


z Er zsé bet prog ram ke re te in be -
lül, is ko lánk di ák jai 2016
au gusz tu sá ban egy fan tasz ti -

kus he tet töl töt tek el együtt. A tá bor
hely szí ne Fo nyód li get volt, köz vet le nül
a Ba la ton part ján. A gyer mek tá bor te rü -
le tén egy tu ris ta szál ló ban és több fa ház -
ban biz to sí tot ták a ven dé gek el he lye zé -
sét. Nap ja ik sû rû ek vol tak, hi szen jobb -
nál-jobb és ér de ke sebb prog ra mo kon
ve het tek részt. Né há nyat meg em lít ve:
lo vag lás, stran do lás, íjá szat, éj sza kai ve -
tél ke dô, sport fog lal ko zás, stb. Min de ze -
ken fe lül es tén ként „éj sza ká ba nyú ló”
bu lik ban tom bol hat ták ki ma guk ból az
egész éves fá ra dal ma kat.

„Szu per volt, hi szen a nyá ri szü net -
ben is is együtt le het tem ba rá ta im mal!” 

(Ko vács La u ra)

„Leg job ban a stran do lást él vez tem, 
na gyon ki rály volt!” 

(Mu rár Már ton)

„Nagy sze rû prog ra mok, jó tár sas ág,
sok ne ve tés! Jö vô re ve le tek, ugya nott!” 

(Ba já ri Bri git ta)

„Sok volt a he lyes fiú!”:) 
(Bencs Ta ma ra)

„Na gyon jól érez tem ma gam, mert 
új em be re ket is mer het tem meg!” 

(Riz ma yer Lea)

Sze ret nénk, ha a jö vô ben 
mi nél több gyer mek él ne ez zel 
a fer ge te ges le he tô ség gel!

Vár juk je lent ke zé se tek a kö vet ke zô
fé lév ben, ja nu ár ban.

Ol vas sá tok el di ák tár sa i tok és ta ná ra i tok 
vé le mé nyét a tá bo ri él mé nye ik rôl!

Gyer tek, s érez zé tek jól ma ga to kat!
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„Nyáry” gyerekek 
a Balaton parton!

KÖZÖSSÉGI ÉLET

A
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NYÁREGYHÁZA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
FONTOSABB, LAKOSSÁGOT ÉRINTÔ DÖNTÉSEI

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2016. au gusz tus 30.

A Kép vi se lô-tes tü let

• el fo gad ta az „Út fel újí tá sok Nyár egy há -
zán” tár gyú köz be szer zé si el já rás hoz
kap cso ló dó do ku men tá ci ót, va la mint
aján la ti fel hí vást.

2016. szep tem ber 27.

A Kép vi se lô-tes tü let

• meg hall gat ta és el fo gad ta a há zi or vos,
a gyer mek or vos, a fog or vos és a vé dô -
nô Nyár egy há za egész ség ügyi hely ze té -
re vo nat ko zó be szá mo ló ját.

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

• csat la ko zott a hát rá nyos szo ci ál is hely -
ze tû fel sô ok ta tá si hall ga tók, il le tô leg
fel sô ok ta tá si ta nul má nyo kat kez dô fi a -
ta lok tá mo ga tá sá ra lét re ho zott Bur sa
Hun ga ri ca Fel sô ok ta tá si Ön kor mány -
za ti Ösz tön díj rend szer 2017. évi pá-
 lyá za ti for du ló já hoz.

• dön tött az „Út fel újí tá sok Nyár egy há -
zán” tár gyú köz be szer zé si el já rás ered -
mé nyé rôl, ki vá lasz tot ta a Má tyás ki rály

IGAZGATÁSI SZÜNET DECEMBERBEN
Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy az ünnepekre való tekintettel – az elôzô 

évek gyakorlatának megfelelôen – a Polgármesteri Hivatalban
2016. december 23-a és 31-e között igazgatási szünetet tartunk.

Ezen idôszakban a halaszthatatlan intézkedést igénylô ügyekben (halálozás, balesetveszély) 
a 690-182-es telefonszámon lehet üzenetet hagyni. Ezt naponta ellenôrizzük, 

és ennek alapján a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Az ünnepek utáni elsô munkanap a szokásos munkarendben: 2017. január 2. hétfô

KISBUSZ JÁRAT ALSÓ-NYÁREGYHÁZÁRA
2016. decemberétôl felsônyáregyházi lakosainknak minden szerdai napon ingyenesen

lehetôséget biztosítunk arra, hogy Alsó-Nyáregyházára könnyebben eljussanak.

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

buszforduló útvonalon és a Polgármesteri Hivatal elé érkezik kb. 10.15-re.
Innen tovább indulva a Diófasor úton is lehetôséget biztosítunk a felszállásra azoknak, 

akik onnan a faluközpontba szeretnének eljutni.

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

és a Szé che nyi út fe lú jí tá si mun ká i nak
ki vi te le zô jét.

• dön tött ar ról, hogy a ne he zeb ben köz -
le ke dô fel sô nyá regy há zi la ko sok nak az
ön kor mány zat tu laj do nát ké pe zô kis -
busszal se gít sé get nyújt Al só-Nyár egy -
há zá ra va ló el ju tá sá hoz ügye ik in té zé -
se, or vos fel ke re sé se, pos tá hoz va ló
könnyebb hoz zá fé rés, stb. ér de ké ben.
A szol gál ta tást min den hét szer dai
nap ján le het igény be ven ni.

• dön tött 50 fm. jár da meg épí té sé hez
szük sé ges anyag biz to sí tá sá ról a meg -
épí tést vál la ló la ko sok ré szé re.

2016. október 25.

A Kép vi se lô-tes tü let

• tu do má sul vet te, ill. el fo gad ta a Nyáry
Pál Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
sze tok ta tá si In téz mény, va la mint a
Nyár egy há zi Nap su gár Óvo da be szá -
mo ló ját a 2016/2017. tan év ill. ne ve -
lé si év in dí tá sá ról.

• a Nyár egy há zi Re for má tus Egy ház köz ség
te rem hasz ná la ti ké rel mét el fo gad ta és
hoz zá já rult, hogy a Nyáry Pál Ál ta lá nos Is -
ko la au lá ját 2016. no vem ber 12-én jó té -
kony sá gi bál ren de zé sé re igény be ve gye.

• el fo gad ta a Nyá ri Ke resz tyény If jú sá gi
Ala pít vány te rem hasz ná la ti ké rel mét,
és a Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si Há zat
film klub szer ve zé sé hez 2016. no vem -
ber 12-én in gye ne sen ren del ke zés re
bo csá tot ta.

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

FEL HÍV JUK A LA KOS SÁG FI GYEL MÉT,
hogy

2016. de cem ber 6-tól 
de cem ber 9-ig

TÜ DÔ SZÛ RÉST 
TAR TUNK!

A vizs gá lat ide je na pon ta:

dec. 6. kedd: 7.30–17.20
dec. 7. szer da: 7.30–17.20
dec. 8. csü tör tök: 7.30–17.20
dec. 9. pén tek: 7.30–17.20

A tü dô szû rés he lye:

Idô sek Nap kö zi Ott ho na
Nyár egy há za, Ady End re út 1/A

A TÜ DÔ SZÛ RÉS A FEL NÔTT LA KOS SÁG 
SZÁ MÁ RA AJÁN LOTT VIZS GÁ LAT!

