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Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja

Itthon vagyunk, ő a mi falunk 

Ifjúkori emlékeid sorakoznak
Oly sokszor előttem még, 
Nem létezhet, hogy elszállt
Drága falum fölött 600 év.

Gyerekektől hangos kis utcáid
Boldoggá teszik napjaid,
A házakban élő emberek
Vidáman kifigyelnek,
s hallgatják a nevetéseket.

„Itthon vagyunk, ő a mi falunk”.

Madárcsicsergésre ébredek minden reggel, 
Életkedvem egyből a magasba szökken.
Kinézek a tájra: gyönyörű fák, 
Friss levegő, immár 600 éven át.

Ünnepeljünk hát együtt kis falum, 
Legyen csodálatos a te születésnapod!
Gyűljünk össze a te tiszteletedre,
Hogy boldogak legyünk
még sok-sok évtizedre!

„Itthon vagyunk, ő a mi falunk”.

Kemenár Mária

Ilyenek voltunk...



2  ∙  NyárfaLevél  ∙  2011. augusztus

KÖSZÖNTŐ

Mi újság … ?
Szeretettel üdvözlök minden Kedves Olvasót!
Mi újság a faluban? Ez a kérdés hangzik el a leggyakrabban, ha összefutunk az utcán egy kedves ismerősünkkel. 

Bevallom sokszor előfordult velem, hogy azt kellett mondanom: fogalmam sincs, nem hallottam semmit. 
Ekkor, ha szerencsém volt és egy „jól értesült” beszélgetőpartnerrel akadtam össze, felvilágosított: 
hogy Ő ezt és ezt hallotta a szomszédja unokatestvérének a kollégájától, aki ismeri annak sógorát, 
aki biztos forrásból tudja, hogy ...

Biztosan ismerik azt a régi játékot, amit óvodában játszottunk: amikor az óvó néni súgott valamit a fülünkbe 
és nekünk tovább kellet adni. Mire az utolsó kisgyermekhez ért a szó, egészen más volt, mint az eredeti. 
Néha úgy tűnt, hogy kis falunkban is így terjednek a hírek.

Úgy gondolom, jogos lakossági igénynek tettünk eleget, amikor júniusban egy kéthavonta rendszeresen 
megjelenő helyi lapot indítottunk útjára. Ezúton szeretném megköszönni községünk vezetőinek bizalmát, 
illetve minden szerkesztőtársam munkáját mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy immár a második számot 
tarthatja kezében a Kedves Olvasó. 

Az információ érték. Segít, hogy eligazodjunk a mindennapokban, és jobban magunkénak érezzük 
közösségünk problémáit, büszkék legyünk értékeinkre, eredményeinkre, sikereinkre.

Fontos, hogy az itt lakók tudják, mi történik körülöttük: milyen munkát végez önkormányzatunk, 
a polgármesteri hivatal, a képviselő testület, milyen döntések születnek, és ezek hogyan befolyásolják 
mindennapjainkat. Mik a lehetőségek munka, tanulás, sport, egészségügy, hitélet, szórakozás terén, 

milyen programok, események történtek a közel-
múltban, illetve várhatók a közeljövőben.

Szeretnénk elérni, hogy lapunk ereje a közösség 
legyen. Hiszen mindannyian mások vagyunk, másként 
látunk dolgokat, más-más foglalkoztat bennünket.

Ezért ha szívesen részt vennének a szerkesztésben, 
közérdekű információkat szeretnének közzétenni, 
vagy gondolataikat, javaslataikat, ötleteiket meg 
kívánják osztani közösségünkkel, megtehetik a 
következő elérhetőségen: ujsag@nyaregyhaza.hu, 
vagy: állítsanak meg az utcán . . .

Szóval, ha legközelebb elhangzik a kérdés: 
„Mi újság a faluban?” Csak annyit kell mondanunk: 
„Olvasd el a NyárfaLevelet, abból mindent megtudsz!”

Figyelmükbe ajánlom sok érdekes írás mellett az 
újság közepén található programfüzetet, mely ízelítőt 
ad a 2011. szeptember 8-11 között megrendezésre 
kerülő ünnepségsorozat eseményeiről.
Kérek mindenkit, hogy azon a hosszú hétvégén 
öltöztesse ünneplőbe a szívét és vegyen részt a 
programokon, hogy méltóképpen emlékezzünk meg 
erről a szép, kerek évfordulóról!

Szedresiné Szlama Tímea
felelős szerkesztő
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Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2011. JÚNIUS 21.

A Képviselő-testület

 » jóváhagyta a Nyáry Pál 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
pedagógiai programját és helyi 
tantervét,

 » döntött a nyáregyházi 
0224/41 hrsz-ú legelő művelési 
ágú, 0,2317 ha területű, 

valamint a 0224/43 hrsz-ú legelő művelési ágú 13,82 ha 
területű önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 
Muszkán István részére – 250.000,- Ft/év bérleti díj fejében 
– való bérbe adásáról,

 » döntött a nyáregyházi 068/3 helyrajzi számú ingatlanban 
lévő tulajdonrészének Nyáry Pál Szövetkezet részére – a 
mindenkori augusztusi-szeptemberi eladások alapján 
számolt 22 kg búza értékesítési átlagáron számolt összegű 
bérleti díj fejében – való bérbe adásáról,

 » döntött megváltozott munkaképességű nyáregyházi 
munkavállalók munkába járásának támogatásáról (az idei 
évben ez 45.000,- Ft támogatást jelent),

 » anyagot biztosított járdafelújításokhoz,

 » megállapította a Nyáregyházán tartandó kiemelt 
rendezvények közterület-foglalási díjait,

 » napirendre tűzte a rendezési terv felülvizsgálatát,

 » a helyi önkormányzati laptördelési, nyomdai előkészítési 
feladataival Pap Árpád nyáregyházi lakost, nyomdai előállítási 
feladataival pedig a Mátyus Bt-t bízta meg,

 » támogatta a 8. osztályosok kirándulását,

 » Kovács Zoltán elhunyt köztisztviselő családját 100.000,- 
Ft. összeggel támogatta,

 » Farkas László elhunyt volt önkormányzati képviselőt saját 
halottjának nyilvánította,

 » Lipót Pál Józsefnét 2011. augusztus 1. napjától 
2016. július 31. napjáig terjedő időszakra kinevezte a 
Napsugár Óvoda intézményvezetőjének.

 » megbízta Bagoly Lászlónét 2011. augusztus 1. napjától 
2012. július 31. napjáig terjedő időszakra a Nyáry Pál 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
iskolaigazgatói feladatainak ellátásával. 

2011. JÚLIUS 26.

A Képviselő-testület

 » jóváhagyta Nyáregyháza 600 éves fennállásának 
évfordulójához kapcsolódó ünnepség programtervét,

 » módosította a Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. 
valamint a Napsugár Óvoda alapító okiratát,

 » engedélyezte a Napsugár Óvoda Nyáregyháza 
tekintetében a 2011-2012. nevelési évben felvehető 
maximális gyermeklétszám legfeljebb húsz százalékkal való 
átlépését,

 » döntött járdaépítési kérelem támogatásáról, a 
további kérelmekről való döntést a 2012. évi költségvetés 
elfogadásáig felfüggesztette (az idei évben közel egymillió 
forintot fordítottunk erre a célra),

 » szakértő által megállapított kár megtérítésére kötelezte 
a Nyáregyháza, Petőfi Sándor út 12. szám alatti Bálványfa 
visszavágását elkövető személyt,

 » döntött a nyáregyházi 1408/4 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlásáról,

 » jóváhagyta a dr. Pénzes Noémi Enikő fogszakorvossal 
kötendő területi ellátási kötelezettségű feladat ellátási 
szerződést,

 » döntött Felső-Nyáregyháza gyógyszerellátásának javítása 
érdekében egy fő alkalmazásáról,

 » döntése alapján 2011. november 7. napján Alsó-
Nyáregyházán közmeghallgatás, 2011. november 8. napján 
Felső-Nyáregyházán, 2011. november 9. napján Szentimre-
telepen rész-falugyűlés lesz. A kezdési időpont egységesen 
18.00 óra.

 » 50.000,- Ft értékű üzemanyagkártyával támogatta a 
nyáregyházi körzeti megbízottat,

 » Alpolgármesternek megválasztotta Maszel László 
képviselőt,

 » A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
tagjának megválasztotta Ország Mihály András képviselőt,

 » A Humán Bizottság elnökének megválasztotta Bagoly 
Lászlóné képviselőt.

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

Zinger Miklós
jegyző

A Képviselő-testület rendes üléseit minden hónap második keddjén 17.00 órai kezdettel tartja. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A testület munkáját nyomon követhetik az interneten is, 

az üléseket a www.nyaregyhaza.hu oldalon élőben közvetítjük!

Archív anyagok: www.ustream.tv/user/nyaregyhaza/videos
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Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

A magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar 
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását, 

bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást. Az egyszerűsített 
honosítási eljárás lényege, hogy nem kell Magyarországon letelepedni 
a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzéséhez, 
nem kell állampolgársági vizsgát tenni, elegendő a magyar nyelv 
ismerete és nem kell a magyarországi lakóhelyet és megélhetést igazolni. 
A jogszabály 2010. augusztus 20-án lép hatályba, de az új szabályokat a 
2011. január 1. után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

A kérelem benyújtása:

Az állampolgársági kérelmet egyénileg és csak személyesen lehet 
benyújtani. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen 
személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet.
Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő 
(együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

• maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti 
magyarországi származását,

• magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv 
ellenőrzi),

• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs 
ellene folyamatban, és

• honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és 
nemzetbiztonságát.

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell 
nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát 
igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló 
dokumentum, stb.), valamint a magyar származást igazoló 
dokumentumokat (például a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, 
de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például 
illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.). A 
magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz 
a leszármazás végig követhető legyen. Mellékelni kell még egy magyar 
nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet 
(külföldön élőnek egyet).

A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és 
nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben 
elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény 
miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az eljáró szerv 
felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes 
hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.

Az idegen nyelvű okiratokat nemzetközi szerződés eltérő 
rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában

• hiteles magyar nyelvű fordítással, és
• ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai 

felülhitelesítéssel ellátva kell az állampolgársági 
kérelemhez csatolni.

Az állampolgársági kérelmet be lehet nyújtani
• a magyarországi anyakönyvvezetőknél,
• a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális 

igazgatóságainál, illetve
• külföldön a magyar külképviseleteken a magyar 

konzuli tisztviselőknél.

Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz 
szükséges okiratokat a kérelmező nem csatolta, az eljáró szervek 
a hiány pótlására határidő tűzésével felszólítják. A hiánypótlás 
teljesítéséig az ügyben dönteni nem lehet.

A kérelem elbírálása:

A közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján 
a kérelemről a köztársasági elnök dönt. A miniszter az előterjesztést 
a kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz történő 
beérkezésétől számított három hónapon belül nyújtja be a köztársasági 
elnöknek. 

Ebbe az időtartamba azonban nem számít bele:
• a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő,
• az eljárás felfüggesztésének időtartama (ilyenkor a döntés olyan 

kérdés elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe 
tartozik),

• a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés időtartama,
• az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében 

más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a 
válasz megérkezéséig terjedő idő.

Ez azt jelenti, hogy a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap 
után lehet választ várni.

A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt 
vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított vagy 
magyarországi polgármester előtt, vagy a magyar külképviselet vezetője 
előtt teszi le. A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy 
fogadalmat a törvényes képviselője teszi le. 

