KÖZÖSSÉGI ÉLET

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A közelmúlt eseményei képekben

A Képviselő-testületi üléseken hozott
fontosabb, lakosságot érintő döntések
2018. március 27.
A Képviselő-testület

Gyermekműsor közben a művelődési házban

A gyerkőcök jól szórakoztak az előadás közben

➢ a civil szervezetek által beadott érvényes
pályázatok alapján a Két Szív Katolikus
Plébániát 400.000,- Ft, a Nyáregyházi
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet 1.000.000,- Ft, a Magyar
Vöröskereszt Pest megyei Szervezetét
300.000,- Ft, a Nyári Keresztyén Ifjúsági
Alapítványt 200.000,- Ft, a Nyáregyházi
Hagyományőrző Szeretetcsoportot
200.000,- Ft, a Nyáry Pál Nyugdíjas
Klub Egyesületet 250.000,- Ft, az
MTTSZ Nyáry Pál Lövészklubot
150.000,- Ft, a Nyáregyházi Evangélikus
Leányegyházközséget 200.000,- Ft, a
Nyáry Pál Általános Iskoláért Alapítványt
300.000,- Ft támogatásban részesítette.

➢ a „Civil szervezetek 2018. évi támogatása” kiírásra érkezett, a Nyáry Pál
Általános Iskola erdélyi kirándulásával kapcsolatos kérelmét 250.000 Ft, a
Felsőnyáregyházi majális szervezését
400.000 Ft összeggel támogatta.
➢ döntött a művelődési ház melletti területen létesítendő szabadidő park kivitelezésének megkezdéséről.
➢ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtásáról döntött az Orgona utca
(hrsz.: 669, 558/2), a Kinizsi Pál út
(hrsz.: 578 – Diófasor út és Kossuth
Lajos utca közötti szakasz) és a
Szentimretelepi bekötő út (hrsz.: 1015
– buszforduló és temetői út közötti
szakasz) aszfaltburkolatának felújítása
érdekében.

➢ döntött a szabadidős rendőrjárőr szolgálat 2018. évi fenntartásáról.
2018. május 8.
Kis pihenő egy diófa árnyékában a Vöröskeresztes Napközis Táboron

Brutálfutás Nyáregyházán

2018. április 17.

A Képviselő-testület

A Képviselő-testület

➢ döntött a József Attila út első szakaszának aszfaltburkolattal történő
felújítási munkálatainak elvégeztetéséről (190 m hosszan és 4,5 m szélességben).

➢ döntött arról, hogy pályázatot kíván
benyújtani az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”
című kiírásra, a felsőnyáregyházi Lázár
út szilárd burkolattal történő kiépítése
érdekében.

2018. április 24.
A Képviselő-testület
➢ meghallgatta és elfogadta a Monori
Rendőrkapitányság és a Nyáregyházi
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tevékenységére vonatkozó
beszámolókat.

Rendkívüli gyermeknap játszótér átadással egybekötve
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➢ döntött 188 fm. járda megépítéséhez
szükséges anyag biztosításáról a megépítést vállaló lakosok részére.

2018. május 29.
A Képviselő-testület
➢ meghallgatta és elfogadta a Két Szív
Római Katolikus Plébánia tevékenységére vonatkozó beszámolóját.
➢ megalkotta a 2017. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadási
önkormányzati rendeletet.
➢ Nyáregyháza Nagyközség 2017. évi
belső ellenőri tevékenységről szóló
összefoglaló jelentést elfogadta.
➢ döntött 27,4 fm. járda megépítéséhez
szükséges anyag biztosításáról a megépítést vállaló lakosok részére.

2018. június 26.
A Képviselő-testület
➢ meghallgatta és elfogadta a Pilisi
Rendőrőrs körzeti megbízotti tevékenységére vonatkozó beszámolóját.
➢ meghallgatta
és
elfogadta
a
Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tevékenységére
vonatkozó beszámolót.
➢ meghallgatta és elfogadta a Monori
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017.
évi beszámolóját.
➢ elfogadta a hatósági állatorvos
Nyáregyháza állategészségügyi helyzetéről szóló beszámolóját, valamint
a falugazdászi tevékenységről szóló
beszámolót.
➢ igazgatási szünet elrendeléséről döntött, melynek alapján a Polgármesteri
Hivatal 2018. augusztus 17-24., valamint 2018. december 21-28. közötti
munkanapjain zárva tart.
➢ döntött közétkeztetési beszerzési felhívás kiírásáról.
➢ döntött arról, hogy a József Attila út, a
Hunyadi János út és a Kölcsey Ferenc út
felületi kátyúzását, a károlyitelepi belterületi út stabilizálását, a temetői út
mart aszfaltos javítását, Szentimretelep
hidegaszfaltos kátyúzását, valamint a
Peterdi és a Toldi út felületi kátyúzását
elvégezteti.
➢ döntött egy felsőnyáregyházi közterületi játszótér létesítéséről, melynek helyét
a Tófenék épülete mellett jelölte ki.
A Képviselő-testület további döntései a
működését dokumentáló jegyzőkönyvekben, a Polgármesteri Hivatalban,
valamint az Önkormányzat honlapján
tekinthetőek meg.
ZINGER MIKLÓS jegyző
2018. JÚLIUS · NYÁRFALEVÉL
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EZ + AZ

MEGÚJUL A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Kedves elektromos autó tulajdonosok!

Az önkormányzat 2017. májusában pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett Közgyűjtemények
Kollégiuma címzett pályázati felhívása alapján a Nyáregyházi
Községi Könyvtár eszközfejlesztésére és korszerűsítésére.
A benyújtott támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült.

A

megvalósítás érdekében a Képviselő-testület a 3,5 millió
Ft támogatási összeg mellett több mint 1 millió Ft saját
forrást biztosított a beruházáshoz. A megyei könyvtár és
az önkormányzat közötti mintaszerű kapcsolatnak köszönhetően
a pályázat benyújtását a Pest Megyei Könyvtár is támogatta.
A könyvtár több szempontból ugyan megfelelt a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer ajánlásában szereplő feltételeknek,
azonban az épületrészben nem volt megtalálható minden – a
könyvtár rendeltetésszerű és kényelmes használatához – szükséges berendezés, illetve a meglévő bútorzat állapota sem felelt
meg a mai kor követelményeinek. A legtöbb bútor még a ’70-es,
’80-as években került beszerzésre, melyeknek cseréje az elhasználódás miatt időszerűvé és indokolttá vált.
A projekt célja a Nyáregyházi Községi Könyvtár szakmai
eszközfejlesztése, a könyvtár helyiségeinek korszerűsítése

A

z óvoda parkolójánál elhelyezett töltőoszlop a Nyáregyházi Napsugár Óvoda
tulajdona, mely egyelőre ingyenesen igénybe vehető, azonban létrehoztunk egy
„becsületkasszát”, amibe történő befizetéssel a „Környezettudatos óvodáért”
alapítvány céljainak megvalósítását támogathatják.