A szû rô vizs gá lat 40 év fel et ti la ko sok nak
éven te egy al ka lom mal to vább ra is in gye -
nes. 40 éves kor alatt, il let ve mun ka he lyi al -
kal mas sá gi vizs gá lat hoz a vizs gá lat dí ja
1700 Ft, mely az OEP ál tal or szá go san el -
ren delt összeg. A be fi ze tés a szû rô ál lo má -
son kap ha tó csek ken tör té nik. A 14-18 év
kö zöt ti gyer me kek szû ré se in gye nes, de be -
u ta ló, és szü lôi be le egye zô nyi lat ko zat szük -
sé ges. A tör vény ál tal kö te le zet tek, il let ve a
18 év nél idô sebb ta nu lók nál, akik nek az ok -
ta tá si tör vény ezt elô ír ja, a vizs gá lat ter mé -
sze te sen in gye nes.

Pa nasz nél kül is le het be teg.
A vizs gá lat al kal mas a TBC il let ve 

sok más tüdôbe teg ség idôben 
tör ténô fel is me ré sé re!

Kér jük, a vizs gá lat ra hoz za ma gá val 
sze mé lyi iga zol vá nyát, TB kár tyá ját, il let ve 
ha van, az elôzô évi tüdôszûrô iga zo lást!



A Nyár egy há zi Ha gyo mány -
ôr zô Sze re tet cso port tán cos
elô adá sát kö ve tô en Mé szá ros
Sán dor pol gár mes ter kép vi se -
lô-tes tü le ti di csé re tet adott át a
köz sé gi ren dez vé nyek meg va -
ló sí tá sa so rán vég zett ön kén tes
köz re mû kö dé se el is me ré se ként
Ri már Vil mos né nak, a Nyár -
egy há za Fesz ti vá lo kon a mo to -
ros ta lál ko zók szín vo na las meg -
va ló sí tá sá ért Mi lo szer ni Lász -
ló né nak, az ön kor mány za ti
ren dez vé nye ken vég zett ön zet -
len köz re mû kö dé sé ért Ke me -
nár Lász ló nak, va la mint az in -
for ma ti kai rend szer fej lesz té sek
meg va ló sí tá sa so rán vég zett
ma gas szín vo na lú mun ká ja el is -
me ré se ként Eg re si Pé ter nek.
Gra tu lá lunk a dí ja zot tak nak, és
kö szön jük se gí tô köz re mû kö -
dé sü ket!

A Kép vi se lô-tes tü let „Nyár -
egy há zá ért” Em lékp la ket tet ado má nyo zott egy olyan Pe da gó -
gus nak, aki a Köz sé gi Ta nács ösz tön dí ja sa ként el vég zett ta -
nul má nya it kö ve tô en kö zel 37 évig szol gál ta köz sé gün ket.
Gyer me kek irán ti sze re te te, hi va tá sá nak és kol lé gá i nak tisz te -
le te bé kés, ered mé nyes mun ká ban tel je se dett ki, me lyet alá -
zat tal vég zett. Vesz teg Ist ván né Ka ti né ni  – egy ko ri óvo da -
ve ze tônk – épp a szü le tés nap ján ve het te át e ki tün te tô cí met.
Is ten él tes se ôt so ká ig!

Ün ne pi mû so run kat a Nyáry Pál Nyug dí jas Klub meg em -
lé ke zé sé vel zár tuk.

Tisz te let azon is mert és név te len hô sök elôtt, kik éle tük
árán har col tak e ha zá ért!

eg telt a mû ve lô dé si ház az 1956-os for ra da lom és
sza bad ság harc hô sei és esz me i sé ge elôtt tisz tel gô ok -
tó ber 23-i meg em lé ke zés kor, mely nem ze ti imád -

sá gunk, a Ma gyar Him nusz kö zös el ének lé sé vel kez dô dött.

Az ál ta lá nos is ko la nö ven dé ke i nek meg ha tó mû so ra után
Po gá csás Ti bor or szág gyû lé si kép vi se lô, a Bel ügy mi nisz té -
ri um Ön kor mány za ti Ál -
lam tit ká ra mon dott ün ne -
pi be szé det. Ki emel te:
„1956 vi lág tör té nel mi ese -
mény volt: a rend szer vál toz -
ta tás óta el telt ne gyed szá zad
kel lô táv la tot nyújt ah hoz,
hogy ”56 hô sei az ôket meg -
il le tô, mél tó hely re ke rül je -
nek a nem ze ti em lé ke zet ben,
és 60 év vel a sza bad ság harc
után vég re vissza ad juk a for -
ra da lom di csô sé gét azok nak,
aki ket meg il let: a hét köz na -
pok hô se i nek.”

mun ká la tok el vég zé sé re össze sen
30 mil lió fo rint ál la mi tá mo ga tást
nyer tünk a Bel ügy mi nisz té ri um ál -

tal 2015-ben és az idei év ben ki írt pá lyá -
za to kon, me lye ken ki zá ró lag meg lé vô
asz falt bur ko lat tal el lá tott rossz mi nô sé gû
utak fel újí tá sá ra le he tett pá lyáz ni, föl dút
asz fal to zá sá ra nem. Elônyt je len tett, ha
az adott út kö zös sé gi (busz)köz le ke dés
ál tal érin tett.

A Má tyás ki rály út men tén lé vô cég cso -
port tal si ke rült meg ál la pod nunk ab ban,
hogy az út ki szé le sí té sé hez 4,5 mil lió fo -
rint tal hoz zá já rul nak, így az út sza kasz 5,7
mé te res szé les ség ben ké szül he tett el.

Biz to sí tot tuk a csa pa dék víz meg fe le lô el -
ve ze té sét, va la mint pad ka ren de zés,
árok-ki a la kí tás is tör tént, busz vá ró pe ro -
nok épül tek.

Mé szá ros Sán dor pol gár mes ter be szé -
dé ben el mond ta: „Bár az ön kor mány zat

el tö kélt ab ban, hogy ér dem ben ja vít sa az

összes rossz mi nô sé gû út áll apo tát, lát ni

kell, hogy ha son ló nagy ság ren dû be ru há -

zá so kat ál la mi vagy Eu ró pai Uni ós tá mo -

ga tás nél kül nem ké pes fi nan szí roz ni.”

Meg kö szön te a Bel ügy mi nisz té ri um, va la -
mint a Qu a li roll Kft. anya gi tá mo ga tá sát,
ki emel te, hogy „há rom, egy irány ba ten -

ni aka ró sze rep lô össze fo gá sa kel lett az

el kép ze lé sek meg va ló sí tá sá hoz.”

Az ese mé nyen kö szön tôt mon dott Po -
gá csás Ti bor ál lam tit kár úr, aki a to váb bi -
ak ban is tá mo ga tá sá ról biz to sí tot ta ön -
kor mány za tun kat, hi szen – mint mond ta

– „kö zös cé lunk, hogy olyan bô vü lô, fej -

lô dô te le pü lé sek al kos sák a tér sé get,

me lyek la kói ott hon ér zik ma gu kat, és

sze ret nek a sa ját köz sé gük ben, sa ját kö -

zös sé gük ben él ni.”