A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy 
fogadalom letételének napján szerzi meg.

A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg 
névmódosítást is kérhetnek.

2010. október 1-je után magyar állampolgárságot kaptak Nyáregyházán:

Daroczi István József, Jitariu-Simon György, Pap Árpád, Páva 
Bernadett, Páva Ibolya, Páva István, Páva Lotti Krisztina, 
Strazsazsár Edit
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2011. április 1-től Nyáregyházán 
(is) jelentős mértékű szemétdíj-emelés 
történt. Ennek hátteréről és okairól a 
lakosság részletes tájékoztatást kapott 
március végén.

Röviden összefoglalva: Tíz éve 
községünk is csatlakozott a Duna-Tisza-közi 
nagytérség azon településeihez, melyek 
közösen pályáztak egy új és egységes 
kommunális szilárdhulladék gazdálkodási 
rendszer megvalósítására. Az Európai 
Uniós támogatással létrejött projektben 
5 nagyváros (Cegléd, Nagykőrös, 
Kecskemét, Nagykáta, Monor) és 44 
kisebb település (Nyáregyháza, Albertirsa, 
Pilis, Vasad, Dánszentmiklós, Péteri, 
Gomba, stb.) vett részt, ezért a változások 
több mint 350 ezer lakost érintenek.

A kukák begyűjtését és szállítását nálunk 
továbbra is a Saubermacher Magyarország 
Kft. végzi, de a lerakót (ahová a szemetet 
leöntik) 2010. június 25-től a Hírös 
Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti, mint 
a közbeszerzés nyertese. Így a költségek 
is kettéváltak: a kézhez kapott számlákon 
is látszik, hogy külön szerepel rajtuk a 
szállítás, és külön a lerakás díja.

A szemétdíj összegét célszerű fajla-
gosan (Ft/literre vonatkoztatva) vizsgálni. 
A szállítás költsége településenként más 
és más lehet attól függően, hogy az adott 
szállító céggel milyen megállapodást kötött 
az önkormányzat (Nyáregyházán ez a díj 
1,5 Ft/liter). A lerakás díja viszont mind 
a 49 csatlakozott településen egységesen 
2,1 Ft/liter. Ezt a két számot összeadva 
kapjuk a szemétdíj teljes, nettó összegét.

Mellékeljük néhány település 2011. 
évre megállapított díjait. A táblázatokat 
összehasonlítva látható, hogy a szemétdíj 
összege azoknál a községeknél magasabb, 
amelyek – hozzánk hasonlóan – 
csatlakoztak a közös projekthez.

A rendszer előnye ugyanakkor az, hogy 
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetésével és alkalmazásával 
csökkenthető a kommunális hulladék 
mennyisége, így a kihelyezett kukák 
mérete is kisebb lehet. Nyáregyházán – a 
térségben egyedülálló módon – lehetőség 

van 35 literes gyűjtőedényre váltaniuk 
az egyedül élőknek. (A helyi rendelet 
alapján a kukák mérete annál nagyobb, 
minél többen élnek életvitelszerűen egy 
háztartásban. Erről bővebben az előző 
szám 3. oldalán olvashatnak.)

Szemétdíjak alakulása néhány környező 
településen, melyek az új hulladékgaz-
dálkodási rendszerhez nem csatlakoztak:

Korszerű rendszer – magasabb árak

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szállítási időpontjai

Újrahasznosítható hulladék elszállítása (sárga zsák): minden hónap első keddje
(novemberben az ünnep miatt 5-én, szombaton történik a szállítás)

Komposztálható (zöld-) hulladék elszállítása: minden páratlan hét hétfője

Akadálymentesítés Európai Uniós forrásból
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Önkor-
mányzatunk Európai Uniós támogatást nyert a 
Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére.
A beruházás keretében akadálymentes ügyfélszolgálat 
és ügyfélmosdó, illetve parkoló is kialakításra kerül.
A közel 8 millió forint értékű átalakítás várhatóan még 
az idén befejeződik.

Reméljük, hamarosan az Önök szolgálatába adhatjuk 
Nyáregyháza belülről megújult, teljeskörűen akadály-
mentesített Polgármesteri Hivatalát!

Mészáros Sándor
polgármester
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Születésnapjukat ünnepelték

70 évesek

Kovács Istvánné (sz. Vecserek Jolán) június 15. 
Polgár István június 15. 
Földvárszki Jánosné (sz. Noviczki Katalin) június 28. 
Rozmann Pál július 1.
Juhász Vincéné (sz.Benkő Erzsébet) július 10.
Farkas Dénesné (sz. Török Edit) július 14.
Fodor Józsefné (sz. Baár Etelka) július 25.
Dr. Sárosi Ernőné (sz. Szikora Ilona) július 26. 

75 évesek

Csernus János június 4. 
Rozman József június 17. 
Szlama Jolán június 27. 
Mészáros Sándorné (sz. Ruzsinszki Ilona) július 7. 
Kovács Mihályné (sz. Bagyinszki Katalin) július 23. 

80 évesek

Tisztán Lajos Mihály július 18. 

85 évesek

Bernula István június 18. 
Váraljai Sándorné (sz. Fehér Lídia) július 26.

90 évesek

Mészáros János július 4. 

91 éves

Kovács Andrásné (sz. Cseh Ilona) július 10. 

Isten éltesse Önöket erőben, egészségben!

Házasságot kötöttek

Szvitek János Ferenc és Molnár Andrea 2011. június 11. 
Safranyik László és Szíjj Enikő 2011. június 25. 

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

Idén születtek

Aradvári Zsolt és Csetneki Anita fia:
Dávid május 26.

Forgács László és Erdős Anita Andrea leánya:
Liána június 2.

Kecskés Péter Pál és Reich Renáta leánya:
Fanni június 15.

Öhler Albert és Orsós Edina Adél fia:
Olivér június 22.

Mátrai Zoltán és Hodula Eszter Anna fia:
Bence július 12.

Krizsán Mihály és Mladoniczki Zsuzsanna fia:
Mihály július 21.

Gratulálunk a szülőknek, és köszöntjük a gyermekeket!

Elhunytak

Pénzes Józsefné sz. Nyerges Rozália (57)
Váraljai Lászlóné sz. Horsik Anna (72)
Lázár Jánosné sz. Kertész Erzsébet (85)
Farkas László (57)
Márta Jánosné sz. Koleszár Irén (83)
Gruber Attiláné 
Dr. Kovács Magdolna Erzsébet 

(65)

Zatykó Ilona (72)
Keszeg László (78)
Sinka Ibolya (55)
Antyipenkó Miklós (83)

Osztozunk a hozzátartozók gyászában!

Anyakönyvi hírek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2011. június 29-én eltávozott az élők 
sorából Gruber Attiláné Dr. Kovács Magdolna. 
Magdika 33 évvel ezelőtt került községünkbe, 
mint gyógyszerész. Idekerülése után fiatalos 
lendülettel kezdte el az itteni életét, mint 
gyógyszerész, mint családanya, és mint szervező 
igyekezett magát elfogadtatni a falu lakosságával.

Az itt eltöltött 33 esztendő alatt sokat tett 
községünkért. Aktívan részt vett a Vöröskereszt 
munkájában és elkezdte szervezni az idősek 
színház látogatásait és kirándulásait. Ezekből a 
szervezésekből alakult ki később a helyi nyugdíjas 
klub.

Magdika volt az a gyógyszerész, akinél 
nem volt nyitvatartási idő, nem volt szombat, 
vasárnap, nem volt éjszaka, mert hozzá bármikor 
becsöngethetett bárki, ő kiadta a szükséges 
gyógyszereket. Pár évvel ezelőtt élete nagy 

álma teljesült, miután Csaba fia is elvégezte az 
egyetemet és gyógyszerész lett. Sajnos a sors 
kegyetlensége, hogy a hőn vágyott unokájának 
megszületését már nem élhette meg. Ez azért is 
nagyon fájdalmas, mert a gyerekeket rendkívüli 
módon szerette.

Temetése 2011. július 5-én volt az isaszegi 
temetőben, gyászmiséje 6-án a helyi katolikus 
templomban. Azt, hogy őt mennyien tisztelték 
és szerették bizonyítja, hogy temetésén és a 
gyászmisén rendkívül sok nyáregyházi volt jelen.

Magdika! Most, hogy már az égi 
gyógyszertárban dolgozol, hiányodat itt lent a 
földön sokáig érezni fogjuk.

A mondás szerint az hal meg, akit elfelejtenek. 
Téged a nyáregyházi lakosság soha nem fog 
elfelejteni és emléked örökké megőrizzük...

Búcsúzunk …

Nyugodj békében!

Maszel László
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KÖZÉLET

Ballag már a vén diák...
 → Mint minden évben, idén is búcsút kellett intenünk 

a két nyolcadikos osztálynak. Sok csínyt elkövettek, 
rosszalkodtak, barátkoztak, nevettek. De ezen a napon 
mindenki kicsit más volt. Szomorúak voltak, hiszen 
többé nem lesznek már így együtt, de vidámak is, mert új 
iskola, új emberek, új élmények. várják őket.

 → De mit lehetett tenni? El kellett ballagniuk. 
Rengeteg készülődés előzte meg ezt a napot. Az iskola 
utolsó hetén minden nap elpróbáltuk a ballagást, verseket 
kerestünk, búcsúbeszédet írtunk, tarisznyát rendeltünk, 
összeállítottuk a tartalmát és még megannyi tennivalót 
sorolhatnék. Ezek a feladatok a hetedikesekre és az 
osztályfőnökeikre vártak.

 → A ballagás előtti napon feldíszítettük a 
nyolcadikosok osztálytermeit, az aulát és azokat a 
helyeket, amerre ballagtak. Mindenki ugyanúgy kivette 
a részét a feladatokból. Volt, aki ablakot díszített vagy 
éppen a termeket dekorálta virágokkal. Másnap eljött a 
nagy nap.

 → Reggel 10 órakor kezdetét vette a ballagás. 
Megszólaltak a rádióban a jól ismert ballagási dalok és 

a diákok elindultak az osztálytermeikből. Sokak keze 
majd leszakadt a sok virágtól. Mikor leértek az aulába, 
mindenki elfoglalta a helyét. A Himnusz eléneklése után a 
nyolcadikosok felkötötték szalagjukat iskolánk zászlajára 
és átadták a hetedikeseknek, majd megkoszorúzták 
Nyáry Pál és Schodelné mellszobrát. Utána a hetedikesek 
búcsúztak tőlük beszéddel és verssel, majd Fábián 
Nikolett fuvolán előadta Adamis–Presser: „Valaki mondja 
meg” című dalát, Bernula István zongorakíséretével.

 → A nyolcadikosok búcsúja következett. Egy-egy 
csokor virág átadásával megköszönték a munkaközösségi 
tagok munkáját. Ezután kiosztották a jutalomkönyveket, 
majd a Kovács István díj átadására került a sor. A 
kuratórium idén Kelemen Márknak és Silman Valentinnek 
ítélte a díjat. Farkas Nikolett és Marosfalvi Gitta tavalyi 
évi díjazottak adták át nekik, és egy-egy beszéddel 
köszöntötték őket. Tasnádi Dorottya zongorázott nekünk, 
ezt követően pedig községünk polgármestere, Mészáros 
Sándor szólt a ballagó diákokhoz.

 → Villand József, iskolánk igazgatója is elköszönt 
tőlük. Ezután Szvitek Olivér trombitán játszott, majd a 
hetedikesek átadták a végzősöknek a ballagási ajándékot. 
Egy olyan sapkát, amit diplomaosztásnál szoktak kapni, 
csak ez annyiban különbözött attól, hogy papírból 
készítettük el. 

