


KÉPCSARNOK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Művelődési ház színházterem és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek díja:
– zenés, táncos rendezvény (pl. bálok, esküvők) 50.000,- Ft / 2 nap
– zenés, táncos rendezvény helyi lakos kérelmére 40.000,- Ft / 2 nap
– kereskedelmi célra, csak egész napra 30.000,- Ft / nap
– koncertek, előadások (belépő díjjal) 25.000,- Ft / nap
– koncertek, előadások (belépő díj nélkül) díjmentes
– óvoda, iskola gyermekelőadásai díjmentes
– hang- és/vagy fénytechnikai eszközök használata 3.000,- Ft / óra
 (csak az önkormányzat megbízottjának felügyelete mellett lehetséges)

A koncertek, előadások, valamint hang- és/vagy fénytechnikai eszközök használata 
esetén a helyiség bérletére vonatkozó kérelmet a rendezvény időpontját legalább 
30 nappal megelőzően kell benyújtani.

Idősek napközi otthona teremdíja:
– családi rendezvény (pl. születésnapi ünnepség) 15.000,- Ft / 2 nap
– családi rendezvény, helyi lakos kérelmére 10.000,- Ft / 2 nap
– kereskedelmi célra, csak egész napra 10.000,- Ft / nap

A bérletre vonatkozó kérelmeket a polgármesterhez kell benyújtani, aki – ha meg-
állapítja, hogy a bérbeadás lehetséges – megköti a bérleti szerződést.
A bérleti díj esetenkénti mérséklése, elengedése a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik. A helyiségek kaució letéte mellett vehetők igénybe.
A fentiekben nem nevesített egyéb bérleti igények teljesíthetőségéről, annak felté-
teleiről a polgármester dönt.
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ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK 
BÉRLETI DÍJAI

2019. január 1. napjától

A Képviselő-testületi üléseken hozott
fontosabb, lakosságot érintő döntések

2018. november 6.

A Képviselő-testület

➢ meghallgatta és elfogadta a háziorvos 
Nyáregyháza egészségügyi helyzetére 
vonatkozó beszámolóját.

➢ tudomásul vette, ill. elfogadta a 
Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, valamint a „Napsugár” 
Óvoda beszámolóját a 2018/2019. 
tanév ill. nevelési év indításáról.

➢ döntött tanyagondnoki szolgáltatás 
bevezetéséről.

➢ elfogadta a 2018. évi szociális tűzifa 
támogatásról szóló rendeletet.

➢ döntött arról, hogy községünk 80 év 
feletti lakosait 5.000,- Ft/fő értékben 
karácsonyi csomaggal ajándékozza 
meg.

➢ együttműködési megállapodás alapján 
100.000,- forintot biztosít a Monorvidéki 
Közbiztonsági Alapítvány részére azzal, 
hogy az összeget a Pilisi Rendőrőrs sze-
mélyi állományába tartózók javadalma-
zására fordíthatja.

2018. november 27.

A Képviselő-testület

➢ elbírálta a hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fia-
talok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati 
fordulójára érkezett pályázatokat, jelen-
tősen emelve a megelőző évben nyúj-
tott támogatási összegeket.

➢ módosította a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményei-
ről szóló 4/2014. (II.5.) önkormányzati 
rendeletét, mely alapján e szabályokat 
megszegi az, aki a külön jogszabályban 
meghatározott, házszám kihelyezésre 
vonatkozó szabályokat, valamint a tele-
pülésen működő játszóterek használati 
rendjére vonatkozó szabályokat meg-
szegi.

➢ Megállapította a kiadható önkormány-
zati helyiségek 2019. január 1. napjától 
érvényes bérleti díjait.

➢ a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub kérelmé-
re Szilveszteri bál rendezvényre, a 
Hagyományőrző Szeretetcsoport 
kérelmére pedig 2019. február 16-i 
Farsangi bál rendezvényre a Kovács 
István Művelődési Házat az egyesületek 
részére térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátja.

2018. december 11.

A Képviselő-testület

➢ pályázat benyújtásáról döntött a ked-
vezményes pályaépítési program kere-
tében egy kisméretű műfüves pálya 
létesítése céljából az önkormányzat 
tulajdonában álló, Nyáregyháza, Nyáry 
Pál út 20. sz. alatti Nyáry Pál Általános 
Iskola területén.

2018. december 18.

A Képviselő-testület

➢ meghallgatta és elfogadta a Pilisi 
Rendőrőrs és a körzeti megbízott tevé-
kenységéről szóló beszámolót.

➢ elfogadta a 2019. évre vonatkozó belső 
ellenőrzési tervét.

➢ megbízta a polgármestert, hogy a téli 
rezsicsökkentés támogatásnak a jogo-
sult lakosokhoz való eljuttatása érdeké-
ben a szükséges megállapodást kösse 
meg a Hidas Tüzép Kft-vel.

A Képviselő-testület további döntései a 
működését dokumentáló jegyzőköny-
vekben, a Polgármesteri Hivatalban, 
valamint az Önkormányzat honlapján 
tekinthetőek meg.

ZINGER MIKLÓS jegyző

Gyermekeink a területi 
elsősegélynyújtó versenyenFalukarácsonyi ünnepség

A nagy hidegre való tekin-
tettel meleg teával várták 
a gyerekeket az iskolában Mesélő dallamok a magyar kultúra napján az általános iskolában 

Megemlékezés hősi halottainkról a doni katasztrófa évfordulóján
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A VEKOP-8.5.4-17 kódszámú „A digi-
tális munkaerőpiaci kompetenci-

ák fejlesztése a Közép-Magyarországi 
Régióban” kiemelt projekt keretében 
ingyenes informatikai képzés kerül 
meghirdetésre Pest megyében. A 
képzést sikeresen elvégzők részére 
tanúsítvány kerül kiállításra.

A képzés során a résztvevők megis-
merhetik a számítógépek, tabletek, 
okostelefonok alapvető működését, 
az Interneten hozzáférhető informá-
ciók megszerzését és a közösségi 
média használatát. Egyszerű szöveg-
szerkesztési lépéseket sajátíthatnak 
el, és megtanulhatják az elektronikus 
levelezés alapvető funkcióinak hasz-
nálatát.

A jelentkezés feltételei:

• életkora 16 és 65 év közötti,
• nem áll tanulói/hallgatói jogvi-

szonyban oktatási intézménnyel és
• megfelel az alábbi szempontok 

egyikének:
– nem szerzett középfokú végzett-

séget vagy szakképesítést;
– 50 éven felüli életkorú;
– megváltozott munkaképességű;
– gyermekgondozást segítő ellá-

tásról, gyermekgondozási díjról, 
gyermeknevelési támogatásról, 
vagy ápolási díjról visszatérő sze-
mély;

– pályakezdő, vagy 25 év alatti élet-
korú fiatal;

– egy vagy több eltartottal egyedül 
élő felnőtt;

A képzés összesen 35 órában kerül 
megvalósításra a Nyáregyházi Nyáry 
Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola épületében (2723 
Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20.).

A képzésre Cziráné Baár Katalinnál 
lehet jelentkezni az iskola titkárságán 
hétfőtől péntekig 7:30-tól 16:30 óráig, 
vagy a 06 (29) 490-017 és a 06 (30) 
301-7531-es telefonszámokon.