Az át adást kö zös be szél ge tés sel, ap ró -
sü te mé nyek és egy po hár for ró tea el fo -
gyasz tá sá val zár ták a je len lé vôk.

2016. november 18-án került átadásra a kiszélesített 

és felújított Mátyás király és Széchenyi út. A közel 

1400 méteres szakaszon megvalósult fejlesztés teljes 

költségvetése meghaladta az 51 millió forintot.
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Örökké 
él a hôsök
népe…

KÖZÖSSÉGI ÉLET

M

Éppen 60 évvel ezelôtt a történelem már sokadszor
bebizonyította, hogy a magyar nép különleges
erôvel és hittel bír, amely ha kell, lerombolja a
falakat, és megállítja az elnyomókat.

A Nyáregyházáért Emlék-
plakett átadása

Pogácsás Tibor önkor-
mányzati államtitkár

ÚTFELÚJÍTÁS ÖSSZEFOGÁSSAL

A

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK



Bel ügy mi nisz té ri um dön té se
alap ján ön kor mány za tunk ré -
szé re 1.475.740 fo rint össze -

gû vissza nem té rí ten dô tá mo ga tás
ke rült jó vá ha gyás ra, me lyet 83 er dei
m3 ke mény lom bos tû zi fa vá sár lá sá -
ra hasz nál hat fel te le pü lé sünk.

A tû zi fa tá mo ga tás irán ti ké rel me ket
az er re rend sze re sí tett nyom tat vá nyon a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban kell be nyúj ta -
ni 2017. ja nu ár 15. nap já ig (a ha tár -
idô jog vesz tô).

A ter mé szet be ni jut ta tást a rend sze res
szo ci ál is se gély ben, vagy fog lal koz ta tást
he lyet te sí tô tá mo ga tás ban, vagy idôs -

ko rú ak já ra dé ká ban, vagy la kás fenn tar -
tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lô la kos, ill.
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer -
me ket ne ve lô csa lád kér he ti, va la mint
az a nyár egy há zi ál lan dó la kó hellyel
ren del ke zô sze mély, aki nek csa lád já ban
az egy fô re ju tó jö ve de lem nem ha lad -
ja meg az öreg sé gi nyug díj mi ni mum
össze gét. Az igé nyek ki elé gí té sé nek
sor rend je meg egye zik a fel so ro lás sor -
rend jé vel.

A be ér ke zett ké rel mek tel je sí té se
a ren del ke zés re ál ló ke ret ere jé ig
tör tén het, el bí rá lá suk a Hu mán Bi zott -
ság ha tás kö ré be tar to zik.

A tû zi fa tá mo ga tás mér té ke
ház tar tá son ként 1 m3 tû zi fa,
mely ± 5 % el fo ga dott tû rés ha -
tá rú, át la go san 100 cm hosszú,
5-35 cm át mé rô jû tû zi fa ként
ke rül biz to sí tás ra.

Bí zunk ab ban, hogy a tá mo ga tás
hoz zá já rul a szo ci ál isan rá szo ru lók ház -
tar tá sa i ban a té li fû té si prob lé mák eny -
hí té sé hez.

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

El lá tan dó fôbb fel ada tok
Nyár egy há za Ön kor mány za tá nak költ ség ve té si elô irány zat
ter ve zé si és gaz dál ko dá si, pénz ügyi be szá mo lá si és könyv -
ve ze té si jog sza bály ban rög zí tett fel ada tai.

A köz szol gá la ti jog vi szony idô tar ta ma
Ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti jog vi szony

Fog lal koz ta tás jel le ge
Na pi 8 óra, tel jes mun ka idô

Fel té te lek
• ma gyar ál lam pol gár ság,
• bün tet len elô élet,
• a 368/2011. Korm. ren de let 12. §-ban meg ha tá ro zott

fel té te lek nek va ló meg fe le lés,
• ön kor mány za ti pénz ügyi, gaz dál ko dá si igaz ga tás ban szer -

zett leg alább 1-3 év gya kor lat.

A pá lyá zat el bí rá lá sa kor elônyt je lent
CGR ügy vi te li prog ram, és a MÁK prog ra mok fel hasz ná lói
is me re te és gya kor la ta.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja
Je lent kez ni Nyár egy há za jegy zô jé nél (Nyár egy há zi Pol -
gár mes te ri Hi va tal, 2723 Nyár egy há za, Nyáry Pál út 35.)

2017. ja nu ár 25-ig le het. A mun ka kör rel kap cso la -
tos rész le tes fel vi lá go sí tás a +36 (29) 690-187-es
te le fon szá mon kér he tô.
A pá lyá zat be nyúj tá sa tör tén het szem élye sen, vagy
a fen ti cím re pos tai úton meg küld ve. Kér jük a bo rí -
té kon fel tün tet ni a pénz ügyi ve ze tôi pá lyá zat meg -
ne ve zést.

A je lent ke zés hez csa tol ni kell
• ön élet raj zot a 45/2012. (III.20.) Korm. ren de let 1. sz.

mel lék le te sze rint,
• mo ti vá ci ós le ve let,
• is ko lai vég zett sé get ta nú sí tó oki ra tok má so la tát,
• há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, vagy

meg ké ré sé nek iga zo lá sát.

Egyéb lé nye ges in for má ció
Bé re zés: a köz szol gá la ti tiszt vi se lôk rôl szó ló tör vény alap ján. 
A je lent ke zé sek el bí rá lá sa a be nyúj tá si ha tár idôt kö ve tô en
nyolc na pon be lül meg tör té nik, mely után az ál lás azon nal
be tölt he tô.
A mun ka vi szony 3 hó nap pró ba idô vel lé te sít he tô. A pá lyá -
zat ki író ja a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní tá si jo gát
fenn tart ja.

ZIN GER MIK LÓS I JEGY ZÔ

A korábbi évekhez hasonlóan a képviselô-testület ismét élt a
szociális tûzifa pályázati lehetôséggel, hogy a rászorulókat,
egyedül élô idôs embereket fenyegetô veszélyhelyzet megelôzésére
segítséget tudjon nyújtani a téli idôszakban.

A Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal munkatársat keres 
pénzügyi vezetôi munkakör betöltésére.
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IDÉN IS KÉRHETNEK 
TÛZIFÁT A RÁSZORULÓK

A

FELHÍVÁS!
SZÜ LE TÉS NAP JU KAT ÜN NE PEL TÉK:

70 éve sek: 
Murár Jenô ....................... augusztus 6.
Nagy Jenô........................ augusztus 26.
Tóth Andorné
(sz. Barsi Éva Julianna) ... szeptember 18.
Perjési Pálné
(sz. Benkô Mária) ...................október 7.

75 éves:
Bodor Lajos...................... augusztus 30.
Gilan Pálné
(sz. Kocsis Erzsébet) ......... szeptember 4.
Konecsin Károly.............. szeptember 20.
Tabányi Ferenc..................... október 13.
Kuzmenko Lidia
(sz. Pahno Lidia)...................október 15.

80 évesek:
Takács János.................... augusztus 16.
Kanta János .................... augusztus 20.
Kárpáti Lipót ................. szeptember 24.
Deák Pálné
(sz. Krizsán Mária).......... szeptember 26.
Malata Frigyesné
(sz. Fentor Mária) .................. október 4.
Nôger Jolán
(sz. Nôger Jolán) ................. október 12.
Ménich István ..................... október 12.