 → A Szózat eléneklése után a végzős osztályok 
megtették utolsó körüket a felsős udvaron, majd az 
osztályban megnézték a róluk készült képsorozatot, és 
átvették bizonyítványaikat. 

írta
Vecserek Andrea

a fotókat készítette
Ocztos Nikolett
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OKTATÁS-NEVELÉS

Kovács István díjat kaptak

Az idei általános iskolai ballagáson immár 10. alkalommal került 
kiosztásra Ország Mihály András képviselő úr által alapított Kovács 

István díj. Ezt az elismerést minden évben két 8. osztályos tanuló kapja, 
akik a nyolc év alatt szorgalomban és tanulmányi eredményben is 
kimagaslóan teljesítettek. 

Ebben az évben a díjat Silman Valentin (8/A) és Kelemen Márk (8/B) 
vehette át. Velük készült az alábbi interjú.

- Sziasztok fiúk! Először is gratulálok az elért eredményeitekhez! 
Milyen érzés volt átvenni a Kovács István díjat az iskola tanulói előtt?

K.M. Nagy megtiszteltetés, hogy engem 
jelöltek a Kovács István díjra. Nem 
hittem volna, hogy én kapom, de amikor 
kimondták a nevemet nagy boldog 
voltam. Már csak ezért is megérte 8 éven 
át kitartóan tanulni.
S.V. Jó érzés volt átvenni a díjat, mert úgy 
éreztem, hogy elismerik a szorgalmamat.

- Tanáraitokkal, társaitokkal milyen 
kapcsolatot alakítottatok ki a 8 év alatt?

K.M. A 8 év alatt sok barátot szereztem 
az osztályomból és más osztályokból is. 
Néhánnyal még tartom a kapcsolatot. Az 

összes tanárral is hasonló kapcsolat alakult ki, de a legszorosabb a 2 
osztályfőnökkel.
S.V. Úgy gondolom, elég jó viszonyba kerültem mind az osztálytársaimmal, 
mind a tanáraimmal és örülök, hogy megismerhettem őket. Szívesen 
gondolok vissza rájuk.

- Hogyan értékelitek az iskolában eltöltött időt?

K.M. Az eltelt 8 év összesítve jó volt. Az osztálytársaimmal sokat 
nevettünk és szórakoztunk.
S.V. Az iskolában eltöltött idő hosszú és tartalmas volt. Lehetőségem 
volt sok mindent megtanulni.

- Mire emlékeztek vissza a legszívesebben?

K.M. Legszívesebben a kirándulásokra emlékezek vissza azokon 
szereztem a legjobb élményeimet. Legjobbak az alsós és felsős 
osztálykirándulások voltak, hiszen a barátaimmal lehettem. Sok helyen 
jártunk és még több látványosságot is láttunk.
S.V. Sok mindenre szívesen emlékszem vissza, mert sok sikerben volt 
részem szerencsére. Nyertem farsangi jelmezversenyt, iskolai versenyt, 
és az osztály tagjai is sok örömteli pillanatot szereztek nekem, remélem 
én is nekik.

- Mik a további céljaitok a tanulásban? Hová mentek továbbtanulni?

K.M. További célom a tanulásban, hogy ilyen kitartóan tanuljak tovább. 
A Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Középiskolába vettek föl és ott 
informatikai szakra fogok járni.
 S.V. Továbbtanulni a monori József 
Attila gimnáziumba megyek az angol 
nyelvi előkészítő osztályba, távolabbi 
céljaim a felsőfokú tanulmányok, de 
hogy hol, azt majd idősebb koromban 
döntöm el.

- Hogyan képzelitek el a jövőtöket?

K.M. A jövőben tovább fogom 
fejleszteni a tudásomat. Le fogom 
tenni az angol nyelvvizsgát és továbbra 
is informatikával fogok foglalkozni.
S.V. Szeretnék itt, Nyáregyházán élni 
felnőttkoromban is, és persze családot 
alapítani meg egy jó munkahelyet 
találni.

- Köszönöm szépen az interjút! Sok sikert a továbbtanuláshoz és 
kívánom, hogy a jövőbeli terveitek valóra váljanak!

Az interjúkat készítette:
Szedresiné Szlama Tímea

A Kovács István-díj ötlete 2001 végén fogalmazódott 
meg bennem. Ebben az időszakban a lányom a nyáregyházi 
általános iskola tanulója volt. Személyes tapasztalataim és az 
emberek általános vélekedése a tanári hivatással szemben hol 
megerősítést nyertek, hol gyökeres ellentétben álltak egymással. 
A tanárok presztízse, társadalmi megbecsülése, közel sem éri el 
azt a szintet, melyet megérdemelne. Ennek - számtalan ok mellett 
- az is a kiváltója lehet, hogy az emberek nem látnak bele kellő 
mélységben a munkájukba, amely sokkal összetettebb annál, 
mint amit egy kívülálló láthat. 

Gyermekem iskolás évei alatt meggyőződhettem arról, hogy 
a felnövekvő nemzedék oktatása sokkal fontosabb és nehezebb 
annál, mint amit magam is gondoltam volna. A társadalmi 
vélekedés és a valóság közötti ellentét feloldására szerettem 
volna létrehozni egy olyan díjat, mellyel 2002 óta minden évben 
a legtöbbet teljesítő pedagógust kívánjuk jutalmazni. 

Az első évben a kollegák szavazatai alapján osztottuk ki a díjat, 
majd a következő esztendőben egy alapítványt hoztam létre, 
melynek civil kurátoraira nehezedik azóta is a döntés felelőssége. 

A végzős diákok közül osztályonként egy-egy tanuló is 
részesülhet a Kovács István-díjban, mellyel jutalmazni kívánjuk 
a nyolc éven át nyújtott kimagasló tanulmányi eredményt és 

közösségi munkát. Ezzel szeretnénk elismerni a tudás és a kitartó, 
szorgalmas tanulás fontosságát. Mind a pedagógusi, mind a 
tanulói Kovács István-díj emlékplakettel és pénzjutalommal jár.

Az alábbiakban közzétesszük a díjazottak nevét.

Kovács István- díj

Dátum Diák (8.a) Diák (8.b) Pedagógus

2002 Monori Hajnalka Fazekas Péter Bernula Istvánné 
Gyarmati Lászlóné

2003 Varga Ivett Kovács Kinga Szemők Mariann

2004 Gyarmati Anna Kocsis Barbara Balogh Ferenc

2005 Kun Alexandra Biró Tamás Villand József

2006 Vajas Réka Kemenár Mária Halgasné Szűcs Erika

2007 Horváth Éva Sztahó Krisztina Kalocsai Fruzsina

2008 Kemencei Richárd Monori Anita Kosteczki Árpádné

2009 Fábián Felicia Veróczki László Pethő Attiláné

2010 Farkas Nikolett Marosfalvi Gitta Dr. Stift Károly

2011 Silman Valentin Kelemen Márk -

Ország Mihály

A Kovács István-díj története
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OKTATÁS-NEVELÉS

Talán Ön, kedves Olvasó is 
tudomást szerzett arról, 

hogy 2011. augusztus hó 1-jén 
intézményvezető-váltás volt a helyi 
általános iskolában.

Nekem jutott az a nem 
könnyű engem mégis örömmel 
eltöltő feladat, hogy az idei 
tanévtől kezdődően ellássam az 
iskolavezetői teendőket. Azért 
írtam, hogy nem könnyű, mert 
mindannyian tisztában vagyunk az 
intézmény körül kialakult, immár 
évek óta fennálló problémákkal, 
anomáliákkal. Azt gondolom, hogy 

ezek feloldása, és egy kiszámítható, kiegyensúlyozott, 
hatékony és főleg eredményes működés megteremtése 
nagyon komoly szakmai kihívás, ami rengeteg időt és főleg 
mindenekfelett álló elköteleződést kíván a vezetőtől. Csak 
ilyen feltételek teljesülése mellett várhatjuk  az oly égetően 
szükséges szakmai megújulást.

Amennyiben az Égiek megtartanak engem jó egészségben, 
úgy tudásom és pedagógiai elhivatottságom legjavát 
adva igyekszem majd szolgálni ennek megvalósulását, 
teljesülését!

Fenti bevezetőm után ismertetni kívánom pedagógiai és 
nevelési programomat, amelynek szellemében  remélhetőleg 
tantestületi támogatottsággal végezzük majd az idei tanévtől 
kezdődő oktató- nevelőmunkát.

Gondolom a kedves Olvasó most egy az eddigiekhez 
képest merőben új programot vár tőlem. Paradox módon 
azonban azt mondom, hogy nincs szükség semmilyen új 
programra, hiszen a Nyáry Pál Általános Iskolának van 
már Pedagógiai Programja, ami szinte az első betűjétől az 
utolsóig – majdnem tökéletes! Én nem várok mást, „csak” 
azt, hogy ennek a Programnak a megvalósulását szeretném 
látni a gyakorlatban is!! A jobb megértés érdekében idézek 
néhány mondatot a jelenleg is érvényben lévő Pedagógiai 
Programunkból, és reflektálnék is rá pár gondolattal.

„ … változó világunkban az intézmény gyorsan és 
rugalmasan reagáljon a változásokra.”

Ennek szükségessége a 21. században releváns, 
eredményes pedagógiai munka érdekében bizony 
elengedhetetlen! Elvárom tehát, hogy az intézmény falain 
belül ne vegyünk részt időutazáson, és ne akarjunk régen 
elavult módszereket alkalmazni!

„Az uniós csatlakozással lehetőség nyílt a közoktatási 
intézményekben egyre szükségesebbé váló integrált 
nevelés megvalósítására. Az iskolai integrációs program a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációs és 
képesség kibontakoztató felkészítését célozza. A képesség 
kibontakoztató felkészítés célja a gyermekek egyéni 
képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének 
elősegítése, tanulási, továbbtanulási esélyének növelése.”

Én, mint a helyi iskola integrációs programjának 
koordinátora kijelenthetem, hogy ennek megvalósulását, sőt 
az arra való szándékot sem láttam eddig a kollégák nagyobb 
részénél! Természetesen tisztelet a kivételnek, ami ha kevés 
is azért van!

„A hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók 
segítése, felzárkóztatása csak differenciálással lehetséges. 
Ugyanakkor lehetőséget kell találni arra is, hogy az átlag 
szintjén mozgók, valamint az átlagon felüliek is optimálisan 
fejlődjenek, figyelembe véve az egyéni érdeklődést és 
képességeket.”

A kollégák nagyobb része a differenciálást is, csakúgy, 
mint a kooperatív csoportmunkát, vagy a projektmódszert 
is ördögtől valónak tartja, és mereven elutasítja! Ezen is 
változtatnunk kell, hiszen feljebb már utaltam rá, hogy az 
iskolában ne tartsunk időutazást, hiszen ennek a generációnak 
már nem a hetvenes évek munkaerőpiacán kell helytállnia!!

„Csoportbontásos oktatás – tehetséggondozás, 
felzárkóztatás – komprehenzív jellegű iskola”

Mielőtt ezt a mondatot és a mögötte lévő tartalmat 
elemezném, engedjék meg, hogy idézzem Nahalka István, 
az ELTE Neveléstudományi Tanszék vezető professzorának 
értelmezést segítő írását a komprehenzív iskoláról. 

