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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2013. decem ber 2.

A Kép vi se lô-tes tü let

• ki fe jez te szán dé kát, hogy a mû köd te -
té si jog meg szer zé se ese tén meg kí -
ván ja bíz ni Dr. Gó bor Ani kó há zi or -
vost a 130091186 ÁNTSZ kód szá -
mú pra xis la kos sá gá nak há zi or vo si
el lá tá sá val, te rü le ti el lá tá si kö te le -
zett ség gel.

2013. decem ber 17.

A Kép vi se lô-tes tü let

• dön tött ar ról, hogy 2014. ja nu ár 1-tôl
2014. de cem ber 31-ig ter je dô idô -
szak ra sza bad idôs rend ôr-jár ôr szol gá -
la tot ve zet be a köz ség te rü le tén, egy
fô al kal ma zá sá val, he ti 12 óra idô tar -
tam ban.

Nyáregyháza község Képviselô-testületének

FONTOSABB DÖNTÉSEI

Tisztelettel hívjuk és szeretettel várjuk
községünk lakosait az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc nemzeti ünnepe alkalmából
a Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I.
aulájában március 15-én, szombaton 16:00
órától tartandó ünnepi megemlékezésre.

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:

Pogácsás Tibor országgyûlési képviselô,
Monor város polgármestere

FELLÉPNEK:

• A Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I. 
7. évfolyamos tanulói

• Nyáregyházi Hagyományôrzô Szeretetcsoport
• Nyáry Pál Nyugdíjas Klub
• Nyáregyházi Nóta- és Népdalkör

A megemlékezést 
– hagyományainkhoz híven – 
Nyáry Pál szobrának 
koszorúzásával zárjuk.

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT A MÁRCIUSI IFJAKRA!

• dön tött ar ról, hogy csat la koz ni kí ván a
köz pon ti ASP rend szer hez, en nek ér -
de ké ben pá lyá za tot nyújt be a MAG –
Ma gyar Gaz da ság fej lesz té si Köz pont
Zrt.-hez, a Kö zép-Ma gyar or szá gi Ope -
ra tív Prog ram KMOP-4.7.1-13 kód szá -
mú, Elekt ro ni kus he lyi köz igaz ga tá si
inf rast ruk tú ra fej lesz té se c. konst ruk -
ci ó ja alap ján.

• dön tött a Szen tim re te lep re ve ze tô be -
kö tô út mel let ti fák vesz élyes sé vált
ága i nak el tá vo lít ta tá sá ról.

• dön tött a Nyár egy há za, Nyáry Pál út
1. sz. alat ti 236/1 hrsz-ú la kó in gat lan
1/2 ré sze vo nat ko zá sá ban ki tû zött
ár ve ré sen va ló rész vé tel rôl.

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

eb ru ár ban kez dô dött el a fa lu köz pont ban lé vô ré gi Köz ség há -
za fe lú jí tá sa, és a hoz zá tar to zó zöld fe lü let ren de zé se.
A 2010 óta mú ze um ként mû kö dô épü let „rend be té te lé re” a

fa lu me gú jí tás ra- és fej lesz tés re igény be ve he tô tá mo ga tá sok ból
si ke rült 9.798.520 fo rin tot el nyer nünk.

A mú ze um mel lett lé vô épü le tek is pá lyá za ti for rás ból újul nak meg:
37.982.041 fo rint össze gû tá mo ga tást nyer tünk az Egész ség ház és
a Pol gár mes te ri Hi va tal ener gia ha té kony sá got és ener gia ta ka ré kos -
sá got fo ko zó kor sze rû sí té sé re. Így a fô ut cán lé vô mind há rom szol gál -
ta tó in téz mény meg újul eb ben az év ben (a mû ve lô dé si ház kor sze rû -
sí té sé re be a dott pá lyá zat el bí rá lás alatt áll).

Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre az
elmúlt évben sikerült pályázati támogatást szereznünk. Hamarosan indul a szennyvíz-
beruházás II. üteme, és eredményesen lobbiztunk a nemrég megvalósult útfelújításért is.
Célunk, hogy fejlettebbé, élhetôbbé, szebbé tegyük közös otthonunkat, Nyáregyházát.

Állami forrásból valósult 
meg a 4605-ös számú út 

nyáregyházi szakaszának 
felújítása

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

F

Új aszfaltréteg terítése a Nyáry Pál útonÚthengerek dolgoznak az Árpád úton Elkezdõdött a régi Községháza épület felújítása

LE ADER for rás ból nyer tünk pá lyá za ti tá mo ga tást a fel sô nyá r-
egy há zi kis mé re tû sport pá lya meg újí tá sá ra (7.999.392 Ft),
in for má ci ós- és üd vöz lô táb lák ki he lye zé sé re, va la mint ze nei CD
el ké szí té sé re (2.807.800 Ft), a Nyár egy há za Fesz ti vál meg ren de -
zé sé re (1.000.000 Ft).

Kö szön jük min da zok se gít sé gét, akik alá írá suk kal tá mo gat ták
azt a kez de mé nye zést, mely nek nyo mán 4,5 km hosszú ság ban
meg va ló sul ha tott a 4605-ös út nyár egy há zi sza ka szá nak fe lú jí -
tá sa (költ sé ge kb. 215 mil lió fo rint volt). Kö szön jük to váb bá
dr. Szûcs La jos és Po gá csás Ti bor urak tá mo ga tá sát, akik ered mé -
nye sen kép vi sel ték Nyár egy há za ér de ke it az út fe lú jí tás ról szó ló
dön tés ho za tal kor. A meg va ló sult fe lú jí tás kö zös ered mé nyünk.

Ter mé sze te sen a ki sebb lép té kû, ke ve sebb rá for dí tás sal meg -
old ha tó fej lesz té se ket pá lyá za tok hi á nyá ban is igyek szünk meg va -
ló sí ta ni. A költ ség ve té sünk is tar tal maz né hány ilyen be ru há zást
(pl. busz me gál lók fe lú jí tá sa, óvo dai te rasz be épí té se, stb.).

MÉ SZÁ ROS SÁN DOR I POL GÁR MES TER

Czerván György államtitkárral 
a Leader pályázatok elnyerését követôen

Szalagátvágás az iskola elõtti zebra átadásakor dr. Szûcs Lajos
és Pogácsás Tibor parlamenti képviselõk közremûködésével



A Helyi Választási Iroda székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.
A Helyi Választási Iroda vezetôje: Zinger Miklós jegyzô

Elérhetôségek: 06 (29) 690-180, hivatal@nyaregyhaza.hu

Kér jük köz sé günk la ko sa it, hogy amennyi ben a köz vi lá gí tá si há ló zat tal vagy egyes lám -
pa tes tek mû kö dé sé vel kap cso lat ban hi bát ész lel nek (pl. ki é gett, nem vi lá gít a lám pa -
test), azt je lent sék be a KÖZ VIL El sô Ma gyar Köz vi -
lá gí tá si Zrt. ügy fél szol gá la ta aláb bi el ér he tô sé ge i -
nek va la me lyi kén a hi ba he lyé nek meg je lö lé sé vel.

Te le fon: 06 (40) 200-817
E-ma il: ugy fel szol ga lat@koz vil.hu

Az ér vény ben lé vô szer zô dé sek nek meg fe le lô en a
hi ba hely re ál lí tá sa díj men tes!

Nagy köz sé günk ben több mint
60 vér adó jött el, és 51 fô
ad ha tott is vért ja nu ár 14-én
a Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si
Ház ban meg tar tott vér adó
na pun kon.

Az ál ta lá nos is ko lá sok kö zött meg hir -
de tett ver se nyün ket a 4.a osz tály –
osz tály fô nök: Hal gas né Szûcs Eri ka –
nyer te, mi vel ôk szer vez ték a leg több
do nort. Ju tal muk egy szí vecs kék kel dí -
szí tett cso ki tor ta volt, mely Ma ros vá ri
Lász ló né kony há já ból ke rült a bol dog
gyôz te sek hez.

Min den ki nek kö szön jük a rész vé telt!

A Ma gyar Élel mi szer bank Egye sü let tá -
mo ga tá sa is meg ér ke zett Nyár egy há -
zá ra. Ön kén te se ink se gít sé gé vel 400
la kos nak osz tot tunk ki élel mi szer ado -
mányt, és min den ok ta tá si in téz mé -
nye ink ben ta nu ló gyer mek nek Kin der
tej sze let tel ked ves ked tünk.

MAGYAR

VÖRÖSKERESZT

NYÁREGYHÁZI

ALAPSZERVEZETE
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Gyarmati Ferencné
(sz. Szemôk Rozália) .......... december 6.
Molnár István Jánosné
(sz. Molnár Emma) .......... december 13.
Kacsándi Kálmán Jánosné
(sz. Todoruc Anna Mária) ....... január 10.
Pergel Józsefné
(sz. Dodog Mária) ................. január 17.

75 évesek:
Ilovai Ferencné
(sz. Egri Etelka) ............... december 20.
Sallai János Pálné
(sz. Kovács Rózsa) ........... december 21.
Csákvári Lászlóné
(sz. Horsik Eszter) ................... január 1.
Czira Pál ................................ január 6.
Baár Jánosné
(sz. Hornyák Anna) ................ január 11.
Maszel Sándorné
(sz. Balatinácz Anna) ............. január 22.

80 éves:
Hegedûs Jánosné
(sz. Lusták Rozália) ............ december 7.

Isten éltesse Önöket erôben,
egészségben!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Gergi Gábor és 
Gyuricza Hajnalka ................ január 9-én

Hosszú, boldog házasságot kívánunk!

(2013.  DECEMBER 1-TÔL 2014.  JANUÁR 31- IG)

A KÖZ TE RÜ LE TI SZE SZE SI TAL ÁRU SÍ TÁS 
ÉS FO GYASZ TÁS SZA BÁ LYA I RÓL

A nyár egy há zi kép vi se lô-tes tü let az Alap tör vény -
ben meg ha tá ro zott jog al ko tói ha tás kö ré ben és
fel adat kö ré ben el jár va ren de le tet al ko tott a köz te -
rü le ten tör té nô sze sze si tal áru sí tás és fo gyasz tás
sza bá lya i ról.
A ren del ke zés alap ján 2014. feb ru ár 15-tôl ti los
a sze sze si tal áru sí tá sa és fo gyasz tá sa Nyár -
egy há za nagy köz ség min den köz te rü le tén.
A til tás alól men te sül nek az ér vé nyes köz te rü let

hasz ná la ti hoz zá já ru lás sal és meg áll apo dás alap ján ki a la kí tott, bel sô ven dég tér rel ren -
del ke zô ven dég lá tó üz le tek te ra szai nyit va tar tá si idô ben, va la mint az en ged élyek kel
ren del ke zô al kal mi ren dez vé nyek (ün ne pek, fesz ti vá lok, stb.).
A ren de let ben fog lal tak meg sze gé se sza bály sér tés nek mi nô sül. A sza bály sér té si el já -
rás le foly ta tá sa az el já rás alá vont sze mély la kó he lye sze rin ti já rá si (fô vá ro si ke rü le ti)
hi va tal ha tás kö ré be tar to zik, ugyan ak kor a rend ôr ség hely szí ni bír sá got szab hat ki.

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

ÚJSZÜLÖTTEK:

Varga László 
és Tolmácsi Marianna fia

Alex .............................. december 7.
Dudás Róbert 
és Varga Erzsébet leánya

Dorina ........................ december 11.
Molnár László 
és Szalay Brigitta fia

Zsolt László ............... december 12.
Harmati László 
és Tarján Bettina leánya

Gréta .......................... december 17.
Tóth Péter 
és Bocskai Beáta fia

Kristóf ........................ december 20.
Gyenizs József 
és Král Tímea fia

István ......................... december 24.

Kéri Balázs 
és Kiss Judit fiai

Attila és Dániel................... január 3.

Gratulálunk a szülôknek,
és köszöntjük a gyermekeket! 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

Önkormányzatának hivatalos lapja
Nyáregyháza Község

KIADJA: 
Nyáregyháza Község Önkormányzata 

MEGJELENIK: kéthavonta, 
1400 példányban 

FELELÔS SZERKESZTÔ: 
Szedresiné Szlama Tímea

TERVEZÔSZERKESZTÔ: 
Princz Mihály 

CÍMLAP: 
ÚTFELÚJÍTÁS NYÁREGYHÁZÁN

Fotó: Rab László

KAPCSOLAT: 
ujsag@nyaregyhaza.hu 

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

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

Gyenizs István

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, leg ké sôbb 2014. március 30-ig küld -
je el a ké pet az uj sag@nya regy ha za.hu
e-ma il cím re.

ELHUNYTAK:

Bakosi János ................................. (68)
Kissné 
Fekete Judit Sarolta ....................... (58)
Bimbóné 
Szabó Mária Éva ........................... (65)
Ország Mihályné
(sz. Ruzsinszki Mária Éva) .............. (78)
Szincsák Józsefné
(sz. Oláh Mária) ............................ (78)
Pribelszki Károly.............................. (73)
Magócsi Józsefné
(sz. Farmosi Mária) ........................ (83)
Deréki Károly ................................ (62)
Gyarmati Lajos Istvánné
(sz. Vígh Anna) .............................. (57)

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



KI SZÉ LE SÍ TIK A CSA LÁ DI KED VEZ MÉNYT

Az adó rend szer egyik vál to zá sá nak kö rül be lül 250 ezer csa lád
örül het, jó részt azok, akik ke ve set ke res nek. A csa lá di adó ked -
vez mény bôl csa lá di ked vez mény lesz, mert a sze mé lyi jö ve de -
lem adó mel lett már az egyé ni já ru lé kok ból (nyug díj- és egész -
ség biz to sí tá si já ru lék ból) is le von ha tó lesz a gye rek után já ró
ked vez mény.

100 EZER FEL ETT A MI NI MÁL BÉR, NÔ A NYUG DÍJ

A mi ni mál bér és a szak kép zet te ket meg il le tô ga ran tált bér mi ni -
mum is nô. Elôb bi ha vi 98 ezer fo rint ról brut tó 101 500 fo rint -
ra, utób bi 114 ezer rôl 118 ezer fo rint ra. Ez azt je len ti, hogy net -
tó ban ha vi 2000-2500 fo rint tal nô a gyer mek te len vagy egy
gye re kes mi ni mál bért ke re sôk jö ve del me.

Nem csak a mi ni mál bért ke re sôk bé re nô het. A mun ka adói,
mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek és a kor mány 3,5 szá za lé kos
bér fej lesz té si aján lást fo gal maz tak meg – igaz, ezt nem kö te le -
zô be tar ta ni sem a ver seny-, sem az ál la mi szfé rá ban. A köz -
mun kás bér a kor mány ígé re tei sze rint 2,4 szá za lék kal, az inf lá -
ci ó val meg egye zô en nô, vagy is brut tó 75 500 fo rint ról 77 300
fo rint ra emel ke dik. Töb bet kap nak a nyug dí ja sok és a nyug díj -
sze rû el lá tás ban ré sze sü lôk. Az öreg sé gi nyug dí jak, a rok kant -
sá gi és a re ha bi li tá ci ós el lá tá sok, va la mint a bal ese ti já ra dé kok
össze ge is 2,4 szá za lék kal emel ke dik.