Megnevezés Dátum (nap) Helyszín

Nyáry Pál születésnapja Február 27. (szerda) Sírkert

Nőnap Március 9. (szombat) Művelődési Ház

Nemzeti ünnep Március 15. (péntek) Művelődési Ház

A Föld napja Április 13. (szombat) Települési szintű

Gyermeknap Június 2. (vasárnap) Játszótér

Hősök napja Május 25. (szombat) Hősök szobránál

Trianon, A nemzeti   Trianoni Emlékmű,
összetartozás napja 

Június 4. (kedd)
 Művelődési Ház 

Köztisztviselő-, 
Pedagógus-,  Június 29. (szombat) Művelődési Ház
Semmelweis nap  

  Polgármesteri Hivatal 
9. Nyáregyháza Fesztivál Szeptember 6-7. (p-sz) és Napsugár Óvoda 

  környezete

Idősek világnapja Október 5. (szombat) Művelődési Ház

Az aradi vértanúk   Iskola – Hősök tere
emléknapja 

Október 4. (péntek)
 (fáklyás felvonulás)

Nemzeti ünnep Október 23. (szerda) Művelődési Ház

Falukarácsonyi December 21. (szombat)
 Általános Iskola 

ünnepség  és környezete

Elfogadta az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a korábban engedély 
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak fennmaradási engedélyez-

tetésének türelmi idejét 2020. december 31-ig kitolja. A türelmi idő meghosz-
szabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú kutakra 
egyaránt vonatkozik.

A döntés értelmében, amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály nem jelenik 
meg, addig a tulajdonosoknak semmilyen kötelezettségük nincs. Az eljárási 
rend várhatóan a tavaszi ülésszak-
ban kerül meghatározásra.

A meghosszabbítás miatt rendel-
kezésre álló idő alatt egy olyan eljá-
rásrendet szándékoznak jogszabá-
lyi formába önteni, amely egyértel-
mű eligazítást ad az érintetteknek. 
Amíg az eljárás rendjét szabály-
zó jogszabály nem születik meg, 
addig a kutak tulajdonosainak 
semmit nem kell tenniük!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73.§ (1) 
bekezdése szerint a betegségeket terjesztő vagy egészség-

ügyi szempontból káros, miniszteri rendeletben meghatározott 
rovarok és rágcsálók irtásáról a terület, épület tulajdonosának, 
illetve kezelőjének rendszeresen gondoskodnia kell. 

A fenti kötelezettség teljesítését Nyáregyháza Nagyközség 
Önkormányzata a 140/2015. (X.27.) Kt. határozata alapján 
– immár 4 éve – az ingatlantulajdonosok rendelkezésére 
bocsájtott zárt etetőszekrények és rágcsálóirtó pép biztosí-
tásával kívánja elősegíteni.

•   Milyen módon juthat az Ön háztartása is az irtószerhez?

Ügyfélfogadási időben az önkormányzat titkárságán bérelhet 
lakásonként maximum 2 db zárt állapotú műanyag patkánylá-
dát, melyet ingyenesen az ingatlan tulajdonosának/használó-
jának rendelkezésére bocsájtunk a probléma felszámolásáig. 
Amennyiben nincs már az Ön területén patkány, a dobozt 
vissza kell hoznia.

•   Hogyan történik a láda méreganyaggal való feltöltése?

A rágcsálópépet folyamatosan és ingyenesen biztosítjuk a 
probléma megszűnéséig. Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy 
csak mérget nem adunk ki! Minden újratöltésnél be kell 
hozni a ládát, a kiürült dobozt az önkormányzat alkalmazottja 
feltölti, és zárt állapotban adja vissza.

A hatékony irtás érdekében össze kell fognunk!

A patkány gyanakvó, igen óvatos állat. A hagyományos csapdák 
általában hatástalanok, a méregből pedig nem esznek, ha látják, 
hogy elpusztult a társuk. Ezért csak olyan méreg eredményes, 
ami nagyon lassan fejti ki mérgező hatását, mert csak így van 
esély arra, hogy több példány is egyen a méregből (a legtöbb 

patkányméreg ilyen). Ráadásul a többségük gyorsan ellenállóvá 
válik a méreggel szemben…

Kiemelten fontos, hogy figyeljünk környezetünk tisztaságára, 
a gazdasági udvar rendezettségére, az állattartó épületek, istál-
lók, ólak, a takarmány tárolására szolgáló helyiségek higiéniájára, 
a megfelelő módon történő trágyakezelésre. Ételmaradékot ne 
öntsünk a csatornarendszerbe!

Az egymással összefüggő területeken (pl. egy-egy háznál vagy 
tanyán) nem elszigetelten, hanem egyidejűleg, a teljes gócpont-
ra kiterjedően kell végrehajtani a mentesítést.

Ne felejtsük: a patkányt nem érdeklik a telekhatárok. Hatékony 
irtásuk érdekében a patkányok elleni védekezést a felbukkaná-
sukkor azonnal el kell kezdeni!

Tavaly késő ősszel több facebook 
bejegyzés is született arról, hogy milyen 

szemetes Nyáregyháza kül- és belterüle-
te. Tollasi Zsuzska ötletgazda, szervező 
vetette fel, hogy közösen kellene tenni 
valamit ez ellen. Az önkormányzat, a képvi-
selő-testület és személy szerint én is boldo-
gan csatlakoztunk a kezdeményezés mellé.

Kesztyűt, zsákot vettünk, konténereket 
rendeltünk, utánfutót, traktort állítottunk 
hadrendbe és persze nem kis izgalommal 
vártuk a szombati napot. Mindannyiunk 
fejében ott motoszkáltak kimond-
va, kimondatlanul a kérdések: Hányan 
leszünk? Vajon más is akar tenni tele-
pülésünk rendjéért vagy csak az online 
világban csatlakoztak?

Legnagyobb örömömre november 17-én 
a hideg, napsütéses, őszi időben ötven 

fővel vágtunk neki a legkritikusabb terü-
leteknek. 5-6 fős csoportokba rendeződ-
ve, előre kijelölt útvonalon gyűjtöttük a 
szemetet elsősorban a külterületi erdők-
ben, utak mellett.

4 óra alatt közel 60 köbméter vegyes 
hulladék, valamint több, mint 4 tonna 
veszélyes hulladék került beszállításra 
a lerakóhelyekre, mely összesen közel 
600.000,- forintba került településünknek.

Az egyik szemem sír, a másik nevet! 
Örülök, hogy településünk lakói is tenni 
akarnak azért, hogy Nyáregyháza megőriz-
ze szépségét, rendjét és tisztaságát; és fájda-
lommal tölt el, hogy napokkal később újra 
megjelentek a felszámolt lerakatok helyén 
az új szemétdombok: az építési törmelék, az 
autógumi vagy akár a kommunális hulladék 
fényképpel, be nem fizetett csekkel…

Bár úgy tűnik, szélmalomharcot vívunk, 
de hiszem, hogy közösen féket szabha-
tunk a szemetelésnek!

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett 
az eseményen!
Tavasszal folytatjuk?

MASZEL LÁSZLÓ alpolgármester
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Ingyenes 
informatikai 

képzés

Önkormányzati segítség a rágcsálók irtásához

BÁNTJA A SZEMÉT?

A korábban létesített 
kutak engedélyezéséről

Friss lerakat a szemétszedés után

Önkormányzati szervezésű 
rendezvények 2019-ben 

Közvilágítási hibabejelentés
Amennyiben a település közvilágításában hibát észlel, kér-
jük, hogy a lámpatest helyének pontos megadásával a 
06 (1) 457-0575-ös telefonszámon, az ugyfelszolgalat@kozvil.hu 
e-mail címen, vagy 8-tól 16 óráig a polgármesteri hivtal titkár-
ságán szíveskedjen azt bejelenteni.