Íme:
„A komprehenzív iskola gyökeresen különbözik a 

szelektív iskolától: befogadó iskola, melyben heterogén a 
csoportösszetétel. A komprehenzív iskola törekszik arra, 
hogy az osztályok szintjén mindenképpen vegyes, heterogén 
csoportokat alakítson ki, de még az osztályokon belül az egyes 
munkafolyamatokban, a csoportmunka, az együttműködések 
során is törekszik arra, hogy heterogén csoportok jöjjenek 
létre.

Egy komprehenzív iskolában vagy általában a komprehenzív 
iskolarendszerben minden részmozzanat, minden pedagógiai 
elem a gyerekek sokoldalú fejlődését szolgálja. Mindenkit a 
saját bázisán a lehető legmagasabbra akar eljuttatni, tehát 
nincsenek – elnézést a kifejezésért – „ki- és beszelektált” 
gyerekek. Nincsenek olyanok, akikről lemondunk, akiket csak 

A NYÁRY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
PEDAGÓGIAI ÉS NEVELÉSI PROGRAMJA A 2011/12. TANÉVTŐL KEZDŐDŐEN
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bizonyos nagyon alacsony szintre lehet fejleszteni: mindenkit 
a saját csúcsaira próbálunk meg eljuttatni. Vagyis és ez a 
komprehenzív iskola filozófiája az iskola van a gyerekekért és 
nem fordítva. Ezt a mai magyar iskolarendszerben a legtöbben 
fordítva gondolják.”

Ezek tehát egy neveléstudós professzor gondolatai, NEM 
AZ ENYÉMEK, de én a magam részéről őszinte örömmel 
üdvözölnék egy komprehenzív iskolát Nyáregyházán!

Remélem, kedves Olvasóim, a fenti idézetben, melyet 
iskolánk Pedagógiai Programjából idéztem ide, s amely így szól: 
„Csoportbontásos oktatás  tehetséggondozás, felzárkóztatás 
komprehenzív jellegű iskola” érzik az ellentmondást Nahalka 
professzor úr szavai után. Ha komprehenzív egy iskola, akkor 
hogy a csudában lehet benne csoportbontásos oktatás, 
amikor annak pontosan az a lényege, hogy heterogén 
(tehát vegyes összetételű) tanulócsoportokkal dolgozik!? 
A csoportbontás pedig ennek éppen az ellenkezőjéről szól, 
hiszen homogén (tehát nagyjából azonos motiváltságú és 
értelmi képességű gyerekekből álló) csoportokat hozunk 
létre.

Ennek letisztázása is feladata a következő vezetésnek.

Azt gondolom, további idézetekkel felesleges is rabolnom 
az Önök drága idejét! Ennyiből már elég nyilvánvalóan 
érzékelhető és érthető, hogy nagyon sok a tennivalónk, és a 
problémák azonnali orvoslást igényelnek!

Megragadva a lehetőséget, ezúton kívánom demonstrálni, 
hogy – minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a 2011/12-
es tanévet a most meglévő tantestülettel kívánom elkezdeni!! 
Mindenki lehetőséget kap arra, hogy bizonyosságot 
adjon szakmai megújulási hajlandóságáról, pedagógiai 

elhivatottságáról! Ennek teljesülését, vagy rosszabb esetben 
nem teljesülését pedig az iskolai minőségirányítási rendszerrel 
kívánom kontrollálni, mely úgyszintén átdolgozást igényel!

Szükségesnek és elengedhetetlennek tartom ugyanis, 
hogy ebbe a rendszerbe a szülői házat és a gyerekeket is 
bevonjuk, hiszen eredményes, konstruktív pedagógiai munka 
csak úgy teremtődhet, ha tőlük folyamatos visszajelzést 
kapunk az eredményességről, illetve arról, hogy szükség van-e 
változtatásra, és ha igen, akkor az oktató- nevelőmunkánk 
melyik szegmensében kell azt végrehajtanunk.

Pedagógiai hitvallásom alaptézise: „minden gyermek 
egyszeri és megismételhetetlen!” Ennek szellemében 
fogom elvárni és megkövetelni azt, hogy minden tanulónk 
megkaphassa az esélyt arra, hogy saját képességeihez mérten  
eredményesen és sikeresen végezhesse el az általános 
iskola nyolc évét, hogy aztán kiegyensúlyozott, egészséges 
személyiségű, a társadalom számára hasznos állampolgárrá 
válhassék, aki nem a segélyért sorban állók számát gyarapítja 
tovább, hanem sikerrel integrálódik be a gyökeresen 
megváltozott farkastörvényekkel bíró munkaerőpiacra! 
Ennek szellemiségében őszinte hittel, elköteleződéssel, és 
reménnyel tekintek az elkövetkező tanév elé. Bízom abban, 
hogy valódi társakra, követőkre találok mindannyiunk 
örömére!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Tisztelt Olvasók! Az első számban ígért, iskolaérettségről 
szóló cikkem – terjedelmi korlátok miatt – a következő 
számban fog megjelenni! Köszönöm megértésüket!

Bagoly Lászlóné

OKTATÁS-NEVELÉS

Epres Trans Kft.
Fa-Kovi Kft.

Sinka Kft.

Monor és Vidéke Takarék 
Bagoly László

Hevhor Bt.

Bartos Andor
Méhész László

Bagoly Lászlóné

Csiló Istvánné
Ilona virágbolt

Mészáros Sándor

A 600 éves ünnepség rendezvényeinek fő támogatói *

* Fő támogató az a vállalkozás vagy magánszemély, amely (aki) 50.000 forintnál nagyobb összegű támogatást nyújt.

Változatos megyéink az Európai 
Unióban címmel a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá 
tartozó kormányhivatalok és a Hungarofest 
Nonprofit Kft. közös művészeti pályázatot 
hirdetnek fiatal képzőművészek, alkotók 
számára. A pályázatra olyan művészeti 
alkotásokat várnak, amelyek üzenete a 
kormányablakokhoz köthető. A nyertes 
pályaműveket a kormányablakokban, 
illetve kormányhivatalokban fogják 
kiállítani, és önálló gyűjteményt fognak 
alkotni, amely a nagyközönség számára 
is megtekinthető lesz.

Minden olyan kulturális, művészeti 
alkotással lehet pályázni, amely egy 

művészeti ágat képvisel, vagy akár a 
művészeti ágak közötti választóvonalak 
elmosódását szemlélteti, legyen szó 
képzőművészetről, iparművészetről, ze- 
neművek megjelenítéséről, népművé-
szetről, irodalomról, s mindezek vizuális 
megjelenítéséről. A fő hangsúlynak a 
beérkezett pályaművek vizualitásán, 
vagyis az adott téma képi megjelenítésén 
kell lennie. Fontos szempont a művészi 
érték, amit a beérkezett alkotás képvisel, 
annak újszerűsége és informatív jellege 
és az, hogy mennyit árul el az alkotóról 
és a településről, megyéről, az alkotás 
témájáról, mennyire kapcsolható az 
Európai Unióhoz.

Az alkotónak abban a megyében kell 
pályáznia, ahol állandó lakcíme is be 
van jegyezve. Minden megyében külön 
nyertest hirdetnek, az első helyezett 
díjazott alkotók 750 ezer, a másodikak 
500 ezer, a harmadikak pedig 250 
ezer forint elismerésben részesülnek. 
A kormányhivatalokat vezető kormány-
megbízottak által elnökölt zsűri által 
arra érdemesnek ítélt, de nem díjazott 
alkotásokból külön kiállítást szervezhet.

A pályaműveket 2011. szeptember 
15-ig kell leadni a kormányhivatalok 
épületében.

A pályázatról bővebb információ a 
www.valtozatosmegyeink.kormany.hu 
honlapon érhető el.

Fiatal művészek alkotásait várják a kormányhivatalok
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600 ÉVES NYÁREGYHÁZA

Tisztelettel és szeretettel hívunk mindenkit
településünk 600. születésnapja alkalmából

2011. szeptember 8-9-10-11-én
az ünnepi rendezvényekre, programokra!

Hatszáz év alatt a világ sokat változott.
Vele változtunk, fejlődtünk mi is: a falu és annak népe.

Az emberi értékek viszont állandóak, csakúgy, mint a fontos emlékek.

Üzenjük az utókornak, hogy büszkék vagyunk 600 éves múltunkra,
és még sok száz boldog, eredményes évet kívánunk településünknek!

Jöjjön el Ön is, hogy együtt tegyük emlékezetessé ezt a jeles eseményt!

Csütörtök reggel:
„Összeköt e hely minket” – élőlánc 
Alsó- és Felső-Nyáregyháza között.
A nap további részében sport-
programok az általános iskolában és 
környékén.

Pénteken:
Orgonakoncert, Istentisztelet, opera-
előadás, és sok-sok zene.

Szombaton:
Szülinapi torta rekordkísérlet,  főző-
verseny, matutka sütés.
Az Ezredvég Múzeum és Baba-
gyűjtemény folyamatosan nyitva lesz, 
a házasságkötő teremben Kaszner 
Margit kiállítása tekinthető meg.

Az általános iskolában és udvarán:
•	 Afrika vadászati kiállítás és élmény-

beszámoló (Gebhardt Árpád)
•	 Vakok és gyengénlátók ügyességi 

feladatai

•	 „Ilyenek voltunk” és „Otthonunk 
Nyáregyháza” fotókiállítások

•	 13.30 Nyáregyháza – Országháza 
találkozó az iskolai futballpályán 

•	 Kiállítás Bernula Mihályné, 
Horváth Rózsi, Benkő Zoltán, 
Méhész László, Nagy Zsófia és 
Füri Anita munkáiból

•	 Élő mini-világ – öko-busz, a 
fenntartható környezetért

•	 Kovácsmesterség bemutató
•	 Tanulj meg lovagolni!

Az óvoda mellett:
•	 Légvár, rodeó bika, szörf, szőnyeg, 

testfestés, arcfestés, hajfonás 
fodrászbemutató

•	 Saubermacher, ÖkoPannon, Hírős 
Kft. interaktív játszóháza

Az óvoda mögött:
•	 9.30 Tűzoltó bemutató és verseny
•	 repülő- és hajómodell kiállítás, 

bemutató, és hajómodell építés

Evangélikus Gyülekezeti terem:
•	 15.00 „Láthatatlan színház”

A Művelődési Házban:
•	 10.00-15.00 Véradás a Ceglédi Vér- 

transzfúziós Állomás szervezésében
•	 Egészségügyi szűrések Dr. Gruber 

Csaba szervezésében
•	 Szemészeti szűrővizsgálat
•	 Majoros Ildikó: Soha fel nem adni 

– író-olvasó találkozó

A Nyáry Pál úton:
•	 Fegyverbemutató, katonai tobor-

zás – Hadkiegészítő Parancsnokság
•	 Ajándék- és emléktárgyak

Az Ady Endre úton:
•	 Országos Ford Mondeo találkozó

PROGRAMOK, KIÁLLÍTÁSOK
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SZEPTEMBER 8. (CSÜTÖRTÖK)
Házigazda: Albert Dávid és Albert Gergő

07.30 „Összeköt e hely minket!” – élőlánc Alsó- és Felső-Nyáregyháza között
09.00 Megnyitó: Mészáros Sándor polgármester
09.10 Hol sírjaik domborulnak …
10.00 Rámozduló – aerobick Annával
10.30 Kosárlabda, foci, kézilabda, asztalitenisz, tollaslabda, trambulin, sportjátékok
 lovaglás, sportágak bemutatója 
 „Hátamon a házam” – a csigák nyomában, Tour de Nyáregyháza
12.00 Tárogató – hangszerbemutató
13.00 „Azzá leszel, amit eszel!” – Étkezz egészségesen!
15.00 Flydogs (repülő kutyák) – frizbi bemutató