ÚJ VÁ LASZ TÁS, ÚJ NÉP SZA VA ZÁS

Alap ve tô en áta la kí tot ta a nép sza va zás sza bá lya it a par la ment.
Mos tan tól egy em ber nem kez de mé nyez het nép sza va zást: az
új sza bá lyok sze rint ja nu ár tól leg alább 20 em ber kell egy nép -
sza va zás kez de mé nye zé sé hez. 2014-ben már az új vá lasz tá si
tör vény alap ján sza va zunk, ami azt je len ti, hogy ja nu ár tól in -
dul a nem ze ti sé gek vá lasz tá si re giszt rá ci ó ja, vagy is kü lön le -
het nyi lat koz ni, hogy egy vá lasz tó va la me lyik ma gyar or szá gi
nem ze ti ség hez tar to zó nak vall ja ma gát, és párt lis ta he lyett
nem ze ti sé gi lis tá ra kí ván sza vaz ni. Szin tén ja nu ár tól nyí lik le -
he tô ség ar ra, hogy a vá lasz tó meg tilt sa, hogy az ada ta it ki ad -
ják a pár tok nak kam pány cé lok ra. A vá lasz tá si tör vény más
sza bá lyai is meg vál toz nak, ezek nek azon ban nem lesz még
kö vet kez mé nye ja nu ár 1-jén.

ÖSSZE KÖT TE TÉS BEN AZ ADÓ HA TÓ SÁG GAL

Sok szo ri ha tár idô-mó do sí tás után 2013 vé gé ig kel lett vol na át -
áll ni min den egyes, pénz tár gé pet hasz ná ló vál lal ko zó nak az
adó ha tó ság gal on li ne kap cso lat ban lé vô kasszá ra. Alig ha si ke rült
ez, mert pár mun ka nap pal az év vé ge elôtt tí ze zer nél alig több
gé pet kö töt tek be az adó ha tó ság hoz a meg le vô 205 ezer
kasszá ból. Akik nem áll tak át on li ne kasszá ra, azok el vi leg sza -
bály ta lan sá got kö vet nek el, és ha meg je le nik egy adó el le nôr,
akár 12 nap ra be is zá rat hat ja az üz le tet, meg fej el ve a több szá -
ze zer fo rin tos bír ság gal. Azon ban ha a hely szí ni el len ôr zés so rán
azt ta pasz tal ják, hogy a vál lal ko zó meg tett min den tô le tel he tôt,
és nem az ô hi bá já ból nem mû kö dik az on li ne pénz tár gép ja nu -
ár 1-jén, ak kor el te kin te nek a bün te tés tôl.

VÁL TO ZÁS A SZA BAD SÁ GOK KAL

A mun ka tör vény köny vé nek leg fon to sabb vál to zá sa, hogy ed -
dig az összes sza bad ság (az alap sza bad ság, élet kor után já -
ró sza bad ság) egy har ma dát le he tett át tol ni a kö vet ke zô év re,
mos tan tól azon ban csak az élet kor sze rin ti pót sza bad sá got
le het át vin ni. A 25. élet év tôl jár el ôször pót sza bad ság, két-
há rom éven te nô a pót sza bad sá gi na pok szá ma, ma xi mum
10 nap le het.

JOB BAN JÁR NAK A KIS MA MÁK

A kor mány egyik so kat han goz ta tott in téz ke dé se volt az el múlt
he tek ben, hogy be ve ze ti 2014-tôl a gyed ext rát. Ed dig a gyed
ide je alatt nem le he tett dol goz ni, a gyes mel lett pe dig – a gyer -
mek egyé ves ko ra után – leg fel jebb he ti har minc órát. Ezen túl
sza bad a mun ka váll alás a gyer mek egyé ves ko rá tól, nincs sem -
mi más meg kö tés, vagy is gyed mel lett és akár he ti negy ven órá -
ban is le het dol goz ni.

Ha új gye rek szü le tett a csa lád ban idô ben kö zel a test vér -
hez, aki után gye det vagy gyest ka pott va la me lyik szü lô, ak kor
az ed dig ka pott gye det vagy gyest el ve szí tet te a szü lô. Mos -
tan tól már nem kell le mon da ni egyik jut ta tás ról sem, a ko ráb -
bi el lá tás nem szû nik meg. Ez a ha tály ba lé pés elôtt vi lág ra jött
gye re kek re is vo nat ko zik, ha a test vé rük ja nu ár 1-je után szü -
le tik. Az egyet len kor lát, hogy a szü lôk nek a kö zös ház tar tás -
ban élô gyer me ke ik után leg fel jebb két gyest fo lyó sít hat nak.
Az ik rek szü lei egy év vel to vább, az az leg fel jebb a gye re kek
há ro mé ves ko rá ig kap nak gye det.

EMEL KE DIK AZ ÁPO LÁ SI DÍJ

Ja nu ár tól több mint net tó öte zer fo rint tal, kö zel net tó 40 ezer fo -
rint ra nô az emelt össze gû ápo lá si díj, és a kor mány be ve ze ti a ki -
emelt ápo lá si dí jat, amely kö zel net tó 48 ezer fo rint. Ápo lá si dí jat
a tar tó san gon do zás ra szo ru ló sú lyo san fo gya té kos vagy tar tó san
be teg em be re ket ott hon el lá tó ro ko nok kap hat nak, emelt össze -
gû ápo lá si dí jat azok, akik nek hoz zá tar to zó ja fo ko zott ápo lást igé -
nyel, míg ki emelt ápo lá si dí jat azok, akik a leg sú lyo sabb egész sé -
gi ka te gó ri á ba tar to zó csa lád tag ju kat gon doz zák.

ENY HÜL NEK A ROK KANT SÁ GI SZA BÁ LYOK

Könnyeb ben jut hat nak tá mo ga tás hoz a meg vál to zott mun ka ké pes -
sé gû ek. Ilyen el lá tás ra ko ráb ban az volt jo go sult, aki nek az egész -
sé gi ál la po ta 60 szá za lé kos – vagy enn él ala cso nyabb – mér té kû,
és 5 éven be lül leg alább 1095 na pot – 3 évet – dol go zott úgy, hogy
volt tár sa da lom biz to sí tá sa. Az in dok lás sze rint azon ban a 45 és 60
év kö zöt ti ek nél so kan egész sé gi ál la po tuk mi att az el múlt öt év ben
nem tud tak dol goz ni. Emi att ki e gé szí tet ték a sza bá lyo zást, így 10
éven be lül 2055 nap vagy 15 év ben be lül 3650 nap – az az tíz év
– biz to sí tá si idô meg lé te ese tén is jár tá mo ga tás. Így ak kor vá lik va -
la ki jo go su lat lan ná a rok kant sá gi el lá tás ra, ha ke re sô te vé keny ség -
bôl szár ma zó jö ve del me há rom egy mást kö ve tô hó nap ban meg ha -
lad ja a mi ni mál bér más fél sze re sét, vagy is a jö vô ben egy sze ri ju tal -
mak mi att nem szû nik meg a jo go sult ság.

SZI GO RÚB BAN BÜN TE TIK A BUN DÁ ZÁST ÉS LA KÁS MAF FI ÁT

Új bün te tô jog sza bá lyok lép nek ha tály ba ja nu ár 1-jé tôl. Esze rint
ha más bûn cse lek mény – pél dá ul vesz te ge tés vagy csa lás –
nem va ló sul meg, az új sza bá lyo zás sze rint ak kor is ön ál ló bûn -
cse lek mény a bun dá zás és há rom, bi zo nyos ese tek ben öt évig
ter je dô sza bad ság vesz tés sel sújt ha tó.

A la kás maf fi ás ügyek ben ja nu ár tól al kal maz ha tó ren del ke zés
sze rint a sér tett bi zo nyos fel té te lek mel lett ide ig le nes in téz ke -
dés ként kér he ti a ko ráb ban ál ta la la kott in gat lan ki ü rí té sét, ha
a fel té te le zett el kö ve tôk lak nak ben ne vagy ôk en ged ték át
más nak in gye nes hasz ná lat ra.

Új sza bály sér té si té nyál lás, ha va la ki a ku tyá ját – a va dász- és
a szar vas gom ba-ke re sô ku tya ki vé te lé vel – ter mé sze ti, vé dett
ter mé sze ti te rü le ten vagy va dász te rü le ten pó ráz nél kül el en ge di
vagy kó bo rol ni hagy ja.

TÖBB PON TON VÁL TO ZIK AZ IL LE TÉK TÖR VÉNY

Men te sül az il le ték te her alól a há zas tár sak kö zöt ti aján dé ko zás
és va gyo nát ru há zás, amely il le ték men tes lesz, va la mint a há -
zas tár si va gyon kö zös ség meg szün te té sé bôl szár ma zó va gyon -
szer zés is men te sül az il le ték te her alól.

CSAK AZ ÁL LAM AD HAT KI TAN KÖNY VE KET

Ta lán csak a köz ne ve lé si ál lam tit kár sá gon tud ják, hogy a ki adó -
kat, is ko lá kat, tan áro kat és di á ko kat pon to san ho gyan fog ja
érin te ni az új tan könyv tör vény, amely lé nye gé ben ál la mo sí tot ta
a tel jes tan könyv pi a cot. A tör vény ter ve ze tét de cem ber 15-én
nyúj tot ta be az em be ri erô for rá sok mi nisz te re, és két nap pal ké -
sôbb el is fo gad ta a par la ment, ja nu ár tól pe dig ha tály ba is lép.
A tör vény lé nye ge, hogy egyet len ál la mi tan könyv ki adó lesz, és
ha ma ro san fel áll egy fô leg a mi nisz ter de le gált ja i ból ál ló en ged -
élye zô tes tü let is. Az igaz ga tók pe dig a kö vet ke zô tan év re az új
sza bá lyok sze rint év fo lya mon ként és tár gyan ként csu pán két
tan könyv bôl vá laszt hat nak, és ezt a fenn tar tó Kle bels berg In téz -
mény fenn tar tó Köz pont tal is jó vá kell ha gyat ni uk.

OL CSÓB BAN UTAZ HA TUNK A BKV-VAL

A kor mány pár ti po li ti ku sok elô sze re tet tel ne ve zik köz le ke dé si re -
zsi csök ken tés nek, hogy ja nu ár tól tíz szá za lék kal ol csób bak lesz -
nek a BKV-bér le tek. A fel nôtt ha vi bér let 10500 he lyett 9500
fo rint ba ke rül ja nu ár tól, a di ák bér let 3850 he lyett 3450 fo rint,
a nyug dí ja sok ha vi bér le te pe dig 3700 he lyett 3330 fo rint lesz.
Emel lett már ci us tól kap ha tó lesz két he ti di ák bér let 2550 fo rin -
tért. Még a ku tyák is ked ve zôbb árú ku tya bér let tel utaz hat nak,
en nek ára 5250 fo rint lesz. Fon tos tud ni, hogy a tíz szá za lé kos
csök ken tés csak ak kor ér vé nyes, ha ma gán em ber ként vá sár -
lunk BKV-bér le tet, ha egy cég ve szi ne künk, és szám lát ké rünk
(te hát pél dá ul a ca fe te ria ré sze), ak kor ma rad a 2013-as ár.

ÚJ SZÁM LÁN KÖ VET HET JÜK A RE ZSI CSÖK KE NÉ SÉT

Ja nu ár tól egy sé ge sek, egy sze rû ek, át lát ha tók, min den ki szá má -
ra meg ért he tôk lesz nek a szám la ké pek. A kép vi se lôk még azt is
elô ír ták a szol gál ta tók nak, hogy mi lyen be tû mé ret tel és mi lyen
hát tér szín nel kell nyom tat ni a szám lá kat és to vább ra is fel kell
tün tet ni, hogy a re zsi csök ken tés sel mennyit spó rol tak az em be -
rek. A vál toz ta tás a kö zös kép vi se lôk nek is fel ada tot ad: feb ru -
ár 15-ig ki kell füg gesz te ni ük a lép csô há zak ban, mennyit spó -
rolt a ház a re zsi csök ken tés sel.

For rás: In ter net

Az új esz ten dô ben több te rü le ten is vál to zá -
sok kal kell szá mol nunk. Ja nu ár tól töb ben
ve he tik igény be a csa lá di adó ked vez mé nye -
ket. Vál toz nak a sze mé lyi jö ve de lem adó- és
já ru lék sza bá lyok, va la mint több pon ton
vál to zik az il le ték tör vény is. Job ban jár nak
a kis ma mák, emel ked nek az ápo lá si dí jak,
nô a mi ni mál bér és a nyug díj. Új bün te tô jog -
sza bá lyok is élet be lép nek, va la mint új
szám lán kö vet het jük a re zsi csök ke né sét.
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ÚJ ÉV, ÚJ VÁLTOZÁSOK
AKTUÁLIS AKTUÁLIS



Sú lyos sze mély el le ni erô sza kos bûn cse lek mény nem tör tént
a kö zség ben.

A ta va lyi év ben tör tént bûn cse lek mé nyek kö zül ki emel nék
né hány ta nul sá gos, il let ve ki rí vó ese tet:

• Egy 2012. év fo lya mán tör tént ál lat kín zás sal kap cso lat ban
foly ta tott nyo mo zás ve ze tett ered mény re a ta va lyi év ben,
amely nek so rán há rom sze mély el len is vá de me lé si ja vas lat -
tal küld tük meg a nyo mo zás ira ta it.

• Is me ret len el kö ve tô 2012 de cem be ré tôl 2013.01.08-ig
több al ka lom mal össze sen 400.000 Ft ér ték ben tu laj do ní -
tott el li bá kat a Szen tim re te lep vé gén lé vô Li ba te lep rôl.
Az el kö ve tôt a dol go zók tet ten ér ték, el fo gá sá ra ke rült sor, ki -
hall ga tá sa so rán be is me rô val lo mást tett, il let ve el mond ta,
hogy SZ. I. nyár egy há zi la kos meg bí zá sá ból járt li bát lop ni.
Tar tóz ko dá si he lyén vég re haj tott ház ku ta tás so rán 13 db
li ba ke rült le fog la lás ra.

• 2013.01.10-én be je len tést kap tam, mely sze rint a Nyár egy -
há zi Köz ség há za épü le té tôl el tu laj do ní tot tak egy ke rék párt.
A pon tos sze mély le írás nak kö szön he tô en az el kö ve tô szin te
azon nal be a zo no sí tás ra, majd a pi li si va sú tál lo má son el fo -
gás ra ke rült: R. I. ceg lé di la kos, aki a ke rék párt – a rend ôr -
sé gi gép ko csit ész lel ve – a ke rék pár tá ro ló ba rej tet te. A gya -
nú sí tott ki hall ga tá sa so rán be is me rô val lo mást tett.

