


yár egy há za Nagy köz ség Ön kor mány za ta 
tisz te let tel meg hív ja Önt és ked ves csa lád ját

az 1848/49. évi for ra da lom és sza bad ság harc 
al kal má ból 2017. már ci us 15-én, szer dán 
15 óra kor a Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si Ház ban
ren de zett ün ne pi meg em lé ke zés re.

Köz re mû köd nek a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la 
ta nu lói, a Nyár egy há zi Ha gyo mány ôr zô 
Sze re tet cso port va la mint a Nyáry Pál Nyug dí jas
Klub tag jai. A ren dez vé nyen be szé det mond 
Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter. 

T Ö L T S Ü K  E G Y Ü T T  A Z  Ü N N E P E T !

Szeretettel meghívom Önöket 2017. március 9-én, délelôtt 10 órai
kezdettel egy ingyenes elôadásra!

Az elôadó: Dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus, egyetemi docens
Az elôadás címe: ÓVODAPEDAGÓGUS, ASSZISZTENS, DAJKA 

ÉS GYERMEK AZ ÓVODÁBAN.
SZÜLÔK ÉS AZ ÓVODA.

Helyszín: Kovács István Mûvelôdési Ház (Nyáregyháza, Nyáry Pál út 32.)

A helyszínen téglajegyeket árusítunk 500 Ft-os egységáron, melybôl 
a nemsokára épülô ovifalut kívánjuk finanszírozni. A vásárlók között az 
elôadás után ajándéktárgyakat sorsolunk ki.

Jegy ára 1 500 Ft (3 éves kor alatt ingyenes!), melyet elôvételben az iskola,
óvoda és a polgármesteri hivatal titkárságán, valamint korlátozott 

számban a helyszínen az elôadás megkezdése elôtt lehet megvásárolni.

Biztos elôfordult életük során olyan gyermeknevelési 
probléma, melyet nem, vagy csak szakemberrel tudtak
megoldani. Ehhez kívánok most segítséget nyújtani.
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NÔNAPI  MEGHÍVÓ

PROGRAMOK PROGRAMOK

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

Megemlékezésünket Nyáry Pál szobrának koszorúzásával zárjuk. Mindenkit szeretettel várunk!

N

Nyáregyháza Nagyközség 
Önkormányzata valamint 

a Nyáry Pál Általános Iskola
testülete és diákjai nevében

tisztelettel hívunk 
és várunk mindenkit

2017. február 27-én (hétfôn) 
11 órára

a Nyáry Pál sírkertbe névadónk,
a „Vasember” születésének 

évfordulója alkalmából rendezett 
koszorúzásra.

MÉSZÁROS SÁNDOR POLGÁRMESTER ÉS

KEMENÁR LÁSZLÓNÉ ISKOLAIGAZGATÓ

KOSZORÚZÁS Mindenkit szeretettel várunk!

KOVÁCSNÉ MASZEL ANNA I ÓVODAVEZETÔ

Dr. Kolozsváry Judit

Kedves Szülôk, Nagyszülôk, 
Kedves Érdeklôdôk!

Tisztelettel 
és szeretettel hívjuk
településünk minden

hölgy lakóját
2017. március 

11-én szombaton
15.00 órakor

a Kovács István
Mûvelôdési Házban

tartandó Nônapi 
ünnepségre.

Minden kedves hölgy vendégünknek virággal kedveskedünk!

16.00 órától aMészáros Sándor 
polgármester köszöntôje után 

Pál Dénes 
a The Voice és a Sztárban Sztár 

nyertese szórakoztatja
vendégeinket.

Tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott

címû filmet vetítjük.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Tönkô István Sándor.......... november 6.
Kutrucz János László ...... november 19.
Kravecz Lászlóné 
(sz. Krizsan Erzsébet 

Julianna) ........................ november 23.
Fekete Sándorné
(sz. Szabó Mária).............. december 1.
Rozman Jánosné
(sz. Haluszka Judit) ......... december 12.
Taschner Károly.................... január 27.
Tóth József ......................... január 31.

75 évesek:
Rónaszéki Lászlóné
(sz. Hájas Piroska) .......... november 12.
Cserna Ferenc ............... november 15.
Gendúr Istvánné
(sz. Csipak Ilona) ............ november 17.
Orgován Sándorné
(sz. Tarczaly Piroska) ....... december 17.
Gilan Pál ........................ december 20.
Pálfi István ......................... január 25.
Konecsin Mihályné
(sz. Bárdi Zsuzsánna Rózsa) . január 26.

80 évesek:
Kovács Károlyné
(sz. Szemerédi Julianna).. december 13.
Kovács Ilona
(sz. Nemes Ilona) .......... december 31.
Szakadáti Demeterné
(sz. Sima Anna) .................. január 26.

85 éves:
Rôck István ................... november 25.

90 éves:
Aradvári Józsefné
(sz. Szijj Jolán)....................... január 9.

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

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

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Lakatos Zoltán és 
Kun Brigitta fia

Milán Krisztián............. november 1.
Szabó Balázs és 
Harmincz Krisztina leánya

Csenge Lili ................. november 2.
Volenszki István és 
Hevesi Aranka leánya

Luca ............................ november 6.
Szemán István és 
Siroki Erika leánya

Erika Szamóca .......... november 28.
Mátyás Zsolt és 
Molnár Viktória leánya

Heni ............................ december 6.
Sándor István Arnold és 
Schmidt Barbara leánya

Bella ................................. január 5.
Sándor István Arnold és 
Schmidt Barbara leánya

Kamilla ............................ január 5.
Erôs György és 
Fekete Alexandra leánya

Ajsa ................................ január 24.

Gra tu lá lunk a szü lôk nek, 
és kö szönt jük a gyer me ke ket! 

Ha sze ret né, hogy új szü lött gyer me ke fo -
tó ja meg je len jen a kö vet ke zô szám ban,
kér jük küld je el a ké pet az uj sag@nya -
regy ha za.hu e-ma il cím re. 