új bútorzat és egyéb kiegészítők beszerzésével. A korszerűsítés során a felnőtt és az ifjúsági olvasó mellett gyereksarok kerül kialakításra. A festést követően
mindhárom helyiségben újonnan gyártott polcokat
helyezünk el.
A felnőtt olvasó laminált padló burkolatot kapott.
A helyiségben új polcok, kanapé, asztalok és székek
elhelyezésével teremtünk kellemes hangulatot. Az ifjúsági olvasó korszerűsítése során nagy hangsúlyt kap
a multifunkcionalitás, hogy a helyiséget ne csak az
általános iskolások használhassák szünetekben vagy
könyvtári óra keretében, hanem kisbabás, gyerekes
anyukák, óvodások, fiatalok, egyenként vagy csoportban is. Itt új kisasztalok és székek, új szőnyegek és
függönyök kerültek elhelyezésre.
A korszerűsítés tervezése során fontos szempont volt,
hogy nem iskolai könyvtárként tekintünk az intézményre, hanem egy olyan települési könyvtárként, amely egyformán
képes szolgálni mind a gyerekeket, mind a település felnőtt
lakosságát.
A Képviselő-testület már korábban döntött a Községi Könyvtár
előtti terület parkrendezéséről. 2016-ban elbontásra került a
Nyáry Pál út menti kerítés, amely a könyvtárat láthatóbbá, közvetlenebbé, könnyebben megközelíthetőbbé tette. Az önkormányzat a közeljövőben a területen gyepfelület kialakítást,
parkosítást, térkő burkolatú gyalogjárda kialakítását tervezi a
Nyáry Pál út és a könyvtár főbejárata között. A tervezett felújítás
reményeink szerint javítja a környezet településképi megjelenését, és növeli a megújult községi könyvtár használhatóságát,
látogatóinak számát.
MÉSZÁROS SÁNDOR polgármester

Ajándék füzetcsomagot kapnak a nyáregyházi iskolások

A

z idei évben már 380.000 Ft értékben vásárolt induló
füzetcsomagot az önkormányzat az iskola diákjai részére.
A füzetek mellett órarendet, vonalzót, az alsó tagozat
gyerkőcei grafitceruzát, még a felsősök tollat is kapnak majd.
Kemenár Lászlóné intézményvezető elmondta, hogy nagyon
nagy örömmel vették, hogy az önkormányzat ebben az évben
is támogatta az iskola minden tanulóját a füzetcsomagokkal,
ezzel is tehermentesítve a családi kasszát, mivel tudjuk, hogy az
iskolakezdés anyagilag megterhelő. A környező településeket
tekintve ez a kezdeményezés egyedülálló.
Az államilag támogatott ingyenes tankönyvcsomag mellé a jó
minőségű füzeteket és eszközöket a tankönyvosztásnál kapják
meg a gyermekek.
T.GY.
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Az elektromos töltőoszlop használatáról

Ha feltöltötték autójukat, a befizetéseket reggel 6-tól délután 17 óráig az óvodában
személyesen, zárva tartás idején pedig az alapítvány számlájára utalt összeggel lehet
megtenni.

Adószám: 18975226-1-13
Számlaszám: 65100101-16141931 (Pátria Takarék)

Köszönjük hozzájárulásaikat!

Brutálfutás 7.0

ÉLETED LEGHOSSZABB
HÉT KILOMÉTERE

2017. június 16-án, szombaton tartották Nyáregyházán a Brutálfutást,
ami egy katonai kiképzőpálya és egy akadályverseny keverékére.
A 7 kilométeres akadályfutáson 2420 versenyző indult. Az esemény
szlogenje az „Életed leghosszabb hét kilométere” volt.
A helyszín a motocross pálya volt 14 ugratóval. A résztvevők óránként rajtoló futamokban indultak, és előre meghatározott útvonalon
haladtak részben a motocross pályán, részben a körülötte található
erdőben, szántóföldön.
A következő akadályokkal kellet megküzdeniük az elszánt versenyzőknek: mocsarassá sárosított emelkedők, lejtők, meredek emelkedők, mély homokban futás, álcaháló alatt átkúszás, szalmabálákon
átmászás, vizes árkon átkelés, autógumikon átfutás az erdőben, fákra
erősített szalag/faléc alatt átbújás vagy felette átugrás, széles szalagból fák között kacskaringós labirintus, felszántott szakaszok.
A résztvevők nem viseltek hagyományos, feltűzött rajtszámot, a
karokon filccel felrajzolt számok, és a lábakon hordott chipek segítették az időmérést.
Forrás: internet

Idén korábban jött a parlagfű szezon

K

orábban kezdett virágozni a parlagfű – adta ki a figyelmeztetést a
Nébih. Az egyik legagresszívabb
gyomnövényről van szó, hazánk pedig
Európa leginkább fertőzött területeinek
egyike, éppen ezért lényeges szigorúan
betartani a parlagfű elleni védekezés
szabályait.
A kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb, ugyanakkor környezetkímélő védekezési mód a gyomlálás, míg a
gyepterületeken a rendszeres, vegetációs időben 3-4-alkalommal, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás lehet
célravezető. A tartós eredmény érdekében kiemelten fontos a
virágzás és a magképződés folyamatos megakadályozása.
Akik eddig nem tették meg, azoknak most kell elvégezniük
a használatukban levő ingatlan parlagfű-mentesítését: június
30-tól országszerte elkezdődött a parlagfüves területek felde-