• 2013.01.20-án is me ret len tet te sek egy Nyáry Pál úti in gat -
lan ról füs tölt kol bászt, gáz pa lac kot és pá lin ka fô zô üs töt tu -
laj do ní tot tak el. A hely szí nen gyors és ala pos adat gyûj tést
kö ve tô en az el kö ve tôk egyi ke be a zo no sí tás ra és el fo gás ra
ke rült.

• 2013.01.26-án az éj sza kai órák ban pol gár ôrök kel kö zös
szol gá la tel lá tás so rán gya nús gép ko csi ra let tem fi gyel mes az
Ár pád ut cá ban. A gép ko csi ban tar tóz ko dó sze mély a rend ôri
in téz ke dés so rán za var tan vi sel ke dett, az au tó mind két rend -
szá ma le volt ta kar va. A hely szín kö ze lé ben meg áll apí tást
nyert, hogy egy ud va ron par ko ló gép ko csi el tu laj do ní tá sát
kí sé rel te meg két tár sá val, akik az er dô be me ne kül tek el.
A gya nú sí tott ki hall ga tá sa so rán tár sa it meg ne vez te, akik nek
el fo gá sa és ki hall ga tá sa meg tör tént, az ügy vá de me lé si
ja vas lat tal zá rult.

• 2013.03.01-én Kos suth te le pen egy Na gya tá di Rend ôr ka pi -
tány ság ál tal kö rö zött vesz élyes bû nö zô tar tóz ko dá si he lye

A Nyár egy há zi Fa lu vé dô és
Ön kén tes Tû zol tó Köz hasz -
nú Egye sü let ál tal a Tû zol tó
Szer tár elé (Nyár egy há za,
Dó zsa György út 3.) egy be -
je len tô lá da ke rült ki he lye -
zés re, amely be bár ki – akár
név te le nül is – el he lyez he ti
be je len té se it, eset le ges öt le te it
és köz len dô it.

A be je len té se ket az il le té kes ha tó sá gok ré szé re to váb -
bít juk!

A be je len té sek, il let ve a be je len tôk sze mély azo nos sá ga
min den eset ben tit ko san ke rül ke ze lés re!

Vár juk be je len té se i ket, öt le te i ket, ame lyek kel ha té ko -
nyab bá te het jük a mun kán kat, él he tôb bé, biz ton sá go sab -
bá te het jük köz sé gün ket!

FEKETE MÁTÉ I ALELNÖK

NYÁREGYHÁZI FALUVÉDÔ ÉS ÖNKÉNTES

TÛZOLTÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

ke rült adat gyûj tés so rán fel de rí tés re. Ne ve zett sze mély még
ezen a na pon el fo gás ra, majd az il le té kes ha tó ság ré szé re
át adás ra ke rült.

• 2013 már ci u sá ban üz let sze rû en fa lo pá so kat el kö ve tô sze -
mé lyek ke rül tek be a zo no sí tás ra a Tol di ut cá ban. A meg -
tar tott ház ku ta tás so rán nagy mennyi sé gû akác fa ke rült
le fog la lás ra. Ki hall ga tá suk so rán mind két el kö ve tô be is me rô
val lo mást tett, az ügy vá de me lé si ja vas lat tal ke rült meg kül -
dés re az Ügyész ség ré szé re.

• 2013. feb ru ár já ban egy rö vid ide ig Nyár egy há zán la kó
fér fi tett be je len tést, mely sze rint az el vesz tett sze mé lyi
iga zol vá nyá val is me ret len tet tes vissza élt, ne vé re mo bil te -
le font és elô fi ze tést vá sá rolt, amellyel kö zel 500.000 Ft
kárt oko zott.
A nyo mo zás so rán meg áll apí tást nyert, hogy a be je len tô
sa ját ma ga vá sá rol ta az elô fi ze tést és a ké szü lé ket,
ame lyet is me rô se ré szé re áta dott, aki a je len tôs szám lát
csi nál ta. A be je len tô és tár sa el len na gyobb ér ték re el kö -
ve tett csa lás, és ha tó ság fél re ve ze té se mi att ke rült le foly -
ta tás ra az el já rás.

• 2013.08.19-én egy nyár egy há zi la kos in ter ne ten ta lált la -
kás fe lú jí tás sal fog lal ko zó vál lal ko zót, aki a hely szí nen fel mér -
te a mun kát és 57.000 Ft elô le get vett fel, azon ban a mun -
kát nem vé gez te el, a pénzt nem utal ta vissza.
A nyo mo zás so rán meg áll apí tást nyert, hogy a bûn cse lek -
ményt el kö ve tô sze mély rend sze re sen kö ve tett el ha son ló
cse lek mé nye ket. Az ügy ben a gya nú sí tott be a zo no sí tás ra ke -
rült, az el já rás je len leg is fo lya mat ban van.

• 2013 de cem be ré ben tör tént adat gyûj tés so rán újabb fa lo -
pá sok kal fog lal ko zó sze mé lyek el len in dult bün te tô el já rás,
akik a Nyár egy há za kör nyé kén lé vô er dôk ben és fás te rü le -
tek rôl vág tak ki és tu laj do ní tot tak el akác fát. A ház ku ta tá sok
so rán az el tu laj do ní tott fa egy ré sze meg ke rült, az el kö ve tôk
gya nú sí tott ként ke rül tek ki hall ga tás ra. Az el já rás még fo lya -
mat ban van.

• 2013.12.17-én egy Nyáry Pál úti in gat lan ról tu laj do ní tot tak
el egy disz nót is me ret len tet te sek. A bün te tô el já rás so rán
be szer zett ada tok alap ján egy fô ke rült gya nú sí tott ként ki -
hall ga tás ra.

Je len tôs elô re lé pés, hogy Nyár egy há za Köz ség Ön kor -
mány za ta a ta va lyi év vé gén egy lap to pot adott át ré -

szem re, il let ve a KMB Iro dá ba be ve ze tés re ke rült az in -
ter net, így ha ma ro san az iro dá ban is el ér he tô ek lesz nek
a Rend ôr ség ál tal hasz nált rend sze rek, meg könnyít ve ez -
zel az ál lam pol gá rok kal tör té nô kap cso lat tar tást.

A Nyár egy há zi Pol gár ôr ség ál tal a Tû zol tó Szer tár elé
egy be je len tô lá da ke rült ki he lye zés re, amely be bár ki –
akár név te le nül is – el he lyez he ti be je len té se it, eset le ges
öt le te it és köz len dô it.

Ké rem Önö ket, hogy bûn cse lek mény vagy bár mi lyen gya nús
sze mély, gép ko csi ész le lé se ese tén azo kat meg fi gyel ve, mi nél
pon to sabb in for má ci ók kal se gít sék a rend ôr ség mun ká ját és
te gye nek be je len tést.

A be je len té sek, il let ve a be je len tôk sze mély azo nos sá -
ga min den eset ben tit ko san ke rül ke ze lés re!

Sok eset ben egy kis in for má ció már elég ah hoz, hogy az
el kö ve tôt be a zo no sít suk és el fog juk, il let ve az el tu laj do ní tott
ér té kek vissza ke rül je nek a tu laj do no suk hoz.

Ké rem Önö ket, hogy fi gyel je nek oda is me rô se ik re, ba -
rá ta ik ra, szom szé da ik ra: EGY MÁS RA.

Fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni, hogy a ha té kony bûn meg -
elô zés re csak kö zö sen va gyunk ké pe sek úgy, hogy Önök is
meg tesz nek min den ma guk tól tel he tôt an nak ér de ké ben, hogy
ne vál ja nak bûn cse lek mény ál do za tá vá.

A rend ôr ség ha tás kö ré be tar to zó cse lek mény 
ész le lé se ese tén ké rem Önö ket,

hív ja nak a 20/489-6738-as te le fon szá mon, vagy

a Pi li si Rend ôr ôrs jár ôre it a na pi 24 órá ban hív ha tó
20/771-0411-es hí vó szá mon,

a Pi li si Rend ôr ôr söt – hi va ta li mun ka i dô ben – a 
29/498-128-as, vagy

a Mo no ri Rend ôr ka pi tány ság Ügye le tét a 
112-es vagy a 29/410-367-es te le fon szá mo kon.

Tisz te let tel:
MÉ SZÁ ROS PÁL R.ZLS. I KÖR ZE TI MEG BÍ ZOTT
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RENDÔRSÉGI HÍREK
Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban szeretnék rövid tájékoztatást adni 

a 2013. évben Nyáregyháza község területén történt 

bûncselekményekkel kapcsolatban:

RENDŐRSÉGI HÍREK CIVIL SZERVEZETEK

Tisztelt Lakosság!

AEROBIK
AEROBIK
AEROBIK
AEROBIKÉRDEKLÔDNI ÉS JELENTKEZNI

az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/945-3276 

AEROBIK
Várok szeretettel minden 
mozogni vágyót:
A nyáregyházi 
általános iskola tornatermébe
minden Hétfôn és Pénteken 
18:00-19:00 óráig 
ALAKFORMÁLÓ órára.

Elsô személyes tájékoztató idôpontja: 2014.03.03. (hétfô) 18:00



ohan az idô... Szin te most volt tan év nyi tó ün nep sé günk,
és már is le zá rult a szor gal mi idô szak el sô fél éve! Ja nu ár
24-éig min den gyer kôc ha za re pült, vagy ha za ván szor gott

fél évi bi zo nyít vá nyá val, at tól füg gô en, ki, hogy tel je sí tett.

Mi e lôtt elem zô rész le tek be bo csát koz nék, ké rem, te kint sék át
az aláb bi táb lá za tot, mely bôl jól lát ha tó is ko lánk össz-ta nu ló i nak
tel je sít mény mu ta tó ja, il let ve kü lön-kü lön az osz tá lyok át la ge red -
mé nyei is jól ér tel mez he tô en meg mu tat koz nak.

Osz tály 1.a 1.b 2.a 2.b 3.o 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b

Osz tály
át lag 4,7 4,6 4,2 4,4 4,5 4,3 3,8 4,3 4,1 3,7 4,1 4,5 4,1 4,1 3,9

Is ko lánk össz-ta nu ló i nak ta nul má nyi át la ga: 4,2

Ha vé gig néz zük az osz tá lyon kén ti át la go kat, il let ve szem be sü -
lünk az in téz mé nyi össz-át lag gal, azt gon dol hat nánk, hogy nincs
okunk az ag go da lom ra, mi vel a szá mok azt iga zol ják, hogy is ko -
lánk pe da gó gu sai nagy sza kér te lem mel, ered mé nye sen ok tat -
nak, ta nu ló ink több sé ge pe dig ügye sen, mo ti vál tan sa já tít ja el a
meg ta nu lan dó kat. Eb ben nem is ké tel ke dem!

Van azon ban az érem nek egy má sik ol da la: nyol ca di kos di ák ja -
ink ja nu ár 18-án meg ír ták a köz pon ti írás be li fel vé te lit.
Ered mé nyek:

• ma gyar: 51 %
• ma te ma ti ka: 17 %

Gon do lom, min den ked ves Ol va só egye tért ve lem ab ban, hogy
ezek a szá mok ijesz tô ek! Pe dig tar tot tunk fel vé te li elô ké szí tôt is
mind két tan tárgy ból!

Ah hoz, hogy a kép még tisz tább le gyen, ide írom, hogy a két
8. osz tály nak mi lyen fél évi át la ga szü le tett ma gyar ból, il let ve
ma te ma ti ká ból.
Íme:

• ma gyar: 3,33
• ma te ma ti ka: 3,29

Ezek az át lag ér té kek egy sta bil és igen erôs kö zép szin tû tu -
dásszín vo nal ról ta nús kod nak. Rá adá sul eze ket az ér té ke ket
ront ják a gyen gébb ta nu lók, akik részt sem vet tek a köz pon ti
írás be li fel vé te lin. Ha csu pán a részt ve vôk át la ge red mé nye it ír -
tam vol na fen tebb, ak kor ezek a szá mok 4 egész fö löt ti ek let tek
vol na! Még in kább jo gos len ne a kér dés: mi ért ilyen ala csony
a tel je sít mény!? A vá laszt ha ma ro san meg pró bá lom meg fo -
gal maz ni.

Ha meg néz zük a köz pon ti fel vé te li fel ada to kat – akár évek re
vissza me nô leg is – ak kor jól lát ha tó, hogy mind a ma gyar, mind
a ma te ma ti ka vo nat ko zá sá ban kb. 50%-ban igé nyel nek tár gyi
tu dást, 50%-ban pe dig tel jes mér ték ben lo gi kai gon dol ko dás ra
épül nek a fel ada tok. Gyer me ke ink a má so dik, te hát a lo gi kai
gon dol ko dást igény lô fel ada tok nál vé rez nek el az ese tek na -
gyobb ré szé ben. Ez ma gya rul annyit je lent, hogy a meg ta nul ha -
tó, be ma gol ha tó tár gyi tu dást el sa já tít ják, ám ha et tôl el té rô,
pusz tán „jó zan pa rasz ti ész re” apel lá ló fel ada tok kal ta lál ják
szem ben ma gu kat, tel je sen leb lok kol nak...

Azok a pe da gó gu sok, akik ta nul má nya ik so rán be csü let tel meg -
ta nul ták az ideg rend sze ri fej lô dés sa já tos sá ga it, jól tud ják, hogy
agyunk te rü le tei más-más funk ci ók mû kö dé sé ért fe le lô sek;
agyunk ban jól el kü lö nül nek egy más tól a moz gá sért, a be szé -
dért, a lá tá sért, az in for má ció-fel dol go zá sért, stb. fe le lôs agyi
struk tú rák. A ta nu lá si fo lya ma tok so rán más ideg pá lyá kat moz -
gó sí tunk ak kor, ha ver set ta nu lunk, mást ak kor ha szö ve get
ol va sunk, ér tel me zünk, és egé szen más ideg pá lyák lép nek mû kö -
dés be ak kor, ha szá mo lunk. Ugya nez a hely zet a lo gi kai gon dol -
ko dás sal is. Ak kor, ami kor gyer me ke ink kész sza bá lyo kat, meg ta -
nu lan dó anya go kat kap nak, ak kor azok, akik szor gal ma sak, igyek -
vôk, meg is ta nul ják azo kat, ám so ha nem gyöt rik agyuk lo gi kai
gon dol ko dá sért fe le lôs te rü le te it. Gyer me ke ink a tör vé nye ket,
sza bá lyo kat ké szen kap ják, ne kik csak meg kell ta nul ni uk...

Nem sze ret nék ment sé ge ket ke res ni igen gyen ge ered mé nye -
ink re, de higgyék el ne kem, hogy a je len ség hosszú évek óta
fenn áll és or szá gos szin tû. Hi bás ok ta tá si mód sze rek kel dol go -
zunk még ma is, és leg töb ben nem is ve szik a fá rad sá got, hogy
meg pró bál ják or vo sol ni a bajt.