EL HUNY TAK:

Lehoczki Ferencné
(sz. Mészáros Erzsébet Ibolya) ....... (56)
Császár Sándor.............................. (84)
Gárván Sándorné
(sz. Nagy Gizella) ........................... (91)
Bajnok Józsefné
(sz. Sipos Katalin Anna).................. (76)

Morvai Vilmosné
(sz. Bácskai Ildikó) ........................ (61)
Bálint János .................................. (65)
Deák Jánosné
(sz. Máté Mária) ............................ (51)
Dabasi Ferencné
(sz. Salga Katalin) ......................... (61)
Vrabecz Istvánné
(sz. Revák Sára) ............................ (57)
Illés Éva Mária
(sz. Szedlár Éva Mária)................... (72)
Marcsin Ferencné
(sz. Bordás Etelka) ....................... (85)
Szombat Imre................................ (66)
Epres István .................................. (59)

Osz to zunk a hoz zá tar to zók 
gyá szá ban!

Ha nem sze ret né, hogy az Ön vagy csa -
lád tag ja ne ve meg je len jen az anya köny -
vi hí rek kö zött, kér jük je lez ze el ér he tô -
sé ge ink va la me lyi kén!

KIADJA: 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

MEGJELENIK: kéthavonta, 
1400 példányban 

FELELÔS SZERKESZTÔ: 
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZÔSZERKESZTÔ: 
Princz Mihály 

CÍMLAP: 
Baranyi Ferenc

Fotó: Princz Mihály

KAPCSOLAT: 
ujsag@nyaregyhaza.hu 

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

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

NYÁREGYHÁZA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
FONTOSABB, LAKOSSÁGOT ÉRINTÔ DÖNTÉSEI
2016. no vem ber 29.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el bí rál ta a hát rá nyos szo ci ál is hely ze tû fel sô ok ta tá si hall ga -
tók, il le tô leg fel sô ok ta tá si ta nul má nyo kat kez dô fi a ta lok tá -
mo ga tá sá ra lét re ho zott Bur sa Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá si Ön kor -
mány za ti Ösz tön díj rend szer 2016. évi for du ló já ra ér ke zet
pá lyá za to kat.

• mó do sí tot ta a szo ci ál is el lá tá sok ról szó ló ren de le tét, mely
alap ján a Kép vi se lô-tes tü let sza bá lyo zá si ha tás kö ré be tar to zó
te le pü lé si tá mo ga tá sok jo go sult sá gi fel té te le a ké rel me zô
la kó kör nye ze té nek rend ben tar tá sa.

• dön tött ar ról, hogy „Kor lá to zott for gal mú öve zet (zó na)” jel zô -
táb lák ki he lye zé sé vel a ko ráb bi – a Kos suth La jos ut cát, a
Köl csey Fe renc utat, a Nyáry Pál út és a Má tyás ki rály út ön -
kor mány za ti tu laj do nú ré szét érin tô – 5 ton na súly kor lá to zást
ki ter jesz ti a Szé che nyi út ra is.

• dön tött ar ról, hogy se gít sé get nyújt a he lyet te sí tô fog or vos
lak ha tá sá nak biz to sí tá sá ban.

2016. decem ber 20.

A Kép vi se lô-tes tü let

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

• dön tött a „Kül te rü le ti he lyi kö zu tak fej lesz té se” c. pá lyá za ton
va ló rész vé tel rôl.

• dön tött a Te mes vá ri út szi lárd bur ko la tú út tá ala kí tá sa ér de -
ké ben szük sé ges to vább ter vez te tés rôl.

Önkormányzati kisbuszunkat mûködtetve 
felsônyáregyházi lakosainknak minden szerdai

napon ingyenesen lehetôséget biztosítunk arra, 
hogy Alsó-Nyáregyházára könnyebben eljussanak.

A kisbusz 10 órakor indul Felsônyáregyházáról 
a Károlyitelep bevezetô út – Jókai/Árpád úti sarok – 
Jókai úti sportpálya – Fradi sörözô – Szentimretelepi 

buszforduló útvonalon és a Polgármesteri 
Hivatal elé érkezik kb. 10.15-re.

Innen tovább indulva a Diófasor úton is lehetôséget 
biztosítunk a felszállásra azoknak, akik onnan 

a faluközpontba szeretnének eljutni.

A busz déli 12 órakor indul vissza Felsônyáregyházára 
a Polgármesteri Hivatal elôl a fentivel 

megegyezô útvonalon.

HIRDETÉS
Építôipari kivitelezô cég keres azonnali kezdéssel 

monori munkahelyre kômûvest. 

Érd.: 06 (30) 431-5858

ELINDULT A KISBUSZ-JÁRAT

2017. január 17.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta a 2017. évi mun ka ter vét.

• dön tött a sza bad idôs rend ôr jár ôr szol gá lat fenn tar tá sá ról.

• a Nyár egy há zi Nap su gár Óvo da és Tag in téz mé nye az aláb bi ak
sze rin ti nyá ri zár va tar tá sá nak idô pont ját tu do má sul vet te:

Nap su gár Óvo da Tag in téz mé nye – Jó kai út 1.
Zár va tar tás: 2017. jú ni us 26. – jú li us 21.

Nap su gár Óvo da – Ady End re út 1/A
Zár va tar tás: 2017. jú li us 24. – au gusz tus 18.

• dön tött ar ról, hogy pá lyá za tot kí ván be nyúj ta ni az „Ön kor -
mány za ti tu laj do nú bel te rü le ti utak szi lárd bur ko lat tal tör té nô
ki épí té sé nek, fe lú jí tá sá nak és kor sze rû sí té sé nek tá mo ga tá sa
gaz da ság fej lesz té si cél lal Pest me gye te rü le tén” cí mû ki írás -
ra, a Te mes vá ri út szi lárd bur ko lat tal tör té nô ki épí té se ér de -
ké ben.

• el bí rál ta a Kül te rü le ti he lyi kö zu tak fej lesz té se, ön kor mány-
 za ti utak ke ze lé sé hez, ál la pot ja ví tá sá hoz, kar ban tar tá sá hoz
szük sé ges erô- és mun ka gé pek be szer zé se cí mû fel hí vás
pro jekt-elô ké szí té si fel ada ta i nak el lá tá sá ra ki írt pá lyá zat ra
ér ke zett aján la to kat és az összes sé gé ben le ge lô nyö sebb
aján la tot be nyúj tó M.T. Hardy Kft., 2740 Abony, Ta má si Áron
u. 4-6. aján la tát fo gad ta el.