SZEPTEMBER 9. (PÉNTEK)
Háziasszony: Kemenár Mária, Maszel Cecília

11.00 Énektanulás, karaoke
13.00 Orgona koncert (katolikus templom)
13.30 Jókai Mór: Sárga rózsa c. film vetítése (iskola)
 Reneszánsz táncház (ÖNO udvar)
 Istentisztelet (katolikus templom)
14.30 Kerekasztal beszélgetés egyházi vezetőkkel (Dr. Beer Miklós váci megyés püspök,
 Kramer György evangélikus esperes, Takaró Tamás református esperes)
15.30 Esküvői fogadalomtétel megerősítése
16.00 A zeneiskola diákjainak, énekkarának koncertje
17.00 Hendi Ilma író-olvasó találkozó
17.30 Schodelné emlékére – Baranyi Ferenc: Casta Diva monodrámájából
 részleteket ad elő Pánti Anna operaénekesnő.
 Zongorán kísér: Hegedűs Valér zongoraművész
18.30 „Nemcsak a húszéveseké a világ”
 Endrődi Éva nótaénekes koncertje
19.30 Volenszki Pisti és zenekara
20.00 Janicsák Veca
20.45 SubaDub zenekar
21.45 Tree Cutters rock együttes koncertje
22.15 Kolly Mc Coleman DJ, DJ Olivér

RÉSZLETES PROGRAM
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SZEPTEMBER 10. (SZOMBAT)

5 órától  „Jó reggelt Nyáregyháza!” – zenés ébresztő a Dáridó ’82 zenekarral

NAGYSZÍNPAD
Háziasszony: Bernula Bettina

09.00 Születésnapi köszöntő: Mészáros Sándor polgármester
09.10 Orsós Ádám, Hornyák András (mese), Farkas Zoli (népdal)
09.30 Divanna Forma Táncegyüttes, Vatya népe hagyományőrző íjászbemutató,
 Hagyományőrző Szeretet Csoport, Kyra
11.00 Csonkatorony együttes (Csíkszenttamás)
12.00 „Jó ebédhez szól a nóta” – nyugdíjas klubok fellépései
13.00 Lármafa együttes
14.00  Kovács Ádám – musical részletek
15.00 Kistehén tánczenekar (Szájbergyerek)
16.00 The Shades zenekar
16.45 Karate bemutató
17.00 Fluor Tomi (MIZU)
18.00 Salsa Cubanismo show
18.30 Maksa Zoltán humorista
19.00 Eredményhirdetések
19.30 Gamedance, Divanna tánccsoport fellépése
20.00 Roy és Ádám élő koncert

20.50 Tűzshow – Pethő Zoltán Attila
21.00 Gyertyagyújtás, szülinapi torta felvágása
21.10 Utcabál: Tisztán Lajos, Dáridó ’82 zenekar
 Volenszki Pisti és zenekara
23.00 Papp Sándor

GYERMEKSZÍNPAD
Házigazda: Szabó Enikő és Vecserek Andrea

10.00   Mollini bűvész show
11.00   Lala bohóc
12.00   Lármafa együttes
13.00   Palánta Missió Bábcsoport
14.30   Kisboróka Bábegyüttes 
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SZEPTEMBER 11. (VASÁRNAP)
Házigazda: Kovács Ádám

09.00 Farkas László emléktorna ünnepélyes megnyitója
09.30 Zászlófelvonás, 600 galamb röptetése
10.00 Ökumenikus Istentisztelet –
 Antal András, Csoszánszky Márta, Kelemen Norbert
 Közreműködik: Albertirsai Gospel kórus, Iker Borbála vezetésével
11.00 Gulyás Dénes és Tanítványai operaelőadása 
11.30 Mészáros Sándor polgármester és
 Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
11.45 Magyar állampolgársági eskütétel
12.00 Időkapszula lezárása, ágyúlövés

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Az időjárás függvényében a rendezvények helyszínei módosulhatnak!

(1) Polgármesteri Hivatal
(2) Ezredvég Múzeum és Babagyűjtemény
(3) Kézműves foglalkozások
(4) VIP sátor
(5) Nagyszínpad
(6) Betonozott tánctér
(7) Sátor (7 x 24 m)

  (8) Matutka sütés
  (9) Rekord méretű szülinapi torta
(10) Óriás csúszda, rodeó bika, stb.
(11) Gyermek színpad
(12) Napsugár Óvoda
(13) Modell hajókázás
(14) Kovács István Művelődési Ház

(15) Kisméretű futballpálya
(16) Kovácsmesterség bemutató
(17) Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I.
(18) Élő mini-világ busz
(19) Buszmegálló - emléktárgyak vásárlása
(20) LEADER sátor
 |B|  BÜFÉ, étel-ital
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Farkas László Emlékére
Tisztelt Nyáregyházi Polgárok!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Sportkör régi 
játékosai és régi vezetői megszervezik a SPORTKÖR ÖRÖKÖS 

ELNÖKÉNEK EMLÉKÉRE a FARKAS LÁSZLÓ kispályás labdarúgó tornát, 
2011. szeptember 11-én.

MIÉRT IS?
Laci közel negyven éven át volt Nyáregy-
háza igazolt labdarúgója. Kezdte az ifjúsá-
gi csapatban, következett a felnőtt, majd 
levezetésképpen az öregfiúk csapata. 
Amikor szükség volt rá, kisegítette Nyár-
egyháza második csapatát is. A negyven 
éves, aktív sportéleti tevékenységéből 
közel harminc évig vezetőként  ebből hu-
szonöt évig, mint a Sportkör elnöke öreg-
bítette Nyáregyháza hírnevét a térség-
ben. A környék és a megyei sportvezetők 
körében Nyáregyháza labdarúgóélete a 
mai napig egybemosódik Laci nevével.

Nagyon-nagyon sok közös emlékkép villan fel szemeink előtt, 
amikor Laciról beszélünk (teljesség igénye nélküli lista): Megye 2 
osztályú indulás jogának átvállalása Újlengyel csapatától. Nyáregyháza 
sportéletének akkori legnagyobb sikere a 2. hely megszerzése, ahol 
csak gólkülönbséggel maradt le (csalással) az első helyről. Ehhez az 
időszakhoz köthető, hogy öt igazolt csapatban sportoltak a helyi, 
illetve a környékbeli játékosok. Többszöri, kiemelkedő helyezés elérése 
az ifjúsági csapatokkal. Serdülőcsapat szlovákiai útjának szervezése 
(Nyáregyháza egyetlen nemzetközi labdarúgó mérkőzése). Nagyon sok 
fiatal labdarúgó elindítása a sportéletben. Alkalmanként 8-9 játékos 

utaztatása az autójában, többszöri fordulás a mérkőzés helyszínére, 
hogy csapataink ki tudjanak állni a mérkőzés helyszínén. Naphosszat 
lehetne sorolni önzetlen munkásságát a sportéletben.

HÁT …….. TÖBBEK KÖZÖTT EZÉRT …………… !

A torna tervezett lebonyolításának rendje:

8.00-8.30 nevezések elfogadása, max. 12 csapat részére (három pályán)

9.00 órától megnyitó ünnepség, utána csoportselejtező mérkőzések 
lebonyolítása, majd a továbbjutók mérkőzései és helyosztók. 
A mérkőzések tervezett játékideje 2x10 perc.

A döntő után: oklevelek kiosztása.

A tornára jelentkezni Csernai Istvánnál a 06-20-399-7225, vagy 
Csák Imrénél a 06-30-314-1356 telefonszámon lehet.

A nevezéseket kérjük szeptember 5-ig jelezni!

Nézők részére a mérkőzések látogatása ingyenes, becsületkassza kerül 
kihelyezésre.

A TORNA TELJES BEVÉTELÉT A CSALÁD RÉSZÉRE AJÁNLJUK FEL!

Megköszönjük Nyáregyháza önkormányzatának felajánlását, 
melyben lehetőséget biztosítottak arra, hogy ezt az emléktornát a 
községünk 600 éves évfordulóján rendezett ünnepség keretein belül 
bonyolíthatjuk le.

Drága Laci!

„Emléked örök, munkásságod megismételhetetlen!”

Tisztelettel:
Csernai István és Csák Imre

Felfokozott várakozás övezi a szeptember 8-a és 11-e között 
megrendezésre kerülő ünnepséget. Nem csoda, hiszen a 

készülődés hónapok óta tart. A szervezők és a segítők mindent 
megtesznek azért, hogy tartalmas és színvonalas műsorok, 
programok szórakoztassák községünk lakóit és egyben az 
idelátogatókat is.

A rendezvény helyszínén – a Polgármesteri Hivatal 
udvarán – elkezdődött a tereprendezés, felállításra került és 
ismét működőképes 4 db világító oszlop, melyen 8 reflektor 

gondoskodik majd arról, hogy az este 
beállta után is folytatódhasson az ünnepség. 
Ezúton is köszönjük a munkában résztvevő 
lakosok önzetlen segítségét:
hegesztő szakmunka – Szlama Zoltán és 
Vencz Viktor; villanyszerelés – Berta János; 
kosaras emelőkocsi – Dancsó Zoltán.

Sokan anyagi támogatást adtak a sikeres 
lebonyolításhoz, mások munkájukat, 

gépeiket, eszközeiket ajánlották 
fel. 

Kérjük, hogy amennyiben 
lehetősége van rá, támogassa 
Ön is az évfordulós ünnepséget, 
hogy a térség legnagyobb 
szabadtéri rendezvényét tudjuk 
megvalósítani! Ha így lesz, akkor 
elmondhatjuk majd: Nyáregyháza 
ismét példaértékű összefogással 
valósított meg valamit, amire 
sokáig emlékezni fogunk.
A támogatók teljes listáját a 
következő lapszámban olvashatják.

Mészáros Sándor

Lázas készülődés a 600 éves évfordulóra
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Krisztusban szeretett Testvérek!

 † Antal András vagyok, 36 éves. 15 
éve vagyunk házasok a feleségemmel, 
és 4 gyönyörű gyermekkel áldott meg 
bennünket a Jóisten. Idén májusban 
szenteltek diákonussá (szerpappá). Június 
1-jével helyezett ide, Nyáregyházára 
a püspök atya. Nyáregyháza mellett 
Csévharaszton, Felső-nyáregyházán 
és Károlyi-telepen is én látom el a 
katolikus lelkészi feladatokat. Mielőtt ide 
kerültem, Budapesten szolgáltam 4 évig 
a Kőbányai Szent Család Plébánián, ahol 
lelkipásztori-kisegítő, hitoktató és kántor 
voltam.

 † Már az első néhány napban is 
megtapasztaltam a falubeliek nyitottságát, 
segítőkészségét és ez azóta is így van, hála 
Istennek. Nemcsak a katolikus hívek, 
hanem protestáns testvéreink és a falu 
vezetésétől is sok segítséget kaptam. Ez 
nagyon jó dolog, mert csak akkor fogunk 
tudni elérni bármit is, ha összefogunk, ha 
nyitottak vagyunk egymás gondjaira, ha 
együtt tudunk örülni és sírni. 

 † Sok tervem és elképzelésem van 
a közeljövőt és a távolabbi jövőt illetően 
is. Szeretném elindítani a karitászt 
az önkormányzat családsegítőjével 
együttműködve, hogy a rászoruló 
családoknak segíteni tudjunk (tartós 
élelmiszer, ruhanemű, stb.) Az első 
szállítmány már a múlt héten meg is 
érkezett és a kiosztást is elkezdtük. 
Szeretném megköszönni itt is az 
önkormányzatnak, hogy a teherautót 
biztosította, mert nélkülük nem jutott 
volna el hozzánk a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat adománya. 