Is ko lánk ban et tôl a tan év tôl kez dô dô en stan dar di zált fel adat la -
pok kal já rom az osz tá lyo kat és íra tok a gye re kek kel – el sô sor -
ban nyelv ta ni, szö ve gér té si és ma te ma ti kai – fel adat la po kat.
Az ered mé nyek el szo mo rí ta nak; szin te kí sér te ti e sen vissza-
kö szön nek azok a prob lé mák, me lyek rôl ed dig is ír tam. Gyer -
me ke ink nek egy ál ta lán nincs ru tin juk, gya kor la tuk a lo gi kai
gon dol ko dás ban!

Ne künk kell össze fog nunk és egy sé get ké pez nünk ab ban
az el ha tá ro zás ban, hogy ezt a fo lya ma tot jó irány ba for dít -
suk! Nem sza bad az évek óta gya kor la tunk ká vált mód -
szer tan hoz és ok ta tá si gya kor lat hoz me re ven ra gasz kod -
nunk, mert ak kor az ered mé nyes sé gi mu ta tó ink sem fog -
nak vál toz ni! Pe dig meggyô zô dé sem, hogy va la mennyi
kol lé gám nak presz tízs fon tos sá gú len ne a tu dat: ki vá ló
ala po kat nyúj tó, mi nô sé gi ok ta tást biz to sí tó in téz mény a
mi énk! Ezt a célt kö zö sen kell akar nunk és kö zö sen kell
en nek ér de ké ben cse le ked nünk!

Az ál ta lá nos is ko la nyolc évé bôl a leg meg ha tá ro zóbb az
al só ta go za tos négy év. Igaz ez nem csak azért, mert eb -
ben az élet sza kasz ban ala po zó dik meg a gyer mek ta nu -
lás hoz, tu dás hoz va ló vi szo nya, ha nem azért is mert eb -
ben a négy esz ten dô ben he ti öt órá ban (te hát min den
nap!) van ma gyar és ma te ma ti ka órá juk a gyer me kek nek.
Ez olyan ma gas óra szám, ami vel – ha jól ku fár ko dunk –
ma gas szin ten meg ala poz hat juk a nyel vi, szö ve gér té si és
szá mo lá si kész sé ge ket.

Az ör dög azon ban – mint tud juk – min dig a rész le tek ben
rej lik. Ha ilyen ma gas óra szám ban min dig olyan órák zaj -
la nak, ahol a gyer mek passzív be fog adó (a ta nár ma gya -
ráz, a gyer mek nek pe dig az ott ho ni szá mí tó gé pes já té kán
jár az esze...), ak kor egy részt ered mény te le nek le szünk,
más részt pe dig ka taszt ró fá li san unal mas lesz a he ti öt
ma gyar/ma tek óra, ami a tan tárgy hoz va ló vi szo nyu lá sát,
at ti tûd jét is meg ha tá roz za a gyer kôc nek. Rá adá sul ke vés
a szá mon ké rés, ami nek pe dig az a ne ga tív kö vet kez mé -
nye, hogy a dol go za tí rás nap ján le het nek ép pen olyan ha -
tá sok egy-egy gyer mek éle té ben, me lyek na gyon rosszul
érin tik ôt, és ez a tel je sít mé nyé re is rá nyom ja bé lye gét.
Sok kal ob jek tí vebb len ne az ér té ke lé sünk, ha sok-sok,
akár na pon kén ti kis je gyek bôl áll na össze több nagy jegy,
me lyek ki e gé szül né nek a dol go za tok ra ka pott je gyek kel.

Fon tos to váb bá le szö gez nünk azt is, hogy a ru tin sze rû lo -
gi kai gon dol ko dás ki fej lesz té sé re is ez az idô szak a le gop -
ti má li sabb. Ezért örü lök kü lö nö sen an nak, hogy az el sô
osz tály tól be ve zet het tük a sakk-lo gi ka ok ta tást!

Van nak azon ban má so di ko sa ink, har ma di ko sa ink, ne gye -
di ke se ink; és nem sza bad le mon da nunk a mos ta ni ötö di -
kes, ha to di kos, he te di kes gyer me ke ink rôl sem, ám ese -
tük ben már egé szen biz to san ki sebb ha tás fok kal érünk el
ered mé nye ket, mint az al só ta go za to sok vo nat ko zá sá ban.
Sze ret ném, ha a je len le gi al sós év fo lya mok a köz pon ti
írás be li ket már nem ilyen le súj tó ered mé nyek kel ír nák
meg! Eh hez azon ban a tan tár gyi tu dás át adá sa mel lett tu -
da to san kell fej lesz te nünk a gyer me kek lo gi kai gon dol ko -
dá sát is!

Kol lé gá im tô lem eh hez min den se gít sé get meg kap nak
majd a jö vô ben!

Kö szö nöm meg tisz te lô fi gyel mü ket!

BA GOLY LÁSZ LÓ NÉ I IGAZ GA TÓ

Már ci us tól Dr. Gó bor Ani kó vált ja Dr. Te ve li Zsom -
bort a II-es szá mú fel nôtt há zi or vo si kör zet ben.
A kép vi se lô-tes tü let egy han gú an fo gad ta el a dok tor
úr szer zô dés mó do sí tá si ja vas la tát, mely sze rint a
to váb bi ak ban fe le sé ge lesz a pra xis tu laj do no sa, és
egy ben a kör zet el lá tá sá ért fe le lôs sze mély.

Dok tor nôt meg kér tük, rö vi den
mu tas sa be ed di gi pá lya fu tá sát:

2000-ben fe jez tem be egye te -
mi ta nul má nya i mat, és sze rez -
tem ál ta lá nos or vo si dip lo mát a
bu da pes ti Sem mel we is Or vos -
tu do má nyi Egye tem Ál ta lá nos
Or vo si Ka rán. Ezt kö ve tô en két
évig bu da pes ti kór há zak és kli -
ni kák szak irá nyú osz tá lya in
(bel gyó gyá szat, gyer mek gyó -
gyá szat, se bé szet) és há zi or vo -
sok mel lett dol goz va sze rez tem gya kor la ti is me re te ket. Ezek
után 2003-ban si ke re sen tet tem el mé le ti és gya kor la ti szak -
vizs gát a há zi or vo si szak bi zott ság elôtt, és let tem há zi or vos.

Ön ál ló mun ká mat Al ber tir sán ügye le tes or vos ként kezd -
tem, amely a sok stressz mel lett hasz nos ta pasz ta la to kat adott
olyan sür gôs ese tek ke ze lé sé ben, amellyel az or vo si mun ka el -
sô von alá ban dol go zók szem be sül nek. Az ügye le tek mel lett
ál lan dó he lyet tes ként dol goz tam a mo no ri er dei há zi or vo si
ren de lô ben, ahol több nyi re az elô zô tôl el té rô jel le gû egész ség -
ügyi prob lé mák kal ta lál koz tam. Ezen mun ká im mel lett Bu da -
pest több ke rü le té ben és az or szág más te le pü lé se in is lát tam
el be te ge ket.

2006-ban köl töz tünk fér jem mel Fel sô nyá regy há zá ra, ahol
gyer me ke im szü le té se mi att né hány évig szü ne tel tet nem kel -
lett a gya kor la ti or vo si mun ká ban va ló rész vé telt, de az or vo -
si sza ki ro da lom fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré sé vel és az
egy-két na pos szak mai to vább kép zé se ken va ló rész vé tel lel is -
me re te i met nap ra ké szen tar tot tam. Itt la ká som so rán le he tô -
sé gem nyílt meg is mer ni a tér ség ben élô em be rek élet kö rül mé -
nye it, szor gos min den nap ja it, gya kor la ti as gon dol ko dá sát.

Mi vel gyer me ke im élet ko ra már le he tô vé te szi a gya kor la ti
há zi or vo si mun ka vég zé sét, öröm mel vál lal tam el 2014. már -
ci us 1-jei kez dés sel a szá mom ra is me rôs tér ség ben lé vô II-es
szá mú nyár egy há zi há zi or vo si pra xis fel ada ta i nak el lá tá sát.

DR. GÓ BOR ANI KÓ

Sok si kert és jó egész sé get kí vá nunk mun ká já hoz!

A 2013/14-es tan év elsô fél éve ja -

nu ár 17-én zá rult. Sze ret ném meg -

is mer tet ni Önök kel is ko lánk ered -

mé nyes sé gi mu ta tó it, majd ezt kö -

vetôen né hány fon tos gon do la tot

meg osz ta ni a tisz telt Ol va sók kal!
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Háziorvos-váltás
Nyáregyházán

R

OKTATÁS-NEVELÉS EGÉSZSÉGÜGY

Tisztelt Szülôk, Kedves Olvasók!

ÁLTALÁNOS ISKOLAI
FÉLÉVÉRTÉKELÉS



ecem ber 6. Mik lós nap ja, me lyet
ta lán a gyer me kek vár nak a leg job -
ban. Az ün nep kö ze led té vel Nyár -

egy há za Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá -
nak ud va rá ban fel ál lí tott Mi ku lás ház hoz
lá to gat tunk el, ahol a kö vet ke zô tör tént:
min den gyer mek ho zott ma gá val egy já -
té kot. A Mi ku lás nak volt egy meg le pe té -
sek kel te li fi ó kos szek ré nye, ami bôl a
gyer me kek vá laszt hat tak egy fi ó kot, és
ki cse rél het ték az ál ta luk ho zott já té kot
egy má sik ra.
Az ovi sok da lok kal, ver sek kel ké szül tek,
ezt kö ve tô en el lá to gat tunk az is ko lá ba,
hogy kö zö sen fel dí szít sük a Fa lu Ka rá -
csony fá ját.

A hosszú elô ké szü le tek óvo dánk ban a
dél elôt tö ket vagy akár az egész na po kat
át szôt ték. Na pok kal elôt te meg te rem tet -
tük az ün ne pi han gu la tot. Az ovi sok kal
kü lön bö zô vi zu á lis tech ni kák kal Mi ku lás
csiz mát, dí sze ket, rén szar va so kat ké szí -
tet tünk, al mát és man da rint pu col tunk:

il la tá val be csa lo gat tuk a vá ra ko zást „szí -
vünk be”. A fa li új sá gok, a fo lyo só, a cso -
port szo bák a gyer me kek raj za i val vár ták
az ün nep jöt tét. Mi kor a Mi ku lás meg ér -
ke zett, le ül tet tük, hi szen hosszú utat tett
meg hoz zánk. Min den cso port da lok kal,
da los já té kok kal, mon dó kák kal és ver -
sek kel ké szült, me lye ket kö zö sen ad tak
elô, a bát rab bak ön ál ló an is sze re pel tek.
A Mi ku lás min den gyer me ket meg aján -
dé ko zott, put to nyá ból elô ke rül tek a cso -
ma gok. A csil lo gó szem pá rok ból ítél ve
„min den gyer mek szí vé hez el ért a Mi ku -
lás sze re te te”.

El telt a vár va várt Ün nep. A Mi ku lás és a
ma nók he lyett az An gyal ka fi gyel te a
gyer me ke ket és je gyez te fel, ki nek lesz
aján dék a Ka rá csony fa alatt. A nagy ké -
szü lô dés ben azon ban nem fe led kez het -
tünk meg a Ka rá csony je len tô sé gé rôl:
óvo dánk gyer me kei a Fa lu ka rá cso nyon,
sze re pük höz öl töz ve az is ko la au lá já ban
gyö nyö rû elô adást tar tot tak. A hát tér ben

hú zó dó Ka rá csony fa ár nyé ká ban az elô -
adás meg hitt és kel le mes idô töl tés nek
bizonyult.
Óvo dánk ban ha gyo má nya van a Ka rá cso -
nyi ün nep nek. Kez dô dik az Ad ven ti idô -
szak kal, ami kor is ké szül az ad ven ti
ko szo rú a gyer me kek akt ív köz re mû kö dé -
sé vel. Ün ne pünk kez de tén, a Fa lu ka rá -
cso nyon sze rep lô ovi sok elô ad ták mû so -
ru kat. Az óvo da dol go zói is meg le pe tés sel
ké szül tek a gyer me kek nek: elô ad tunk
egy kis je le ne tet, mely Jé zus szü le té sé rôl
szólt, hi szen a Ka rá csony lé nye ge nem

csak az aján dé ko zás, ha nem hogy va ló já -
ban mi rôl-ki rôl is szól ez az ün nep. Ezt
kö ve tô en kö zö sen éne kel tünk, ver sel tünk
az au lánk ban fel ál lí tott Ka rá csony fánk
kö rül, majd min den cso port sa ját ter mé -
ben ki bon tot ta az aján dé ko kat. Jó ér zés
volt lát ni a mo soly gó szem pá ro kat, a bol -
dog gyer me kar co kat.

BA ÁR ANETT I ÓVO DA PE DA GÓ GUS

„Az Ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erôsítik, a közösséget éltetik”
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Téli Ünnepek a Napsugár Óvodában

D

ÓVODAI ÉLET

ma gán sze mé lyek kom mu ná lis
adó já nak mér té ke 2014-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 2014. már ci us 17-ig, II. fél évi
rész le tét 2014. 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. Fel hív juk a fi gyel met,
hogy 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 be sze rez he -

tô a Pol gár mes te ri Hi va tal ban, il let ve le -
tölt he tô a köz ség hi va ta los hon lap já ról
(www.nya regy ha za.hu / Pol gár mes te ri

Hi va tal / Le tölt he tô nyom tat vá nyok).

A gép jár mû adó I. fél évi rész le te a
2014. 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
2014. szep tem ber 15-ig fi zet he tô meg
adó pót lék-men te sen. 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 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 L. u. 78-80., Tel.: 29/612-300).

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 2014. már ci us 17-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 2014. má jus 31. A II. fél évi adó e lô leg
be fi ze té sét 2014. 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 2014. 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 iparûzé 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 2014. áp ri lis 1. 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.

R.K.
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Tudnivalók a helyi adókról 2014-ben

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ADÓNEM/DÍJ ADÓ MÉRTÉKE FIZETÉSI HATÁRIDÔ

MAGÁNSZEMÉLYEK 10.000 Ft/év/építmény 2014. március 17. (I. félévi részlet)
KOMMUNÁLIS ADÓJA 8.000 Ft/év/telek 2014. szeptember 15. (II. félévi részlet)

GÉPJÁRMÛADÓ Az adó alapja a személyszállító gépjármû 2014. évi határozat kézhezvételétôl
– ide nem értve az autóbuszt – hatósági számított 30 napon belül 
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, (I. félévi részlet)
tehergépjármû esetében a hatósági 2014. szeptember 15. 
nyilvántartásban feltüntetet saját tömege (II. félévi részlet)
(önsúlya) növelve a terhelhetôsége 
(raksúlya) 50%-ával. 