A Kép vi se lô-tes tü let to váb bi dön té sei a mû kö dé sét do ku men -
tá ló jegy zô köny vek ben, a Pol gár mes te ri Hi va tal ban, va la mint
az Ön kor mány zat hon lap ján te kint he tô ek meg.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ



á zi or vo sok ese té ben men tes
az ipa rû zé si adó fi ze té si kö te -
le zett ség alól az a he lyi adók -

ról szó ló tör vény sze rin ti há zi or vos,
vé dô nô vál lal ko zó, aki nek vál lal ko zá si
szin tû ipa rû zé si adó alap ja az adó év ben
a 20 mil lió fo rin tot nem ha lad ja meg.

To váb bá, men tes az ipa rû zé si adó fi -
ze té si kö te le zett ség alól az a he lyi

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata értesíti a
hozzátartozókat, hogy a temetô és temetkezés rendjérôl
szóló 7/2005. (X.27.) sz. rendelet értelmében a
köztemetôben a sírhely újraváltásának lehetôségei
a következôk.
A temetési hely feletti rendelkezési jogot az gyakorol-
ja, aki a temetési helyet megváltotta. A rendelkezési
jog idôtartama a megváltás napjától számított 25 év,
urnafal esetén 20 év.
A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszab-
bítható, újraváltáskor elsôbbséget élvez az eltemet-
tetô, vagy közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás

idôtartama a rendeletben rögzített idôtartam (25 év).
Felhívjuk figyelmüket, hogy a köztemetôben az 1992-ben, illetve korábban
létesített sírhelyek megváltásának joga 2017. évben lejár.

A SÍRHELY ÚJRAVÁLTÁSI DÍJAK AZ ALÁBBIAK:
Egyes sírhely ára: 10 000 Ft + ÁFA (bruttó 12 700 Ft)
Kettes sírhely ára: 15 000 Ft + ÁFA (bruttó 19 050 Ft)
Urnafal ára: 50 000 Ft + ÁFA (bruttó 63 500 Ft)

Kérjük Önöket, hogy hozzátartozóik sírhelyei tekintetében a szükséges
lépéseket tegyék meg.

Keressék hivatalunk munkatársait az alábbi elérhetôségeken:

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

Bálintné Kocsis Klaudia

NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

adók ról szó ló tör vény sze rin ti vál lal -
ko zó, aki nek/amely nek a he lyi adók ról szó -
ló 1990. évi C. tör vény 39. § (1) be kez dés,
il le tô leg a 39/A. § vagy 39/B. § alap ján
szá mí tott (vál lal ko zá si szin tû) adó alap -
ja nem ha lad ja meg a 2,5 mil lió Ft-ot.

A men tes ség el sô íz ben a 2017. adó év -
re ér vé nye sít he tô a 2018. má jus 31-éig
be nyúj tan dó adó be val lás ban.

A 2017. év ben be fi ze tés re ke rü lô
adó e lô leg bôl ke let ke zô túl fi ze tés
vissza igény lés hez va ló jog a 2018. má -
jus 31-én ese dé kes be val lás be nyúj tá -
sá val, de a be val lá si ha tár idôt kö ve tô -
en nyí lik meg. Ezért azon adó a la -
nyok nak, akik a fen ti fel té te lek nek
vár ha tó an 2017. év ben meg fe lel nek, a
2017. már ci us 15-i ese dé kes sé gû adó -
e lô leg-fi ze tés el ke rü lé se ér de ké ben
adó e lô leg mó do sí tás irán ti ké rel met
cél sze rû be nyúj ta ni, amely nek be nyúj -
tá si ha tár ide je 2017. már ci us 15. Azon
adó a la nyok nak, akik a fen ti fel té te lek -
nek vár ha tó an 2017. év ben meg fe lel -
nek, a 2016. évi – 2017. má jus 31-én
ese dé kes – adó be val lás ban a 2017.
szep tem ber 15-i és a 2018. már ci us
15-i ese dé kes sé gû adó e lô le get 0,- Ft-
ban kell be val la ni.

Fel hív juk Tisz telt Adó zó ink fi gyel -
mét, hogy a Htv. 39/B. § (6) be kez dé se
alap ján a Htv. 39/B. § (3) be kez dé se
sze rin ti egy sze rû sí tett adó alap-meg áll -
apí tást al kal ma zó KA TA-alany kö te les
adó be val lást be nyúj ta ni az adó évet
kö ve tô év ja nu ár 15-ig, ha az ön kor -
mány zat ren de le te alap ján az adó év -
ben adó alap-men tes ség re jo go sult, s
ez zel a jo gá val él ni kí ván. A fen ti ek
alap ján te hát, min den év ben az adó évet
kö ve tô ja nu ár 15-éig (a 2017. év re vo -
nat ko zó an el sô al ka lom mal 2018. ja nu -
ár 15-ig) – be val lás be nyúj tá sá val – a
men tes ség re jo go sult sá got meg kell
erô sí te ni.

A men tes ség gel és az adó be val lás sal
kap cso lat ban to váb bi tá jé koz ta tást az
ado@nya regy ha za.hu e-ma il cí men és
a +36 (29) 690-183-as te le fon szá mon
kér het.

NYÁR EGY HÁ ZI POL GÁR MES TE RI

HI VA TAL ADÓ CSO PORT

A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó já nak mér té ke 2017-
ben nem vál to zott. Az adó éves mér té ke épít mény és la kás bér -
le ti jog vi szony ese té ben 10.000 Ft, te lek tu laj don után 8.000

Ft-ot kell fi zet ni. Az idei év re meg áll apí tott kom mu ná lis adó I.
fél évi rész le tét 2017. már ci us 16-ig, II. fél évi rész le tét 2017.

szep tem ber 15-ig le het adó pót lék-men te sen meg fi zet ni.