(2016. AUGUSZTUS 1-TÔL OKTÓBER 31-IG)
ANYAKÖNYVI HÍREK

90 éves:
Fazekas Károlyné
(sz. Kirk Juliánna) ............. szeptember 4.

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

HÁZASSÁGOT KÖT TEK:

Kalád Zsolt 
és Horváth Tünde .................... augusztus 26.
Maly Dániel András 
és Sovány Nikolett ................ szeptember 24.
Endrôdy Tamás István 
és Taskó Tamara.................... szeptember 24.
Hidvégi Zoltán Dániel 
és Osztos Melinda ...................... október 21.

Hosszú, bol dog há zas sá got kí vá nunk!

ÚJ SZÜ LÖT TEK:

Dobos Zoltán és 
Szekeres Klaudia fia

Noel ........................... augusztus 17.
Szabó Zoltán és Rafael Anna leánya

Anabell........................ augusztus 26.
Holyba Dániel és 
Gyarmati Magdolna leánya

Hanna ........................ szeptember 1.
Rosenthal Joachim és 
Molnár Katalin leánya

Stella Karina ............... szeptember 5.
Lelóczky Balázs 
és Szalma Eszter fia

Mózes ...................... szeptember 21.
Tóth Béla 
és Varga Annamária leánya

Erika Petra................ szeptember 23.

Pataki Gábor 
és Fehér Renáta leánya

Dorina ....................... szeptember 30.
Fehér Imre 
és Vaszi Klaudia leánya

Dia .................................. október 8.
Kenderes Norbert és 
Szônyi Szilvia leánya

Fruzsina Szilvia ............... október 14.
Bódi Gyula 
és Meszjár Anita fia

Krisztofer Nikolasz ......... október 21.

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

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

EL HUNY TAK:

Juhász Lászlóné
(sz. Hegedüs Annamária) ................. (39)
Császár Sándorné
(sz. Bognár Mária) ........................... (82)
Szíjgyártó Ferencné
(sz. Galambos Borbála) .................... (81)
Varga József ................................... (74)
Németh József................................. (66)
Szekeres József .............................. (71)
Mészáros Jánosné
(sz. Berger Margit) .......................... (85)
Császár Pálné
(sz. Tóth Julianna) ........................... (80)
Debreczeni András Gábor ................ (66)
Veres Ferencné
(sz. Kusdra Zsuzsanna)..................... (76)

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

Ha nem sze ret né, hogy az Ön vagy csa lád tag ja
ne ve meg je len jen az anya köny vi hí rek kö zött,
kér jük je lez ze el ér he tô sé ge ink va la me lyi kén!
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tör vény pon to san meg ha tá roz za, mely ké mény sep ré si fel -
ada to kat kell a sor mun ka ke re té ben el lát ni. A ké mény sep -
rô a jö vô ben az ön biz ton sá gi, kör nye zet vé del mi és ener -

ge ti kai sza kér tô je lesz. El le nôr zi az in gat lan hoz tar to zó ké mény vagy
ké mé nyek – a tel jes füs tel ve ze tô-rend szer – és a hoz zá tar to zó össze -
kö tô e le mek mû sza ki és biz ton sá gi áll apo tát, tö mör sé gét, át jár ha tó -
sá gát, tisz ta sá gát, a tisz tí tó aj tó zá ró dá sát. Ha szük sé ges, a tisz tí tást
azon nal el vég zi. A te vé keny ség fon tos ele me, hogy a szak em ber el -
le nôr zi, nem áram lik-e vissza a szén-mo no xid, va la mint fel mé ri a
he lyi sé gek lég áram lá si vi szo nya it mó do sí tó egyéb té nye zô ket.

Ala pe set ben min den égés ter mék-el ve ze tôt évi egy al ka lom mal
el len ôriz a ké mény sep rô. Ez alól a gáz ne mû anyag gal üze me lô és
a zárt égés te rû tü ze lô be ren de zé sek hez tar to zó ké mé nyek ké pez -
nek ki vé telt – ezek ese té ben két éven te egy szer kell az el len ôr zést
el vé gez ni, to váb bá az idô le ge sen hasz nált in gat la nok, amennyi -
ben azok nem tár sas ház ban vagy la kásszö vet ke zet ben ta lál ha tó ak
– ezek ese té ben az el len ôr zést négy éven te kell el vé gez ni.

A tör vény le he tô sé get ad a ké mény sep rô nek, hogy amennyi -
ben az égés ter mék-el ve ze tô mû sza ki ál la po ta mi att azt szak ma i -

lag szük sé ges nek íté li meg, több el len ôr zést ír jon elô. A sor mun -
kák ki írá sá tól el té rô, gya ko ribb ké mény el len ôr zést meg ren de lés
út ján és költ ség té rí tés el le né ben az ügy fél is kez de mé nyez he ti.

Az égés ter mék-el ve ze tô höz kap cso ló dó – kü lö nö sen az élet- és
va gyon biz ton sá got vesz élyez te tô – hi bák meg áll apí tá sa a ké -
mény sep rô fel ada ta. Ilyen eset ben a ké mény sep rô meg tilt ja az
égés ter mék-el ve ze tô hasz ná la tát a hi ba ki ja ví tá sá ig, egyéb ese tek -
ben a hi ba el há rí tá sát a kö vet ke zô el len ôr zé sig elô ír ja.

Az in gat lan hasz ná ló ja az el len ôr zés so rán kö te les a ké mény -
sep rô i pa ri szerv kép vi se lô jé nek meg ad ni az in gat lan cí ma da ta it,
szem élyes, va la mint az in gat lan ba be je len tett gaz dál ko dó szer ve -
zet ada ta it.

A ké mény sep rô az éle tünk vé del mé ért és a kör nye ze tün kért
dol go zik. Az el len ôr zé sek al kal má val na pi mun ká ját vég zi. Se gít -
se ôt eb ben és ak kor „sze ren csét hoz”!

el rob bant egy ve gyes tü ze lé sû ka -

zán egy csa lád ház pin cé jé ben Al -

ber tir sán a Ko lozs vá ri ut cá ban,

szep tem ber 22-én ko ra dél utá ni órák -

ban. A fel ha sadt ka zán mel lett tar tóz ko -

dó két em ber a ki áram ló for ró víz mi att

égé si sé rü lé se ket szen ve dett, ôket a

men tôk kór ház ba szál lí tot ták. A ceg lé di

hi va tá sos tû zol tók a he lyi sé get át vizs gál -

ták – ab ban kár nem ke let ke zett –, va la -

mint a még iz zó pa ra zsat a ka zán ból el -

tá vo lí tot ták.” Ilyen és eh hez ha son ló hí re -

ket gyak ran ol vas ha tunk, hall ha tunk a

kü lön bö zô mé di u mok ban. A kár ese mé -

nyek meg elô zé se ér de ké ben nem árt, ha

tud juk, hogy mi ért kö vet kez het nek be a

rob ba ná sok, és mit te he tünk an nak ér -

de ké ben, hogy a baj ne kö vet kez zen be.