IPARÛZÉSI ADÓ

– Állandó jelleggel végzett Az adóalap 2%-a 2014. március 17.
iparûzési tevékenység (I. félévi adóelôleg részlete)

2014. május 31. (adó különbözet)
2014. szeptember 15. 
(II. félévi adóelôleg részlete)
2014. december 20. 
(adóelôleg kiegészítés)

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

TALAJTERHELÉSI DÍJ 1.800 Ft/m3 2014. április 1.



z idô já rás ugyan nem a de cem be ri
old alát mu tat ta, de a kö zö sen dí -
szí tett fe nyô fán a ka rá cso nyi fé -

nyek így is ün ne pi han gu la tot te rem tet -
tek. A ka rá cso nyi elô adás a fa lu ap ra ját-
nagy ját az ün ne pi dísz be öl tö zött te rem be
von zot ta. Mi, szer ve zôk örül tünk en nek a
leg job ban, hi szen ez azt mu tat ja, hogy
fon tos nak tart ják az em be rek eze ket a
ren dez vé nye ket, idôt szán nak rá, el jön -
nek. Ezen a na pon ren dez tük meg az

is ko lá sok rész vé te lé vel a ka ra te ku pát is,
mi köz ben film ve tí tés és kéz mû ves fog lal -
ko zá sok zaj lot tak a ter mek ben. A mû sort
a ze ne is ko la nö ven dé kei nyi tot ták, majd
a Nyáry Pál Nyug dí jas Klub fel lé pé sét te -
kint het tük meg. Ezt kö ve tô en a Nap su gár
Óvo da gyer me kei ké szül tek egy ked ves,
meg ha tó mû sor ral, majd az is ko la ud va -
rán kö zö sen fel ál lí tott ad ven ti ko szo rún
gyúj tot tunk gyer tyát, me lyet An tal And rás
ka to li kus lel ki pász tor ál dott meg. Az ün -
nep élyes gyer tya gyúj tás után kö vet kez tek
az is ko la nö ven dé kei tán cos fel lé pé sük -
kel. Vé gül, de nem utol só sor ban a Nyár -
egy há zi Ha gyo mány ôr zô Sze re tet cso port
egy Bet le he mes mû sor ral lep te meg az
ün nep lô ket. A prog ra mok so ra a „Da lok
szár nyán” ad ven ti kon cert tel zá rult, mely -
nek fel lé pô sztár ven dé ge ként Kecs kés
Ti bor „Ke fír” lé pett szín pad ra.

A Fa lu ka rá csony fon tos ün nep, hi szen
lát hat juk gyer me ke ink fej lô dé sét, meg -
szo rít hat juk idôs ba rá ta ink ke zét, és az
ün nep ség ide je alatt rö vid, de an nál tar -
tal ma sabb idôt tölt het nek együtt te le pü -
lé sünk la kói. Egy re né pe sebb szám ban
vesz nek részt eze ken a prog ra mo kon,
meg erô sít ve a szer ve zô ket ab ban a hit -
ben, hogy ér de mes eze kért a ren dez vé -
nye kért dol goz ni. A cé lok, me lyek össze -
ko vá csol ják a kö zös sé get, tar tal mas ki -
kap cso ló dást biz to sí ta nak az ab ban
részt ve vôk nek. A han gu la tos ka rá cso nyi
ze ne szó, a fel lé pé sek mel let ti ba rá ti be -
szél ge té sek, az el ma rad ha tat lan for ralt
bor, tea, sü te mé nyek és az együtt ebé de -
lés te szi meg hit té az el töl tött órá kat.

Ha son ló an a ko ráb bi évek hez, 2013-ban
is ön kor mány za ti for rás ból, ill. ma gán sze -
mé lyek, vál lal ko zók tá mo ga tá sá ból fe dez -
tük az ün nep ség költ sé ge it. Kö szö net a vál -
lal ko zók nak, szü lôk nek és dol go zók nak,
akik fe la ján lá sa ik kal vagy mun ká juk kal hoz -
zá já rul tak a ren dez vény si ke ré hez.

A 2013. évi Fa lu ka rá csony tá mo ga -
tói: Bod nár né Eri ka és csa lád ja, Föld -
vársz ki Já nos, Il di kó vi rág bolt, Ilo na vi rág -
bolt, Li zics ka Ist ván, Ma ros vá ri Lász ló né,
Or szág Mi hály, Pál fi Ist ván, Pri belsz ki bolt,
Ro bár Be á ta, Sin ka bolt, Ver bói Ta más,
Csa lád se gí tô Szol gá lat, a Nap su gár Óvo -
da és a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko la pe da -
gó gu sai, kony hai és tech ni kai dol go zói, a
Pol gár mes te ri Hi va tal mun ka tár sai, va la -
mint te le pü lé sünk köz mun ká sai.

To váb bá akik mun ká juk kal se gí tet -
ték a ren dez vény le bo nyo lí tá sát: Ba ár
Anett, Ba ár Ist ván né, Bun ta Zsó fia, Csi ló
Jó zsef né, Dan csó né Ke re kes Dó ra, Fa ze -
kas Jó zsef, He ring né Kun And rea, Ke me -
nár Lász ló né, Ke me nár Lász ló, Ko vács né
Ma szel An na, Ko vács Mi hály né, Kle i ne i -
sel Ju dit, Kö ve cses Já nos né, Li pót Pál Jó -
zsef né, Ma lá né Ocz tos Éva, Ma ros fal vi né
Hor nyák Ma ri ann, Micz kó Ta más né, Pá va
Ibo lya, Pá va Ist ván, Rab né Ná ná si Esz ter,
Re vák né Ser fô zô Mó ni ka, Re vák Ist ván,
Ri már Vil mos né, Ró nai Er zsé bet, Roz -
man né Mik lós Gab ri el la, Ser fô zô Jó zsef -
né, Soly mo si Zol tán né, Stejsz kál Már ta,

Sza bó Lász ló né, Sze ge di Ká roly né, Szed -
re si né Szla ma Tí mea, Szi lá gyi And rea,
Szi tó Sán dor és fe le sé ge, Ta kács Já nos -
né, Tóth And rás, Ve cse rek Ibo lya.

Kö szön jük mun ká ju kat és se gít sé gü -
ket. Re mél jük, idén is együtt tölt het jük
majd ezt a szép na pot.

„Több sé günk csen de sen, min den fel -

haj tás nél kül éli vé gig éle tét e föl dön.

Alig ha fo gad nak ben nün ket vö rös szô -

nyeg gel, nem emel nek tisz te le tünk re

pom pás em lék mû ve ket. Ez azon ban nem

csök ken ti fon tos sá gun kat. Száz szám ra

vár ják ugyan is az em be rek, hogy egy ma -

gunk faj ta oda lép jen hoz zá juk: em be rek,

akik há lá sak lesz nek a mi egy üt tér zé sün -

kért, bá to rí tá sun kért... Va la ki nek bol do -

gabb lesz az éle te, mert nem saj nál tuk az

idôt, hogy me gosszuk ve le, amit ad ni tu -

dunk. Több nyi re alá be csül jük egy mo soly,

egy si mo ga tás, egy ked ves szó, egy fi gye -

lô te kin tet, egy ôsz in te bók, vagy cse kély -

ke tö rô dés ere jét, pe dig mind ké pes rá,

hogy új irányt szab jon az élet nek. Nem is

gon dol nánk, mily vég te len sok le he tô ség

adó dik nap mint nap, hogy sze re te tün ket

ki mu tas suk.” /Leo Bus cag lia/

HAX HA JU LI AN NA I SZTA HÓ KRISZ TI NA

BA BA-MA MA KLUB
2013. ok tó ber 29-én in dult út já ra
Nyár egy há zán a Ba ba-ma ma klub.
A kis gyer me kes éde sa nyák sze ret -
tek vol na egy olyan fó ru mot, ahol
rend sze res idô kö zön ként össze -
gyûl nek, be szél get nek, meg oszt hat -
ják egy más sal örö me i ket, ne héz sé -
ge i ket, ahol ta ná csot kap hat nak egy -
más tól, szak em be rek tôl, vagy épp
ta pasz ta la to kat cse rél het nek.

Két he ten te jö vünk össze az al só nyá regy há zi Nap su gár óvo dá ban. Ezú ton
is sze ret ném meg kö szön ni Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter úr nak és Li pót -
né Er zsi ke in téz mény ve ze tô óvó nô nek, hogy he lyet biz to sí tot tak a klub
szá má ra az óvo dá ban.

Na gyon jó han gu lat ban tel nek a ta lál ko zá sa ink. De cem ber ben meg lá to -
ga tott min ket a Mi ku lás – nagy kö szö net ne ki ér te – a gyer kô cök nem kis
meg le pe té sé re, akik cso dál koz va áll tak a pi ros ru hás ide gen elôtt, és meg -
szep pen ve vet ték át az aján dé ka i kat.

Az össze jö ve te lek le he tô sé get ad nak a ki csik nek a kor tár sak kal va ló
meg is mer ke dés re, az egy más sal tör té nô já ték, kom mu ni ká ció gya kor lá sá -
ra, egy faj ta szo ci a li zá ci ós szín tér ez szá muk ra.

A klub bal kap cso la tos rész le tek rôl a fa ce bo ok-on le het tá jé ko zód ni a
Nyár egy há zi-Ba ba-Ma ma-Klub zárt cso port ban. Aki nek 0-3 éves ko rú gyer -
me ke van és sze ret ne részt ven ni a fog lal ko zá so kon, az kér je fel vé te lét a
fa ce bo ok-os cso port ba, vagy je lez ze ne kem szem élye sen, il let ve te le fo non.

Min den nyár egy há zi ba bát-ma mát sze re tet tel vá rok!

LA JÁ NÉ KU RIS LO RET TA I VÉ DÔ NÔ

Az év vége közeledtével

községi rendezvényeink a

karácsonyi ünnepséggel

záródnak. A Falukarácsonyi

Ünnepséget 2013. december

14-én rendeztük a Nyáry Pál

Általános Iskolában.
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z el sô es te a Ró mai Ka to li kus
temp lom ban pré di kál tam és a
he lyi gyü le ke zet volt a ház i-

gaz da, An tal And rás ve zet te a li tur gi -
át, majd az al kal mat kö ve tô aga pét,
sze re tet ven dég sé get. Jó do log kö ze -
led ni egy más fe lé, az Is ten tisz te le ti al -
kal ma kon is, meg is mer ni a má sik fe -
le ke zet éne ke it, kö zös sé gi he lyét, an -
nak tag ja it. Jó do log ven dég nek len ni
olyan he lyen, ahol sze re tet tel vár ják
az em bert. Ahol ké szül nek a ven dé -
gek fo ga dá sá ra, ahol se rény ked nek
ki csik és na gyok, fi a ta lok és idô sek,
hogy a má sik nak ked vez ze nek.

A má so dik es te a Re for má tus-
Evan gé li kus temp lom ban gyü le kez -
tünk össze, mi kor az Evan gé li kus
gyü le ke zet bôl Sel mec zi La jos pré di -
kált és a Re for má tus gyü le ke zet volt
a ház igaz da, jó ma gam ve zet tem a li -
tur gi át. Az al ka lom után a Re for má -
tus gyü le ke zet vár ta nagy sze re tet tel
a má sik két fe le ke zet tag ja it aga pé ra,
sze re tet ven dég ség re. A Re for má tus
asszo nyok szor gos kod tak, sü te mé -
nye i ket hoz ták és kí nál ták, me leg tea
és for ralt bor kí sé re té ben. Az em be -
rek be szél get tek egy más sal a te rí tett
asz tal fel ett, ör ven dez tek egy más nak.

A har ma dik es te a Re for má tus-
Evan gé li kus temp lom ban a Ró mai
Ka to li kus gyü le ke zet bôl An tal And -
rás pré di kált és az Evan gé li kus gyü -
le ke zet volt a ház igaz da, Sel mec zi La -
jos ve zet te a li tur gi át. Hall hat tunk
egy mû sort az Evan gé li ku sok kis kö -
zös sé gé tôl, ének szó val és vers mon -
dás sal. A har ma dik es te ki csit el hú zó -
dott, a temp lom ban, saj nos így én
már nem tud tam részt ven ni az aga -
pén mely az Evan gé li kus gyü le ke ze ti
ház ban volt. Is mer ve az Evan gé li kus

test vé re ket, biz to san nagy sze re tet tel
és gaz da gon te rí tett asz tal lal vár ták a
má sik két fe le ke zet tag ja it. Jó do log
az öku me niz mus, az egy más fe lé va -
ló kö ze le dés, a leg töb ben ezt érez zük
és te szünk azért, hogy ezek az al kal -
mak lét re jö hes se nek.

Van nak bi zo nyá ra mind há rom fe -
le ke zet ben né há nyan, akik úgy élik
meg, mint ha a má sik fe le ke zet tel kö -
zö sen vég zett li tur gia egy faj ta „szent -
ség tö rés” vol na, hi szen a hit val lá sa -
ink, szo ká sa ink, kü lön böz nek. Az a
né hány vak buz gó em ber, az a né -
hány fa na ti kus, vagy ott hon ma rad
ilyen kor, vagy nem tet szé sét fe je zi ki
az al ka lom után. Ta lál ko zunk ilyen
em be rek kel, de a szi go ruk és ke -
mény sé gük mö gött szin te min den
eset ben nem a val lá suk, hi tük fél té sét
ér zem ki, ha nem a sze re tet len sé gü -
ket, fél té keny sé gü ket. A sze re tet nél -
kü li, vak buz gó em ber nek, szin te le -

he tet len el ma gya ráz ni, hogy nem kell
ne künk a má sik fe le ke zet tôl át ven ni
szo ká so kat, li tur gi ai ele me ket, egy -
sze rû en elég tisz te let ben tar ta ni, el fo -
gad ni azt, hogy úgy is le het hí vô éle -
tet él ni. Be lát ni azt, hogy Is ten or szá -
gá ba nem csak a sa ját fe le ke ze tünk
tag jai jut hat nak be, ha nem min den
ke resz tyén em ber, aki hisz Jé zus
Krisz tus ban és haj lan dó kö vet ni ôt.
A vak buz gók kal, fa na ti ku sok kal,
min den kor ban meg kel lett küz de nie
az Egy ház nak, több, ke ve sebb si ker -
rel. Nincs ez más ként ma sem.

Az öku me niz mus nem mos össze
val lá so kat, egy sze rû en meg ta nít tisz -
tel ni és el fo gad ni. To le ran ci á ra ta nít,
val lá si to le ran ci á ra. Szük ség van rá
egy olyan fa lu ban, ahol vér re me nô

csa ták foly tak a múlt ban azon, hogy a
gye re ket mi lyen val lás szer tar tá sa
sze rint ke resz te lünk meg, vagy me -
lyik fe le ke zet lel ké sze ad ja és köz ve tí -
ti Is ten ál dá sát a há zas ság kö tés al kal -
má val. Tud juk, hogy szük ség van
öku me niz mus ra a vi lág ban, a fa lu -
ban, de szük ség van min den csa lád -
ban, szin tén a val lá si to le ran ci á ra is.