Fon tos tud ni, hogy épít mény, il let ve te lek tu laj do nos ese tén az
adó al anya az, aki az év el sô nap ján az épít mény, il let ve a te lek
tu laj do no sa. Az adó zók nak az adó kö te le zett sé get érin tô vál to -
zás ról be je len tést kell ten ni an nak ke let ke zé sé tôl szá mí -
tott 15 na pon be lül. To vább ra is men te sül nek a kom mu ná lis
adó meg fi ze té se alól azok a 70 éven fe lü li egye dü lál ló ma gán -
sze mé lyek, akik a men tes ség re irá nyu ló igé nyü ket vál to zás be -
je len tô nyom tat vá nyon jel zik a Pol gár mes te ri Hi va tal fe lé. A be -
je len tést az er re a cél ra szó ló nyom tat vá nyon, írás ban kell meg -
ten ni, amely igé nyel he tô a Pol gár mes te ri Hi va tal ban, il let ve
le tölt he tô te le pü lé sünk hon lap já ról.

Adó mér ték vál to zás ese tén, a gép jár mû adó I. fél évi rész le -
te a 2017. évi ha tá ro zat kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 30 na pon

be lül, II. fél évi rész le te 2017. szep tem ber 15-ig fi zet he tô meg
adó pót lék-men te sen. Amennyi ben a gép jár mû adó mér té ke
2017. ja nu ár 1-jén nem vál to zik, az adó I. fél évi rész le tét
2017. már ci us 16-ig, II. fél évi rész le tét 2017. szep tem ber 15-

ig kell meg fi zet ni. Az adó mér ték vál to zás sal nem érin tett gép jár -
mû vek adó já ról az adó zó ér te sí tést kap. Kér jük a tu laj do no so -
kat, hogy gép jár mû ve ik tu laj don jo gá ban be kö vet ke zett vál to zás
be je len té sé nek ügyé ben a Pest Me gyei Kor mány hi va tal Mo no ri

ADÓNEM/DÍJ ADÓ MÉRTÉKE FIZETÉSI HATÁRIDÔ

KOMMUNÁLIS ADÓ 10.000 Ft/év/építmény 2017. március 16. (I. félévi részlet)
Számlaszám: 65100101-11218531 8.000 Ft/év/telek 2017. szeptember 15. (II. félévi részlet)

GÉPJÁRMÛADÓ
Számlaszám: 65100101-11005315 Az adó alapja a személyszállító gépjármû Adómérték változás esetén:

– ide nem értve az autóbuszt – hatósági 2017. évi határozat kézhezvételétôl
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, számított 30 napon belül (I. félévi részlet)
tehergépjármû esetében a hatósági 2017. szeptember 15. (II. félévi részlet)
nyilvántartásban feltüntetet saját tömege Nincs adómérték változás:
(önsúlya) növelve a terhelhetôsége 2017. március 16. (I. félévi részlet)
(raksúlya) 50%-ával. 2017. szeptember 15. (II. félévi részlet)

IPARÛZÉSI ADÓ
Számlaszám: 65100101-11218490
– Állandó jelleggel végzett Az adóalap 2%-a 2017. március 16.

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

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

TALAJTERHELÉSI DÍJ
Számlaszám: 65100101-11290944 1.800 Ft/m3 2017. március 31.

Já rá si Hi va tal Ok má nyi ro dá ját szí ves ked je nek fel ke res ni (2200
Mo nor, Kos suth La jos u. 78-80.; Tel.: +36 (29) 795-238, +36
(29) 795-271; fél fog adás: 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).

Ál lan dó jel leg gel vég zett ipa rû zé si te vé keny ség ese tén az
adó évi mér té ke nem vál to zott, mér té ke to vább ra is az adó alap

2%-a. Az ipa rû zé si adó elô leg I. fél évi rész le tét 2017. már ci us

16-ig le het meg fi zet ni adó pót lék-men te sen, az adó kü lön bö zet
meg fi ze té sé nek ha tár ide je 2017. má jus 31. A II. fél évi adó e lô -
leg be fi ze té sét 2017. szep tem ber 15-ig kell tel je sí te ni, az adó -
e lô leg ki e gé szí té sé nek ha tár ide je 2017. de cem ber 20. Fel hív -
juk a vál lal ko zá sok fi gyel mét, hogy az ide ig le nes jel leg gel
vég zett ipa rû zé si te vé keny ség ese tén az adó mér té ke nap tá -
ri na pon ként 5.000 Ft.

Ta laj ter he lé si díj meg fi ze té sé re az a ma gán sze mély, szer ve zet
kö te le zett, aki/amely a te le pü lé sen ki é pí tett, mû sza ki lag ren del -
ke zés re ál ló, be kö tés re al kal mas szenny víz csa tor na-há ló zat ra
nem köt rá, de szenny ví zel he lye zést foly tat, ide ért ve azt is, aki
egye di zárt vagy el szi vár gó szenny víz tá ro zót al kal maz. A ta laj ter -
he lé si dí jat ön adó zás sal kell tel je sí te ni, az az a ki bo csá tó kö te -
les azt be val la ni és meg fi zet ni a tárgy évet kö ve tô év ben. A be -
val lás be nyúj tá sá nak és a ta laj ter he lé si díj be fi ze té sé nek
ha tár ide je egya ránt 2017. már ci us 31. A ta laj ter he lé si díj
meg fi ze té si kö te le zett ség a szenny víz csa tor na-há ló zat ra va ló rá -
kö tést kö ve tô év ja nu ár 1-jén szû nik meg.