 † Hamarosan elindul a filmklub a 
Wekerle-kúrián (kastély, Dózsa Gy. út 
5.), ahol ingyenesen lehet majd részt 
venni a filmvetítéseken, természetesen 
mindenkit szeretettel várunk ide is. 
Terveim között szerepel még egy 
játszótér kialakítása a templomkertben 
és baba-mama klub elindítása, hogy ezzel 
is összefogjuk keresztény családjainkat. 
Szeretnék egy egyházközösségi 
focicsapatot is, hogy a lélek után a test is 
felüdülhessen. 

 † Nyitott vagyok minden jó 
szándékú kezdeményezésre, ötletre. 
Egyházunk kitárja kapuit az emberek 
felé, és nekem, mint az Úr szolgájának, 
akit ide helyezett, és rám bízta az itt 
élő hívek vezetését, úgy kell ebben a 

kapuban állnom, hogy az emberek 
merjenek és akarjanak bejönni hozzánk, 
pontosabban bejönni az Úrhoz, hiszen 
Ő nagyon vár mindenkit. Keresztelések, 
házasságkötések, házasságrendezések, 
stb. ügyében készséggel állok a hívek 
rendelkezésére. 

 † Szeptember 9-én a falunapok 
keretein belül egy kulturális programot 
is szervezünk, ahová meghívtunk egy 
genfi költőt egy irodalmi estre, és a napot 
egy orgona hangversennyel zárnánk 
templomunkban. A hálaadó szentmisét 
dr. Beer Miklós váci püspök atya mutatja 
majd be, és egyben ő lesz a hangverseny 
fővédnöke is.

 † Július utolsó hetében falunk és 
plébániánk adott otthont a Dél-Duna 
menti Ifjúsági Tábornak. 80 lelkes 
fiatal táborozott a plébánia udvarán, 
felpezsdítve egyházközségünk életét. 
Szeretném megköszönni a falubeliek 
nagylelkű hozzáállását, adományaikat, 
mellyel erősítik falunk vendégszerető 
hírnevét. 

 † Természetesen mindezt a 
Jóisten kezébe teszem, hiszen ember 
tervez, Isten végez. Isten áldását kérem 
mindannyiunkra, hogy bármit is teszünk, 
mindent az Ő dicsőségére tegyünk, és 
akkor biztosak lehetünk abban, hogy 
mindenki javát szolgáljuk. 

 † A nyár hátralevő részére is kívánok 
mindenkinek jó pihenést, feltöltődést!

Imával
és nagy alázattal, szeretettel: 

Antal András

Két Szív Római Katolikus Plébánia
2723 Nyáregyháza, Dózsa György út 1.

Telefon: (06-30)944-3939
E-mail: antal.andras@vaciegyhazmegye.hu
Bankszámla szám: 65100101-11007719

Antal András
katolikus diákonus
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Nyár a Nyáregyházi Református Egyházban

Szombaton indultunk Rajkára, 
hogy immáron idén először a saját 

kenuinkkal evezzünk a Dunán. Rajkánál 
a Mosoni Dunára tettük be a hajókat és 
kezdtünk evezni Mosó Magyaróvárra 
mintegy 32 km. Érdekes volt, mert sokan 
tették vízre a kenuikat, de felszerelések 
nélkül és mindenféle tapasztalat nélkül 
szemmel láthatólag, ezért már az első 
két kilométeren három felborult hajót is 
láttunk.

 ▶ Szinte mindenki Szlovák volt, 
segítséget nem kértek. A víz gyors volt 
és a meder szűk, oda kellett figyelni a 
bedőlt fákra, a viszonylag erős sodrásra. 
Az első táborhely szabad sátorozó 
hely volt, ahol éjszakai őrség kellett az 
egész tábor ideje alatt egyetlen éjszaka 
volt, amikor biztonságban éreztük 
magunkat. Mindenünk a hajókban volt, 
magunkra főztünk, közkútnál vödörből 
zuhanyoztunk, szabadok voltunk. 

 ▶ Az idő szép volt, a Mosoni Duna 
vadregényes. Sajnos gyors folyása és a 
meder kialakulása miatt a második nap 
öt és fél órát ültünk a hajóban, mire 
kiköthettünk Dunaszegen. Kis családi 
kemping volt, rendes emberekkel, meleg 
zuhannyal. A csapat minden este együtt 
főzött, áhítatot tartott, beszélgetett és 
játszott. A harmadik nap Novákpuszta 
következett, ahol becsatlakozott az 

evezés után a Cseh család 5 tagja, hogy 
velünk evezzen a következő naptól. 

 ▶ Este nagy viharfelhők jöttek. A 
sátrakat és a bográcsban éppen elkészült 
gulyást hátrahagyva menekültünk fedett 
helyre a vihar és a villámok elől. Istennek 
hála a vihar szeme nem felettünk volt, 
ritka égi tünemény volt biztonságból 
szemlélve. A nagy zivatar után elővettük a 
bográcsot és megettük a gulyást, majd az 
őrséget kivéve nyugovóra tértünk. 

 ▶ A következő nap Vénekre eveztünk, 
útközben megálltunk: jégkrémeztünk, 
csokiztunk és olcsó kis parti kempingbe 
érkeztünk, ahol a füves sátorhelyen 
és egy 20-négyzetméteres nádtetős 
esőbeállón kívül más komfort nem 
akadt. A parton mély iszap volt, nagyon 
nehéz volt kicuccolni. Előre aggódtunk, 
hogy hogyan fogunk itt vízre szállni. 
Sátorverés után a faluban profi röplabda 
pálya, kis füves focipálya és hideg vizes 
zuhany fogadott, ami nagy örömünket 
szolgálta. 

 ▶ A gyerekek gyerekek maradtak, a 
felnőttek gyerekek lettek és játszottunk. 
Estére megjött az eső, a lehűlés és mi 
összehúzódtunk, tüzet raktunk és a 
fedett szín alatt főztünk, sakkoztunk, 
játszottunk. Másnap csendre intettem 
a korán kelőket, mert esett az eső és 

délutánig el sem állt. Őrlődtünk azon, 
hogy menjünk, vagy ne menjünk, de nem 
mentünk, maradtunk. 

 ▶ Pici kis DVD lejátszón filmet 
néztünk, főztünk, játszottunk, délután 
az esőszünetben röplabda, foci, majd 
újra eső és rossz idő. Utolsó este ünnepi 
vacsora, pácolt húsok, csirkemell, 
csirkecomb, tarja, kolbász, szalonna, 
sült krumpli, majd az ominózus „avatás’’ 
következett, amelynek igen jó híre van. 
Előre lehet aggódnia annak, aki először 
jön.

 ▶ Az eső, a hideg nem vette el 
jókedvün-ket, külön emelte az est 
fénypontját, hogy Biró Bálint telefonon 
megtudta: felvételt nyert az egyetemre. 
Utolsó hajnalban elállt az eső, fél hatkor 
ébresztettem és tábort. 

 ▶ Igazi összeszokott, profi 
táborbontás és reggeli után fél hétkor 
már vízen voltunk. A Mosoni Duna több 
métert áradt és már nem rohant lefelé, 
mert a két kilométerre levő Öreg Duna 
visszatöltötte. Mindenki felébredt, mikor 
az Öreg Duna megmutatta haragját és 
áradásának erejét, amivel az utasszállító 
nagy hajók is alig tudtak szembe szállni. 
Kenuink most piciny dióbeleknek tűntek 
a háborgó áradásban, de az Úr velünk 
volt. 

 ▶ A kormányosaink tudták a 
dolgukat, és a gyerekek nagyon 
fegyelmezettek voltak. Repültünk a 
Komáromi erődig és minden baj nélkül 
partot értünk. A busz pontosan jött, és 
gyorsan haza érkeztünk. A Komáromi 
erődnél kezdtünk egy túrát jó néhány 
évvel ezelőtt és Bajáig mentünk. 

 ▶ Így ha nem is juthattunk le 
Kisorosziig, a Dunát végigtúráztuk, 
szinte országhatártól-országhatárig. Jó 
élmény volt ezzel a társasággal együtt 
lenni, barátok és Testvérek voltak együtt. 
Istennek legyen hála.

Kelemen Norbert
református lelkipásztor
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Nyáregyházi Erdélyiek Köre

Megalakult. De mielőtt 
belekezdenék, szeretném 

elmondani, hogy elkészült a 
Nyáregyházi Erdélyiek Körének 
címere. A címer egyik fele Erdélyt 
a másik fele meg Nyáregyházát 
ábrázolja. Éppen ezért a tagok mind 
a két helyhez kötődnek.

A lényeg, hogy többen 
kérdezték, és kérdezni fogják: miért 

kell ez, még egy szervezet?  Többen kérdezték, és kérdezni 
fogják: miért? Mert büszkék vagyunk arra, hogy székelyek, hogy 
erdélyiek és magyarok vagyunk. Nem volt könnyű Erdélyben 
éveken keresztül magyarnak, székelynek megmaradni. Nem 
volt könnyű nyelvünket, kultúránkat, identitásunkat megőrizni. 
De olyanok voltunk, mint a rossz gyerek. Amit tiltottak azt mi 
még jobban akartuk, és nem engedtünk belőle. Megmaradtunk 
olyannak, amilyennek az őseink (szüleink) neveltek. 

Megtanítottak becsülni embertársunkat, segíteni neki a 
bajban anélkül, hogy kérné. Megtanítottak figyelni egymásra, 
hogy a szomszéd az szomszéd legyen. Azt figyelni, hogy mikor 
szorul segítségre, mikor nincs itthon, és vigyázni a javaira. 
Megtanítottak köszönni a szembejövőnek, mert egy köszönés 
nem fáj még akkor sem, ha viszonozni kell. Megtanítottak 
egyszer adni, és csak utána kapni. Megtanítottak megőrizni 
az anyanyelvünket. Megtanítottak reménykedi, bízni és 
türelmesen várni. Megtanítottak Istenben bízni, és imádkozni. 
Megtanítottak arra, hogy magyarok vagyunk. Megtanítottak 
arra, hogy nem vagyunk tökéletesek. És végül: megtanítottak 
tiltott himnuszunkra, amit suttogva, de – amikor csak lehetett 
– mindig elénekeltünk. Ez volt a „Székelyhimnusz”. És kérdi még 
valaki, hogy: miért? Hát ezért, mert szeretnénk ebből egy kicsit 
megtartani, megmaradni egy kicsit székelynek. Mert szeretnénk 
továbbadni.

Többen a Nyáregyházán élő családok közül (több mint 
22 család) már visszakaptuk magyar állampolgárságunkat (ki 
régebb, ki nemrég) és büszkeséggel tölt el mindnyájunkat, hogy 
újra ide tartozunk. Már megtartottuk az első ismerkedős, alapító 
ülésünket, amire jó pár család eljött, de sajnos nem mindenki. 
Tiszteletbeli meghívott volt Mészáros Sándor polgármester, 

Bagoly Lászlóné alpolgármester, és Maszel László a Humán 
Bizottság elnöke. Ez az összejövetel amolyan ismerkedés volt 
egymással, mert itt élünk egymás mellett és nincs fogalmunk 
arról, hogy ki kicsoda.