A leg több rob ba nás a ka zá nok hely te -
len hasz ná la tá ból ered, hi szen a tu laj do -
no sok nem min dig meg fe le lô en üze mel -
te tik az esz kö zö ket. Sok eset ben a mû -
sza ki ál la po tuk sem a leg meg fe le lôbb, és
gyak ran túl fû tik a szer ke ze te ket, ami már
nem ké pes meg bir kóz ni a meg emel ke -
dett nyo más sal. Egyéb okok is köz re játsz -
hat nak a ka zá nok rob ba ná sá ban, mint
pél dá ul egy eset le ges áram szü net, ami -
nek ha tá sá ra le áll a ke rin ge tô szi vattyú.

A mo dern ka zá nok nál ez ma már nem je -
lent het gon dot, hi szen egy túl nyo mást
sza bály zó sze lep biz to sí ta ni tud ja az ál -
lan dó és meg fe le lô üze mi nyo mást.

Fon tos, hogy min den be gyúj tás
elôtt gyô zôd jön meg ar ról, hogy
• a tü ze lés tech ni kai be ren de zés és a fû -

té si rend szer az elô írt mér té kig fel le -
gyen tölt ve víz zel,

• a csa pok, szel epek és egyéb nyi tó-zá ró
sze rel vé nyek, nyi tott, il let ve az üze mel -
te tés nek meg fe le lô ál lás ban le gye nek,

• szi vattyús fû tés ese tén gyô zôd jön meg
a szi vattyú za var ta lan mû kö dé sé rôl és
meg fe le lô ára mel lá tá sá ról,

• el len ôriz ze a ter mosz tát he lyes be ál lí -
tá sát, a kon den zá ció és ez zel együtt já -
ró kát rá nyo so dás, il let ve az eb bôl ere -
dô fo ko zott mér té kû kor ró zió el ke rü lé -
se ér de ké ben.

A rob ba ná so kat több nyi re em be ri
mu lasz tás okoz za, így a bal ese tek
meg elô zé se ér de ké ben ki emelt fi -
gyel met kell for dí ta ni az alap ve tô
sza bá lyok be tar tá sá ra!

Több év sta tisz ti kai ada tai azt mu tat ják, hogy 
or szá gos át lag ban min den ne gye dik tûz eset és a
szén-mo no xid-mér ge zé ses bal ese tek szá mot te vô ré sze
vissza ve zet he tô az égés ter mék-el ve ze tôk, ké mény -
be kö té sek és tü ze lô be ren de zé sek va la mi lyen meg-
 hi bá so dá sá ra vagy a ké mény kot rás el ma ra dá sá ra. 
Az új tör vény és an nak vég re haj tá si ren de le tei ép pen
az ilyen ese tek meg elô zé sét cé loz zák.

Október 15-ével megkezdôdött a hivatalos fûtési szezon. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hûvösebb idô
beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként
felfûtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes 
tüzelésû kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna
gondot, ha mindenki a megfelelô karbantartást követôen 
és rendeltetésszerûen alkalmazná ezen eszközöket.
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Új törvény a kéményseprés gyakorlatában

A

A TÉLI TÜZELÉS VESZÉLYEI

EZ+AZ

„F

r tal muk el sô sor ban a vér szí vás kor a
szer ve zet be ju tó anya gok mi att ki -
a la ku ló visz ke tés és en nek kö vet -

kez mé nye ként a va ka ró zás, amely fel seb -
zi a bôrt és így má sod la gos bôr gyul la dás -
hoz ve zet het. 

A fej te tû szür ke-vi lá gos sár ga kül ta ka ró -
jú, vér rel te le szí vott ál la pot ban pi ros, ké -
sôbb fe ke tés szí nû, 2,5-4,5 mm nagy sá -
gú, ová lis ala kú ro var. Pe té it (ser ké it)
erôs ce men ta nyag gal, szo ro san a haj szá -
lak tö vé hez ra gaszt ja. A leg több ser ke
rend sze rint a ha lán ték- és tar kó tá jon ta -
lál ha tó, túl nyo mó több sé gük a haj szá lak
ere dé si he lyé tôl szá mí tott el sô 6 mm-es
sza ka szon he lyez ke dik el. A 2 mm-nél rö -
vi debb haj al kal mat lan a fej te tû meg te le -
pe dé sé re. Ál ta lá ban egy-egy fe jen – az
el ha nya golt ál la po tú tet ves ség ki vé te lé vel
– rit kán van 5-10 db ki fej lett te tû nél
több.

A fej te tû el sô sor ban köz vet len érint ke -
zés út ján ter jed, leggyak rab ban úgy, hogy
já ték köz ben a gye re kek fe je egy más hoz
ér. Egyik sze mély rôl a má sik ra kö zö sen
hasz nált tár gyak kal (pl. sap ká val, fé sû vel,
haj ke fé vel) is át vi he tô. Nem csak a gyer -
mek kö zös sé gek ben, ha nem a csa lád-
ta gok kö zött is könnyen ter jed het nek.
A ter je dé si me cha niz mus is me re te a
cél zott és ha té kony vé de ke zés el en -
ged he tet len fel té te le!

Fej tet ves ség gya nú ja ese tén cél -
zott fel de rí tést kell vé gez ni a haj át -
vizs gá lá sá val. Rend kí vül fon tos, hogy a
vizs gá lat kel lô en ala pos le gyen, mi vel az
ese tek je len tôs ré szé ben csak né hány te -
tû e gyed van je len a haj zat ban. A ser két a
fe hér és pisz kos sár ga kö zöt ti szín jel lem -
zi, míg az élô tet vek szí ne – a fo gyasz tott
vér táp lá lék mennyi sé gé tôl füg gô en – a vi -
lá gos sár ga és a sö tét bor dó kö zött vál toz -
hat. Gya kor lat lan vizs gá ló szá má ra a ser -
kék és a haj ban ta lál ha tó kor pa egy más -
tól va ló el kü lö ní té se gon dot okoz hat,
azon ban a ser ke el tá vo lí tá sa min dig sok -
kal ne he zebb, mint a kor pa da ra bo ké.

A szû rô vizs gá lat me ne te a kö vet ke zô:
A haj ból tá vo lít sunk el min dent (pl. haj -

gu mit, haj csa tot, haj rá fot stb.), ami a ki -
fé sü lést za var hat ja. A ha jat la zán szét kell

bon ta ni és el sô sor ban a fü lek kö rü li te rü -
le tet, va la mint a tar kó tá jat kell át vizs gál -
ni. A vizs gá la tot meg fe le lô vi lá gí tás mel -
lett, na gyí tó se gít sé gé vel vé gez zük. Hasz -
nál junk sû rû fog aza tú (0,2-0,3 cm fog tá -
vol sá gú) fé sût, az zal ugyan is biz tos ab ban
azo no sít ha tó a fer tô zött ség a pusz tán
sza bad szem mel tör té nô vizs gá lat hoz ké -
pest. A sû rû fé sû hasz ná la tát meg köny-
nyí ti, ha a haj eny hén ned ves.