NYÁR EGY HÁ ZI POL GÁR MES TE RI HI VA TAL ADÓ CSO PORT

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete 2017. január 1-ei hatállyal 
az iparûzési adó megfizetése alól mentességet biztosít a háziorvosoknak, valamint azon 

vállalkozóknak, akinek/amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján számított 
– vállalkozási szintû – adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
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ADÓMENTESSÉG A HÁZIORVOSOKNAK 
ÉS A KISVÁLLALKOZÓKNAK

HIRDETMÉNY

Tudnivalók a helyi adókról 2017-ben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK

H



TAGTOBORZÓ

MIT NYÚJTUNK: 

1. Ingyenes tagságot 16 éves korig
(Nyáregyházi lakcímmel ren-
delkezôknek)

2. Ingyenes légfegyveres lôtér
használatot

3. Ingyenes lôszer és légfegyver
használatot

4. Elhozhatod 7.5 J légfegyvered, s
összemérheted tudásod másokkal

5. Ingyenes oktatást

Ha megis-
merkednél 

a sportlövészet 
alapjaival, vagy

összemérnéd 
tudásodat

másokkal, lépj
közénk. 

Az ifjúsági tagokat
bevezetjük 

a légfegyveres
pontlövészet 

világába.

Felnôtt belépôk részére 
tagdíjunk a régi: 

10.000 Ft/év + adminisztrációs díj
Ifjúsági kor után 

7.500 Ft/év + adminisztrációs díj
(21 éves korig, illetve nem
Nyáregyházi lakos részére 

16 éves korig)

Jelentkezni Fadgyas Károly 
klub titkárnál lehet a 

30/429-0598 telefonszámon, vagy 
2017. március 4-én szombaton
14.00 órától a klubhelységnél 

(a házasságkötô terem mögött).

R. Csaba nyáregyházi lakos 2016.
november 14-én otthonában elfogásra
került, mivel nevezettel szemben a
Budapest Környéki Törvényszék BV.
csoportja elfogatóparancsot bocsátott
ki, tekintettel arra, hogy szabadság-
vesztésének letöltését nem kezdte
meg. Ellene már hosszabb ideje volt
érvényben a személykörözés. Fenti
napon is lakhelyén a bútorok mögé
elbújva próbálta meg kivonni magát az
intézkedés alól, sikertelenül.

Egyedi azonosító jellel való visszaélés
bûntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás M. Roland
nyáregyházi lakos ellen, aki úgy vett
részt a közúti forgalomban, hogy a kül-
földrôl származó személygépkocsijára
szerelte fel saját gépkocsijának rend-
számait. Nevezett személyt a pilisi ren-
dôrök elfogták, majd gyanúsítottként
kihallgatták, ahol elismerte a bûncse-
lekmény elkövetését. Valamint Ny.
Lajos dánszentmiklósi lakossal szem-
ben folyt büntetôeljárás, mivel nevezett
„lejárt mûszakis” tehergépkocsijára
szerelt fel külföldi rendszámokat és így
közlekedett Nyáregyháza egyik utcá-
jában. A két férfival szemben 2016.
decemberében bíróság elé állításra
került sor.

A Monori Járásbíróság megelôzô távol-
tartó végzése ellenére S. József vasadi
lakos volt élettársát folyamatosan zak-
latta, bántalmazta. Nevezettet a pilisi
járôrök 2017. január 7-én Vasadon
elfogták, majd a Monori Rendôrkapi-
tányságra elôállították, ahol ôrizetbe
vették, majd bíróság elé állításra került.

Pi li si Rend ôr ôrs te rü le té hez tar to -
zó te le pü lé sek a ku tyás szol gá lat
tá mo ga tá sa, va la mint az ôrs mû -

kö dé si fel té te le i nek ja ví tá sa ér de ké ben
kö zö sen vá sá rol ták meg a ké pen lát ha tó
Sko da Ro oms ter tí pu sú gép jár mû vet.

A te le pü lé sek a költ sé ge ket a la kos ság
lét szá má nak ará nyá ban osz tot ták meg,
Nyár egy há za 400 000 fo rint tal já rult hoz -
zá a be szer zés hez. Az ün nep élyes át -
adás ra 2016. de cem ber 5-én, a Pi li si
Pol gár mes te ri Hi va tal ud va rán ke rült sor.

A rend ôr ség ré szé rôl je len volt dr. Mi -
hály Ist ván rend ôr dan dár tá bor nok, Pest
me gyei rend ôr fô ka pi tány; dr. Né meth
Gyu la rend ôr ez re des, a fô ka pi tány gaz -
da sá gi he lyet te se; Za ho recz Sán dor
rend ôr alez re des, a Mo no ri Rend ôr ka pi -

tány ság mb. ka pi tá nya; Kiss
Gá bor rend ôr alez re des; Ke -
re pesz ki Fe renc rend ôr ôr -
nagy, a te le pü lé se ket pe dig
Si mó Gá bor né pol gár mes ter
asszony; Mo csáry Ba lázs,
Csév ha raszt pol gár mes te re;
Mar ton Jó zsef, Va sad pol gár -
mes te re; va la mint Mé szá ros
Sán dor pol gár mes ter és Ma -
szel Lász ló al pol gár mes ter
kép vi sel te.

Mind annyi an bí zunk ab -
ban, hogy a gép jár mû és a
ku tyás jár ôr szol gá lat elô se gí -
ti a tör vény tisz te lô, jog kö ve tô
ál lam pol gá rok ál tal igé nyelt
lát ha tó és gyor san re a gá ló
rend ôr ség meg te rem té sét.

J. Mónikát a pilisi rendôrök elfogták és
elôállították 2017. január 30-án, mivel
az igazoltatása során egyik ismerôsé-
nek az adatait diktálta be a járôröknek,
azért mert tudomással bírt arról, hogy
körözés hatálya alatt áll. J. Mónikával
szemben több elfogatóparancs is
érvényben volt, amelyek közül az egyik-
ben hosszabb szabadságvesztés letöl-
tése miatt kerestette a bíróság.

Észrevehetôen csökkent a község terü-
letén áthaladó tehergépkocsik forgal-
ma köszönhetôen a rendszeresen meg-
tartott gépjármû ellenôrzéseknek,
amelyek során az útvonalat indokolat-
lanul igénybevevôkkel szemben helyszí-
ni bírság került kiszabásra vagy sza-
bálysértési eljárás megindításra.

