak és végig izgatottan, kíváncsian ültek
a helyükön. Az elôadás végén angolul, franciául és hollandul szólalt meg a
Himnusz elsô versszaka. A legtöbb tanuló ekkor gondolkozott el igazán azon,
mit jelent magyarnak lenni.

Kérjük adója

1%

-ával

támogassa iskolánk
tanulóit!
Iskolánk alapítványának
adószáma:

18682575-1-13
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ISKOLAI ÉLET

ISKOLAI ÉLET

„Ûrszemét” képzômûvészeti kiállítás Cegléden

I

mmár negyedik alkalommal mutatták
be mûveiket az Uránia Mozi aulájában a
Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola ceglédi
képzômûvészeti tanszakának diákjai február 3-án, köztük Máté Noel 3. osztályos diákunk. Az alkotások témája idén
az ûrszemét volt. A megnyitón megjelent
Füle Gyôzôné a Kulturális, Oktatási és
Népjóléti Bizottság elnöke.
Az egybegyûlteket Pap Zsolt a Cegléd
Városi Televízió ügyvezetô-fôszerkesztôje
köszöntötte. Majd dr. Mihálka Györgyné a
Tetz Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója
mondott köszönetet a kiállításra pályázatot küldô 102 gyereknek, az ôket támogató szülôknek s a felkészítésben Cegléden, Nyársapáton, Nyáregyházán és Tápiószelén segítô pedagógusoknak. A mû-

vek csak néhány napig lesznek megtekinthetôk Cegléden, ugyanis azokat felviszik Budapestre, a Magyar Asztronautikai
Társaság diák pályázatára, amelynek címe: „Takarítás a világûrben”.
A tárlatot Kozák Tibor a Galaktika magazin projektmenedzsere nyitotta meg.
Örömmel üdvözölte a nagyszerû kiállítást,
mivel az 1972-ben alapított és 323.
számnál tartó, eddig több mint 320 ezer
oldalnyi terjedelemben megjelenô folyóiratuk témája a tudomány és sci-fi. Céljuk

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

a hit erôsítése a most kinyíló új világban.
Kérte a megjelenteket, hogy bátran kérdezzék a lapot a profiljukba tartozó kérdésekrôl, s ôk minden megkeresésre választ fognak adni annál is inkább, mert a
jelszavuk: „Olvass a jövôbe”. Örömmel
fogadják a lapjukat érintô ötleteket és
javaslatokat is. Az elôadó a magazin legfrissebb számából ajándékozott egy-egy
példányt a megnyitón megjelent gyermekek számára.

BENKÔ ZOLTÁN

Semmering-i
kirándulás

Január 28-án, szombaton a hatodik osztály tanulói
és néhány tanárunk egy kellemes kiránduláson
vett részt Ausztriában, a Semmering-hágón és a
Hirschenkogel hegyen. A vonatról és a felvonó
ablakán kitekintve gyönyörködhettünk a lenyûgözô
panorámában. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt
emlékezetes élmény volt az Alpok meseszép hegyvonulatai közt utazni. Remekül éreztük magunkat!

Teaosztás

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ:
Egy hideg téli napon
osztálykirándulásra mentünk
Semmeringre.
Ezt az élményt szeretném
elmesélni.

T

eaosztást szerveztünk január 9-e
és 13-a között a Nyáregyházi
Nyáry Pál Általános Iskolában. A hideg utcáról az iskolába bejövô diákjainkat meleg tea fogadta. Szerettük
volna felhívni a gyerekek figyelmét
arra, hogy a segítô szándék nincsen
idôhöz kötve. A kedves szavak és némi kis apróság minden idôben összeköti az embereket. A fizetség egy kedves mosoly volt.

E

gy nap a 8.a osztállyal korcsolyázni mentünk.
Buszra ültünk, és úgy utaztunk Monorra. A korcsolyapálya elôtt volt egy
befagyott tócsa, ahol mi azonnal elkezdtünk csúszkálni. Ezalatt az idô alatt
az osztályfônökünk megvette a jegyeket, és mi már át is vehettük a korcsolyákat. Felvételük már nem volt olyan egyszerû, mint ahogy azt
elképzeltük. Ahogy sikerült felhúznunk, már mentünk is a jégre. Elôször
kézen fogva, aztán már egyedül is siklottunk a jégen. Nem mindenki jött
bele ilyen gyorsan, ezért nekik segítettünk – ami gyakran nagy esésekkel
végzôdött. Volt, aki inkább a falat választotta segítségül. Sajnos lett
néhány lila folt a térdemen. Jól éreztem magam.

NAGY BOGLÁRKA 8.A
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Pásztor Pálma 4.a osztályos
tanuló élménybeszámolója:

A tea!
A hidegbôl beérkezve az iskolába nagyon
jólesett a forró tea. Gyümölcsös zamatos
íze ízlett minden gyereknek. A teának köszönhetôen szívesebben mentünk iskolába. Testünket-lelkünket átmelegítette a
forró tea. Nagyon jó ötlet volt. Reméljük
jövôre is lesz!