Ir tás:
Az el pusz tí tá suk ra al kal mas sze rek a

gyógy szer tár ban, eset leg a dro gé ri ák ban
vá sá rol ha tók meg. Az ir tó szert min den
eset ben a cím kén lé vô hasz ná la ti uta sí -
tás sze rint, nagy gon dos ság gal al kal maz -
zuk! A cím kén fel tün te tett ha tás ki zá ró lag
az Or szá gos Tisz ti fô or vo si Hi va tal ál tal en -
ged élye zett, OTH en ged ély szám mal el lá -
tott, az Or szá gos Epi de mi o ló gai Köz pont
ál tal ha tás ta ni szem pont ból be vizs gált te -
tû ir tó sze rek ese tén ga ran tál ha tó.

Haj mo sás nél kü li, egy sze ri ke ze lés -
sel hasz nál ha tó szer:

Er re a PE DEX te tû ir tó haj szesz al kal -
mas, ami vel a ha jas fej bôrt és a ha jat
gon do san át kell ned ve sí te ni. A fel vitt ké -
szít ményt meg szá ra dá sig (kb. 5-15 perc)
hagy juk a ha jon. A be ha tá si idô alatt a
moz gó tet vek és a ser kék is el pusz tul nak.

Cél sze rû a te tû ir tó szert a kö vet ke zô haj -
mo sá sig a ha jon tar ta ni.

Haj mo sás sal, egy sze ri ke ze lés sel
hasz nál ha tó sze rek:

Az er re al kal mas te tû ir tó ké szít mé nyek
(pl. NIX, NO VO PED) al kal ma zá si mód ja
el té rô.

Haj mo sás sal, több szö ri ke ze lés sel
hasz nál ha tó szer:

A PA RA SI DO SE te tû ir tó sam pon hasz -
ná la tá val a te tû men tes ség ki zá ró lag
több szö ri haj mo sás sal biz to sít ha tó, ezért
a ke ze lést leg alább há rom al ka lom mal el
kell vé gez ni.

A te tû ir tó sze res ke ze lés tôl el pusz tult
ser ké ket a gyer mek ha já ról ecet be már -
tott sû rû fé sû vel tá vo lít suk el, vagy egy -
sze rû en vág juk le a haj szá lat. A fé sûn,
ke fén ta lál ha tó fej tet vek né hány per ces
for ró víz be már tás sal, a ru ha ne mûn (pl.
sap kán) ill. ágy ne mû ben le vôk pe dig
rend sze res mo sás sal pusz tít ha tók el.

A meg elô zés leg ha té ko nyabb té -
nye zô je a szü lôi gon dos ko dás! Gyak -
ran ma gunk sem vesszük ész re, ha a
gyer mek az óvo dá ból, az is ko lá ból vagy a
nyá ri tá bor ból tet ve sen ér ke zik vissza. Ha
vi szont nem fi gye lünk fel ar ra, hogy gyer -
me künk gyak ran va kar ja a fe jét, ott hon
nem for dí tunk kel lô gon dot a rend sze res
ha já po lás ra, a haj mo sás ra és fé sü lés re,
úgy a haj ra ke rült fej te tû könnyen és
gyor san el sza po rod hat. Ezért a gyer mek
tisz tál ko dá sá nak, fé sül kö dé sé nek rend -
sze res el len ôr zé se na gyon fon tos!

A vé dô nô rend sze res idô kö zön ként el -
le nôr zi a fej tet ves sé get, szük ség ese tén
az el sô ke ze lést is el vég zi, azon ban a
gyer mek ki ke ze lé se a szü lôk fel ada ta
és kö te les sé ge!

Amennyi ben az el le nôr zô vizs gá la -
tok so rán a vé dô nô a gyer mek ha já -
ban is mé tel ten te tût vagy ser két ta -
lál, köz egész ség ügyi ér dek bôl a ki -
szûrt gyer me ket név sze rint kö te les
je len te ni az il le té kes kis tér sé gi in té -
zet nek, amely a gyer mek kör nye ze té -
re (csa lád tag ja i ra, stb.) is ki ter je dô
vizs gá la tot vé gez.

A fejtetvesség leg-

gyakrabban a különbözô

gyermekközösségekben

(elsôsorban az óvodákban

és általános iskolákban)

fordul elô, világszerte.

Leginkább a 3-12 éves

korosztály érintett.
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A fejtetvesség elleni védekezés 
gyermekközösségekben

EGÉSZSÉGÜGY

Á



z azt je len ti, hogy a csa lád- és gyer mek jó lé ti szol gá la tok
– ame lye ket min den te le pü lés kö te les mû köd tet ni – el -
lát ják a ko ráb bi csa lád se gí tô szol gá la tok és gyer mek jó lé ti

szol gá la tok ala pel lá tás ban vég zett fel ada ta it, míg a má so dik szin -
ten meg je len tek a já rás szék he lye ken mû kö dô csa lád- és
gyer mek jó lé ti köz pon tok, ame lyek a gyám ha tó sá gi el já rá sok -
ban érin tett ügyek kel és olyan spe ci á lis szol gál ta tá sok kal fog lal -
koz nak, ame lye ket ko ráb ban a nagy vá ro sok ban mû kö dô gyer -
mek jó lé ti köz pon tok lát tak el.

A Mo no ri Já rás te kin te té ben a Csa lád- és Gyer mek jó lé ti
Köz pont Mo no ron a Do bó ut ca. 6 szám alatt mû kö dik.

Te le fon/Fax: +36 (29) 411-037, 
E-ma il: mo nor csa gye jokp@gma il.com

A Csa lád se gí tô Szol gá lat Nyár egy há zán az Ady
End re út 1/A szám alatt az Idô sek Nap kö zi Ott ho ná ban
mû kö dik.

Gon do zó nô: Szöl lôsy At ti lá né (Ibo lya)
Te le fon: +36 (30) 631-9383, 
E-ma il: gye jo.nyha za@gma il.com
Ügy fél fog adás: Hét fôn és Szer dán 9-12 va la mint 13-16 órá ig.

A Csa lád se gí tô Szol gá lat cél ja:
A te le pü lés te rü le tén élô szo ci ál is és men tál hi gi é nés prob lé mák

mi att vesz élyez te tett, il let ve krí zis hely zet be ke rült sze mé -
lyek és csa lá dok élet ve ze té si ké pes sé gé nek meg ôr zé se, az ilyen
hely zet hez ve ze tô okok meg elô zé se, va la mint a krí zis hely zet
meg szün te té sé nek elô se gí té se.

A Csa lád se gí tô Szol gá lat csa lád gon do zói fel ada to kat lát
el, el lá tá so kat köz ve tít, és szer ve zé si te vé keny sé ge ket vé -
gez. Er rôl a te vé keny ség rôl jog sza bály ban meg ha tá ro zott for gal -
mi nap ló ban és eset nap ló ban do ku men tá ci ót vé gez.

A Csa lád se gí tô Szol gá lat szol gál ta tá sai:
• in for má ci ó nyúj tás
• hi va ta los ügyek in té zé sé nek se gí té se
• se gí tô be a vat ko zás krí zis hely ze tek ben
• élet ve ze té si ta ná csa dás, vagy en nek meg szer ve zé se
• egyé nek, csa lá dok kap cso lat kész sé gé nek ja ví tá sa
• csa lád kon zul tá ció vég zé se, en nek meg szer ve zé se
• cso por tok, klu bok szer ve zé se, ve ze té se

A Csa lád se gí tô Szol gá lat fel ada tai:
• Szo ci ál is és egyéb in for má ci ós ada to kat gyûjt az el lá tást igény -

be ve vô meg fe le lô tá jé koz ta tá sa ér de ké ben.
• Tá jé koz ta tást ad a le het sé ges el lá tá sok (szo ci ál is, csa lád tá mo ga-

 tá si, tár sa da lom biz to sí tá si) for má i ról, a hoz zá ju tás le he tô sé ge i rôl.
• Pszi cho ló gi ai, jo gi és egyéb ta ná csa dást szer vez.