Ivóvíz és szennyvízelvezetési hibabejelentés
Ha a vezetékes ivóvízzel vagy a szennyvízelvezetéssel kap-
csolatban hibát észlelnek, az alábbi telefonszámokon, vala-
mint e-mailben is jelezhetik a problémát:
Ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 06 (29) 412-372
Szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 
06 (29) 412-264
E-mail: ugyfelszolgalat.monor@dakov.hu
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A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2019-ben 
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 2019. március 16-ig, II. félévi részletét 2019. szeptember 
15-ig lehet adópótlék-mentesen megfizetni.

Fontos tudni, hogy építmény, illetve telektulajdonos esetén az 
adó alanya az, aki az év első napján az építmény, illetve a telek 
tulajdonosa. Az adózóknak az adókötelezettséget érintő válto-
zásról bejelentést kell tenni annak keletkezésétől számított 
15 napon belül. Továbbra is mentesülnek a kommunális adó 
megfizetése alól azok a 70 éven felüli egyedülálló magánszemé-
lyek, akik a mentességre irányuló igényüket változás bejelentő 
nyomtatványon jelzik a Polgármesteri Hivatal felé. A bejelentést 
az erre a célra szóló nyomtatványon, írásban kell megtenni, 
amely igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető 
településünk honlapjáról.

Adómérték változás esetén, a gépjárműadó I. félévi részlete a 
2019. évi határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, II. fél-
évi részlete 2019. szeptember 15-ig fizethető meg adópótlék-men-
tesen. Amennyiben a gépjármű adómértéke 2019. január 1-jén 
nem változik, az adó I. félévi részletét 2019. március 16-ig, II. félévi 
részletét 2019. szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adómérték 
változással nem érintett gépjárművek adójáról az adózó értesítést 
kap. Kérjük a tulajdonosokat, hogy gépjárműveik tulajdonjogában 
bekövetkezett változás bejelentésének ügyében a Pest Megyei 

Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Okmányirodáját szíves- 
kedjenek felkeresni (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.; 
Tel.: +36 (29) 612-360; ügyfélfogadás: 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).

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 
évi mértéke nem változott, mértéke továbbra is az adóalap 2%-a. 
Az iparűzési adó előleg I. félévi részletét 2019. március 16-ig lehet 
megfizetni adópótlék-mentesen, az adó különbözet megfizeté-
sének határideje 2019. május 31. A II. félévi adóelőleg befizetését 
2019. szeptember 15-ig kell teljesíteni, az adóelőleg kiegészíté-
sének határideje 2019. december 20. Felhívjuk a vállalkozások 
figyelmét, hogy az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.

Talajterhelési díj megfizetésére az a magánszemély, szervezet 
kötelezett, aki/amely a településen kiépített, műszakilag ren-
delkezésre álló, bekötésre alkalmas szennyvízcsatorna-hálózatra 
nem köt rá, de szennyvízelhelyezést folytat, ideértve azt is, aki 
egyedi zárt vagy elszivárgó szennyvíztározót alkalmaz. A talajter-
helési díjat önadózással kell teljesíteni, azaz a kibocsátó köteles 
azt bevallani és megfizetni a tárgyévet követő évben. A bevallás 
benyújtásának és a talajterhelési díj befizetésének határideje 
egyaránt 2019. március 31. A talajterhelési díj megfizetési köte-
lezettség a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést követő év 
január 1-jén szűnik meg.

Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal Adócsoport 
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Tudnivalók a helyi adókról 2019-ben

SZÜLETÉSNAPJUKAT ÜNNEPELTÉK:

70 évesek:

Varga Sándorné
(sz. Cseh Erika)  ..................................  október 22.
Marosfalvi Jánosné
(sz. Fazekas Mária Terézia)  .......... november 2.
Csiló Györgyné
(sz. Kancsár Lenke)  ........................  december 2.
Farkas János  ...................................  december 3.
Máté Józsefné
(sz. Varga Mária) .......................... december 15.
Sáska Ferencné
(sz. Slezák Anna)  .......................... december 30.
Kevi Gyula  ..................................... december 30.

75 évesek:

Kemenczei Sándor  .........................  október 29.
Párizs Andrásné
(sz. Fehér Margit)  ........................  november 25.
Ledniczki Károlyné
(sz. Ujfalusi Angyalka Ilona)  .....  november 28.
Gyarmati Ferencné
(sz. Szemők Rozália)  ......................  december 6.
Molnár István Jánosné
(sz. Molnár Emma)  ...................... december 13.

80 évesek:

Wolf Mihályné
(sz. Rozmann Ilona)  ...........................  október 5.
Malata Mária Rozália ......................  október 20.
Szekeres József  ...........................  november 20.
Kovácsné Veiger Ilona
(sz. Veiger Ilona) ..............................  december 4.
Ilovai Ferencné
(sz. Egri Eteleka)  ........................... december 20.
Sallai János Pálné
(sz. Kovács Rózsa)  ........................ december 21.

85 éves:

Kongrácz Mihályné
(sz. Dézsi Mária)  ..........................  november 17.

92 éves:

Békési Józsefné
(sz. Micsinai Teréz)  ...........................  október 30.

96 éves:

Hős Sándorné
(sz. Bernula Mária)  ............................  október 1.

Isten éltesse Önöket erőben, 
egészségben!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Fehér István és Iván Ilona  ............november 9.

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

ÚJSZÜLÖTTEK:

Palóczi Norbert és 
Bacsó Viktória leánya
   Maja  ..............................................  október 10.
Fazekas Viktor és 
Nagy Kitti Ildikó fia
   Dávid Viktor  ..............................  október 20.

Ásztai Róbert és 
Lakatos Mónika Szabina leánya
   Maja Hanna  ...............................  október 29.
Brtka Zoltán és 
Hegedüs Katalin Erzsébet fia
   Zalán  ........................................... november 9.
Majer Ádám és 
Bilász Mercédesz leánya
   Natasa Szonja  .....................  november 16.
Erős György és 
Fekete Alexandra fia
   Levente  .................................... december 24.
Legeza Antal és 
Jangyik Gabriella leánya
   Laura  ......................................... december 26.

Gratulálunk a szülőknek,
és köszöntjük a gyermekeket!