Is ten ad jon böl cses sé get a fe le ke -
ze tek tag ja i nak és ve ze tô i nek, hogy
ké pe sek le gyünk kö zös jö vôt épí te ni.

KE LE MEN NOR BERT

RE FOR MÁ TUS LEL KÉSZ

Ökumenikus imahét alkalmain találkozhattak a faluban
élô Római Katolikusok, Evangélikusok és Reformátusok.
2014-ben a Kanadai Keresztyének közössége állította össze a
liturgiát, igéket, koncepciókat, hogy a világ minden keresz-
tyén közösségében az általuk készített füzetecske alapján
imádják és tiszteljék az Istent estérôl-estére.
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EGYHÁZI ÉLET

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

A

Az ökumenikus alkalom lelkészei

ár nap pal ez elôtt (ja nu ár 20-a után)
egy rá di ó ri port ban hal lot tam, hogy
„pár nap ja még lát tak re pül ni de ne -

vért”. Ez ad ta ne kem az öt le tet, hogy
ezek rôl a so kak ál tal ret te gett, gyû lölt
vagy csak „nem sze re tem”, de bi zo nyá ra
tel je sen fél re is mert kis ál la tok ról ír jak.
Ré gen (és még sok he lyen ta lán ma is)
ren ge teg ne ga tív ba bo na és szo kás fû zô -
dött hoz zá juk. Ki szö gez ték az aj tó ra a
rossz el len, be le csim pasz ko dik a nôk ha -
já ba, a fa lak re pe dé sé ben él ve nyal ja a
port, meg eszi a füs tön lé vô hú so kat, vért
szív, stb. Nos, ezek és a töb bi ba bo na és
ki ta lá ció mind os to ba ság és mind azon
alap szik, hogy em ber tár sa ink túl nyo mó
ré sze nem is me ri ôket. A vér szí vás ta lán
az egyet len, ami nem ba bo na, vi szont
sem mi kö ze Dra ku la gróf hoz. Kö zép- és
Dél-Ame ri ká ban va ló ban él egy de ne vér
faj, mely a rût vér szo pó ne vet kap ta, mert
táp lál ko zá sa ab ból áll, hogy éj sza ka a
nagy tes tû em lô sál la to kon ap ró se be ket
ejt, me lye ken ke resz tül kis mennyi sé gû
vért vesz ma gá hoz. Per sze ez sem jár a
há zi ál la tok pusz tu lá sá val.

Eu ró pa min den egyes de ne vé re ro var -
evô, vagy ese ten ként ki sebb rág csá ló kat,
ha la kat zsák má nyol nak. Hogy mennyi re
hasz no sak csak egy-két adat: egyet len
ko rai de ne vér (Nycta lus noc ta lus) 30
cse re bo ga rat tud el fo gyasz ta ni, egy 800
egye det szám lá ló kö zön sé ges de ne vér
(Myo tis myo tis) ko ló nia pe dig na pon ta
55000! ro var kár te vôt pusz tít el. En nek
el len ére még ma sem be csül jük ôket
hasz nos sá guk nak meg fe le lô en. Pe dig
egy ál ta lán nem ve tek szik az em ber rel,
csak egy kis he lyet kér a pad lá son – és
tel jes nyu gal mat –, cse ré be ren ge teg ro -
vart pusz tít el ta vasz tól ôszig tar tó akt ív
idô sza ká ban. A fe lú jí tott ré gi épü le tek, és
tel je sen le zárt temp lom tor nyok mind a
de ne vér ál lo má nyok fo ko za tos csök ke né -
sét hoz zák ma guk kal, de enn él is na -
gyobb kárt okoz tak az el múlt év ti ze dek
ro va rö lô szer hasz ná lói.

Ma Ma gyar or szá gon min den de ne vér
faj vé dett. Ha eset leg pad lá su kon vagy
la kó kör nye ze tük más ré szén de ne vé rek re
buk kan nak, ne irt sák ki a ko ló ni át, ha -
nem ér te sít sék a leg kö ze leb bi nem ze ti
par kot vagy ter mé szet vé del mi hi va talt,
mely nek szak em be rei se gí te nek meg ol -
da ni az eset le ges prob lé mát. Ha vi szont
va la ki úgy dönt, hogy sze ret né kö ze lebb -
rôl meg is mer ni eze ket a kis ro var pusz tí tó -
kat, an nak azt ja vas lom ké szít sen de ne -
vé ro dút, me lyet áp ri lis elôtt ma gas fá ra

vagy a ház fal ra ki he lyez ve szá mít hat de -
ne vé rek meg je le né sé re. Ha sze ren csénk
van, egész nyá ron hasz nál ni fog ják ezen
la kó al kal ma tos sá go kat, és utó da i kat is itt
fog ják vi lág ra hoz ni.

Ezen ál la tok ról tu laj don kép pen kö te te -
ket le het ne meg töl te ni, de fi gye lem fel -

kel tô nek ta lán ennyi is meg te szi. Ha a
ked ves Ol va só nak fel kel tet tem ér dek lô -
dé sét a de ne vé rek iránt, úgy had ajánl jak
fi gyel mé be pár de ne vé res köny vet, egye -
bet: Schmidt Egon: Ki sem lô se ink rôl, Dr.

Sza tyor Mik lós: Eu ró pa de ne vé rei. Va la -
mint szí ves fi gyel mük be aján lom az Aba -

li ge ti csepp kô bar lan got és a be já ra ta
mel lett ta lál ha tó Eu ró pá ban egye dül ál ló
De ne vér Mú ze u mot.

BÁ GYI RÓ BERT MIK LÓS

Talán a címbôl is sokan megfejtik, milyen élôlényekrôl írok

jelenlegi írásomban, de ha mégis lennének olyanok,

akiknek elsôre nem ugrik be semmi, elárulom: a DENEVÉR.
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Repülô egerek, hasznos rovarpusztítók
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AKTUÁLIS

Denevér múzeum



o no ron már ré gi ha gyo má nya van an nak, hogy kü lön bö -
zô fe le ke ze tû pa pok és lel ké szek rend sze re sen ta lál ko -
zunk. Ez a test vé ri kö zös ség egy részt le he tô ség ar ra, hogy

me gosszuk egy más sal örö me in ket, szo mo rú sá ga in kat, meg be -
szél jük ak tu á lis fel ada ta in kat és – nem utol só sor ban – imád ko zó
kö zös ség ben le gyünk egy más sal. Mond hat juk: a vá ros ban már
meg szok ták, sôt el vár ják tô lünk, hogy ne csak hir des sük, ha nem
meg is él jük az egy sé get. Ter mé sze tes hát, hogy az Ima hét hang -
sú lya is az ige hir de té sen és az ima kö zös sé gen van.

Az it te ni, Nyár egy há zi Ima hét azon ban új él mé nyek kel és ta -
pasz ta la tok kal aján dé ko zott meg. Bár év rôl év re kéz hez kap juk
azt a kis fü ze tet, amely ben össze ál lí ta nak szá munk ra egy egy -
sé ges is ten tisz te le ti ren det a szer ve zôk, de csak most volt ré -
szem ab ban, hogy – ha nem is tel jes egé szé ben, de – meg va -
ló sít suk a szer ve zô or szág el kép ze lé se it. Ez pe dig nem csak azt
je len tet te, hogy kö zös ség ben le het tünk egy más sal Nyár egy há -
zán, és nem csak azt, hogy kö zös ség ben le het tünk a ka na dai
test vé rek kel (idén ôk ál lí tot ták össze az Ima hét té má ját és rend -
jét), ha nem azt, hogy kö zös ség ben le het tünk min da zok kal, akik
ezt a ren det hasz nál ták, bár hol is él nek a vi lá gon: Eu ró pá ban,
Ázsi á ban, Af ri ká ban, Ame ri ká ban. Az igék és imád sá gok el mon -
dá sa nem csak azt je lent he ti szá munk ra, hogy sze gé nyes a fan -

tá zi ánk. Nem csak azt, hogy nem tud juk a ma gunk mód ján
meg szó lí ta ni Meg vál tón kat, ha nem azt, hogy eggyé tu dunk len -
ni. Meg tud juk él ni Urunk biz ta tá sát: „higgyé tek, hogy mind azt,

ami ért imád koz tok, és amit kér tek, meg kap já tok, és meg is

ada tik nek tek.” (Márk 11,24)

Szá mom ra rend kí vü li öröm volt fel is mer ni azt, hogy a Szent -
lé lek ho gyan mun kál ko dik ma is. Ho gyan ta nít meg új és új dol -
gok ra. Rá cso dál koz hat tam az élet re, hi szen az élet: vál to zás.
Nö ve ke dés, erô sö dés, ta nu lás, moz du lás... Ha nincs vál to zás,
mi ér tel me a lé te zés nek?

Jé zus Krisz tus egy há zá nak – min den fe le ke zet min den ke resz -
tyén tag já nak – is meg kell él nie a vál to zást, ha nem akar le -
épül ni (=el pusz tul ni). Jé zus azért gyûj töt te ma ga kö ré ta nít vá -
nya it, hogy fel ké szít se ôket, majd ki küld je az em be rek kö zé
azért, hogy át ad ják (=hir des sék) mind azt, amit Tô le hal lot tak.
Ami kor ezt el vé gez ték, vissza tér tek Hoz zá. Be szá mol tak min dar -
ról amit tet tek, meg pi hen tek, fel töl te kez tek, re ge ne rá lód tak,
hogy le gyen ere jük új ra el in dul ni. Ez len ne a fel ada tunk ma is.

Kap tunk va la mit? Át él tünk va la mit az Ima hé ten? Az nem
azért tör tént, hogy meg elé ge det ten hát ra dôlj, ha nem azért,
hogy le gyen mit to vább ad ni. Mi volt az ér tel me en nek a há rom
nap nak? Fo gal maz za meg min den ki rö vi den sa ját ma gá nak,
hogy mit ka pott, mit élt át az egy ség ben! Ha ez si ke rült, ak kor
jö het a kö vet ke zô lé pés: ad ja to vább! Csa lád ban, ba rá tok kö -
zött, mun ka he lyen – vagy akár ol va sói le vél ben...

Raj tunk mú lik, hogy lát ják-e az élet je lét raj tunk, gyü le ke ze te -
ink ben, te le pü lé sün kön. Az Ima hét ide je el múlt. Meg erô sí tett
ben nün ket Is ten Szent lel ke, hogy el in dul junk? Na gyon sze ret -
ném, ha nem csak ar ról be szél het nénk eb ben az év ben, hogy
ho gyan erô sí tet te meg a ka na dai ke resz tyé nek nek, hogy a vi lág
együtt vit te Is ten szí ne elé ké ré se i ket, ha nem ar ról is, ho gyan
erô sí tet te meg a nyár egy há zi a kat az, amit át él het tek együtt. Ho -
gyan hall gat ta meg a Min den ség Ura imád sá gu kat, és ho gyan
erô sí tet te meg ôket hi tük ben és sze re te tük ben.

SEL MEC ZI LA JOS PÉ TER I EVAN GÉ LI KUS LEL KÉSZ

isz ta lé leg ze tû, föl nyí ló,
ôsz in te te kin te tû, sze re tet tel -
jes új évet kí vá nok. A nagy

Pá pánk, a 90-es évek ele jén azt ír ta,
hogy a hí vô em ber fel ada ta, hogy
táv la ta in kat ki tá gít suk ... a mennyei
Atya aka ra ta és mér té ke sze rint.
A mennyei Atya mér té ke a mi énk!
De csak ak kor, ha hû sé ge sek
le szünk a sze re tet hez. Ha öten,
öt ve nen vagy öt szá zan test vé ri kö -
zös ség ben va gyunk, ak kor egy ház -
köz sé günk va ló ban „Atyai”, be fog -
adó ház zá vál hat. A kö zel múlt ban
en nek le het tünk nem csak részt ve -
vôi, ha nem egy szer re be fog adói is.
A SZE RE TET, amely meg nyil vá nult
azo kon a szent es té ken, ami kor lel -
ki pász tor test vé re im mel át érez het -
tük en nek az atyai kö zös ség nek a
me le gét, sze re tet tel jes be fo ga dá sát,
a mennyei Atya aka ra ta és mér té ke
lett hi tünk és cse le ke de te ink kö zép -
pont já vá.

Ál lan dó an ku tat juk: kö zös sé günk
táv la tai szû kül nek vagy tá gul nak az
idén? Egy csöpp két ség sem le het,
hogy a meg erô sö dô Re mény hang -
ján aka runk ki ál ta ni. Nem va gyunk
töb bé el té vedt út ke re sôk, mert tud -
juk, hogy Jé zus ta ní tá sa a mi utunk.
Fü lünk nem csak a vi lág za já hoz
szo kott hoz zá, ha nem a te rem tô Is -
ten csend jé hez is. A Pá pa ar ra hív
ben nün ket, hogy Pál apos tol nak, a
ga la tai egy ház hoz írt le ve lé re fi -
gyel jünk: „Mi vel fi ai va gyunk Is ten -
nek, a Fia Lel két árasz tot ta szí vünk be,
és ô ki ált ja ben nünk: Ab ba! Atyánk!”
Az új év ben ez a bi zo nyos ság lesz a
mennyei Atya mér té ke ben nünk.
Együtt, bát ran és ma ga biz to san ki -
ál ta ni az Atya fe lé, föl fe dez ni, be fo -
gad ni ôt, aki „föl kel ti nap ját jók ra és
go no szok ra, esôt ad iga zak nak és bû nö -
sök nek”, aki a meg té rô té koz ló fi ú ról

mond ja: „ha lott volt, de élet re kelt”, az
ott hon ma ra dott hoz pe dig így szól:
„min de nem a ti éd”. Is ten meg en ge di,
hogy szét fo szol jék ami szûk keb lû
vagy rész le ges, és erô sí ti ben nünk,
ami egye te mes és egy sé ges.