rítése. A mentesítési kötelezettség
mindenkire vonatkozik: a mezőgazdasági növényekkel hasznosított külterületi szántóföldeken, rét-legelőkön, ültetvényekben, erdőtelepítésekben, az utak mentén, a belterületi
kiskertekben, a közterületeken, játszótereken, parkokban és az építési
területeken. A növényvédelmi bírság
mértéke a védekezési kötelezettség
elmulasztása esetén – a parlagfűvel
fertőzött terület nagyságától függően – 15 000 Ft-tól egészen 5 millió
forintig terjedhet.
Amennyiben parlagfüvet lát lakókörnyezetében, a Parlagfű
Bejelentő Rendszeren keresztül tehet bejelentést (https://pbr.
nebih.gov.hu). A rendszer előnye, hogy a beérkező jelzések
közvetlenül az ellenőrzésre jogosult, illetékes hatóságokhoz
jutnak el.
2018. JÚLIUS · NYÁRFALEVÉL
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ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK:
70 évesek:
Strasser József ..................................... március 19.
Surányi Ferencné
(sz. Orbán Ildikó Mária) ............................ április 9.
Kiss Ferenc ............................................... április 22.
Bagoly László János .............................. április 29.
Kőrösi Sándorné
(sz. Szöllősi Györgyi Mária).................... május 15.
Kovács Jánosné
(sz. Zöld Erzsébet Mária) ......................... június 9.
Kis Lászlóné
(sz. Ábrahám Mária) .............................. június 14.
Maszel László .......................................... június 20.
Hatvani László Ödön ............................. június 22.
75 évesek:
Nagy Mihályné
(sz. Tóth Katalin) .................................. március 11.
Rab Béláné
(sz. Piróth Ilona).......................................... április 7.
Vörös Istvánné
(sz. Hamenda Ágnes Anna) .................. április 11.
Vajda Béla ................................................ május 22.
80 évesek:
Horsik Józsefné
(sz.Kapros Mária) ................................. március 12.
Kemenczei Istvánné
(sz. Kölesz Mária).................................. március 30.
Kosztolnik Józsefné
(sz. Kiss Veronika).................................... május 25.
Ménich Istvánné
(sz. Cseh Anna) ........................................ május 31.

KIADJA:
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata
MEGJELENIK: kéthavonta,
1400 példányban
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Szedresiné Szlama Tímea
TERVEZŐSZERKESZTŐ:
Princz Mihály
KAPCSOLAT:
ujsag@nyaregyhaza.hu
NYOMDA: Mátyus Bt.,
2370 Dabas, Tavasz u. 7.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:
ISSN 2062-946X
ISSN 2062-9478

6

NYÁRFALEVÉL · 2018. JÚLIUS

2018. március 1-től 2018. június 30-ig)

85 évesek:
Micsinai Józsefné
(sz. Gregus Rozália) ............................... március 7.
Serfőző József ...................................... március 22.
Máté Jánosné ......................................... május 14.
Lejer György ............................................. június 9.

Rafael Pál és Szénási Erzsébet fia
Ezel ........................................................ május 17.
Kiss Attila és Gál Kinga leánya
Janka .................................................... május 23.
Tamás Gergő és Gendur Krisztina fia
Dominik ............................................... június 29.

91 éves:
Lestár Istvánné
(sz. Hornyák Margit) ............................... június 27.

Gratulálunk a szülőknek,
és köszöntjük a gyermekeket!

92 évesek:
Kravecz Mihályné
(sz. Pallaga Margit) ............................. március 10.
Orlik László ................................................. április 8.

ELHUNYTAK:

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

Molnár Pál .......................................................... (71)
Király Antalné
(sz. Gyurcsa Mária)............................................. (89)
Haris Károly József ........................................... (67)
Galambos Sándor ............................................. (67)
Rácz Istvánné
(sz. Gulyás Ida) ................................................... (68)
Korsós Ferencné
(sz. Schwarz Margit) .......................................... (82)
Svébis Györgyné
(sz. Bánkúti Ilona)............................................... (74)
Takács János Gyula........................................... (67)
Galló Mátyásné
(sz. Gaál Zsuzsanna) ......................................... (84)
Szána Ferencné
(sz. Erős Anikó) ................................................... (63)
Bene Kálmánné
(sz. Kertai Julianna)............................................ (90)
Váraljai Sándorné
(sz. Fehér Lídia)................................................... (91)
Nagy Lajos Ferenc ............................................ (49)
Nagy Pál .............................................................. (93)
Zányi Mihály ...................................................... (67)

ÚJSZÜLÖTTEK:

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

Robár László és Erős Alexandra leánya
Lili ............................................................. május 2.
Sánta István és Polgár Lola leánya
Luca .......................................................... május 6.

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

95 éves:
Nagy János ................................................ június 9.
97 éves:
Fajka Jánosné
(sz. Lehóczki Ilona Katalin) ................... május 20.
Isten éltesse Önöket erőben, egészségben!
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Berkes Béla
és Kocsi Anna Mária ................................. május 9.
Kemenár László
és Jakubik Ágnes ................................... május 12.
Gyarmati Lajos István
és Kemenczei Ildikó ................................ június 9.

Gyerekzajtól hangos a játszótér
Az önkormányzat az év elején pályázatot nyújtott be a „Települések arculatának fejlesztése,
élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése”
c. LEADER helyi felhívás alapján a Nyáry Pál úti, Kovács István Művelődési Ház melletti
beépítetlen területen játszótér kialakítására. A megvalósítás érdekében
a Képviselő-testület 15 millió Ft támogatási igény mellett 6 millió Ft önerőt vállalt.

T

elepülésünk a kérelem
benyújtásakor nem rendelkezett egyetlen közterületen elhelyezkedő játszótérrel
sem. Egy szabadidős közösségi
tér kialakítása – a helyi lakosság
részéről érkező jelzések alapján
– már évek óta folyamatosan vis�szatérő igényként jelentkezett.
Mivel a benyújtott kérelemmel kapcsolatban támogatói
döntéshozatalra tavasszal nem
került sor, a Képviselő-testület
áprilisban úgy döntött, hogy a
játszótér kialakítását a pályázat eredményétől függetlenül
megvalósítja.
A kivitelezésre májusban került
sor. A játszótér kialakítása során
fontos szempont volt, hogy
hosszútávon tudjunk játékra
alkalmas területet biztosítani a
gyermekeknek. Azt is figyelembe kellett vennünk, hogy az egy
méternél magasabb szabadesés magasságú játszótéri eszközök esési felületén
ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges az előírások szerint. Ennek megfelelően az időjárásnak leginkább ellenálló,
öntött ütéscsillapító gumiburkolat kialakítására esett a választás.
A játszótér központi elemeként felépített vár 19 különböző funkcióval rendelkezik. Az 5-14 éves korosztály számára ajánlott mászóvár 35-40 gyermek
egyidejű játékigényét tudja kiszolgálni. Ennek környezetében kerültek elhelyezésre a kisebb játszótéri eszközök: a
dupla hinta, a forgóhinta és a rugós
pillangós játék. A telepített játszótéri
eszközök a jogszabályban előírt megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A megépült új, korszerű játszótér a közösségi élmény színtere, amely a kisgyermekes szülők és gyermekeik számára kellemes kikapcsolódást biztosít. A játszóteret
olyan elrendezésben alakítottuk ki, hogy
ott több gyermek egyszerre, biztonságos
körülmények között játszhat, biztosítva a

közös játék, a közösségi tevékenységek
élményét. A játszótér központi elemeként megépült vár a régióban egyedülálló méretű és funkciójú komplex játszóeszköz (korábban 1 db épült ebből az
országban), ezért arra számítunk, hogy a
játszóteret más településről érkező családok gyermekei is igénybe veszik majd.
A játszótéri eszközök használata fejleszti a gyermekek készségeit. A rugós
pillangós játék a részleges fogyatékkal
élő, mozgáskorlátozott gyermekeknek
is játéklehetőséget kínál, segítve integrálódásukat. Fontos, hogy a gyermekek ne
csak élvezzék a játékokat, de fejlesszék is
készségeiket.
A játszótér rendkívüli gyermeknappal egybekötött átadására 2018. június
9-én, szombaton került sor. A kedvezőtlen délelőtti időjárás ellenére sokan
érkeztek a megnyitóra: a kb. 200 fő részvételével zajló gyermeknapon színpadi
programmal, büfével vártuk az érdeklődőket. A gyermekek a művelődési házban
a „Barangolás a mesék birodalmában” c.
színpadi előadást tekinthették meg.