ELHUNYTAK:

Rácz Lászlóné
(sz. Ország Mária) ...........................................  (80)
Csák Imre Ferencné
(sz. Kovács Ágnes Györgyi) ...........................  (73)
Czira Istvánné
(sz. Mészáros Eszter)  ......................................  (84)
Császár Tamás  ...............................................  (53)
Konecsin Mihály  ............................................  (53)
Petyik Jánosné
(sz. Vrabecz Irma)  ..........................................  (58)
Hegyesi András  .............................................  (78)
Varga Pálné
(sz. Lengyel Mária Erzsébet) ..........................  (73)
Hévei Ernő  ......................................................  (73)
Bata Ferenc  ....................................................  (39)
Fajka Jánosné
(sz. Lehoczki Ilona Katalin)  ..........................  (97)
Serfőző József  ................................................  (85)
Jóni Barnabás  ................................................  (59)
Kemenczei Gyuláné
(sz. Kiss Mária)  ................................................  (78)
Dobi Zoltánné
(sz. Vozár Anna)  .............................................  (88)
Szilágyi István József ....................................  (63)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
(2018. október 1-től 2018. december 31-ig)

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

Fazekas Dávid Viktor

 ADÓNEM/DÍJ ADÓ MÉRTÉKE FIZETÉSI HATÁRIDŐ

 KOMMUNÁLIS ADÓ  10.000 Ft/év/építmény 2019. március 16. (I. félévi részlet)
    Számlaszám: 65100101-11218531 8.000 Ft/év/telek 2019. szeptember 15. (II. félévi részlet)

 GÉPJÁRMŰADÓ
    Számlaszám: 65100101-11005315 Az adó alapja a személyszállító  Adómérték változás esetén:
  gépjármű – ide nem értve az autóbuszt –  2019. évi határozat kézhezvételétől
  hatósági nyilvántartásban feltüntetett  számított 30 napon belül (I. félévi részlet)
  teljesítménye. Tehergépjármű esetében  2019. szeptember 15. (II. félévi részlet)
  a hatósági nyilvántartásban feltüntetett  Nincs adómérték változás:
  saját tömege (önsúlya) növelve a  2019. március 16. (I. félévi részlet)
  terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.  2019. szeptember 15. (II. félévi részlet)
 
 IPARŰZÉSI ADÓ
    Számlaszám: 65100101-11218490
 – Állandó jelleggel végzett  Az adóalap 2%-a 2019. március 16.
    iparűzési tevékenység  (I. félévi adóelőleg részlete)
   2019. május 31. (adó különbözet)
   2019. szeptember 15.
   (II. félévi adóelőleg részlete)
   2019. december 20.
   (adóelőleg kiegészítés)

 – Ideiglenes jelleggel végzett  5.000 Ft/naptári nap A tevékenység befejezésének
    iparűzési tevékenység  napját követő hónap 15. napja. 

 TALAJTERHELÉSI DÍJ 1.800 Ft/m3 2019. március 31.
    Számlaszám: 65100101-11290944



ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2019. JANUÁR  ·  NYÁRFALEVÉL   98   NYÁRFALEVÉL  ·  2019. JANUÁR

JANUÁR
1 K Újév, Fruzsina
2 Sz Ábel
3 Cs Benjámin, Genovéva
4 P Leóna, Titusz
5 Sz Simon
6 V Boldizsár
7 H Attila, Ramóna
8 K Gyöngyvér
9 Sz Marcell

10 Cs Melánia
11 P Ágota
12 Sz Ernő
13 V Veronika
14 H Bódog
15 K Lóránd, Lóránt
16 Sz Gusztáv
17 Cs Antal, Antónia
18 P Piroska
19 Sz Márió, Sára
20 V Fábián, Sebestyén
21 H Ágnes
22 K Artúr, Vince
23 Sz Rajmund, Zelma
24 Cs Timót
25 P Pál
26 Sz Paula, Vanda
27 V Angelika
28 H Karola, Károly
29 K Adél
30 Sz Martina
31 Cs Gerda, Marcella

JÚLIUS
1 H Annamária, Tihamér
2 K Ottó
3 Sz Kornél, Soma
4 Cs Ulrik
5 P Emese, Sarolta
6 Sz Csaba
7 V Apollónia
8 H Ellák
9 K Lukrécia

10 Sz Amália
11 Cs Lili, Nóra
12 P Dalma, Izabella
13 Sz Jenő
14 V Örs, Stella
15 H Henrik, Roland
16 K Valter
17 Sz Elek, Endre
18 Cs Frigyes
19 P Emília
20 Sz Illés
21 V Dániel, Daniella
22 H Magdolna
23 K Lenke
24 Sz Kincső, Kinga
25 Cs Jakab, Kristóf
26 P Anikó, Anna
27 Sz Liliána, Olga
28 V Szabolcs
29 H Flóra, Márta
30 K Judit, Xénia
31 Sz Oszkár

ÁPRILIS
1 H Hugó
2 K Áron
3 Sz Buda, Richárd
4 Cs Izidor
5 P Vince
6 Sz Bíborka, Vilmos
7 V Herman
8 H Dénes
9 K Erhard

10 Sz Zsolt
11 Cs Leó, Szaniszló
12 P Gyula
13 Sz Ida
14 V Tibor
15 H Anasztázia, Tas
16 K Csongor
17 Sz Rudolf
18 Cs Andrea, Ilma
19 P Nagypéntek, Emma
20 Sz Tivadar
21 V Húsvét, Konrád
22 H Húsvét, Csilla, Noémi
23 K Béla
24 Sz György
25 Cs Márk
26 P Ervin
27 Sz Zita
28 V Valéria
29 H Péter
30 K Katalin, Kitti

OKTÓBER
1 K Malvin
2 Sz Petra
3 Cs Helga
4 P Ferenc
5 Sz Aurél
6 V Brúnó, Renáta
7 H Amália
8 K Koppány
9 Sz Dénes

10 Cs Gedeon
11 P Brigitta
12 Sz Miksa
13 V Ede, Kálmán
14 H Helén
15 K Teréz
16 Sz Gál
17 Cs Hedvig
18 P Lukács
19 Sz Nándor
20 V Vendel
21 H Orsolya
22 K Előd
23 Sz Nemzeti ünnep,

Gyöngyi
24 Cs Salamon
25 P Bianka, Blanka
26 Sz Dömötör
27 V Szabina
28 H Simon, Szimonetta
29 K Nárcisz
30 Sz Alfonz
31 Cs Farkas

FEBRUÁR
1 P Ignác
2 Sz Aida, Karolina
3 V Balázs
4 H Csenge, Ráhel
5 K Ágota, Ingrid
6 Sz Dóra, Dorottya
7 Cs Rómeó, Tódor
8 P Aranka
9 Sz Abigél, Alex

10 V Elvira
11 H Bertold, Marietta
12 K Lídia, Lívia
13 Sz Ella, Linda
14 Cs Bálint, Valentin
15 P Georgina, Kolos
16 Sz Julianna, Lilla
17 V Donát
18 H Bernadett
19 K Zsuzsanna
20 Sz Aladár, Álmos
21 Cs Eleonóra
22 P Gerzson
23 Sz Alfréd
24 V Elemér
25 H Mátyás
26 K Géza
27 Sz Edina
28 Cs Ákos, Bátor

AUGUSZTUS
1 Cs Boglárka
2 P Lehel
3 Sz Hermina
4 V Dominika, Domonkos
5 H Krisztina
6 K Berta, Bettina
7 Sz Ibolya
8 Cs László
9 P Emőd

10 Sz Lőrinc
11 V Tiborc, Zsuzsanna
12 H Klára
13 K Ipoly
14 Sz Marcell
15 Cs Mária
16 P Ábrahám
17 Sz Jácint
18 V Ilona
19 H Huba
20 K Az államalapítás

ünnepe, István
21 Sz Hajna, Sámuel
22 Cs Menyhért, Mirjam
23 P Bence
24 Sz Bertalan
25 V Lajos, Patrícia
26 H Izsó
27 K Gáspár
28 Sz Ágoston
29 Cs Beatrix, Erna
30 P Rózsa
31 Sz Bella, Erika

MÁJUS
1 Sz A munka ünnepe,

Fülöp, Jakab
2 Cs Zsigmond
3 P Irma, Tímea
4 Sz Flórián, Mónika
5 V Adrián, Györgyi
6 H Frida, Ivett
7 K Gizella
8 Sz Mihály
9 Cs Gergely