„Atyám! Le gye nek mind nyá jan
egyek!” – imád ko zott Jé zus a ta nít -
vá nya i ért az Utol só va cso rán. Test -
vér há bo rúk, frak ci ók, el kü lö nü lé -
sek, mo soly szü ne tek. Ezek min den -
ki szá má ra is me rôs élet hely ze tek.
A szí vünk sza kad meg, ha lá tunk,
vagy ta núi va gyunk egyik nek-má -
sik nak. Ho gyan le het a fa lak kal el -
re kesz tett me den cék ben kü lön-kü -
lön úsz ká ló ha la kat új ra eggyé ten -
ni, ha re mény te len nek tû nik a fa lak
el bon tá sa? Így hang zik a ré gi kér -
dés. És a ke resz tény vá lasz meg le pô
 mó don egy sze rû: ad dig kell emel ni
a víz szint jét, amíg el tûn nek a fa lak!
Per sze a ke gye lem vi zé rôl van itt
szó, az Élet for rá sá ról, amit az ama
és az ál do za tos sze re tet táp lál. A ke -

resz té nyek kö zöt ti fe le ke ze ti me g-
osz tott ság fáj dít ja az Úr Jé zus szí vét
szá za dok óta. Ezért volt rend kí vül
nagy do log, hogy az öku me ni kus
ima he tet – a Ke resz tény Egy ség he -
tét – te le pü lé sün kön mély sze re tet,
ba rát ság és test vé ri ség jel le mez te,
ahol együtt a re for má tus és evan gé -
li kus test vé rek kel ta nú sá got te het -
tünk az egy ség rôl. Év szá za dos el -
len ér zé se ket, elô íté le te ket ma gunk
mö gött hagy va, szük sé günk van ar -
ra, hogy a szí vün ket meg nyis suk Jé -
zus lel kü le té re, amely nem más,
mint a na gyobb sze re tet! A pá pák, a
szent re for má to rok is mé tel ten fel -
hív ták a fi gyel met ar ra, hogy a mai
hi tet len tár sa da lom ban az evan gé li -
um ak kor hang zik fel hi te le sen, ha
kö zös (és mi nél kö zö sebb) ta nú ság -
té tel áll mö göt te. A szét hú zás ég be -
ki ál tó el len ta nú ság, akár a fe le ke ze -
tek kö zött, akár egy egy ház köz sé -
gen be lül, de még egy ke resz tény
csa lád ban is. A fe le ke ze tek kö zött
min den kü lönb ség el len ére már le -
het kö zös a ta nú ság té tel, kö zös a
sze re tet szol gá lat és kö zös az ima.
Ez utób bi ról mond ta az egyik bí bo -
ros, hogy „az egy ség kü szö bén csak
tér den áll va jut ha tunk át”!

Drá ga Jó test vé re im az Úr ban! Ez
az év le gyen szá munk ra az egy más -
ra ta lá lás éve, a ke gye lem éve, az
asz tal kö zös ség éve, amely ké pes a
meg bo csá tás ra, az új ra kez dés re, az
egy ség re, amely ké pes sé tesz ben -
nün ket nap ról-nap ra elô rébb jut ni.
Eh hez ké rem és adom Is ten ál dá sát!
Meg áld alak Ben ne te ket Atya, Fiú,
Szent lé lek ne vé ben!

Sze re tet tel és ôsz in te ba rát ság gal
Is ten szol gá ja:

AND RÁS ATYA

ÁLDÁSOS ÚJESZTENDÔT MINDNYÁJATOKNAK!

Ja nu ár hó nap ja nem csak azért fon tos, mert az év ele jén

sok hi va ta li te en dô vár ar ra, hogy el ké szít sük a lel tárt, ha -

nem azért is, mert ilyen kor a ke resz tyén fe le ke ze tek már

több, mint 100 éve azért ta lál koz nak, hogy együtt imád koz -

za nak. Bár ed di gi szol gá la ta im so rán több al ka lom mal volt

már ré szem meg ta pasz tal ni a ke resz tyén kö zös ség ál dá -

sa it, az idei még is tar to ga tott új don sá go kat. Nyár egy há zán

most el ôször le het tem együtt a ka to li kus és re for má tus pap

és lel ki pász tor test vé rek kel, va la mint a gyü le ke ze tek tag-

ja i val ilyen, „hi va ta los” for má ban – és na gyon jó ér zés volt

itt is meg él ni az egy ség örö mét.
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Újév: ...mennyei Atyánk, szeretô
Istenünk akarata és mértéke szerint!

IMAHÉT UTÁN...

M

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

T



Tûz. Ba rát és el len ség. Kell hoz zá
ég he tô anyag, ele gen dô oxi gén, és

gyul la dá si hô mér sék let egy he lyen és
idô ben. Így ta nul tuk fi zi ká ból. A tûz -
meg elô zés lé nye ge va la me lyik vagy több
ele mi fel té tel ki zá rá sa.
• Az egyik leggya ko ribb tû zo ko zó a hi -

bás vil la mos há ló zat. Zár la tot leg több -
ször a meg hi bá so dott ké szü lé kek, ki la -
zult kon nek to rok és kap cso lók okoz -
nak, de elô for dul hat rág csá ló okoz ta
zár lat is. Vil la mos ké szü lé ke ink rend -
el len es mû kö dé se (akár idô sza ko san
is) hi bá ra utal. Ko mo lyan kell ven ni és
szak sze rû en ja vít tat ni az esz kö zö ket.
Sé rült szi ge te lé sû ve ze té kek, tö rött há -
ló za ti csat la ko zók bal ese tet is okoz hat -
nak. La ká sun kat el hagy va áram ta la ní -
ta ni kell, ki vé ve az üzem sze rû en mû -
kö dô vil la mos be ren de zé se ket. Tü zet a
fel ügye let nél kü li hô ter me lô be ren de -
zé sek okoz hat nak (pl. va sa ló). A pasz-
szív üzem mó dú ké szü lé kek ki ik ta tá sa
(töl tôk, szá mí tó gép, te le ví zió, stb.) a
vil lany szám lánk ra is ked ve zô en hat.
Fi gyel jünk a ka rá cso nyi égô so rok ra is,
amik jel lem zô en fô bal eset- és tû zo ko -
zók le het nek. Csak szab vá nyos, biz -
ton sá gos esz kö zö ket hasz nál junk.

• Nyílt láng: a tü ze lô-, fû tô be ren de zé -
sek, gáz ké szü lé kek meg hi bá so dá sa,
nem ren del te téssze rû hasz ná la ta
okoz hat tü zet, saj nos nem rit kán tra -
gé di át is (szén-mo no xid mér ge zés). Ja -
ví tást eze ken az esz kö zö kön csak
szak em ber rel vé gez tes sünk, és te gyük
le he tô vé az elô írt ha tó sá gi fe lül vizs gá -
la tok el vég zé sét (ké mény-gáz ké szü lék
fe lül vizs gá la tok)! Ka rá csony idô sza -
ká ban az égô gyer tyák, csil lag szó rók
okoz hat nak tü zet. Fel ügye let nél kül
hagy ni eze ket ti los! Kö rül te kin tô en
kell al kal maz ni ôket, hogy ne je lent se -
nek a kör nye ze tük re gyúj tó for rást,
kis gyer me kek re bal eset ve szélyt.

• Gond az ég he tô anya gok tá ro lá sa is;
hí gí tók, mo só ben zin szin te min den
ház tar tás ban elô for dul nak. A hi va ta -
los tá ro lá si elô írá so kat na gyon ne héz
ott hon ki vi te lez ni, ezért csak a leg -
szük sé ge sebb mennyi sé ge ket tá rol juk
ezek bôl. Tûz vesz élyes fo lya dé ko kat
nem ég he tô anya gú fém szek rény ben
kell tá rol ni, sza bá lyos vagy gyá ri tá ro -
ló edé nyek ben. Az edé nye ket ti los te li -
töl te ni. Nem csak tü zet okoz hat, de
sok bal eset for rá sa volt már az üdí tôs
fla ko nok ba töl tött vesz élyes anyag. Ne
mér jünk / ada gol junk / fejt sünk ilyen
fla ko nok ba mér get, sa vat, per met -
szert, tûz vesz élyes fo lya dé kot!

• Tûz vesz élyes anya gok kö ze lé ben do -
há nyoz ni, nyílt lán got hasz nál ni ti los!
Ugyan így a tü zet okoz ha tó szer szá -
mok hasz ná la tá ra is ügyel ni kell (pl.
he gesz tô be ren de zés, gyors vá gó kéz i-
szer szám).

• Ügyel jünk az ott ho ni bar kács- és
egyéb mun kák biz ton sá gos, kö rül te -
kin tô vég zé sé re.

• A PB gáz pa lac kot hasz ná lat után min -
dig zár juk el!

• Le gyen el ér he tô fel töl tött el sô se gély
fel sze re lé sünk.

Fel so ro lá som nem tel jes kö rû. Kör nye -
zet tu da to san, kö rül te kin tô en fel ké szül ve
so kat te he tünk azért, hogy ott ho nun kat
el ke rül jék a bal ese tek, tûz ese tek.

BIZ TO SÍ TÁ SOK, BIZ TO SÍ TÓK

aj a leg na gyobb elô vi gyá za tos ság el -
len ére is be kö vet kez het. Van nak

koc ká za tok, amik rit kán be kö vet ke zô, je -
len tôs anya gi, ill. va gyo ni kár ral já ró ese -
mé nyek hez ve zet het nek és nem zár ha -
tók ki. Ezen koc ká za tok kö rét a biz to sí tó
díj el le né ben fel vál lal ja. A biz to sí tó a be -
kö vet ke zô kár ese ményt pénz ben kom -

pen zál ja. A köz hi e de lem mel el len tét ben
a ki fi ze tés anya gi for rá sa nem a biz to sí tó
va gyo nát ké pe zi. A biz to sí tá si összeg az
azo nos, vagy ha son ló koc ká zat nak ki tett
em be rek, ún. „ve szély kö zös ség” biz to sí -
tá si dí já ból kép zô dik és azt szi go rú el -
szá mo lás sal tör vé nyi sza bá lyo zás ke re -
té ben, fo lya ma tos ál la mi fel ügye let mel -
lett tart ják nyil ván, utal ják, köny ve lik.
Meg kü lön böz te tünk va gyon- fe le lôs ség-
és élet biz to sí tá so kat.

Biz to sí tá sunk fel té te le it a biz to sí tá si
szer zô dés sza bá lyoz za. Egy biz to sí tás
ak kor jó, ha a szer zô dô igé nye i hez, cél ja -
i hoz iga zo dik, díj ban és tar tam ban kor -
rekt, kö rül te kin tô en le fed min den koc -
ká za tot és a szer zô dô tisz tá ban van a
szer zô dés fel té te le i vel. A kü lön bö zô élet -
hely ze tek hez, cé lok meg va ló sí tá sá hoz
lé tez nek be fek te tés sel és meg ta ka rí tás sal
kom bi nált élet biz to sí tá sok is. Va gyon -
biz to sí tást csak a va gyon ér té ké nek meg -
fe le lô en le het köt ni, azt gaz da go dás
meg fon to lá sá ból több szö röz ni tör vé nyi -
leg til tott. Az élet biz to sí tá sok szá má ban,
össze gé ben nincs kor lá to zás.

„A biz to sí tó nem fi ze tett!…” Tör té ne -
tek tu cat ját le het hal la ni ilyen saj ná la tos
ese tek rôl. A csa ló dá sok hát te ré ben – bár
leg in kább ez a meggyô zô dés – nem min -
dig a biz to sí tó el uta sí tó hoz zá ál lá sa az
ok. Az el uta sí tá sok kö zül né há nyat be -
mu ta tok:
• Az élet biz to sí tást a tar tam le já ra ta

elôtt vissza vá sá rol ják. Bár mi is in do -
kol ja ezt, ilyen kor a szer zô dô tö ri meg
a le kö tött tar ta mot. Ek kor a szer zô dô a
szer zô dés sze rin ti, vissza vá sár lá si táb -
lá zat ban fog lalt összeg re tart hat
igényt, ami – kü lö nö sen a tar tam kez -
de ti éve i ben – jó val ala cso nyabb, mint
a be fek te tett, ill. a tar tam vé gén ese dé -
kes el éré si összeg.

• A va gyon vé de lem és meg elô zés nem
volt meg fe le lô, gon dos. (A biz to sí tó a
szer zô dés ben meg ha tá roz za, mi lyen
szin tû va gyon vé del met kí ván meg.
Ki zár hat ja a té rí tést, ha a vé de lem a
szer zô dés ben fog lalt tól gyen gébb,
vagy gon dat la nul al kal ma zott, eset leg
szán dé kos, meg szer ve zett volt.)

• A szer zô dés nem ter jedt ki ar ra a koc -
ká zat ra, ami foly tán a kár ese mény be -
kö vet ke zett. Ez eset ben a biz to sí tó
men te sül a ki fi ze tés alól.

• A biz to sí tott nem tud iga zo lá sul be -
mu tat ni az ese mény hez fû zô dô do ku -
men tá ci ó kat.

• A biz to sí tá si ese mény a koc ká zat vál la -
lás idô sza ki tar ta mán kí vül esett, a
szer zô dés le járt.

„Már van biz to sí tá som!” – há rít ják el a
biz to sí tás köz ve tí tô ket ez zel az in dok kal.
Amennyi ben mód nyí lik a biz to sí tá so kat
meg vizs gál ni, né hány igen jel lem zô ap -
ró, kel le met len tény re szo kott fény de -
rül ni. Ta nul ság kép pen ezek bôl is be mu -
ta tok né há nyat.
• Az „élet vé gé ig” tar tó szu per nek hitt

élet biz to sí tás tar tam mal bír, és le já ra -
tot kö ve tô en meg szû nik.

• A va gyon biz to sí tás dí ját a va gyon tárgy
ér té kén alul vagy fe lül kal ku lál ták.
(Alul biz to sí tott ér ték nél a biz to sí tó
csak a díj mér té ké hez iga zo dó össze get
té rí ti, ami ez eset ben nem nyújt ele gen -
dô fe de ze tet. Fe lül biz to sí tás/túl biz to sí -
tás ese tén a biz to sí tó csak az új já épí tés,
az ere de ti ál la pot ra vissza ál lí tás mér té -
ké ig té rít. Vagy is a szer zô dô fel es le ge -
sen fi zet ma ga sabb dí jat egy nem lé te -
zô, ma ga sabb ér té kért.)

• A szer zô dô nem, vagy nem jól tud ja,
mi lyen tar tam ban, mi lyen koc ká za tok -
ra és mennyit té rít a biz to sí tó. Kí nos
csa ló dá so kat le het meg elôz ni a szer zô -
dés idôn kén ti át te kin té sé vel.

Össze fog lal va: egy jól meg vá lasz tott
biz to sí tás baj ese tén szol gál tat. Van, amit
nem pó tol hat, de se gít talp ra áll ni, to -
vább gon dol ni a jö vôt. Se gít és esz köz a

kü lön bö zô csa lá di el kép ze lé sek meg va -
ló sí tá sá ban, cé lok el éré sé ben.

Na gyon hasz nos ba rát tá is vál hat. Utas -
biz to sí tá sunk mil li ós ki adá sok tól ment het
meg egy kül föl dön vég zett rend kí vü li (pl.
bal ese ti) mû tét té rí té sé vel. Kül föl di uta -
zás elôtt fel tét le nül kös sük meg!

Csa lá di tra gé dia nem men te sít het pl.
egy több mil li ós hi tel tör lesz té sé tôl, ami a
csa lád anya gi tönk re té te lét is je lent he ti.
Ezt egy jól meg vá lasz tott biz to sí tás sal át
le het hi dal ni. Cél sze rû te hát szám ba
ven ni a min ket leg in kább érin tô koc ká -
za to kat, és azok kal szem be for dul ni. Kö -
rül te kin tô en fel ké szül ni min den baj ra,
es he tô ség re.