A következő évben szeretnénk a területet
egy komplex szabadidő parkká alakítani
sétányok, padok, kiülők megépítésével,
növények és további játszóeszközök telepítésével. Felsőnyáregyházán megkezdtük a 2. közterületi játszótér kialakítását a
Tófenék melletti területen.
A fejlesztések megvalósításával el szeretnénk érni, hogy a digitális világból
visszacsábítsuk a gyermekeket a játszótérre. Hiszen akármennyire is más ma
már a világ, lehet akármennyire modern
a technika, ők azért mégiscsak gyerekek,
akiknek az egészséges fejlődéshez rengeteg mozgásra és szabad levegőre van
szükségük.
A játszótér rendjének betartása és
betartatása közös érdekünk! Óvjuk és
vigyázzunk rá, hogy gyermekeink hos�szútávon is biztonságosan használhassák, hogy ne javításokra, hanem új eszközök beszerzésére fordíthassuk az erre
szánt forrásokat.
MÉSZÁROS SÁNDOR polgármester
2018. JÚLIUS · NYÁRFALEVÉL
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Emléktábla az Eisler család ártatlanul
elhurcolt és megölt tagjainak emlékére

In memoriam...
Pali atya

2018. április 15-én, vasárnap emlékező Istentisztelet keretében
emléktáblát helyeztünk el a Református templomban. A márványtábla
az Eisler család ártatlanul elhurcolt és megölt tagjainak állít emléket.

A

család deportálása településünk múltjának szégyenteljes, sötét szelete. A család négy tagját, Eisler Vilmost – az
édesapát, Eisler Vilmosné Weisz
Ilonát – az édesanyát, Eisler Oszkárt
– a fiukat, és Eisler Olgát – a lányukat származásuk miatt 1944-ben
Auschwitzba deportálták. Az édesanya nem élte túl a három napos
vagonban töltött utazást. Vilmos,
az édesapa egy gázkamrában
hunyt el. Oszkárt embertelen körülmények között dolgoztatták egy
bányában, ahol éhen halt. A borzalmat egyedül Olga élte túl, akit
egy budapesti bentlakásos iskolából hurcoltak el. Ő a BudapestBécs halálmenet után 1945-ben szabadult
fel. A család a nevét Eislerről Gergelyre
változtatta, Gálfi Sándor a Nyáregyházi
Református Gyülekezet akkori lelkipásztora pedig átkeresztelte őket reformátusokká. A család elhurcolását a nyáregyházi
emberek igyekeztek minden eszközzel
megakadályozni. Amikor a faluban híre
ment a közelgő vésznek, Oszkárt egy
tanyán próbálták elbújtatni, sajnos mindhiába.

Emléktábla a templomban
zet presbitériuma egyhangúlag jóváhagyta a tábla elhelyezését, annak szövegezését és elkészítését a család vállalta.
Az emléktábla kihelyezésére ünnepélyes
keretek között, emlékező Istentiszteleten
került sor. Az igehirdetés szolgálatát
Kelemen Norbert lelkipásztor végezte.
Prédikációjában arról beszélt, hogy félelmeink közepette, nehézségeinkkel szembenézve csak az Úristenbe vetett hit adhat
valóban erőt. Az igehirdetés után a gyülekezet presbitériuma az alábbi nyilatkozatot tette és fogadta el: „Gyülekezetünk
Presbitériuma elítél minden olyan cseleke-

detet, amely származás alapján hátrányosan megkülönböztet, kirekeszt,
esetleg üldöz bárkit embertársaink
közül. Hisszük és valljuk, hogy az Úr
Igéje világos és egyértelmű eligazítást
ad számunkra ebben a kérdésben:
keresztyénként kötelességünk mindig
Krisztus Urunk szeretetparancsa szerint, szeretettel odafordulni minden
felebarátunkhoz, segíteni minden
üldözöttön. Ígérjük, hogy embertársaink önkényes kirekesztése, hátrányos
megkülönböztetése és bántalmazása ellen, minden esetben fellépünk,
a szeretetlenségben, semmilyen szín
alatt nem veszünk részt. Valljuk, hogy
Gálfi Sándor, Gyülekezetünk egykori
lelkipásztorának cselekedete a második világháború vészterhes idején, minden
időkben követendő példaként áll előttünk.
Ártatlan embertársaink kizsákmányolásához, elnyomásához némaságunkkal sem
járulunk hozzá, az üldözöttek mellett mindig
kiállunk, szavunkat értük felemeljük.”.
A nyilatkozat elfogadása után Teréz, Eisler
Olga lánya foglalta össze röviden édesanyja és családja történetét, valamint amit
elhurcolásukról tudhatunk. Ezt követően
Mészáros Sándor polgármester mondott
beszédet, amelyben annak fontosságát
hangsúlyozta, hogy településünk szembenézzen a múlt e sötét eseményével, így
elkerülve a jövőben hasonlók
megismétlődését.

A gyalázatos eseménynek emléket állító
emléktábla ötlete tíz évvel ezelőtt született meg először. Gyülekezetünk akkori
gondnoka, Bába János bácsi
készíttetett egy emléktáblát,
azonban sajnos az emléktábla
nem került kihelyezésre. Tíz
évvel a kezdeményezés után a
tavalyi év végén új lendületet
kapott az ügy, a túlélő Eisler
Olga gyermeke, Teréz ugyanis
a tavalyi év végén megkereste gyülekezetünket és a lelkipásztornál a család átkeresztelkedése után érdeklődött.
Többszöri levelezésük során
fogalmazódott meg újra az
emléktábla kihelyezésének
Eisler család és Mészáros Sándor polgármester úr párjával
gondolata. Miután a gyüleke-
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Az Istentisztelet után lehetőségem adódott beszélgetni a családdal. Nagyon hálásak voltak a
megemlékezésért és az emléktábla-avatásért. Elmondták, hogy
hívő keresztyénként élik életüket
és a múlt borzalmainak feldolgozásában is erőt ad az Úr kegyelmes szeretetébe vetett hitük.
BIRÓ TAMÁS
a református gyülekezet
gondnoka

Közelmúltban
helyeztük végső
nyugalomba
a nyáregyházi
római katolikus
egyházközösség
c. esperes
nyugamazott
plébánosát,
Pali atyát.