10 P Ármin, Pálma
11 Sz Ferenc
12 V Pongrác
13 H Imola, Szervác
14 K Bonifác
15 Sz Szonja, Zsófia
16 Cs Botond, Mózes
17 P Paszkál
18 Sz Alexandra, Erik
19 V Ivó, Milán
20 H Bernát, Felícia
21 K Konstantin
22 Sz Júlia, Rita
23 Cs Dezső
24 P Eliza, Eszter
25 Sz Orbán
26 V Evelin, Fülöp
27 H Hella
28 K Csanád, Emil
29 Sz Magdolna
30 Cs Janka, Zsanett
31 P Angéla, Petronella

NOVEMBER
1 P Mindenszentek,

Marianna
2 Sz Achilles
3 V Győző
4 H Károly
5 K Imre
6 Sz Lénárd
7 Cs Rezső
8 P Zsombor
9 Sz Tivadar

10 V Réka
11 H Márton
12 K Jónás, Renátó
13 Sz Szilvia
14 Cs Aliz
15 P Albert, Lipót
16 Sz Ödön
17 V Gergő, Hortenzia
18 H Jenő
19 K Erzsébet
20 Sz Jolán
21 Cs Olivér
22 P Cecília
23 Sz Kelemen, Klementina
24 V Emma
25 H Katalin
26 K Virág
27 Sz Virgil
28 Cs Stefánia
29 P Taksony
30 Sz Andor, András

MÁRCIUS
1 P Albin
2 Sz Lujza
3 V Kornélia
4 H Kázmér
5 K Adorján, Adrián
6 Sz Inez, Leonóra
7 Cs Tamás
8 P Zoltán
9 Sz Fanni, Franciska

10 V Ildikó
11 H Szilárd
12 K Gergely
13 Sz Ajtony, Krisztián
14 Cs Matild
15 P Nemzeti ünnep,

Kristóf
16 Sz Henrietta
17 V Gertrúd, Patrik
18 H Ede, Sándor
19 K Bánk, József
20 Sz Klaudia
21 Cs Benedek
22 P Beáta, Izolda
23 Sz Emőke
24 V Gábor, Karina
25 H Irén, Írisz
26 K Emánuel
27 Sz Hajnalka
28 Cs Gedeon, Johanna
29 P Auguszta
30 Sz Zalán
31 V Árpád

SZEPTEMBER
1 V Egon, Egyed
2 H Dorina, Rebeka
3 K Hilda
4 Sz Rozália
5 Cs Lőrinc, Viktor
6 P Zakariás
7 Sz Regina
8 V Adrienn, Mária
9 H Ádám

10 K Hunor, Nikolett
11 Sz Teodóra
12 Cs Mária
13 P Kornél
14 Sz Roxána, Szeréna
15 V Enikő, Melitta
16 H Edit
17 K Zsófia
18 Sz Diána
19 Cs Vilhelmina
20 P Friderika
21 Sz Máté, Mirella
22 V Móric
23 H Tekla
24 K Gellért, Mercédesz
25 Sz Eufrozina, Kende
26 Cs Jusztina, Pál
27 P Adalbert
28 Sz Vencel
29 V Mihály
30 H Jeromos

JÚNIUS
1 Sz Tünde
2 V Anita, Kármen
3 H Klotild, Kevin
4 K Bulcsú
5 Sz Fatime
6 Cs Cintia, Norbert
7 P Róbert
8 Sz Medárd
9 V Pünkösd, Félix

10 H Pünkösd,
Gréta, Margit

11 K Barnabás
12 Sz Villő
13 Cs Anett, Antal
14 P Vazul
15 Sz Jolán, Vid
16 V Jusztin
17 H Alida, Laura
18 K Arnold, Levente
19 Sz Gyárfás   
20 Cs Rafael
21 P Alajos, Leila
22 Sz Paulina
23 V Zoltán
24 H Iván
25 K Vilmos
26 Sz János, Pál
27 Cs László
28 P Irén, Levente
29 Sz Péter, Pál
30 V Pál

DECEMBER
1 V Elza
2 H Melinda, Vivien
3 K Ferenc, Olívia
4 Sz Barbara, Borbála
5 Cs Vilma
6 P Miklós
7 Sz Ambrus
8 V Mária
9 H Natália

10 K Judit
11 Sz Árpád
12 Cs Gabriella
13 P Luca, Otília
14 Sz Szilárda
15 V Valér
16 H Aletta, Etelka
17 K Lázár, Olimpia
18 Sz Auguszta
19 Cs Viola
20 P Teofil
21 Sz Tamás
22 V Zénó
23 H Viktória
24 K Ádám, Éva
25 Sz Karácsony, Eugénia
26 Cs Karácsony, István
27 P János
28 Sz Kamilla
29 V Tamara, Tamás
30 H Dávid
31 K Szilveszter

2019



KÖZÖSSÉGI HÍREK

Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi Alapszervezetének 
életében az év első lényeges eseménye az áprilisban 
megrendezésre került Területi Elsősegélynyújtó és 

Csecsemőgondozó verseny volt, melyet nagy örömünkre a 
Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola épületében az iskola dolgozói segítségével tarthattunk 
meg. Csapatainkat Nánásiné Koncz Ágnes készítette fel, a 
Csecsemőgondozó kategóriában II. az Elsősegélynyújtásban 
pedig III. helyezést értek el diákjaink. A résztvevőket túrószsem-
lével, szendviccsel és teával kínálták a helyi vöröskereszt tagjai 
Revákné Serfőző Mónika és Marosváriné Gondi Valéria közremű-
ködésével. Vendégeink nagyon jól érezték magukat, és vendég-
szeretetünket külön dicsérték.

Következő nagyobb esemény a Vöröskeresztes napközis tábor 
volt, melyet június 25. és 29. között rendeztünk. Az idei évben 
rekordszámú részvétellel zajlott le ez az öt nap! Az 50 fősre ter-
vezett napközis táborban előfordult, hogy 70 gyermek is részt 
vett. Szerencsére kaptunk sok felajánlást, így az étkeztetés nem 
volt probléma, és a gyerekek nagyon szerették a programokat. 
Célunk sokadjára is az egészséges életmódra nevelés, egészséges 
táplálkozással, mozgással. Rengeteget kézműveskedtünk, spor-
toltunk, a kirándulás során pedig az Ócsai tájházat és Református 
templomot tekintettük meg. Az utolsó napon egy kutyaiskola 
is bemutatta, hogy hogyan is kell a kutyákhoz közelíteni, így 

a bátortalanabbak is 
összebarátkozhattak 
a szelíd kutyusokkal. 
Köszönet a támoga-
tásért Nyáregyháza 
Nagyközség Önkor-
mányzatának!

Tavasszal remek lehetőséget ajánlott fel nekünk a Pest Megyei 
Vöröskereszt, miszerint két ügyes lány részt vehetett egy arc-
festő tanfolyamon. Egy 5-es és egy 7-es diákot választottunk 
ki, akik nagy örömmel és sikeresen vettek részt a képzésen. 
Nagyon sokat tanultak a tanfolyamon, melynek végén oklevelet 
is kaptak, továbbá egy arcfestő készletet, melyet a Nyáregyházi 
Vöröskereszt helyi szervezete vagy az iskola rendezvényein tud-
nak használni majd.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi 
Alapszervezete is sikeresen pályázott a Procter&Gamble Lakhatási 
támogatási programjára. Alapszervezetünk látóterében sok olyan 
család van, akiknek jól jön bármiféle segítség. A Homoki csa-
ládra esett végül választásunk. A házaspár, Homoki Tibor Lajos 
és Homokiné Béres Zsuzsanna Mária három gyermeket nevel, a 
nagyobbak ikrek (Levente és Dominika), Vivien pedig egy évvel 
fiatalabb tőlük. Jól tanuló, szorgalmas gyermekek. Az édesanya 
sajnos sok egészségügyi problémával küzd, az elmúlt évben több 
műtéten is átesett, így csak az édesapa jövedelmére tudtak szá-
mítani. Mindezek ellenére a gyermekeknek erőn felül, mindent 
megadnak, amire csak szükségük van. A ház, amiben laknak 
erősen felújításra szorult, ezért is szerettük volna, ha sikerül nekik 
bármilyen jellegű támogatás megnyernünk.