• Prog ra mo kat szer vez (üdül te tés, tá bo roz ta tás, ado má nyosz tás,
stb.) a mû kö dé si te rü le tén élô la kos ság szá má ra.

• Se gít sé get nyújt az egyé nek, csa lá dok kap cso lat kész sé gé nek
ja ví tá sá hoz.

• Se gí ti spe ci á lis tá mo ga tó, ön se gí tô cso por tok szer ve zé sét,
mû köd te té sét.

• Alap fel ada ta in túl egyéb spe ci á lis szol gál ta tá so kat nyújt
(pl.: mun ka ke re sé si klub, ahon nan in gyen tud bár ki te le fo nál -
ni ál lá sügy ben; se gít ség ön élet rajz ké szí tés ben, stb.).

A mo no ri köz pont ál tal nyúj tott spe ci á lis szol gál ta tá sok:

Fel ügyelt kap cso lat tar tás meg va ló sí tá sa: A Bí ró ság és
Já rá si Gyám hi va tal ál tal sza bá lyo zott kap cso lat tar tá si ügyek ben a
já rás ban élô ügy fe lek szá má ra he lyet és szak em bert biz to sí -
tunk a kap cso lat tar tás ide jé re. Hely szí nei: mo no ri köz pont
(szom bat dél elôtt), pi li si szol gá lat te lep he lye (pén tek dél után) és
a gyöm rôi szol gá lat te lep he lye (pén tek dél után).

Te le fo nos ké szen lé ti szol gá lat mû köd te té se: Fel me rü lô
krí zi sek meg ol dá sá hoz nyújt se gít sé get, in for má ci ót és el ér he tô -
sé get krí zis ben lé vô sze mély ré szé re, hogy prob lé má já val mely
szol gál ta tó hoz for dul hat. Az egész já rás ra vo nat ko zó an mû kö dik,
mun ka idôn kí vül is. Tel.: +36 (30) 663-2580.

Pszi cho ló gi ai se gít ség nyúj tás: A mo no ri köz pont ban ked di
na po kon dél után 14-tôl 18 órá ig, va la mint a gyöm rôi szol gá lat -
nál mû kö dik ez az el lá tá si for ma. Fel ada ta el sô sor ban jel lem zés
ké szí té se, csa lád se gí tôk mun ká já nak se gí té se, szük sé ges el lá tá si ja -
vas lat meg té te le. A szol gál ta tást elô ze tes egyez te tés alap ján le het
igény be ven ni.

In gye nes jo gi se gít ség nyúj tás: Jo gi kér dé sek ben ad tá jé koz-
 ta tást Dr. Nagy An na ügy véd nô (kép vi se le tet nem vál lal). Fel ke res -
he tô a mo no ri köz pont ban szer dán ként dél után 15-tôl 18 órá ig.

Csa lád kon zul tá ció: A csa lád ban je lent ke zô mû kö dé si za va -
rok ke ze lé sé re szol gál. A csa lá di krí zis ke ze lé se min den csa lád tag
be vo ná sá val tör té nik. A mo no ri köz pont ban mû kö dik csü tör tök
dél utá non ként, elô ze tes egyez te tés alap ján.

Ha kör nye ze té ben olyan élet hely ze tet (bán tal ma zás, szo -
ci ál is prob lé mák, krí zis hely zet, stb.) ta pasz tal, mely nek
meg szün te té sé ben (ja ví tá sá ban) a fen ti szol gál ta tá sok meg -
ol dást je lent het nek, ke res se fel gon do zó nôn ket, és kér je a
Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Köz pont ill. Szol gá lat se gít sé gét!

MONOR ÉS TÉRSÉGE INTEGRÁLT CSALÁD- 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS SZOLGÁLAT

TÁJÉKOZTATÓ a Monor és Térsége Integrált Család- 
és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat mûködésérôl

Az elmúlt idôszakban átalakult a családsegítô- és gyermekjóléti 
szolgálatok feladatellátása. Összevonták a szolgálatok feladatait, 
valamint két szintûvé vált a rendszer.
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SEGÍTÜNK, HA BAJBAN VAN!
KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

E

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata és Képviselô-testülete nagy szeretettel 
vár mindenkit a Szenteste elôtti utolsó szombaton az általános iskola elôtti parkba, 
hogy a Karácsonyt megelôzô várakozás idôszakában együtt ünnepeljünk!

Vendégeinket 11 órától karácsonyi vásárral, meleg teával és forralt borral, 
ünnepi hangulatban várjuk.
Szeretnénk, ha ezt a napot a nyugodt, békés töltekezés, az együtt eltöltött 
meghitt pillanatok és közös beszélgetések határoznák meg. Ebben a szellemben, 
és egy közös estebéd elfogyasztásával kívánjuk lezárni a 2016-os esztendôt.

Kisbuszos szolgáltatásunkat minden lakosunk ingyenesen igénybe veheti.

Indulási idôpontok Felsônyáregyházáról (Szentimretelep érintésével): 11.00 és 14.00 óra
Visszaút a Nyáry Pál Általános Iskola elôl: 13.45 és 19.00 órakor

DÉLUTÁNI ÜNNEPI MÛSOR:

15.00 Dinnyés József (zeneszerzô, énekes) „Balladás Baranyi” címû
zenés elôadása a Kovács István Mûvelôdési Házban
A rendezvényen részt vesz Baranyi Ferenc
Kossuth-díjas író-költô, községünk díszpolgára.

15.40 Beszélgetés a mûvésszel, a szerzôvel és az elôadókkal

16.00 Adventi gyertyagyújtás az általános iskolánál, majd
ünnepi mûsort adnak
a Nyáry Pál Általános Iskola diákjai,
a Napsugár Óvoda gyermekei,
a Nyáry Pál Nyugdíjas Klub tagjai,
a zeneiskola és az énekkar tanulói, valamint
a Hagyományôrzô Szeretetcsoport tagjai.