A

hogy a templomban a felravatalozott koporsó előtt álltam,
megszólalt bennem valami. Ennyi, csak ennyi lenne az
élet?! Úgy gondoltam, hogy közel negyven év távlatából
meg kellene osztanom pár gondolatot Pali atyával kapcsolatban,
pontot kellene tenni a mondat végére …
Hálával tartozom az Úrnak, hogy azok közé sorolhatom
magam, akik vissza tudnak emlékezni négy generáción keresztül. Mintha ma lett volna ... Kicsi gyermekként nagyszüleim kézen
fogva vittek a templomba hétről hétre. Atya széles mosollyal
várt minket. Később ez már természetes volt. Nagy események
következtek: elsőáldozás, évek múlva bérmálkozás – mindezekre
Pali atya készített fel bennünket. Mi is átestünk a tanulni valókon,
protokoll ... mégsem riadtunk vissza. Néha kicsit duzzogtunk
vagy éppen haragudtunk az atyára, de ez pillanatok alatt elszállt.
Keményen megkövetelte tőlünk amit kellett, nem volt pardon.
De őt ilyennek fogadtuk el!
Énekkart szervezett, kirándulás a Vidámparkban, nagy beszélgetések, amik közelebb hozták hozzánk Pali atyát. Régi templo-

munkba egyházi nyaralást szervezett az ország különböző pontjairól érkező gyermekek számára. Tele ambícióval megépítette
a csévharaszti Jézus szíve és Mária szíve templomot 1996-ban.
Látszott rajta, hogy ő is néha megfáradt, de megmutatta nekünk,
hogy az Úrban bízva sikerülni fog.
Rengeteg imával és jó szándékú, önzetlen emberek kétkezi
munkájával 74 évesen régi álmát valósíthatta meg – elkészült a
nyáregyházi Két szív Római Katolikus templom (2001).
Ezután sem tétlenkedett, napi feladatait ellátta és terelgette
a „nyájat”. De az idő felette is eljárt. Ekkor került Erősné Marika
nénihez, aki 30 évig az egyházközösség sekrestyés feladatait
látta el. Marika néni lelkiismeretesen és
alázattal még 5 évig ápolta Pali atyát élete
végéig. Kicsit furdal a lelkiismeret, hogy
itt már nem tartottuk atyával a kapcsolatot, de Marika néni mindig tájékoztatott minket állapotáról és megnyugodva
vettük tudomásul, hogy jó helyen van, a
Szűzanya meghallgatja imáit. Itt szeretném Marika néni nevében megköszönni Dr. Marjai Viktor és Dr. Farkas László
háziorvosok önzetlen munkáját Pali atya
ellátásával kapcsolatban.
Pali atya, megköszönöm az Úrnak,
hogy szolgálata alatt cseperedhettünk
fel, sőt még gyermekeinket is terelgette.
„Hűséges papi életét a Mennyei Atya jutalmazza, az Atyai Ház örömében!”
Aki hisz, annak örök élete van! (Jn.6,47)
JUHÁSZ MÓNIKA
2018. JÚLIUS · NYÁRFALEVÉL
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A Magyar Vöröskereszt

megmutatták pl. a stabil oldalfektetés
helyes technikáját, és még számos nagyon
hasznos teendőt, ha valakit valami baj
érne. A délután folyamán Zsótér Gabriella
és Fodor József énekelt és gitározott a
jó hangulat érdekében, a legismertebb
gyermekdalokat énekelték együtt. Ezen
a napon már a gyerekek létszáma elérte
a 69-et!

Nyáregyházi Alapszervezetének
Vöröskeresztes Napközis Tábora
Napközis táborunkat 2018. június 25-29-ig rendeztük meg a
Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
épületében. A színes programok alatt a gyerekek megismerhették az
egészséges életmód kialakításának szokásait az aktív sportjátékok,
a táplálkozás rendszerességén, és változatosságán keresztül.

M

inden nap reggeli tornával kezdtünk Leki Fanni irányításával,
majd a reggeli következett. Az
első napon az eligazítás után a gyerekek
vöröskeresztes motívummal jelzett tárgyakat készítettek. Gondosan vagdostak,
ragasztottak, és igazán ötletes mentőautók készültek üres gyógyszeres dobozokból. A finom ebéd után – melyet idén is
szülői segítséggel készítettünk az iskola
konyháján – ifjúsági Vöröskereszteseink
a sebkötözés technikáit játékos formában mutatták be. Ezen a délutánon Vass
Zoltán fotóművész is ellátogatott hozzánk, aki nagyon érdekes előadást tartott
Izlandról és Svédországról, bemutatta az
általa ott készített gyönyörű képeket.

Második napunkra, számunkra is meglepő módon az 50 fősre tervezett táborunk
létszáma elérte a 65 főt!! Ez az igazi jó
visszajelzés arra, hogy a gyerekek jól érzik
magukat az általunk szervezett programokon! Akik hétfőn ott voltak, szóltak a
barátaiknak, hogy itt milyen jó, és hívták
őket is, hogy jöjjenek. És a gyerek jöttek…. Megoldottuk! Mindenki bőségesen
jól lakott ezen a napon is a nagy létszám
ellenére, ugyanis még kb. 200 db palacsinta felajánlást is kaptunk egy nagyon
kedves nagymamától! A keddi program a
Nyáry Pál pihenőparkban izgalmas számháború, aszfaltrajzolás volt. Ellátogatott
hozzánk Mészáros Pál körzeti megbízottunk, akinek érdekes, izgalmas kérdése-

ket tehettek fel a kíváncsi kicsik. Délután
pedig a gyerekek által leginkább kedvelt
és kért elfoglaltság, a zöldségszobrászat
volt a program. Idén is szuper kis figurák
készültek cukkíniből, burgonyából, paprikából, répából.
A szerdai nap a sportról szólt! Az iskola
tanítói az idei tanévben részt vettek a
Kinder Sport versenyén, ahol 3. helyezést érek el. Az ott tanultakat, és kapott
játékokat felhasználva egy egész délelőttöt átölelő versenyjátékos foglalkozással tudták izgalmassá tenni ezt a pár
órát. Aki elfáradt az kézműveskedhetett,
vöröskeresztes szívecskéket, karton-vércseppet, kis doktor figurát készíthettek.
Előkerültek a színes gyurmák is, és gyönyörű művek készültek a kis kezek által.
Ifjúsági Vöröskereszteseink előadást tartottak az alapvető elsősegélynyújtásról,