Nyáregyházán is nagy problémát jelen-
tenek az ittasan gépkocsit vezetô sze-
mélyek, akik saját testi épségükön
kívül mások életére és egészségére
sincsenek tekintettel. Nálunk az elmúlt
idôszakban nem történt olyan közleke-
dési baleset, amelynek okozója alkoho-
los befolyásoltság alatt állt volna,
köszönhetô ez annak is, hogy az intéz-
kedés alá vont gépkocsivezetôkkel
szemben minden alkalommal alkohol-
szonda kerül alkalmazásra, amelynek
pozitív eredménye esetén a gépkocsi-
vezetôt mintavételre elôállítjuk a
Monori Rendôrkapitányságra, ahol vele
szemben eljárás indul és vezetôi enge-
délyének bevonására is intézkedik a
hatóság.
Ittas gépjármûvezetôvel szemben több
alkalommal is intézkedtünk kollégáim-
mal Nyáregyházán.

Kérjük, hogy a Pilis illetékességi terüle-
tén közlekedôk fokozott figyelemmel,
az út- és látási viszonyoknak megfele-
lôen közlekedjenek! Óvatosan közelít-
sék meg a kijelölt gyalogos-átkelôhe-
lyeket, hogy a csúszós úton is bizton-
ságosan meg tudjanak állni! Az úgyne-
vezett koccanásos balesetek elkerülé-
se érdekében tartsanak a megszokott-
nál nagyobb követési távolságot!
Ugyanakkor a gyalogosok is óvatosan
keljenek útra, mivel a járdákon köny-
nyen megcsúszhatnak!

A Monori Rendôrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztályának munka-
társai rendszeres jelleggel végeznek
sebesség ellenôrzést Nyáregyháza bel-
területén a közlekedési balesetek meg-
elôzése érdekében.

Fontos, hogy hatékony bûnmegelôzés-
re csak közösen vagyunk képesek úgy,
hogy Önök is tegyenek meg minden
maguktól telhetőt annak érdekében,
hogy ne váljanak bűncselekmény áldo-
zatává, illetve segítsék az idős állam-
polgárokat és legyenek figyelemmel a
gyerekekre is! 

A rendôrség hatáskörébe tartozó 
cselekmény észlelése esetén 
kérem Önöket, hogy bármely 

idôpontban hívják a 
„járôr mobilt” a 06-20/771-0411

mobiltelefonszámon vagy 
munkaidôben a Pilisi Rendôrôrsöt 

a 06-29/498-128-as,
azon kívül a Monori
Rendôrkapitányságot 

a 06-29/410-726, illetve 
a 107-es, 112-es 

központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikén.

Elérhetôségem nem változott 
(06/20-489-6738),

hívjanak bizalommal, ha 
segítségre van szükségük vagy 
bármilyen rendôrséget érintô 

bejelentésük, információjuk van.

MÉSZÁROS PÁL R. TZLS.
KÖRZETI MEGBÍZOTT

Egyesületünk 2017-ben elsôsorban ifjúsági tagokat
szeretne soraikba toborozni Nyáregyháza lakosaiból.

Emellett szívesen vennénk, ha a régi tagok ismét 
jelentkeznének, s részt vennének sportéletünkben.

Az elmúlt hónapokban Nyáregyháza községben

nem történtek kirívó, súlyos bűncselekmények. 

Az alábbiakban a közelmúltban általam

foganatosított tanulságos és figyelemre méltó

rendőri intézkedésekből említenék néhányat:
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Nyáry Pál Lövészklub RENDŐRSÉGI HÍREK 
NYÁREGYHÁZÁRÓL

Közös rendôrségi gépjármû állt hadrendbe

A

EZ+AZ BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN



ÍZELÍTÔ A PROGRAMOKBÓL:

A mûvészeti iskola bemutatkozása
(zene, rajz)
Hangszerbemutató mini koncert
Kézmûves foglalkozás
Idegen nyelvi foglalkozás
Mesesarok
Kölyökatlétika

HELYSZÍN:

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

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

15 órai kez det tel meg ren de zett ese mé nyen több
ge ne rá ció is kép vi sel tet te ma gát. Óri á si él mény
volt meg ta pasz tal ni a mû vész úr szem élyes va -

rá zsát, ahogy tör té ne te i vel le bi lin csel te kö zön sé gét az
egé szen kis gyer me kek tôl kezd ve az idô sebb kor osz tá -
lyig egya ránt. A gye re kek szi vacs ként it ták ma guk ba
sza va it, a fel nôt tek pe dig jó kat ne vet ve, vagy épp'
könnyes szem mel, meg ha tód va is mer tek ma gunk ra
vagy ro ko na ik ra egy-egy anek do ta kap csán.

MEGNEVEZÉS DÁTUM (NAP) HELYSZÍN

Nyáry Pál születésnapja Február 27. (Hétfô) Nyáry Pál Sírkert

200 éve született Arany János Március 3. (Péntek) Községi Könyvtár

Nônap Március 11. (Szombat) Mûvelôdési Ház

Nemzeti ünnep Március 15. (Szerda) Mûvelôdési Ház

A költészet napja Április 11. (Kedd) Községi Könyvtár

A Föld napja Április 22. (Szombat) Települési szintû

A múzeumok nemzetközi napja Május 18. (Csütörtök) Kaszner Margit Múzeum

Hôsök napja Május 28. (Vasárnap) Hôsök szobránál

Trianon,
Június 4. (Vasárnap)

Trianoni Emlékmû

A nemzeti összetartozás napja Mûvelôdési Ház

Múzeumok éjszakája Június 24. (Szombat) Kaszner Margit Múzeum

Köztisztviselô-, Pedagógus-,

Semmelweis nap
Június 24. (Szombat) Mûvelôdési Ház

VII. Nyáregyháza Fesztivál Szeptember 8-9. (P-Sz) Polgármesteri Hivatal udvara

A népmese napja Szeptember 29. (Péntek) Községi Könyvtár

Idôsek világnapja Október 1. (Vasárnap) Mûvelôdési Ház

Az aradi vértanúk emléknapja
Október 6. (Péntek) Iskola – Hôsök tere

(fáklyás felvonulás)

Nemzeti ünnep Október 23. (Hétfô) Mûvelôdési Ház

A könyvtárak napja

Az olvasás éjszakája
Október 27. (Péntek) Községi Könyvtár

Falukarácsonyi ünnepség December 16. (Szombat) Általános Iskola és környezete

Mert Nyár egy há zá hoz fû zô dô tör -
té ne te van elég… Itt nôtt fel, ami re mi
el mond ha tat la nul büsz kék va gyunk,
és azt kí ván juk, hogy még na gyon
sok szor tisz te le je meg kö zös sé gün -
ket! Ra jon gó sze re tet tel vár juk vissza!