FO DOR JÓ ZSEF

MUN KA-TÛZ-KÖR NYE ZET VÉ DEL MI EA.
HID RO TECH NO LÓ GUS

PSZÁF RE GISZT RÁLT KÖZ VE TÍ TÔ

„…tûzre, vízre vigyázzatok!”
Bi zo nyá ra min den ki is me ri a köz té ri strá zsa fi gyel mez te té sét, ami
na pon ta el hang zott a vá ro sok ban lám pa ol tás kor. A baj alat to mos,
és gyak ran ész re vét le nül, hir te len ko pog tat be há zunk ba. A leg na -
gyobb elô vi gyá za tos ság el len ére is meg je len het, de kel lô oda fi -
gye lés sel az ese tek zö mé ben meg elôz het jük. A biz ton sá gi sza bá -
lyok sab lo nos szá raz tud ni va ló it bi zony gya kor ta csak fe lü le te sen
szem lél get jük. Pe dig ér de mes azok ra idôt sza kí ta ni, hogy mi nél
in kább tu da to sul ja nak ben nünk az éle tün ket és ér té ke in ket vé dô
in tel mek. Ezek bôl sze ret nék fe li déz ni né há nyat.
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SZEMENSZEDETT BÖLCSESSÉGEK

NYÁREGYHÁZI ESEMÉNYNAPTÁR – 2014
A

B

EZ + AZ EZ + AZ

Ünnepség/rendezvény idôpontja Megnevezés Helyszín Szervezô
Március 3-tól Evangelizációs hét Gyülekezeti ház Református Egyházközség
Március 8. szombat Nônap Mûvelôdési Ház Önkormányzat
Március 8. szombat 19:00 Jótékonysági Bál Általános Iskola aulája Református Egyházközség
Március 15. szombat 16:00 Az 1848/49-es forradalom és Általános Iskola aulája Önkormányzat

szabadságharc nemzeti ünnepe
Április 11. péntek A magyar költészet napja Községi Könyvtár Önkormányzat
Április 18. péntek 15:00 Keresztút 14 helyszínen Római Katolikus Plébánia
Május 24. szombat Hôsök napja Hôsök szobránál Önkormányzat
Június 7. szombat Trianoni megemlékezés Mûvelôdési Ház Önkormányzat
Június 28. szombat 15:00 Pótharaszti szabadtéri Pótharaszti Romtemplom Református Egyházközség

Istentisztelet
Június 30-tól Katolikus napközis tábor Katolikus templom udvara Római Katolikus Plébánia
Július 6. vasárnap 11:00 Jézus Szíve Templombúcsú Katolikus templom Római Katolikus Plébánia
Július 7-tôl Református napközis tábor Gyülekezeti ház Református Egyházközség
Július 14-tôl Balatoni bringás tábor Balaton Református Egyházközség
Július 28-tól Református vízitúra Tiszabecs-Tokaj Református Egyházközség
Szeptember 5-6-7. P-V IV. Nyáregyháza Fesztivál Polgármesteri Hivatal udvara Önkormányzat
Szeptember 14. vasárnap 10:30 Kegytemplomi Búcsú Károlyitelep, Fájdalmas Római Katolikus Plébánia

Szûzanya Kegytemplom
Szeptember 20. szombat Szüreti Felvonulás és Bál Mûvelôdési Ház Önkormányzat és civil 

közös szervezés
Szeptember 27. szombat Kistérségi Találkozó Általános Iskola aulája Hagyományôrzô Szeretetcsoport
Október 4. szombat Idôsek világnapja Mûvelôdési Ház Önkormányzat
Október 6. hétfô Az aradi vértanúk emléknapja Iskola – Hôsök tere Önkormányzat

(fáklyás felvonulás)
Október 23. csütörtök Az 1956-os forradalom és Általános Iskola aulája Önkormányzat

szabadságharc nemzeti ünnepe
November 15. szombat Jótékonysági Bál Általános Iskola aulája Református Egyházközség
December 1-12. Mikulás ország Polgármesteri Hivatal udvara Önkormányzat
December 13. szombat Falukarácsonyi ünnepség Általános Iskola és környezete Önkormányzat
December 31. szerda Szilveszteri Bál Általános Iskola aulája Hagyományôrzô Szeretetcsoport
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RECEPTTÁR

HOZ ZÁ VA LÓK
• 60 dkg ser tés comb
• 10 dkg gom ba
• 1-1 szál sár ga- és fe hér ré pa
• 5 dkg zel ler
• 2 db zsem le
• 1 egész to jás
• 1 to jás sár gá ja
• 1 dl pa ra di csom lé
• 3 dl fe hér bor
• 1-2 evô ka nál li ba zsír
• 1 cso kor pet re zse lyem zöld
• ôrölt szeg fû bors
• ôrölt fe hér bors 
• só

BO ROS PE CSE NYE

RÓZSAFÁNK

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A húst 4 nagy sze let re vág juk, ala po san ki -

klop fol juk, sóz zuk, bor soz zuk, fél re tesszük,
hadd pi hen jen ki csit.

2. A gom bát fel sze le tel jük, a meg tisz tí tott
zöld sé ge ket fel koc káz zuk, a pet re zse lyem
zöld jét fe lap rít juk. A zsem lé ket be áz tat juk
né mi bor ba, majd la zán ki nyom kod va egy
ke ve rô tál ba he lyez zük.

3. A li ba zsí ron meg pi rít juk a gom bát, a zöld sé -
ge ket eny hén sós víz ben meg pá rol juk,
mind ket tôt hoz zá ad juk a ke ve rô tál ban lé vô
zsem lék hez, meg szór juk a pet re zse lyem
zöld jé vel, be le üt jük a to jást, íz lés sze rin be -
fû sze rez zük, kéz zel ala po san össze dol goz -
zuk, majd az egé szet le da rál juk.

4. Elô vesszük hús sze le te ket, egy for mán el -
oszt juk raj tuk töl te lé ket, fel te ker jük ôket,
hús tû vel rög zít jük.

5. Egy mé re tes ser pe nyô ben a ma ra dék li ba -
zsí ron ál lan dó an for gat va pi ros ra süt jük.
Alá önt jük a pa ra di csom le vet és a bort,
kész re pá rol juk.

6. Az el ké szült húst fel sze le tel jük, pá rolt zöld -
sé gek kel tá lal juk.

HOZ ZÁ VA LÓK
• 40 dkg fi nom liszt 

(a fe le ré tes liszt 
is le het)

• 8 dkg vaj vagy 
sü tô mar ga rin

• 2 csa pott evô ka nál 
kris tály cu kor

• csi pet nyi só
• 0,5 dl rum
• 1 dl tej föl
• 5 to jás sár gá ja
a nyúj tás hoz:
• egy ke vés fi nom liszt
a sü tés hez:
• bô olaj
a te te jé re:
• 2-3 evô ka nál va ní li ás

por cu kor
a tá la lás hoz:
• 0,3 dl rum
• 30 dkg sár ga ba rack íz

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A lisz tet a vaj jal el mor zsol juk, majd a töb -

bi hoz zá va ló val ru gal mas tész tá vá gyúr juk.
Le ta kar va, hût ôszek rény ben leg alább 1
órán át pi hen tet jük.

2. A kb. 2 mil li mé ter vas tag sá gú ra ki nyúj tott
tész tát 3 kü lön bö zô nagy sá gú ke rek (vagy
cak kos) for má val ki szúr juk. A leg na gyobb
tész ta ko ron gok szé lét (a cak ko sa kat nem
kell) hat szor, a köz epe set öt ször, a leg ki -
seb bet pe dig négy szer be vág juk, mert sü -
tés nél csak így nyíl nak majd szét.

3. A leg na gyobb la pot kéz be vesszük, kö ze -
pét to jás fe hér jé vel meg ken jük és a köz e-
pes la pot be le nyom juk. Utób bit is meg -
ken jük a to jás fe hér jé vel, hogy egy kis
tész ta ko ron got is rá ra gaszt has sunk.

4. A me ga dott mennyi ség bôl kb. 16 ró zsa -
fán kot il leszt he tünk így össze – a mennyi -
ség a ki szú rók nagy sá gá tól függ –, me lye -
ket köz epe sen for ró, bô olaj ban kb. 4 perc
alatt meg sü tünk. Szal vé tá ra szed ve le csö -
pög tet jük, va ní li ás por cu kor ral meg szór juk
és rum mal íze sí tett ba rack íz zel kí nál juk.

do hány zás ról va ló le szo kás ha tal mas nye re sé get je lent
az egyé nek nek, csa lá dok nak és az egész tár sa da lom nak
egya ránt. Aki nek si ke rül le ten nie a ci ga ret tát, már rö vid

idô után sok kal jobb lesz a kö zér ze te,
a fi zi kai tel je sí tô ké pes sé ge, szebb
lesz a bô re, fo ko za to san csök ken a
do hány zás sal össze füg gô be teg sé gek
koc ká za ta, és per sze na gyon sok
pénzt is meg ta ka rít hat. Az egész ség
je len tôs egyé ni és tár sa dal mi ér ték, a
la kos ság jó egész sé ge a fenn tart ha tó
gaz da sá gi nö ve ke dés fel té te le.

Min de zek fon tos sá gát fel is mer ve a
Kor mány na gyon sok in téz ke dést tett
az el múlt idô szak ban: 2012-tôl ti los a
do hány zás va la mennyi zárt – és több
nyílt – lég te rû kö zös sé gi tér ben,
2013-tól a do hány ter mé kek csak el -
ret ten tô ké pek kel kom bi nált fi gyel -
mez te té sek kel hoz ha tók for ga lom ba.
Emel lett je len tô sen nôtt a ci ga ret ta
ára, és áta la kí tot ták a do hány ke res ke -
del met is: do hány ter mé kek ér té ke sí -
té se ki zá ró lag olyan, más ter mé ke ket
csak kor lá to zot tan áru sí tó szak bol tok -
ban en ged élyez he tô, ame lyek ben
va ló ban csak 18 éven fe lü li ek vá sá-
rol hat nak.

Ezek nek az in téz ke dé sek nek már ki mu tat ha tó ered mé nyei
van nak. Nôk nél és fér fi ak nál egya ránt csök ke nô ten den ci át
mu tat a na pon ta do hány zók ará nya, és több mint 200.000
em ber hagy ta ab ba a do hány zást az el múlt egy év ben. Vál -
to zott a passzív do hány zás mér té ke is: mind a köz te rü le te ken
mind az ott ho nok ban csök kent azok szá ma, akik má sok
do hány füst jé nek van nak ki té ve. Az ered mé nye ket be mu ta tó
ku ta tás ada ta i ról bô vebb in for má ci ók az Or szá gos Egész ség fej -
lesz té si In té zet Do hány zás Fó kusz pont hon lap ján ol vas ha tók:
http://www.fo kusz pont.do hany zas vissza szo ri ta sa.hu/hu/
con tent/ak tu a li ta sok

Az ered mé nyek a nem do hány zók vé del mé rôl szó ló tör vény be -
tar tá sa te kin te té ben is biz ta tó ak. Az el múlt he tek ben a Vi lág -
nap al kal má ból a Nép egész ség ügyi In té ze tek mun ka tár sai
ál tal vég zett ak ci ó el le nôr zé sek ta pasz ta la tai sze rint az

el le nôr zött egy sé gek ben (pl. egész -
ség ügyi in téz mé nyek ben, ok ta tás-
ne ve lé si in téz mé nyek ben, ven dég lá tó-
és ke res ke del mi egy sé gek ben stb.) a
nem do hány zók vé del mé rôl szó ló
1999. évi XLII. tör vény ben fog lal -
tak be tar tás ra ke rül nek.

A do hány zás szen ved ély be teg ség,
ame lyet sok eset ben nem könnyû ab -
ba hagy ni, ezért ki emelt fi gyel met kap
a le szo kás tá mo ga tá sa is. Az Or szá gos
Do hány zás Le szo kás Tá mo ga tá si
Mód szer ta ni Köz pont ban kép zett
szak em be rek se gí te nek a le szok ni vá -
gyók nak. A 06 80 44 20 44-es in -
gye ne sen hív ha tó te le fon szá mon
üze net rög zí tô vár ja a le szok ni vá -
gyó do há nyo sok te le fon ja it, ahol
ne vük és te le fon szá muk meg adá sát
kö ve tô en né hány na pon be lül vissza -
hí vást kap nak. A hat al kal mas te le fo -
nos ta ná csa dás után fé lé ves és éves
után kö ve tést is vé gez nek, az az meg -
ke re sik azo kat, akik részt vet tek a pro-
g ram ban, és meg kér de zik, ho gyan áll -
nak a le szo kás sal.

A tü dô gon do zó há ló zat szak or vo sai szin tén se gí te nek a le szo -
kás ban. Há zi or vo si be u ta ló val, elô re egyez te tett idô pont ban
fo gad ják a do há nyo so kat, és egyén re sza bott ta ná csa dás ke re -
té ben ajánl ják fel a le szo kás tá mo ga tás kü lön bö zô mód ja it.

A le szo kás ban se gít sé get nyúj tó or szá gos tü dô gon -
do zó há ló zat ré sze ként a mo no ri-nagy ká tai tér ség ben a
kö vet ke zô tü dô gon do zók hoz le het for dul ni:

Mo nor, Kos suth L. u. 101. 06 (29) 412-170

Nagy ká ta, Sü tô u. 1. 06 (29) 440-114

CÍM TELEFON

Mint min den év ben, 2013-ban is no vem ber

har ma dik csü tör tö kén ün ne pel tük a „Ne

gyújts rá!” Vi lág na pot. Ki vá ló al ka lom ez ar -

ra, hogy aki már fel ha gyott a do hány zás

ká ros szo ká sá val, az va ló ban ün ne pel jen,

aki nek pe dig még nem si ke rült, el gon dol -

kod jon a nem do hány zó élet for ma elô nye in.
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DIÓFA GYÓGYSZERTÁR
2723 Nyáregyháza, Diófasor út 11. 

Telefon: 06-29/490-003 Facebook-on és IWIW-en is 
jelen vagyunk!

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!

99 Ft
kedvezmény 

50%
399 Ft
kedvezmény 

50%

199 Ft
kedvezmény 

50%

1799 Ft
kedvezmény 

20%
2799 Ft
kedvezmény 

20%

Libero 
comfort fit 

több 
méretben

Libero 
up & go 

több 
méretben

999 Ft
kedvezmény 

20%

999 Ft
kedvezmény 

20%

899 Ft
kedvezmény 

20%

1140 Ft
kedvezmény 

20%1140 Ft
kedvezmény 

20%

1140 Ft
kedvezmény 

20%

Az akció idôtartama: 2014.02.01–2014.03.31-ig

Mindenkit szeretettel várunk!