Csütörtökön kirándultunk! Idén az Ócsai
Tájházat látogattuk meg. A házakat érdekes beszámolóval mutatták be nekünk,
szinte visszacsöppentünk pár évtizedet a
gyönyörű vályogházak és akkor használatos eszközök láttán. Ezután a Selyemréti
tanösvényen tettünk egy rövid túrát,
majd visszaérkezve a tájházhoz, ott megebédeltek a gyerekek. „Az átkozott piperetyúk” című népmesét mesélte el nekünk
a tájház nagyon kedves munkatársa.
Ócsán gyönyörű a Református templom,
a gyerekek csodálkozva gyönyörködtek
a hatalmas kőépületben és hallgatták a
gondnok néni meséjét az épület történetéről. A nagy melegben a Gólyafészek
fagyizó gyönyörű udvarán hűsöltek a gyerekek a fagyijukat majszolva.
A pénteki napon a délelőtt ismét a
sportfoglalkozásoké és a kézműveskedésé volt. A számítástechnika teremben
vöröskeresztes totót tölthettek tableteken a gyerekek. Ebéd után Nánásiné
Koncz Ágnes és az ifjúsági vöröskeresztesek előadást tartottak a leggyakrabban előforduló balesetekről, és a teendőkről. Az utolsó program egy kutyabemutató volt! Az Ebadta Ebtanoda
Tápiószentmártonról öt okos kutyával
és gazdájukkal érkeztek hozzánk, hogy
bemutassák, hogyan tanulnak a kutyák
és gazdáik a kutyaiskolában, és még a
félénk gyerkőcök is meg merték simogatni a végén a betanított kutyusokat.
A táborozó gyerekek nagyon jól érezték
magukat ezen a héten, mint ahogyan azt
a magas részvétel is mutatja. Úgy gondoljuk, hogy a foglalkozásokkal színesített
napok nem csak arra szolgáltak, hogy a
gyerekek felügyelet alatt legyenek míg
a szülők dolgoznak, hanem segítettek a
gyermekek lelki fejlődésében, szélesítették látókörüket. A gyermekek sok újdonságot és hasznos dolgot tanulhattak az
öt nap alatt.
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Köszönet jár az egész hetes önzetlen
munkáért a konyhán segédkező szülőknek, a Nyáregyházi Nyáry Pál Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola összes
résztvevő tanárának, akik igazán színes
skáláját mutatták be a kreatív foglalkozásoknak, és fáradhatatlanul – így a tanév
legvégén is – minden erejükkel azon voltak, hogy a gyermekeket szórakoztató
módon fejlesszék. Köszönet az anyagi

segítségért Nyáregyháza Nagyközség
Önkormányzatának, Ország Mihálynak a
felajánlásért és a Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezetének a megvalósítás lehetőségéért. Jövőre is számítunk
segítségükre!
CZIRÁNÉ BAÁR KATALIN
A Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi
Alapszervezetének elnöke

2018. évi egyházfenntartói járulék
Kedves Evangélikus Testvérünk / Testvéreink!
Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben lehetősége van, készpénz befizetési lapon a helyi Pátria Takarékszövetkezetnél
szíveskedjen befizetni egyházfenntartói járulékát (évenkénti
díj). A közlemény rovatba „Név, 2018. Egyházfenntartói járulék”
megjegyzést kérjük feltüntetni.
A befizetésre lehetőség van személyesen a templomban is vagy
előre egyeztetett időpontban a pénztárosnál.
Az összeg a presbitérium döntése alapján:
felnőtt, dolgozó min.: 7000 Ft; nyugdíjas, diák min.: 4000 Ft
Támogatását gyülekezetünk fenntartására, s épülésére fordítjuk.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül
vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten (2Kor 9,7)"

Erős vár a mi Istenünk!
Nyáregyházi Evangélikus Egyházközség vezetősége
Számlaszám: 65100101-10100565
Pénztáros: Lipót Zsolt – Tel.: 06 (70) 386-2596
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„SZEMENSZEDETT BÖLCSESSÉGEK”
Óvd meg az értékeid! (2.rész)
„Média Herceg!”