A Procter&Gamble Lakhatási támogatás, életminőség javítását 
segítő „Apró segítség, hatalmas öröm” program keretében 2018. 
június 25-én végül valóra válhatott a család egyik elérhetetlen 
álma, megtörtént a ház utcai homlokzatán lévő 2 db ablak cseréje.

Szeptember 7-8-án megrendezésre került a 8. Nyáregyháza 
Fesztivál, melynek keretein belül mindig történik véradás is. 
Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy a nagyobb véradói létszám 
elérése céljából kicsit nagyobb kedvet csinálva a véradáshoz, 
Retro véradást szervezünk, és alkoholmentes sört, üdítőt és virslit 
osztottunk. Meg is lett ennek az igen jó hangulatú programnak 
az eredménye, 56-an adták aznap vérüket a jó cél érdekében!

A Fesztiválon az ifjúsági vöröskereszteseink rendszerint 
baleset szimulációt is bemutatnak. Ez ebben az évben sem 
maradt el, és a bemutató idén is látványosra sikeredett.

Elindítottuk újra az Elsősegélynyújtó és Csecsemőgondozó 
versenyre való felkészítést, hogy a 2019-es évben is ered-
ményesen részt tudjunk venni a területi versenyen, melyet 
szívből remélünk, hogy most is mi rendezhetünk.

Az év során a Pest Megyei Vöröskereszttől számtalanszor 
adódott lehetőség ruhacsomag kiosztására, vagy éppen tisz-
tasági csomag kiosztására. Általánosságban azokat a csalá-
dokat igyekszünk támogatni, ahol több gyermeket nevelnek 
a szülők. A csomagokat mindig nagyon hálásan fogadják! 
Karácsony előtt lehetőség volt 10 db élelmiszercsomag kiosz-
tására is, talán ez okozta a legnagyobb örömet a megajándé-
kozott családoknak.

A Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola Vöröskeresztes Bázis 
Iskola is. Az iskola munkatervében minden évben szerepelnek 
a karácsonyt megelőző időszakban az Adventi kézműves dél-
utánok. Az egyik ilyen délutánon a helyi Vöröskereszt is részt 
vett, december 19-én. Szerettük volna, ha a gyerekeknek és a 
résztvevő szülőknek még inkább elhozhatjuk a karácsony meg-
hitt hangulatát. Vendégül hívtuk hát Kelemen Norbert reformá-
tus lelkészt, aki a gyermekek számára is érthetően beszélt az 
Adventről, a karácsony igazi lényegéről. Vendégünk volt még a 
helyi nyugdíjas klub gyönyörűen szavaló tagja Tilingerné Gerlei 
Ilona, aki meghatóan olvasta fel nekünk Ady Endre Karácsonyi 
rege című versét. Ezután mézeskalácsot sütöttünk, és sok-sok 
karácsonyi díszt készítettünk a gyerekekkel. A csillogó szemeket 
és lelkesedést látva, igazán hatásos volt a kezdeményezés a 
karácsonyra való felkészülésre. A legnagyobb örömet és sikert a 
mézeskalács készítés okozta, a kalácsokat ugyan kidíszíteni már 
nem volt időnk sajnos, de az iskola tanulói másnap jóízűen el is 

2019. január 4-én az irodalmi színpad tagjai juta- 
lomból ellátogathattak a Budapesti Operett- 

színházba. A darab, amit megnéztünk Szabó Magda: Abigél 
című regénye nyomán készült. Szerintünk nagyon jó volt az 
előadás, mindenkinek nagyon tetszett. Örülünk, hogy elme-
hettünk, ez kivételes lehetőség volt sokak számára. Nem 
titok, hogy volt olyan diák, aki először látott igazi színházi 
előadást. Ennek megvalósítását Nyáregyháza Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta, ezúton 
szeretnénk köszönetet mondani, hogy lehetővé tették szá-
munkra ezt a kirándulást. Igyekszünk kiérdemelni, hogy 
máskor is részünk lehessen hasonló élményekben.

KASZALA VIKTÓRIA ÉS KOMJÁTHY LILI ANNA

Szeretettel várunk minden leendő 
1. osztályos gyermeket szüleivel együtt

Március 19-én (kedden) 
Március 20-án (szerdán)

A Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola által megrendezett 

játékos, vidám, nagycsoportos óvodásoknak szóló 
bemutatkozó délutánunkra 1400-1600 óráig.

TANÍTÓ NÉNIK

fogyaszthatták az utolsó morzsáig. Külön készítettünk ajándékot 
iskolánk nyugdíjas korú volt tanárainak, dolgozóinak. A kis asz-
taldíszes csomagokat a 8. osztályos diákok vitték házhoz, akik 
meghatódva és nagy örömmel fogadták ajándékainkat.

Elmondhatjuk, hogy igazán színesen telt a tavalyi év. A 2019-es 
évet is éppen ilyenre, vagy ha lehet, még eseménydúsabbra 
tervezzük!

CZIRÁNÉ BAÁR KATALIN
Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi Alapszervezetének elnöke
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2018 eseményei a Magyar Vöröskereszt
Nyáregyházi Alapszervezetének életében

Látogatás a Budapesti 
Operettszínházba

ISKOLACSIPEGETŐ

A 

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Tábor

Ablakcsere a Procter&Gamble támogatásával

Baleseti szimuláció a Nyáregyháza Fesztiválon

Adventi délután



EGYHÁZI HÍREKHÍREK HIRDETMÉNYEK

rre a nemzeti tragédiára emlékez-
tünk 2019. január 12-én szombat dél-
után. A Hősök Emlékművénél tiszte-

letét tette Nyáregyháza Önkormányzata 
és lakosai, a Történelmi Vitézi Rend 
monori és dabasi alegysége. Képvisel-
tette magát az Üllői Hagyományőrző 
Egyesület, valamint a Magyar Önvédelmi 
Mozgalom nyáregyházi tagjai. A Dabasi 
Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítvány 
korhű egyenruhákban adott díszőrséget. 
A Himnusz eléneklése után Vitéz Szilasi-
Horváth Csaba székkapitány Vitéz Bányai 
József géppuskás szakaszvezető édesany-
jához írt levelét olvasta fel:

„Drága Anyukám!

Nagyon várt válaszlapotokat ma kaptam 
meg kezeimhez. Nagy sokára jött. Ne vár-
jatok most már tőlem levelet és ti sem 
küldjetek.

Az orosz itt valami nagyra készül, mi meg 
a végsőkig kitartunk. Erre esküdtünk meg. 
Küldtem haza november 14-én 105 pen-
gőt, abból Ágikának vegyetek keszkenőt. 
Remélem, hogy Pista öcsém derekasan 
átveszi a helyemet a családban, neki a 
zsebórámat hagyom örökül.