Jelentôs eseményen vehet-
tek részt mindazok, akik
január 26-án ellátogattak
könyvtárunkba, ugyanis 
a neves Kossuth-díjas 
írót, költôt, mûfordítót, 
Baranyi Ferencet köszönt-
hettük abból az alkalom-
ból, hogy január 24-én
töltötte be 80. életévét.

Kérjük adója

1%-ával
támogassa iskolánk 

tanulóit!

Iskolánk alapítványának

adószáma: 

18682575-1-13
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A

Iró-olvasó találkozó Baranyi Ferenccel

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZÉSÛ 
RENDEZVÉNYEK 2017-BEN

PROGRAMOK KÖZÖSSÉGI ÉLET

Magyar Kultúra Napja
magyar kultúra napját 1989 óta ünneplejük annak emlékére, hogy
Kölcsey Ferenc (1790-1838) ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.

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

A

Iskola-csipegetô



e a osz tást szer vez tünk ja nu ár 9-e
és 13-a kö zött a Nyár egy há zi

Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko lá ban. A hi -
deg ut cá ról az is ko lá ba be jö vô di ák ja -
in kat me leg tea fo gad ta. Sze ret tük
vol na fel hív ni a gye re kek fi gyel mét
ar ra, hogy a se gí tô szán dék nin csen
idô höz köt ve. A ked ves sza vak és né -
mi kis ap ró ság min den idô ben össze -
kö ti az em be re ket. A fi zet ség egy ked -
ves mo soly volt.

Pász tor Pál ma 4.a osz tá lyos 
ta nu ló él mény be szá mo ló ja:

A tea!
A hi deg bôl be ér kez ve az is ko lá ba na gyon
jó le sett a for ró tea. Gyü möl csös za ma tos
íze íz lett min den gye rek nek. A te á nak kö -
szön he tô en szí ve seb ben men tünk is ko lá -
ba. Tes tün ket-lel kün ket át me le gí tet te a
for ró tea. Na gyon jó öt let volt. Re mél jük
jö vô re is lesz!

ár na gyon ko rán gyü le kez tünk az is ko la elôtt.
A ke len föl di pá lya ud va rig au tók kal men tünk.
Min den es he tô ség re fel ké szül ve, egy órá val

elôbb ér kez tünk, így a vá ró te rem ben vár tuk a vo nat in -
du lá sát. Ami kor be gör dült a sze rel vény, min den ki cso -
dál ko zott, mi vel még ilyet sen ki nem lá tott. Ez után 5 óra
uta zás várt ránk, de na gyon ké nyel mes he lyünk volt.
Ezen a vo na ton még bü fé ko csi is volt, de oda jut ni nem
egy sze rû, mi vel a két ko csi kö zött az át me nô nél le he tett
lát ni a sí ne ket, így fél ve men tem át. Az uta zás vé gén
kap tunk egy to tót, amit ki le he tett töl te ni, és egy uta zás
volt a nye re mény. Ami kor lesz áll tunk, ak ko ra volt a hó,
hogy ilyet én még nem lát tam – a tér de mig ért.

Ez után jött a hegy me net. Vissza gon dol va, nem volt
olyan nagy a tá vol ság, ah hoz ké pest jól el fá rad tunk.

ÉL MÉNY BE SZÁ MO LÓ:
Egy hi deg té li na pon 

osz tály ki rán du lás ra men tünk
Sem me ring re. 

Ezt az él ményt sze ret ném 
el me sél ni.

m már ne gye dik al ka lom mal mu tat ták
be mû ve i ket az Urá nia Mo zi au lá já ban a
Tetz Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la ceg lé di

kép zô mû vé sze ti tan sza ká nak di ák jai feb -
ru ár 3-án, köz tük Má té No el 3. osz tá -
lyos di á kunk. Az al ko tá sok té má ja idén
az ûr sze mét volt. A meg nyi tón meg je lent
Fü le Gyô zô né a Kul tu rá lis, Ok ta tá si és
Nép jó lé ti Bi zott ság el nö ke.

Az egy be gyûl te ket Pap Zsolt a Ceg léd
Vá ro si Te le ví zió ügy ve ze tô-fô szer kesz tô je
kö szön töt te. Majd dr. Mi hál ka György né a
Tetz Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la igaz ga tó ja
mon dott kö szö ne tet a ki ál lí tás ra pá lyá za -
tot kül dô 102 gye rek nek, az ôket tá mo -
ga tó szü lôk nek s a fel ké szí tés ben Ceg-
lé den, Nyár sa pá ton, Nyár egy há zán és Tá -
pi ó sze lén se gí tô pe da gó gu sok nak. A mû -

vek csak né hány na pig lesz nek meg te -
kint he tôk Ceg lé den, ugyan is azo kat fel vi -
szik Bu da pest re, a Ma gyar Aszt ro na u ti kai
Tár sas ág di ák pá lyá za tá ra, amely nek cí -
me: „Ta ka rí tás a vi lá gûr ben”.

A tár la tot Ko zák Ti bor a Ga lak ti ka ma -
ga zin pro jekt me ne dzse re nyi tot ta meg.
Öröm mel üd vö zöl te a nagy sze rû ki ál lí tást,
mi vel az 1972-ben ala pí tott és 323.
szám nál tar tó, ed dig több mint 320 ezer
ol dal nyi ter je de lem ben meg je le nô fo lyó-
i ra tuk té má ja a tu do mány és sci-fi. Cél juk

a hit erô sí té se a most ki nyí ló új vi lág ban.
Kér te a meg je len te ket, hogy bát ran kér -
dez zék a la pot a pro fil juk ba tar to zó kér -
dé sek rôl, s ôk min den meg ke re sés re vá -
laszt fog nak ad ni an nál is in kább, mert a
jel sza vuk: „Ol vass a jö vô be”. Öröm mel
fo gad ják a lap ju kat érin tô öt le te ket és
ja vas la to kat is. Az elô adó a ma ga zin leg -
fris sebb szá má ból aján dé ko zott egy-egy
pél dányt a meg nyi tón meg je lent gyer -
me kek szá má ra.