V

A falevelek sem. A növényekben van egy
ajon érzékszerveink mennyire
Sok mindent természetesnek
klorofill nevű anyag, ami a zöld színt
adnak objektív (a valósághoz igaveszünk az életünkben.
visszaveri, a többit elnyeli. A visszavert
zodó) képet a világról? Fizikai ismeKezdve a saját életünkkel.
hullámtartományt érzékeljük a szemünkreteink szerint igen szűk spektrumokat
A világot magunkból
kel, amit az agyunk „zöld”-nek tudatosít.
(zónákat, sávokat) tudunk közvetlenül
szemlélve ismertük meg.
Kiábrándítóan hangzik? Ettől még igaz.
érzékelni. Fülünkkel a másodpercenkénti
Avagy jó nekünk a kék kapszula a magunk
20-tól 20 ezer rezgésig hallunk. A kutyus,
A világot úgy és annyira
kis világában és hagyjanak minket békén?
az elefánt, a denevér ennél mélyebb és
tudjuk megismerni,
jóval magasabb hangokat is érzékel. Amit
amennyit abból befogadni,
Egy biztos: a világ nekünk az, amit érzészemünkkel látható fénynek nevezünk,
megtapasztalni képesek
kelünk és befogadunk belőle. Ám mit is
az csak egy keskeny sáv a hullámok reztudunk a világról kicsi mozgásterünkkel,
géstartományában. Testünk sérülékeny,
vagyunk. Empirikus (kézzel
korlátozott érzékszerveinkkel? Igyekszünk
agyunk mindössze néhány fő építőelemfogható tapasztalati) úton
tájékozódni tudományról, politikáról,
ből áll. Működése magában hordozza a
érzékelünk, ill. értelmünkkel
mindenről. A média (köztájékoztatás; tv,
materiális (anyagból való) jelleg korlátait.
képesek vagyunk követrádió, internet, újságok, stb.) által azt tudA nagy igazságok megfogalmazásakor ez
keztetni, elvonatkoztatva
juk a világról, amit mások megmutatnak,
a tény némi szerénységre kellene intelmondanak róla nekünk. Amit nem, azt
sen. Nem érthetjük a végtelen fogalmát.
gondolkodni. Modellezni a
nem tudjuk! Amit nem a valóságnak megNem tudhatjuk mi emelt minket a létezés
bizonyítható, de közvetlenül
felelően hallunk, azt úgy ismerjük meg.
dimenziójába. Azt sejtjük, hogy a „VAN”
már nem érzékelhető, fel nem
Ilyenformán kiszolgáltatottak vagyunk.
fogalma mindig magasabb rendű, mint
fogható jelenségeket.
Ha egy híradó műsoron belül pl. rendszea „NINCS”. Erre a bölcsességre akár a
resen gyilkosságról tudósítanak, elhitetik,
pénztárcánk állapota is rávezethet. Persze
hogy egy gyilkos, erőszakos világban élünk. Ha
joggal mondhatja bárki, hogy a „NINCS” létjogosultsága épp
arról beszélnek, hogy minden a legnagyobb
olyan, mint a „VAN”-é. Igen. De úgy gondolom, mindenkirendben van, akkor esetleg támadhatnak
ben megvan a minőségi különbség iránti érzékenység a
kétségeink. De vannak, akik azt is elhiszik.
velünk együtt nyilvánvalóan létező világ megtapaszTalán nem árulok el nagy titkot azzal,
talásában, összevetve azt az elképzelhetetlen és felhogy az információ átadással kiválófoghatatlan SEMMI-vel. A vélemény pedig szubjektív
an manipulálhatók az érzelmek.
(saját indíttatású) magánügy. Többségünk holnap és
És itt szeretném lerántani a
holnapután is létezni szeretne. Azaz a létezés, a „VAN”
leplet a már felemlített
megélése mellett voksol és ebben Hamlet kétsége
„uralkodóról”, „MÉDIA
sem ingatja meg.
hercegről”.
Vajon atomok és molekulák véletlen összerendeFélelemkeltés, elégeződése a létünk alapja? Vagy a teremtő Isten az,
dettség, nyugtalanság,
aki létezésre emelt minket? Ha léteznek magasabb
bármilyen érzelem generálrendű intelligenciák, vajon hogyan viszonyulnak hozható, ami az irányító hatazánk? Mi hogyan tennénk ugyanezt? Egy intelligencilom, leginkább a médiacsatorával rendelkező baktérium-populációnak mi emberek
na-tulajdonos érdekeltségeit
hogyan tudnánk mesélni az Országházról, a Boeing
szolgálja. Félj, harcolj, szórakozz,
típusú repülőgépről, vagy a Formula 1. autóversenyről?
persze irányítottan. Igazságok, félA Mátrix c. filmben a főszereplő a
igazságok, elhallgatott igazságok, hazugságok, mindpiros és a kék kapszula között
mind befolyással és hatással vannak ránk. Láttatok
választhatott. A valóság és az
választási plakátokat, hírműsorokat. Mosolygó retusált
álomvilág között. Mi, mennyire
arcok, itt-ott semmitmondó, néhol mosolyogtató vagy
lennénk képesek befogadni a
szánalmas rigmusok, szlogenek, az ellenlábas mocskolávalóságot? Hisz’ lehet
sa, önmaga fényezése. Egy ilyen plakát meggyőz bárkit
furcsa, de valójában
is, hogy kire szavazzon? Kétlem. Van véleményünk,
a fű sem zöld.
vannak tapasztalataink és elképzeléseink. Van jövőképünk, amit magunknak, Családunknak, környezetünknek, a Nemzetünknek szeretnénk.
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A Média arra is alkalmas, hogy elvonja a figyelmet a valós problémákról.
Arról mesél nekünk, melyik celeb
mikor csináltatta meg a melleit. Ki
hogyan kelt botrányt a válásával.
Szappanoperát tár elénk, mi pedig
izgatottan várjuk a fejleményeket.
Mások bajaival foglalkozunk és ros�szallón csóváljuk a fejünket mások
konfliktusain. Mert mi ugye látjuk,
hol vannak a bajok. De körülnézünk-e szűkebb berkeinkben?
A társadalom- és személyiség kutatók régóta tudják, hogy a média
milyen módon befolyásolja a fiatalság gondolkodását. Az internet
virtuális világa, az agyzsibbasztó tv
sorozatok megteszik a magukét.
A már rendszeressé váló amerikai
diák-lövöldözések, ámokfutások
nem írhatók a véletlenek számlájára. A filmekben így kezelik, így oldják meg a konfliktusokat.
Erőszakra, kíméletlenségre nevelnek. A felnövő generáció ezt
ágyazza értékrendjének alapjaiba. És itt nincs lehetőség tapasztalatokat gyűjteni. Hisz meghalni csak egyszer lehet.
Az erkölcsi értékek is megkérdőjeleződnek. A magas rendű gyönyörű férfi-nő kapcsolat harmóniájába beszivárog a homoszexualitás divatja, a másság. A ferde értékrendet igyekeznek természetesnek beállítani, beerőltetik a köztudatba. Nem az érintetteket szeretném bántani, hanem a görcsös, néha alattomos igyekezetet, ami mind a család, mind a természetes vonzódás értékeit
figyelmen kívül hagyja. Persze nem kell mindig szélsőség, hogy a
fiatalok agyába belekotorjanak. Egy alkalommal véletlenül hang
bekapcsolása nélkül néztem meg egy – majd aztán tudatosan –
néhány könnyűzenei sláger videoklipjét. Döbbenten figyeltem
fel a zene nélküli látvány-produkció közönségességére, ízléstelenségére és silányságára. Az alábbi arányokra derült fény: 80
%-ban erős kihívó terpeszben táncoló, extázisban vonagló nők
uralták a képernyőt, arcukon az eltitkolni nem tudott természetellenességgel és kényszerességgel. 20 %-ban pedig villogó
effektekkel, agyat kikapcsoló fényhatásokkal, idegekkel játszó
kép-rángatásokkal igyekeztek hatni a környezetre. Fel sem tűnik,
milyen értékrend és milyen alapok kerülnek a fiataljaink lelkébe.