Neked Anyukám, csak az örökké élő szere-
tetemet és az utolsó mosolyomat tudom 
adni. Nagyon szeretlek!

Istentelen hideg van. Itt ülök a géppuskám 
mellett és a kezem az üres csajkához fagy.

Tudom, hogy mire ezt a lapot megkapod, 
addigra én már nem fázom és elmúlik az 
éhségem is.

Itt halunk meg. Kérlek, hogy ne haragudj 
rám!

Kezedet csókolja:
Hű fiad, Jóska

1943. I. 11. Oroszország”

A levél írója néhány nap múlva az 
Osztrogozsszkból való kitöréskor halt 
hősi halált. A szakasza parancsnokaként 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata értesíti a hozzátartozókat, hogy a 
temető és temetkezés rendjéről szóló 7/2005. (X.27.) sz. rendelet értelmében a 

köztemetőben a sírhely újraváltásának lehetőségei a következők.

A temetési hely feletti rendelkezési jogot az gyakorolja, aki a temetési helyet meg-
váltotta. A rendelkezési jog időtartama a megváltás napjától számított 25 év, 
urnafal esetén 20 év.

A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbb-
séget élvez az eltemettető, vagy közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás időtar-
tama a rendeletben rögzített időtartam (25 év).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a köztemetőben az 1994-ben, illetve korábban léte-
sített sírhelyek megváltásának joga 2019. 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.

Keressék hivatalunk munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

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

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

maradt utolsónak, hogy a bajtársait 
fedezze, életüket mentse.

Örök dicsőség Nékik!

A résztvevők elhelyezték a megemlékezés 
koszorúit az emlékműnél. Főhajtásunkkal 
nem csak a nyáregyházi, hanem minden 
Don-kanyarban elesett magyar katona 
előtt tisztelegtünk.

VITÉZ FAZEKASNÉ CZÖVEK ERIKA

gy ház felújításába vagy építésébe 
belevágni, soha nem egyszerű vál-
lalkozás, de mindig várakozások-

kal teli. Ilyenkor lehetőség van valami új 
kipróbálására. Ha elmegyünk és festé-
ket veszünk, rengeteg árnyalatot nézünk 
meg, átfutjuk a színskálákat, elviszünk 
magunkkal egy képet, szövetet vagy min-
tát, amihez illesztjük. Bárhogy is ala-
kul, élnünk kell a lehetőséggel, hogy 
felfrissítsük a régit, vagy valami egé-
szen újat hozzunk ki az eddigiekből.

Rövid idő alatt én is felújítási mun-
kákba csöppentem bele itt a gyüle-
kezetben. Maglódon laktam, és tíz 
évvel ezelőtt Monoron érettségiz-
tem, de akkor még nem gondoltam 
volna, hogy ilyen közeli szolgála-
ti helyre kerülök. Az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem évei alatt 
szolgáltam Budapesten, a maglódi 
gyülekezetben, valamint Dr. Fabiny 
Tamás püspök mellett gyakornok-
ként. Ő helyezett ki beosztott lel-
késznek, azzal a megbízással, hogy 
a monori és a nyáregyházi gyüleke-
zetekben szolgáljak. Első szolgálati 
helyem, és augusztusban Monoron 
már azzal kezdtünk, hogy ecsetet és 
hengert ragadva mázoltuk újra az 
ottani parókiát.

Aztán nem sokkal érkezésem után meg-
tudtam, hogy a nyáregyházi evangéliku-
sok már régen megálmodták a gyülekeze-
ti terem felújítását, amire egy nagyvonalú 
testvéri adománynak, egyházi és önkor-
mányzati támogatásoknak, pályázatok-
nak, valamint gyülekezeti tagok anyagi 
áldozatának köszönhetően meg is nyílt 
a lehetőségünk! Hálásak vagyunk, hogy 
megfelelő kivitelezőt is találtunk, és így 
szeretnénk is élni ezzel a lehetőséggel. 
Ennek köszönhetően, azzal kezdtük az 
évet az evangélikus gyülekezeti tagokkal, 
hogy az első januári szombaton kipakol-
tuk a gyülekezeti termet. Sok szorgos kéz 
jelent meg, a havas és hideg idő ellenére.

Január közepén el is kezdődtek a felújítási 
munkálatok, és már nagyon várjuk a vég-
eredményt. Nagyon várjuk az új lehetősé-
geket! Hiszen a régi gyülekezeti termünk 
is sok szép alkalomnak adott otthont. 
Örömmel néztem végig a honlapon talál-
ható képeket az egykori közös alkalmak-
ról, ahol a közösség tagjai együtt lehettek. 

És örömmel emlékszem vissza arra az őszi 
és téli gyülekezeti napra, amelyen a gye-
rekeknek szervezett programmal vártuk a 
kisebbeket és felnőtteket, vagy éppen a 
szentestére, ahol egy rögtönzött színpadi 
téren mutathatták be a gyerekek a pász-
torjátékot. 

A gyülekezeti termet ezért lehet, hogy 
nem tarka színek, de reménység szerint 
sok tartalmas program fogja színesíteni 
továbbra is.

Szeretném azonban, ha elsősorban a 
Zsidókhoz írt levélben olvasható részlet 
valóra válna. Mert hiszem, hogy valóban 
minden háznak van építője. Mi is elkezd-
tük a ház felújítását, építtetését. Ennél 

azonban sokkal fontosabb dologról van 
szó. Beszéljünk akár a gyülekezet vagy 
gyülekezeti ház építőjéről, az ő nevük 
megmarad. Így hálával emlékezünk vissza 
azokra, akik ezek között a falak között 
szolgáltak. A mi házainknál és építőinknél 
is azonban nagyobb a munkája annak, aki 
magát az Egyházat építi. Isten az, aki min-

dent felépített. Nagy beruházásba vágott 
bele, és a legnagyvonalúbb adománnyal 
járult hozzá ehhez a befektetéshez.

Jézus Krisztusban, ez a beruházás már 
megtérült! A kérdés az, hogy mi szeret-
nénk-e részesülni ebből? Szeretnénk-e 
mi magunk is kapni abból, amit Jézus 
Krisztus által készített nekünk Isten a 
gyülekezetekben. Most még romosnak 
tűnnek a falak, de néhány hónap és kész 
lesz minden. Isten felújítási munkái pedig 
tovább folytatódnak! Hívjuk és várjuk 
evangélikus testvéreinket, és minden 
érdeklődőt, hogy lehetőségeikhez mér-
ten kapcsolódjanak be!

SÁNTA JÓZSEF beosztott lelkész
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Tisztelet a hősöknek!

HIRDETMÉNY

Erős vár a mi Istenünk!
76 évvel ezelőtt, 1943 január 12-én kezdődött meg 
a Vörös Hadsereg támadása a körülbelül 200 ezer főből álló 
2. magyar hadsereg ellen. Mínusz 35-40 fokos hidegben, 
hiányos felszereltséggel, túlerővel szemben a megsemmisítő 
vereség elkerülhetetlen volt.

„Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint ahogyan a 
háznál nagyobb méltósága van a ház építőjének. Mert minden háznak 
van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az.” (Zsid. 3,3)

EE



Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer 
mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológi-
ától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek 

szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres 
műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantar-
tott fütőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban 
is működtethető.

A katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik 
segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kap-
csolatos legfontosabb tudnivalókat:

Amennyiben családi házban él, és a házba nincs bejegyez-
ve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. 
A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpon-
tot foglal.
• Ezt megteheti online a www.kemenysepres.katasztrofavede-

lem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás 
elektronikus űrlap kitöl tésével, itt: http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat

• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as 
számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák 
a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás 
menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző a hívó adatainak felvé-
telével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. 
A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és 
megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.) Normál tarifával 
hívható számok: 06-70/641-8532, 06-70/667-9888

• E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@kat-
ved.gov.hu címre küldve.

• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, 
Pf.: 314. címre küldve.

• Személyesen a Pest Megyei Ellátási Csoport irodájában – 
2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. sz. valamint a 
1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28. alatt – hétfőnként 8-20, a hét 

többi munkanapján 8-14 óráig biztosított a szemé-
lyes ügyintézés lehetősége.
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a 

+36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható tele-
fonszámon érik el ügyfélszolgálatunkat.

Amennyiben családi házban él, és a házba be van 
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kémény-
seprést egy-, vagy kétévente kötelező megren-
delni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés 
gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz 
van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban 
szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha 
gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizet-
ni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, 

amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott települé-
sén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát: 
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/
Orszagos-nyilvtart-20180322.xls

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmun-
kás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát 
visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülön-
böztethető – a katasztrófavédelem feliratai, színei jól látható-
ak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, 
mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem kezelhetnek, és nem 
fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végez-
nek, azt utólag, számlán kell megfizetni.

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ
Kéményseprő Ipari Igazgatóhelyettesi 
Szervezet Pest Megyei Ellátási Csoport 

RECEPTTÁRKÖZÉRDEK
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TÁJÉKOZTATÓ
kéményseprési szolgáltatásról

2019. január elsejétől Nyáregyháza település kéményseprőipari közszolgáltatója 
a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. Ezt követően a lakossági 

tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres 
felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el.

HOZZÁVALÓK
• 1 szál kolbász • 1 fej vöröshagyma • 50 dkg darált hús
• 45 dkg passzírozott paradicsom • só • bors
• 5 db bazsalikomlevél • 1 kg burgonya
• 35 dkg liszt • 1 db tojás • 20 dkg sajt

ELKÉSZÍTÉS

• A kolbászt karikára szeleteljük, és némi zsiradékon kisütjük, 
majd félretesszük.

• Az apróra vágott vöröshagymát olajon megdinszteljük, hoz-
záadjuk a darált húst és fehéredésig sütjük. Felöntjük a pasz-
szírozott paradicsommal, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a 
bazsalikomlevelet és 15 percig főzzük. A végén beletesszük 
a kolbászkarikákat és összeforraljuk.

• A meghámozott, felkockázott burgonyát sós vízben puhára 
főzzük. Azután leszűrjük, és burgonya nyomóval áttörjük. 
Hozzáadjuk a lisztet, a tojást, ízlés szerint sót, és alaposan 
összedolgozzuk.

• Az így kapott masszából rudakat formázunk, és falatnyi 
darabokra vágjuk azokat. A galuskák széleit villával kissé 
lenyomjuk, majd forrásban lévő, sós vízben addig főzzük 

mindet, amíg fel nem jönnek a víz tetejére. Végül leszűrjük 
és lecsepegtetjük.

• A gnocchit összekeverjük a paradicsomos-húsos szósszal. 
Tűzálló tálba öntjük, a tetejét megszórjuk reszelt sajttal.

• 165 fokra előmelegített sütőben addig sütjük, míg a sajt 
megolvad rajta.

PARADICSOMOS GNOCCHI DARÁLT HÚSSAL ÉS KOLBÁSSZAL

PISKÓTA FEKETEERDŐ MÓDRA

HOZZÁVALÓK
A piskótához: 6 db tojás • 6 evőkanál cukor 
• 4,5 evőkanál finomliszt • 1,5 evőkanál cukrozatlan kakaópor
• 0,5 csomag sütőpor • 1 csipet só
A krémhez: 500 g mascarpone • 1 csomag vaníliás pudingpor
• 5,5 dl tej • 7 evőkanál porcukor • 30 ml rum
• 4 dl habtejszín (vagy hulala)
A csokiöntethez:
• 5 evőkanál forrócsoki por (1,5 cs főzős csokiöntet por)
• 3,5 dl tej • 2 evőkanál rum • 2 evőkanál porcukor
Az összeállításhoz: 40 dkg magozott meggybefőtt
• 1 kávéskanál őrölt fahéj • 2 evőkanál rum
A díszítéshez: 2 evőkanál csokoládéforgács

ELKÉSZÍTÉS

• A piskótát a hozzávalóiból szokásos módon megsütjük: a 
tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját kikeverjük a cukorral, majd 
a liszttel, kakaóval és a sütőporral. A fehérjét a sóval kemény 
habbá verjük, és beleforgatjuk két részletben a masszába. 
Sütőpapírozott tepsibe öntjük, és 200 fokra előmelegített 
sütőben tűpróbáig sütjük úgy, hogy amint betoljuk a sütőbe, 
rögtön levesszük a hőt 150 fokra.

• A krémhez megfőzzük a pudingot 3 ek porcukorral és a tejjel, 
hogy a szokásosnál egy árnyalattal hígabb legyen. Ehhez a 1-2 dl 
hideg tejben elkeverjük a porokat, a többi tejet pedig felhevítjük. 
Forráspontnál hozzáöntjük a keveréket, és folytonos keverés 
mellett készre főzzük. Ezzel a módszerrel nem lesz csomós.

• Míg hűl a puding, megfőzzük a csokiöntetet is ugyanígy, és 
ezt is félretesszük hűlni. Akkor tesszük bele a rumot, ha már 
kézmeleg, hogy ne illanjon el az alkohol.

• A meggyet lecsöpögtetjük, és minden szemet kettévágunk 
(nem muszáj, de így szerintem jobb eloszlatni). Egy tálban 

beáztatjuk a rumos fahéjba, átkeverjük, és a felhasználásig 
állni hagyjuk.

• Addig a piskótát apró kis kockákra (2x2 cm) vágjuk, vagy szét-
tépkedjük.

• Ha kihűlt a puding, egy keverőtálban összedolgozzuk a mas-
carponéval, a többi porcukorral (a mennyiség ízlés szerinti, 
a megadott szám irányadó), a rummal, és a kemény habbá 
felvert tejszínt is beleforgatjuk. Ha igényli, hígíthatjuk pici 
tejjel, de ne legyen folyós! Ha jól dolgoztunk, egy habkrémet 
kapunk.

• Egy nagy tálban (lehetőleg üvegben, mert úgy a legszebb) 
egymásra rétegezzük a részeket: legalulra krém kerül, rá 
piskótakockák, erre meggyet szórunk, majd meglocsoljuk 
csokival. Ezt kétszer-háromszor megismételjük a hozzávalók 
elfogyásáig. A tetejét krémmel zárjuk, és csokival vagy cso-
kiforgáccsal díszítjük.

• 3-5 órára hűtőbe tesszük, és csak tálalás előtt vesszük ki.



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!

Dr. Chen 
SZANTALFA 
szappan 81g

265 Ft
kedvezmény

50%

Vitasip kids 
erdei gyümölcs 

multivitamin szívószál

60 Ft/darab
kedvezmény

50%

1490 Ft
kedvezmény

40%Sana 
 cipőszagtalanító 

spray 150ml  

399 Ft
kedvezmény

40%

1250 Ft
kedvezmény

30%

1990 Ft
kedvezmény

35%

199 Ft
kedvezmény

25%