Amit szeretnénk megvalósítani:

 → kulturális tevékenység

 → kulturális örökség megóvása

 → egymás, illetve a tagjaink fizikai-morális segítése

 → emberi és állampolgári jogok védelme

 → a magyarországi társszervezetek, valamint a határon 
túli magyarsággal kapcsolatos (főként testvérfalu) 
tevékenység

 → A székelység, az erdélyi, a moldvai és partiumi magyarság 
támogatása és érdekeinek védelme.

 → A határon túli magyarság és Magyarország közötti 
kapcsolatok szorosabbra fűzésének elősegítése.

 → A magyarság nemzeti identitásának megőrzését szolgáló 
tevékenységek támogatása.

 → Európa népei közeledésének elősegítése.

 → hagyományőrzés, erdélyi hagyományok továbbörökítése

 → cserekereskedelem támogatása a tagok között

 → rendezvények szervezése

Mindezek megvalósításához adományokat, pályázatokat és 
adók 1%-át fogjuk igénybe venni.

A Nyáregyházi Erdélyiek Köre a falu 600. évfordulóján részt 
vesz. Külön sátorral várjuk a látogatókat.

Létrehoztunk egy honlapot is, ahova minden látogatót 
szívesen várunk. A jövőbeni, és meglévő tagjainkat pedig arra 
kérjük, hogy regisztráljanak és vegyék használatba a honlapot. 

A honlap címe: http://nyek2723.fw.hu

Pap Árpád
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Bemutatkozik az „Ezredvég múzeum és babagyűjtemény”

Mottó: Múlt nélkül nincs jelen.

Kaszner Margit és Gomola György 
dr. művészházaspár 1974-ben került 
kapcsolatba Nyáregyházával, amikor telket 
vásároltak Szentimretelepen. Rövidesen 
bekapcsolódtak a település kulturális 
életébe, kiállításokat szerveztek kortárs 
alkotók műveiből, „csutkababa” készítés 
volt az óvodában, terítéskultúráról 
tartottak bemutatót, stb.

1994-ben életre hívták az „Ezredvég 
múzeum és babagyűjtemény”-t, amit a 
„Palánkmúzeumban”, Szentimretelepen 
rendeztek be. 2003-ban Kaszner Margit 
festőművész, grafikus, író munkája 
elismeréseként „Nyáregyházáért” 
emlékplakettet kapott – a Képviselő-
testület döntésének megfelelően. 2008-
ban elhunyt Gomola György művészeti író, 
jogász, kollazsőr. Kaszner Margit egyedül 
maradt, de nem magányosan. 2010-
ben megírta végakaratát, ami nemcsak 
tartalmában, de megjelenésében is 

egyedülálló. Végakarata szerint ingó- 
és ingatlanvagyonát Nyáregyháza 
Önkormányzatára hagyja, azzal a 
feltétellel, ha magángyűjteményének 
helyet adunk. Az előző képviselő-testület 
úgy döntött, eleget tesz a kérésnek, és a 
régi községháza épületében elhelyezésre 
került a rendkívül értékes gyűjtemény.

Négy terem került kialakításra:

1. Műterem
A 60-as éveket idéző stílus hűen 
visszaadja azt a környezetet, ahol a 
művész házaspár alkotott.

2. Terítéskultúra, a pillanat művészete
Kaszner Margit a Vendéglátóipari 
Főiskolán és szállodákban is tartott már 
a témában bemutatót, ebből kapunk 
ízelítőt.

3. Babagyűjtemény
Érdekessége, hogy a ruhák 90%-át a 
művésznő tervezte és varrta. A babák 
életképekben kerülnek bemutatásra – 
bútorok, porcelánok, képek között.

4. Régi idők emléke
100 és 200 éves használati tárgyakat 
mutat be ez a terem a konyhától a 
kertig, gazdag látnivalóval.

A megnyitó 2010. november 20-án volt, 
ahol átadásra került a „Nyáregyháza 
Díszpolgára” okirat Kaszner Margit 
művésznőnek.

A megnyitót követően forgatott az 
MTV és az ATV is a múzeumban.
Sokan keresik fel a múzeumot a 
településről, de az ország különböző 
pontjairól is. Sok-sok dicsérő szó kerül a 
vendégkönyvbe, amire büszkék vagyunk. 
Nagyon sok tárgyi emlékkel gazdagodtunk, 
amit igazán köszönünk!

Várjuk továbbra is a látogatókat!
Szerdán: 10-12-ig.
Szombaton: 15-17-ig
Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Kravecz Lászlóné
az alapító által megbízott igazgató

Mi haszna a múzeumnak?
„Nyáregyházi Világsztárok” – az öltöztetett csutkababák

Az ELTE kupolás, körgalériás 
kiállításán beragyogott a 

nap. Fényében tündököltek az öltöz-
tetett csutkababák. „Világsztárok” 
vitték Nyáregyháza hírét, nevét 
szerte a világba Budapestről az „in 
SEAtanítás a látvánnyal és a szóval” 
kongresszusáról, melyet június utolsó 
hetében rendeztek. Öt világrészről 
jöttek művészek több mint 
negyven országból. 

A felvevőgépek, fotók 
segítségével a csutkababák 
híre eljutott Japántól az 
USA-ig, már láthatják a 
képeket a világ egyetemein. 
Olvashatják Dr. Gomola 
György angolra fordított 
Csutkababákhoz írt verseit 
(fordító: Fischliné Főző 
Boglárka, Nyáregyháza). 
A kiállítás feliratai, az 
előadások nyelve angol 
volt. 

Húsz előadást hall-
gattam meg a kiállítás négy 
napja alatt. A világ nagy 
egyetemeinek professzorai, 
tanítói beszéltek a XXI. 

század fontos művészeti tanításáról: 
irodalom, zene, tánc, rajzolás, 
festészet, szobrászat fontosságáról, 
fiúkról és lányokról egyformán a kis 
iskolásoktól az egyetemi hallgatókig. 
Nagyon fontos a jó rajzolás, sok szakma 
alapját képezi. Meg kell tanítani a 
művészet tiszteletét, becsületét. A jó 
iskola is csupán ötven százalékot képes 

elérni, és az otthoni környezet sajnos 
gyakran lenullázza ezt is környezeti 
sivárságával. A diákok az iskolán kívül  
a múzeumokban találhatják a művészi 
értékeket, ahol kulturális örökséggel, 
egykor használt népi tárgyakkal, 
edényekkel, formákkal, vagy pl. a 
festés technikáival találkozhatnak.

Mi haszna a múzeumnak?

A kultúrát, művészetet 
szerető, értő, esetleg 
művelő fiatalok boldog, 
magabiztos, nagy tudású 
felnőtté váljanak Nyár- 
egyházán, ahol nagyszerű 
zenei iskola működik. 
Így segíti, gazdagítja a 
„Nyáregyháza Ezredvég 
Múzeum és Babagyűjte- 
mény” a fiatalokat és 
minden korosztályt, aki 
látogatóként körbejárja a 
termeket.

Szeretettel várunk időseket 
és fiatalokat egyaránt!

Kaszner Margit
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CIVIL SZERVEZETEK

Településünkön a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatot 
a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Intézményi 
Társulás, mint fenntartó látja 
el.

Működési terület: Monor, 
Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Péteri, Monorierdő, Gomba 
települések közigazgatási területe.

A társult településeknél a gyermekjóléti és családsegítő 
szolgáltatás szakmai irányítását a Kistérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Monor látja el.

Az Intézmény székhelye: 2200 Monor, Dobó I. u. 6.

Gyermekjóléti Szolgálat:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény értelmében a gyermekjóléti alapellátás 
célja, hogy hozzájáruljon a településen élő gyermekek 
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a 
gyermekek családban történő nevelésének elősegítéséhez, 
a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

A gyermekjóléti szolgáltatás a szociális munka módszereivel 
koordinációs, szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat 
lát el. Célja, hogy a rászoruló gyermekek és családjaik a 
lakóhelyükön kaphassák meg azt a támogatást és segítséget, 
mely a gyermekek jólétéhez szükséges.

A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata 
az észlelő-jelzőrendszer működtetése. Ennek érdekében 
koordinálja azoknak a szakembereknek az együttműködését, 
akik kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. Ennek érdekében 
a gyermekjóléti szolgálat olyan esetmegbeszéléseket szervez, 
ahol az ügyekben érintett jelzőrendszer tagjaival együtt 
keresik a problémák megoldásának lehetséges módjait, és 
megállapodnak a szükséges feladatokról, intézkedésekről és 
ezek teljesítésének határidejéről. 

A jelzőrendszer tagjai: 

– az iskola, az óvoda gyermekvédelmi felelősei
– védőnő
– háziorvos
– gyermekorvos
– az önkormányzat gyámügyi ügyintézője

Családsegítő Szolgálat feladatai az 1993. évi III. tv. alapján:

59.§ (1) Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési 
önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók 
részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló 
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, 
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 
megoldásában.

(2) A szociális szolgáltató, illetve intézmény együttműködik 
az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti-

gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi 
szolgáltatókkal, intézményekkel, így különösen

a) az otthonápolási szolgálattal,

b) a pártfogó felügyelői szolgálattal,

c) fogyatékos személy ellátása esetén a gyógypedagógiai, 
nevelési szakszolgálatokkal és a fogyatékos személyek segítő, 
érdekvédelmi szervezeteivel,

d) pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg esetén a 
háziorvossal és a kezelőorvossal.

(4) A szociális alapszolgáltatást nyújtó személy – külön 
jogszabályban meghatározott esetekben – gondozási tervet 
készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások 
formáiról, rendszerességéről, időtartamáról.

64.§ (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés 
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető 
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget 
és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, 
továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, 
valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a 
jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, 
személyről szereznek tudomást.

(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést 
nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen 
élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, 
személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a 
családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról.

(4) A családsegítés keretében biztosítani kell

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, 
természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési 
zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás 
programok szervezését,

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, 
az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-
problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló 
közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs 
programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Nyáregyházán
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(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a 
szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi 
jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie 
az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. 

Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha

a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében 
indult, és

b) a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás 
igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően 
biztosíthatók.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény és a 63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet előírásainak 
megfelelően a rendszeres szociális segélyezettekkel való 
együttműködésre kijelölt szervként is működik a családsegítés 
keretén belül a Szolgálat.

A családgondozó a rendszeres szociális segélyben részesülő 

személyt nyilvántartásba veszi, tájékoztatja a beilleszkedést 
elősegítő program elkészítésének menetéről, az együttműködés 
szabályairól. Folyamatosan kapcsolatot tart a segélyezettel 
és havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri 
a programban foglaltak betartását. A kapcsolattartásról 
esetnaplót vezet.

Személyi feltételek alakulása Nyáregyházán:

Egy-egy családgondozó látja el heti 20-20 órában a családsegítő 
és a gyermekjóléti feladatokat.

Ügyfélfogadás helye:

Nyáregyháza, Ady Endre út 1/A. (Idősek Napközi Otthona)

EZ + AZ

SZUBJEKTÍV
TEL(J)E(S)VÍZIÓ?

Gondolom nem csak én figyeltem 
fel rá, hogy a kereskedelmi 

csatornák híradásai alatt lavórt kell 
tenni a tv alá, hogy abba csurogjon a 
vér. Ha a műsor kezdésétől számított 
öt másodpercen belül nincs egy 
tragédia beharangozva, akkor 
elkezdek aggódni és hívom a tv-
szerelőt, mert tuti, hogy elromlott a 
beste készülék. 