A reklámok pénz-értéke egyenesen arányos a nézettséggel.
A Média-csatorna bevétele pedig ettől függ. Ez az oka az extrém híradásoknak, „érdekfeszítő” műsoroknak. Üljünk a tv előtt,
süssük ki az agyunkat, vásároljuk a termékeket, keskenyítsük a
perifériánkat. A gondolkodást és irányítást bízzuk másokra.
Fő mottóm idézem: őrizzük meg az értékeinket! Ne együnk
meg mindent, amit meg akarnak etetni velünk! Beszélgessünk,
gyakoroljuk azokat a rutinokat, amik Családban, értékben, lelki
kapcsolatokban összekötnek minket. Ami több évszázada a mi
életünket, értékrendünket, nemzeti tudatosságunkat is megalapozta. Jöjjünk össze, beszélgessünk, cseréljünk tapasztalatokat.
Ne szigetelődjünk el. Hisz a Média igyekezete ebben is jócskán
fellelhető. Beszéljünk a Fiataloknak a konkrét és az álruhás
kábító szerekről. Ők a célpont, rájuk kell legjobban vigyáznunk.
Ezt csak szeretetben tudjuk tenni. Szigorral vagy tiltással nem.
Beláttatással, tanítással, szeretetben odafigyelő neveléssel igen!
Keresem a bölcsességeket. De tudom kedves Olvasó, hogy
az csak Veled, Benned válik értékké. A legnagyobb bölcsességet azon zeneiskolás kisgyerekek szemében tapasztaltam
meg, akikkel a közelmúltban kirándulást szerveztünk, bringatúráztunk. Örültünk a világnak, a napsütésnek, a természetnek.
Beszélgettünk, tanítottuk egymást, rengeteget kacagtunk,
játszottunk, fociztunk, és egy csodálatos boldog nappal
gazdagítottuk az életünket.
Végezetül őszinte kell legyek, nem fogom a tényt ügyesen
elhallgatni. A Médiának a „Szemenszedett bölcsességek” is
része. Amit olvastatok, azzal gondolatokat ébresztettem, véleményt generáltam és érzelmeket befolyásoltam. De bízom
abban, látjátok a célom nyilvánvaló mivoltát. A Média hasznos,
sőt nélkülözhetetlen eszköz lenne, ha a világról hazugság és
manipulálás nélkül, erkölcsi értékeinknek megfelelően tájékoztatna. A Média olyan, mint a Csillagok háborúja sorozatból
megismert misztikus Erő. Van világos és van sötét oldala.
Fedezd fel, mikor melyikkel találkozol, és úgy viszonyulj hozzá.
FODOR JÓZSEF
2018. JÚLIUS · NYÁRFALEVÉL
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RECEPTTÁR

BIG MAC SZENDVICS HÁZILAG
HOZZÁVALÓK 5 ADAGHOZ
A szendvicshez
• 400 g sertéshús (darált) • 400 g marhahús (darált)
• só ízlés szerint • bors ízlés szerint
• 5 db hamburger zsemle
• ¼ fej jégsaláta • 10 db közepes csemegeuborka
• 100 g cheddar sajt (5 szelet) • 1 db közepes fehér hagyma
A szószhoz
• 300 g majonéz • 1 kávéskanál fehér bors
• só ízlés szerint • 1 teáskanál fokhagymapor
• 1,5 teáskanál fűszerpaprika (füstölt)
• 2 teáskanál fehérborecet • 8 g vöröshagyma
• 2 teáskanál mustár • 3 db közepes csemegeuborka
ELKÉSZÍTÉS
A szendvicshez
• A kétféle húst egy tálba tesszük, sózzuk, borsozzuk, és jól
összedolgozzuk.
• Egy sütőpapírra tesszük, kicsit kilapogatjuk, majd ráteszünk egy másik sütőpapírt, és sodrófával fél cm vastagra
nyújtjuk.
• Egy nagyobb fánkszaggatóval vagy kisebb müzlis tállal
10 egyforma pogácsát szaggatunk belőle (a maradék
gyúrható és újra felhasználható. A pogácsák lehetnek
kicsit nagyobbak a vásárolt zsemlénél, mert sütés közben
összemennek.
• Egy bordázott, teflonos edényben felmelegítünk egy
kanál olívaolajat, és rátesszük a húsokat. Nagy hőfokon
2 percig sütjük az egyik oldalát, majd megfordítjuk, és a
husik egyik sült oldalára teszünk egy szelet cheddar sajtot.
Figyelem: az eredeti big macben a kettő húspogácsából
csak az egyiken van sajt, így csak minden második húspogácsára kerül cheddar.

• A megfordított húspogácsákat sajttal együtt lefedjük, és
még 2 percig sütjük. Tányérra tesszük, és lefedjük, hogy
meleg maradjon.
• A zsemléket háromba vágjuk keresztben. Ha az összes
húspogácsa kész, akkor ugyanabban a serpenyőben megpirítjuk a hamburger zsemlék vágott felületét.
• A zsemle alját megkenjük 1-2 evőkanál szósszal, megszórjuk nagyon finomra vágott fehér hagymával (kb. 1,5 evőkanálnyi hagyma jut egy körben a zsemlére). Ráteszünk
pár karika csemegeuborkát, megszórjuk egy fél marék 0,5
centi szélesre vágott jégsalátával, és ráhelyezzük a sajtos
húspogácsát.
• Mehet rá a középső zsemle réteg, arra szósz, hagyma,
uborka, saláta, hús, majd a zsemle teteje.
A szószhoz
• A hagymát lereszeljük, az uborkát nagyon finomra vágjuk
(olyasmire, mint a fokhagymát szoktuk).
• Az összes hozzávalót kikeverjük egy tálban, ha szükséges,
utána ízesítünk.

SÓS KARAMELLÁS FAGYLALT
HOZZÁVALÓK 12 ADAGHOZ
• 25 dkg cukor • 1,5 evőkanál vaj • só ízlés szerint
• 1,5 dl habtejszín • 45 dkg sűrített tej
• 5 dl habtejszín • 2 teáskanál vanília aroma
• 10 dkg karamellizált földimogyoró
ELKÉSZÍTÉS
• A cukrot alacsony lángon teljesen megolvasztjuk, akkor jó,
ha szép, sötétbarna színe lesz.
• A tűzről lehúzva hozzákeverjük a vajat, valamint a sót,
majd a tűzhelyre visszatéve hozzáöntünk másfél deci habtejszínt. Mivel ez kicsit megdermeszti, addig főzzük, amíg
újra megolvad, és egynemű lesz. Lehűtjük.
• A többi habtejszínt (fél litert) habbá verjük.
• A sűrített tejhez keverünk 150 grammot a lehűtött
karamellszószból, hozzáadjuk a vanília aromát, majd több
részletben beleforgatjuk a tejszínhabot is.
• Műanyag edénybe töltjük a krémet. A tetejére pacákat
kanalazunk a maradék karamellszószból, majd egy késsel
elkeverjük.
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• Megszórjuk a karamellizált mogyoróval, és minimum 6-8
órára fagyasztóba tesszük. Tálaláskor olvasztott csokoládéval és pirított mandulával díszítjük.

1490
Ft
kedvezmény

10%

1699 Ft

1390
Ft
kedvezmény

kedvezmény

70%

20%

1490 Ft
kedvezmény

1450
Ft
kedvezmény

40%

25%

508 Ft

7 db szívószál
kedvezmény

15%

4500
Ft
kedvezmény

99 Ft

10%
2390
Ft
kedvezmény

15%

1 db szívószál
kedvezmény

120 Ft

15%

kedvezmény

20%

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