BENKÔ ZOLTÁN

Ami kor le ér tünk egy kis fa lu ba min den fá radt sá -
got el fe lej tet tünk, olyan szé pek vol tak a he gyek.
A sí pá lya mel lett szán kóz tunk, az után fel vo nó val
men tünk. Ugyan fél tem egy ki csit, de a táj lát vá -
nya kár pó tolt min de nért. Ha az idô nem lett vol -
na kö dös, Bé csig is el lát hat tunk vol na.

Fel men tünk egy ki lá tó ba, ami 1150 mé ter ma -
ga san volt, in nen még cso dá la to sabb a ki lá tás.
Az tán ját szot tunk egy ki csit, és már is el jött az
idô, hogy in dul junk ha za fe lé. A vo na ton so kat be -
szél get tünk, kár tyáz tunk, még a dis co ko csit is
meg néz tük.

Na gyon szó ra koz ta tó és tar tal mas ki rán du lá -
son vet tem részt. An nak el len ére, hogy el fá rad -
tam, bár mi kor új ra el men nék, mert annyi kel le -
mes em lék kel tér tem ha za.

EGY HA TO DI KOS GYE REK

Január 28-án, szombaton a hatodik osztály tanulói 

és néhány tanárunk egy kellemes kiránduláson 

vett részt Ausztriában, a Semmering-hágón és a

Hirschenkogel hegyen. A vonatról és a felvonó

ablakán kitekintve gyönyörködhettünk a lenyûgözô

panorámában. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt

emlékezetes élmény volt az Alpok meseszép hegyvo-

nulatai közt utazni. Remekül éreztük magunkat!
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Teaosztás

Semmering-i
kirándulás

„Ûrszemét” képzômûvészeti kiállítás Cegléden

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

ISKOLAI ÉLET ISKOLAI ÉLET

M

I

gy nap a 8.a osztállyal korcsolyázni mentünk.
Buszra ültünk, és úgy utaztunk Monorra. A korcsolyapálya elôtt volt egy

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

NAGY BOGLÁRKA 8.A

E

T
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RECEPTTÁR

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

EL KÉ SZÍ TÉS
1. Forró zsiradékban a vöröshagymát megdinszteljük,

majd benne a fokhagymát is. Meghintjük a piros-
paprikával, azonnal hozzáadjuk a húst, és magas
hôfokon fehéredésig pirítjuk.

2. Felengedjük annyi meleg vízzel, amennyi bôven ellepi.

3. Sózzuk, borsozzuk, ízesítjük a babérral, 
petrezselyemmel, a húst jó félpuhára fôzzük.

4. Hozzáadjuk a sárgaborsót, a répát, zellert,
kiegészítjük még annyi vízzel, amennyi levest
szeretnénk, utána fûszerezzük, és tovább fôzzük,
amíg együtt minden megpuhul.

5. Utoljára adjuk hozzá a krumplit, pár perc múlva bele-
szaggatjuk a nokedlit, együtt készre fôzzük, kevés cit-
romlével ízesítjük, és rövid pihentetés után tálaljuk.

HOZ ZÁ VA LÓK
• 25 dkg da rált keksz
• 2 csepp ru ma ro ma
• 10 dkg vaj
• 4 ek hol land ka kaó por
• ke vés tej
• 10 dkg por cu kor
• 1 cso mag va ní li ás cu kor
• 1 cso mag ka ka ós ga bo na pe hely

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A kek szet el ke ver jük a ka kaó por ral és cu kor ral. 

A va jat ki csit meg ol vaszt juk, és a pár csepp ru m-
a ro má val össze gyúr juk. A tej bôl köz ben óva to san 
annyit ada go lunk hoz zá, hogy gyúr ha tó masszát 
kap junk. (Egy köz epe sen ke mény, könnyen 
for máz ha tó tész tát kell kap nunk.)

2. Ha a tész ta össze állt, ki sebb gom bó co kat for má zunk
be lô le, és a te te jü ket kis sé kúp ala kú ra for máz zuk. 
Ha ez zel is meg va gyunk, ak kor a ga bo na pely he ket be le -
tûz del jük, úgy, hogy to boz for má kat kap junk be lô le.

3. Ez után né hány órá ig hi deg he lyen pi hen tet jük az el ké -
szült to bo zo kat, majd por cu kor ral meg szór va tá lal juk,
hogy a ha vas ha tást el ér jük.

SÁRGABORSÓ-GULYÁS KAKAÓS TOBOZ
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NYÁREGYHÁZA ANNO

Tisztelt Olvasóink!
„Nyáregyháza anno” címmel
újságunkban új rovatot 
indítunk, melyben régi,
településünket érintô újság-
cikkeket, MTI híreket 
és fotókat teszünk közzé.
Mostani lapszámunkban 
a Monori Hírlap 1988. 
december 17-én megjelent 
– iskolánk névfelvételérôl 
szóló – beszámolóját, vala-
mint egy 1944-ben készült 
nyáregyházi képeslapot 
osztunk meg Önökkel.

Kérjük, hogy ha rendelkeznek
hasonló „kincsekkel”, juttassák 
el azokat a polgármesteri hivatal
titkárságára. Digitalizálást
követôen az anyagokat sértetlenül
visszaadjuk.



1290 Ft
kedvezmény 

20%

525 Ft
kedvezmény 

50%

999 Ft
kedvezmény 

20%

1250 Ft
kedvezmény 

20%

1990 Ft
kedvezmény 

25%

2065 Ft
kedvezmény 

20%

1190 Ft
kedvezmény 

15%

1490 Ft
kedvezmény 

20%

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