A szignált követően feltűnik a 
borús tekintetű műsorvezető, aki 
közli velünk a rossz hírt és tetézi egy 
helyszíni kapcsolással. Szerintem 
a bejátszás alatt a bemondó fityiszt 
mutat, így üzenve a kávégyártóknak, 
mert jól felemelte a vérnyomásunkat 
a nedű nélkül, és szamárfület mutat 
nekünk nézőknek, hogy na(!), megint 
találtak nekünk egy balesetet, ami 
miatt aggódhatunk. Ha máshol nem 
az Északi sarkon, ahol egy fóka ráült 
egy eszkimó lábára és az meg eltörött. 

Ezután szokott jönni a legújabb 
„álompár” (jobbesetben koedukált), 
akik – ha egy hétnél tovább együtt 
vannak – már csodaszámba 
mennek, de a szakításuk is jó kis 
hírértékkel bír majd. Végezetül jön a 
kedvencem: a kedves állathír, mint 
anno a tornaóra végén a levezető 

gyakorlat. Megtudhatjuk belőle, hogy 
Manci, a nyírmadacsonyi lángos 
sütöde kaszáspókja életet adott 
5800 petének, a konyhás néni még 
nem nevezte el őket, mert babonás. 
Megvárja vele a következő holdtöltét, 
de addig is szorgalmasan horgolja a 
nyolclábú rugdalózókat.

Ilyenkor jön az a duma 
nagyszakállú bölcs emberektől, hogy: 
én sose nézem ezt, és mélyen megvetek 
mindenkit, aki nézi. Különben is, 
a világ megváltásának szentelem 
minden időmet...

Persze hogy nézi ő is. Tisztában 

van vele, hogy a villában/szigeten/
űrállomáson ki kivel kavar. Csak 
szégyelli. Hiszen az ember szeret 
borzongani, szeret örülni, boldog hogy 
ő egy kicsit szerencsésebb a hírekben 
szereplőknél. Mindenkinek szüksége 
van rá az egészséges énképhez 
bizonyítani magának, hogy ő más, és 
van, amiben jobb a többi embernél. 

A délutáni beszélgetős műsorok és 
a valóságshow-k is talán azért olyan 
nézettek, mert az ember boldogan 
néz olyanokat, akiket magánál lejjebb 
pozícionál a civilizáltság grádicsán. 
Ezzel talán nincs is baj, ha ez mellett 
mást is magába szív a varázsdobozból 
– és itt nem a tetején megülepedett 
porra gondolok. 

Szerencsére elérhető annyi 
tematikus csatorna, hogy a véres 
híradások és a szuper moziként 
beharangozott húsz éves filmek 
sokadik megnézése helyett találhatunk 
érdekes műsorokat is. A televízió 
jelentése távoli kép. Valóban – mint 
egy ablakon át – kitekinthetünk 
rajta messzi tájakra, bekukkantatunk 
érdekes emberekhez, tanúi lehetünk 
valós és kitalált eseményeknek, de ha 
az elménk spalettáját nem nyitjuk ki, 
akkor a tv által nyitott ablakon csak a 
butítás fénye fog átszűrődni.

Silman Attila
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EGÉSZSÉG

A parlagfű egy rend-
kívül igénytelen, mégis 
agresszív gyomnövény.
Észak-Amerikából vélet- 
lenül került Magyar- 
országra az 1920-as 
években. Hamar alkal- 
mazkodott az éghajlathoz, 
jelenleg az egyik leg- 
elterjedtebb egészség-
károsodást okozó gyom-
növény.

Magyarország parlagfű tekintetében sajnos Európa egyik 
legfertőzöttebb területének tekinthető. Az elmúlt 12 évben a 
betegek száma megkilencszereződött, hazánkban mintegy 2 
millió ember érzékeny. Közülük minden harmadik személy súlyos 
allergiás. Rohamosan nő az asztmás betegek száma is.

A parlagfű allergia tünetei

A parlagfű pollenje a légutakon keresztül jut kapcsolatba 
szervezetünkkel. Ennek megfelelően az általa okozott allergia 
elsősorban szénanáthás és asztmás tüneteket okoz, esetenként 
ekcémát is.

A parlagfű allergia tünetei közé tartozik az orrviszketés, 
szájpadlásviszketés, tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés, könnyezés. 
Az asztma tünetei lehetnek a köhögés, fulladás, nehézlégzés, 
elsősorban az éjszakai, hajnali órákban. Amennyiben a fenti tünetek 
mindeddig nem álltak fenn, továbbá július végén - augusztus 
elején jelentkeznek és egy hétnél tovább tartanak, légúti allergia 
valószínűsíthető.

A parlagfű allergia kezelése

Az orvostudomány mai állása szerint az allergiás 
megbetegedéseket, így a parlagfű okozta szénanáthát, asztmát, 
ekcémát meggyógyítani nem lehet. A kezelések mindössze a 
tünetek csökkentését képesek elérni, az immunrendszer fokozott 
reakciókészségét meggátolni nem tudják. 

A kezelés legelső lépése a problémát okozó allergén azonosítása, 
a szervezet állapotának felmérése, a részletes allergiavizsgálat és 
allergiateszt. Az allergén ismeretében hatékony kezelési módot 
jelent az antihisztaminok (tabletta és orrspray formájában) és a 
szteroidok (orrspray, inhalációs és injekció forma) alkalmazása. 
Ezeket egészíthetik ki a tünetek csökkentése érdekében használható 
orrnyálkahártya-lohasztó spray-k, asztmánál pedig a hörgőtágítók. 
Nagyon fontos, hogy ezeket a gyógyszereket csak szakorvos 
utasítására használjuk!

A betegség leküzdésének egyetlen módja: a parlagfű mentesítés

A parlagfű irtásának két hatékony lehetősége ismert:
a fizikai és a vegyszeres irtás.

Fizikai gyomirtás: a leghatékonyabban úgy lehet megszabadulni 
tőle, ha tövestől tépik ki a növényt de kaszálással is csökkenthető 
a pollenszóró területek száma. Nagyon fontos egészségvédelmi 
szempontból azonban az, hogy ez még a virágzás előtt megtörténjen.

Vegyszeres gyomirtás: Itt a parlagfű környezetében élő növények 
védelme érdekében mindenképpen szükséges részletes 
környezettanulmányt végezni. A hasznos, védendő növények 
mellett fontos szempont, hogy vegyszeres kezeléseket csak olyan 
helyen szabad alkalmazni, ahol embereket – főként gyerekeket 
– semmilyen módon nem veszélyeztetünk (pl. játszóterek, 
homokozók stb. kezelése tilos!).

Magyarországon 700.000 hektár körül van az erősen fertőzött 
földterületek nagysága, de valamilyen mértékben szinte minden 
mezőgazdasági területen megtalálható ez az allergén növény.

A helyzet viszonylag könnyen kezelhetővé válna, ha mindenki 
karbantartaná a saját területét. Olyan problémával állunk szemben, 
amelynek leküzdéséhez komoly szemléletváltásra lenne szükség. 

A hatályos törvények értelmében a földhasználó köteles 
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani. (Felhívjuk ennek kapcsán 
lakosaink figyelmét, hogy a föld használója nem minden

esetben azonos az ingatlan tulajdonosával, ezért a kötelezettség 
adott esetben elsődlegesen nem a tulajdonost, hanem pl. a bérlőt, 
a haszonbérlőt, a haszonélvezőt, vagy egyéb más használót 
terhelhetik.)

A jogszabály lehetővé teszi, hogy akár a tulajdonos tudta nélkül is 
kényszerkaszálást végeztessenek. A terület tulajdonosa 200 ezertől 
2 millió forintig büntethető.

Ezért kérjük településünk lakosságát, hogy mindannyiunk 
egészségének védelme érdekében akadályozzuk meg a parlagfű 
terjedését!

Le a parlagfűvel!

A monori kistérség településeivel közösen pályázatot nyújtottunk be és nyertünk támogatást 2 fő, 2 hónapon át 
tartó foglalkoztatására. Feladatuk a veszélyeztetett önkormányzati tulajdonú területek parlagfű-mentesítése.



Diófa Gyógyszertár
2723 Nyáregyháza, Diófasor u. 11.
Tel: 06-29/490-003
Email: diofapatika@freemail.hu

Baba szappan
A jól ismert magyar márka leg-
keresettebb terméke most hi-
hetetlen áron.

 Juvita Mg B6
Retard 50 db.

Juvita Magnézium +B6 50 db. Nyújtott felszívódású (magas hatóanyag tartalom, 50 napi adag)

Juvita Omaga-3 halolaj kapszula
1000 mg; 100 db

Halolaj tartalmú étrend-kiegészítő. A JUVITA Omega-3 pro mélytengeri halolaj kapszula nagy 
mennyiségben tartalmaz többszörösen telített EPA és DHA zsírsavakat. Az omega-3 zsírsavak 
hozzájárulnak a keringési rendszer egészséges működéséhez és kedvezően befolyásolják/csök-
kentik a koleszterinszintet.

Tebofortan 40 mg 50 db
Gondolkodj tisztán!
Az agyi vérátáramlás elégtelenségéből eredő agyműködési zavarok, Alzheimer-típusú ér 
eredetű és kevert típusú elbutulás eny- he és közepesen súlyos formái, továbbá az artériás 
vérellátási zavarok miatt a karokban és lá- bakban jelentkező görcsös fájdalom valamint a nyak-
csigolyák károsodása által okozott halláscsökkenés kiegészítő kezelésére szolgáló gyógyszer.

Prostamol uno 60 db
A természetben előforduló, növényi hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. 
A kivonat hatóanyagai meg- gátolják a prosztata megnagyobbodást 
okozó enzimek és hormonok hatásait. 
A Prostamol uno hatása:
megakadályozza a prosztata további növekedését, megszünteti a hólyag feszülését, 
javítja a vizeletáramlást, gátolja a gyulladást, segíti a szexuális aktivitás megtartását. 

Az előírásnak megfelelő módon szedett Prostamol uno csökkenti a jóindulatú prosztata megnagyobbodás okozta 
panaszokat.

Neogranormon termékcsalád

A Neogranormon babaolaj kétfázisú különleges babaolaj, különösen száraz bőrű babáknak.
A gyorsan felszívódó olajos és vizes kivonatok együttesen segítik megőrizni a baba bőrének 
puha bársonyosságát, rugalmasságát.
A Neogranormon fürdősó a magzat- vízre emlékeztető megnyugtató fürdősó 

a zsíros és normál bőrű baba fürdetéséhez. A magzatvíz pH-ja 8.5. 
A bázikus só-keverék fürdő- vízbe adagolva gondoskodik arról, hogy a 
baba élvezhesse természetes, születése előtt fennálló környezetét.
A Neogranormon törlőkendő Különösen finom törlőkendő aloe vera és kamilla kivonat-
tal. A neogranormon vastag, puha, textilhatású törlőkendő. Tartalmának köszönhetően 

gyengéden ápolja és tökéletesen tisztítja a baba érzékeny bőrét.

Walmark Proenzi3 90 db

A Proenzi3 alkalmazása ja-
vasolt ízületi betegségekben 
szenvedők különleges táplál-
kozási igényeinek kielégíté- sére: a 
glukózamin és kondroitin-szulfát hozzájárul 
az ízületek mozgathatóságának, rugalmas-
ságának megőrzéséhez; valamint az MSM 

hozzájárul a porcképződéséhez. 

További akciós termékeinkről érdeklődjön a patikában.  Akciós áraink 2011.08.01 - 2011.09.30-ig a készlet erejéig érvényesek. 
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Nyitva tartásunk megváltozott!
hétfő, kedd:  08.00 - 17.00

szerda:    08.00 - 12.00

csütörtök, péntek: 08.00 - 17.00

szombat, vasárnap: zárva