Amikor leértünk egy kis faluba minden fáradtságot elfelejtettünk, olyan szépek voltak a hegyek.
A sípálya mellett szánkóztunk, azután felvonóval
mentünk. Ugyan féltem egy kicsit, de a táj látványa kárpótolt mindenért. Ha az idô nem lett volna ködös, Bécsig is elláthattunk volna.
Felmentünk egy kilátóba, ami 1150 méter magasan volt, innen még csodálatosabb a kilátás.
Aztán játszottunk egy kicsit, és máris eljött az
idô, hogy induljunk hazafelé. A vonaton sokat beszélgettünk, kártyáztunk, még a disco kocsit is
megnéztük.
Nagyon szórakoztató és tartalmas kiránduláson vettem részt. Annak ellenére, hogy elfáradtam, bármikor újra elmennék, mert annyi kellemes emlékkel tértem haza.

EGY HATODIKOS GYEREK

M

ár nagyon korán gyülekeztünk az iskola elôtt.
A kelenföldi pályaudvarig autókkal mentünk.
Minden eshetôségre felkészülve, egy órával
elôbb érkeztünk, így a váróteremben vártuk a vonat indulását. Amikor begördült a szerelvény, mindenki csodálkozott, mivel még ilyet senki nem látott. Ezután 5 óra
utazás várt ránk, de nagyon kényelmes helyünk volt.
Ezen a vonaton még büfékocsi is volt, de odajutni nem
egyszerû, mivel a két kocsi között az átmenônél lehetett
látni a síneket, így félve mentem át. Az utazás végén
kaptunk egy totót, amit ki lehetett tölteni, és egy utazás
volt a nyeremény. Amikor leszálltunk, akkora volt a hó,
hogy ilyet én még nem láttam – a térdemig ért.
Ezután jött a hegymenet. Visszagondolva, nem volt
olyan nagy a távolság, ahhoz képest jól elfáradtunk.
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NYÁREGYHÁZA ANNO

Tisztelt Olvasóink!
„Nyáregyháza anno” címmel
újságunkban új rovatot
indítunk, melyben régi,
településünket érintô újságcikkeket, MTI híreket
és fotókat teszünk közzé.
Mostani lapszámunkban
a Monori Hírlap 1988.
december 17-én megjelent
– iskolánk névfelvételérôl
szóló – beszámolóját, valamint egy 1944-ben készült
nyáregyházi képeslapot
osztunk meg Önökkel.
Kérjük, hogy ha rendelkeznek
hasonló „kincsekkel”, juttassák
el azokat a polgármesteri hivatal
titkárságára. Digitalizálást
követôen az anyagokat sértetlenül
visszaadjuk.

RECEPTTÁR
SÁRGABORSÓ-GULYÁS

KAKAÓS TOBOZ

HOZZÁVALÓK
• 50 dkg marhalábszár vagy nyaka
• 25 dkg sárgaborsó
• 20 dkg sárgarépa
• 10 dkg zellergumó
• 20 dkg krumpli
• 1 nagy vöröshagyma
• 3-4 gerezd fokhagyma
• 5 dkg zsír vagy olaj
• kb. 1 teáskanál ôrölt pirospaprika
• kb. 1 mokkáskanál ôrölt bors
• kb. 1 teáskanál zöldséges ételízesítô
• 1 csokor petrezselyemzöld, csokorba kötve
• 2 babérlevél
• só
• ízlés szerint citromlé
Levesbetétnek nokedli:
• 1 tojás
• liszt – amennyit felvesz
• pici só

HOZZÁVALÓK
• 25 dkg darált keksz
• 2 csepp rumaroma
• 10 dkg vaj
• 4 ek holland kakaópor
• kevés tej
• 10 dkg porcukor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 csomag kakaós gabonapehely

ELKÉSZÍTÉS
1. Forró zsiradékban a vöröshagymát megdinszteljük,
majd benne a fokhagymát is. Meghintjük a pirospaprikával, azonnal hozzáadjuk a húst, és magas
hôfokon fehéredésig pirítjuk.

ELKÉSZÍTÉS
1. A kekszet elkeverjük a kakaóporral és cukorral.
A vajat kicsit megolvasztjuk, és a pár csepp rumaromával összegyúrjuk. A tejbôl közben óvatosan
annyit adagolunk hozzá, hogy gyúrható masszát
kapjunk. (Egy közepesen kemény, könnyen
formázható tésztát kell kapnunk.)
2. Ha a tészta összeállt, kisebb gombócokat formázunk
belôle, és a tetejüket kissé kúp alakúra formázzuk.
Ha ezzel is megvagyunk, akkor a gabonapelyheket beletûzdeljük, úgy, hogy toboz formákat kapjunk belôle.
3. Ezután néhány óráig hideg helyen pihentetjük az elkészült tobozokat, majd porcukorral megszórva tálaljuk,
hogy a havas hatást elérjük.

2. Felengedjük annyi meleg vízzel, amennyi bôven ellepi.
3. Sózzuk, borsozzuk, ízesítjük a babérral,
petrezselyemmel, a húst jó félpuhára fôzzük.
4. Hozzáadjuk a sárgaborsót, a répát, zellert,
kiegészítjük még annyi vízzel, amennyi levest
szeretnénk, utána fûszerezzük, és tovább fôzzük,
amíg együtt minden megpuhul.
5. Utoljára adjuk hozzá a krumplit, pár perc múlva beleszaggatjuk a nokedlit, együtt készre fôzzük, kevés citromlével ízesítjük, és rövid pihentetés után tálaljuk.
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1190 Ft

1250 Ft

kedvezmény

kedvezmény

15%

20%
999 Ft
kedvezmény

2065 Ft

20%

kedvezmény

20%
525 Ft
kedvezmény

50%

1990 Ft
kedvezmény

1290 Ft
kedvezmény

25%

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!