17.30 Adventi közös estebéd



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÁJUS
1 H A munka ünnepe,

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

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

NOVEMBER
1 Sz Mindenszentek,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017
Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal
Nyáry Pál út 37., Tel.: (29) 690-180
Polgármester: Mészáros Sándor
Web: www.nyaregyhaza.hu
E-mail: hivatal@nyaregyhaza.hu
Ügyfélfogadás:

Hétfő:  14.00 – 18.00
Kedd:  08.00 – 12.00
Szerda:  08.00 – 12.00

  14.00 – 16.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00

Községi Könyvtár Nyáregyháza
Nyáry Pál út 20., Tel.: (29) 490-056
Könyvtáros: Vecserek Ibolya
E-mail: konyvtar@nyaregyhaza.hu

Nyáry Pál Általános Iskola és A.M.I.
Nyáry Pál út 20., Tel.: (29) 490-017
Igazgató: Kemenár Lászlóné
Web: www.iskola.nyaregyhaza.hu
E-mail: iskola@nyaregyhaza.hu

Nyáregyházi Napsugár Óvoda
Ady Endre út 1/A., Tel.: (29) 490-015
Óvodavezető: Kovácsné Maszel Anna
Web: www.ovoda.nyaregyhaza.hu
E-mail: ovoda@nyaregyhaza.hu

Napsugár Óvoda Tagintézménye
Jókai út 1., Tel.: (29) 490-209
Vezető: Szegedi Károlyné
E-mail: tagovoda@nyaregyhaza.hu

Körzeti háziorvosi rendelő
Ady Endre út 1., Tel.: (29) 490-016

Dr. Farkas László
Hétfő, Szerda: 08.00 – 12.00
Kedd:  13.00 – 17.00
Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 11.00

Dr. Farkas Gábor
Hétfő:  14.30 – 16.45
Kedd, Csütörtök: 08.00 – 10.00
Péntek: 12.30 – 14.00

Orvosi rendelő – Felsőnyáregyháza
Lázár út 20., Tel.: (29) 490-030
Dr. Farkas Gábor

Hétfő:  12.30 – 14.15
Kedd, Csütörtök: 10.15 – 12.00
Szerda:  14.00 – 16.00
Péntek: 11.00 – 12.00

Orvosi ügyelet
Pilis, Rákóczi u. 40.
Tel.: (29) 490-016; (29) 496-011
Elérhető:

Hétköznap:   16.00 – 08.00 és
Péntek:         14.00 – Hétfő: 08.00

Gyermekorvos
Nyáry Pál út 39.
Dr. Hajduhegyi Ágnes
Tel.: (29) 490-935; (30) 349-6370
Felsőnyáregyháza: (29) 490-030

Védőnő
Nyáry Pál út 39.
Lajáné Kuris Loretta
Tel.: (29) 490-787; (30) 512-2065
Felsőnyáregyháza: (29) 490-030
E-mail: vedono@nyaregyhaza.hu

Fogorvos
Ady Endre út 1.
Dr. Fáber Noémi
Tel.: (29) 490-423
Ellátás előzetes bejelentkezés alapján.

Kulcs Patika 
Diófasor út 11., Tel.: (29) 490-003
Gyógyszerész: Dr. Gruber Csaba
E-mail: diofapatika@freemail.hu
Nyitva tartás:

H, K, Cs, P: 08.00 – 17.00
Szerda:  08.00 – 12.00 

Állatorvos
Petőfi Sándor út 7., Tel.: (70) 317-1035
Dr. Tamáska István

Hétfő - Péntek: 08.00 – 09.00
  18.00 – 20.00

Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Dózsa György út 1. – tűzoltó szertár
Elnök: Fekete Máté
Tel.: (20) 415-1234

Körzeti megbízott
Dózsa György út 1. – tűzoltó szertár

Mészáros Pál: (20) 489-6738
Fogadó óra minden páros héten

Csütörtökön: 08.00 – 10.00

Pilisi Rendőrőrs
Parancsnok: Kerepeszki Ferenc 
Tel.: (29) 498-128 (hivatali időben)
Járőrautó: (20) 771-0411 (0-24 óráig)



int min den év ben, az óvo -
dánk ban már au gusz tus ban
el kez dô dött a ké szü lô dés a

gye re kek szep tem be ri fo ga dá sá ra. Ud -
var ren de zés sel, lom ta la ní tás sal, nagy ta -
ka rí tás sal, irat ren de zés sel, a cso port szo -
bák elô ké szí té sé vel sze ret tük vol na a
le he tô leg jobb és leg biz ton sá go sabb fel -
té te le ket meg te rem te ni a gye re kek nek.
Ezú ton is kö szön jük az Ön kor mány zat
gyors és ha té kony se gít sé gét az ál ta lunk
kért kar ban tar tá si és ja ví tá si mun kák el -
vég zé sé ben.

In téz mé nyünk ben a be szok ta tás idô -
sza ka zök ke nô men te sen zaj lott. A szü -
lôk kel va ló köl csö nös el fog adás nak,
bi za lom nak és együtt mû kö dés nek, va la -
mint a „ré gi” óvo dá sa ink ked ves tá mo -
ga tá sá nak kö szön he tô en az új óvo dá sok
egy-két hé ten be lül ott hon érez ték ma -
gu kat ná lunk.

A szep tem ber 21-én meg tar tott össze -
vont szü lôi ér te kez let al kal má val be mu -
tat tuk az új óvo da ve ze tôt, Ko vács né
Ma szel An nát, a ta gó vo da új ve ze tô jét,
Sze ge di Ká roly nét és a Sü ni cso port új
óvo da pe da gó gu sát, Bun ta Zsó fi át, majd
is mer tet tük a ne ve lé si év re ter ve zett te -
vé keny sé ge ket, prog ra mo kat, tud ni va -
ló kat és meg vá lasz tot tuk a Szü lôi Kö -
zös ség tag ja it.

Ez utób bi ak szer ve zé sé vel és akt ív köz -
re mû kö dé sé vel szep tem ber 28-29-én
jó té kony sá gi vá sárt tar tot tunk, mely-
 nek be vé te lé bôl fo ci ka pu kat és más
moz gás fej lesz tô já té kesz kö zö ket vá sá -

rol tunk az óvo da ud va rá -
ra. Egy ked ves szü lôi fe l-
a ján lás ered mé nye kép pen
pe dig ke rék pár pá lya és
gya lo gát ke lô hely fel fes té -
sé re ke rült sor az ud var le -
be to no zott ré szén. Min d-
ez re mek le he tô sé get te -
remt a gyer me kek szá má ra
a köz le ke dé si sza bá lyok
meg is me ré sé hez és gya -
kor lá sá hoz.

Vass Mar csi ka to li kus
hi tok ta tó jó vol tá ból szep tem ber kö ze -
pén KA RI TASZ ado mány ki osz tá sa
tör tént az in téz mé nyünk ben. Az óvo dás
gyer me kek csa lád jai ne vé ben há lá san
kö szön jük a se gít sé get!

Ok tó ber 8-án a Szü lôi Kö zös ség gel
ka rölt ve tár sa dal mi mun kát szer vez tünk
in téz mé nyünk ben. Cé lunk az óvo da ud -
var esz té ti ku sab bá és biz ton sá go sab bá té -
te le volt. Nagy örö münk re, az óvo da
dol go zói és a SZK kép vi se lôi mel lett szá -
mos szü lô és nagy szü lô is részt vett a kez -
de mé nye zés ben, ugyan ak kor az idô já rás
is ke gyes volt hoz zánk. Kö szön jük a lel -
kes és szor gal mas mun ká ját a kö vet ke -
zôk nek: Bart ha At ti la és Kut rucz Ele-
 o nó ra, id. Bá der Lász ló és Bá der Lász ló,
Bics kei Csil la, Nagy Éva és Nagy Lász ló,
Sí pos Tí mea, Sza lay Bri git ta, Kon dor
Éva, Sza bó Zol tán és Bart ha And rea.

Óvo dánk egy si ke res pá lyá za tot kö ve -
tô en vi rág hagy má kat ka pott egy cég tôl,

me lye ket még az ôsz fo -
lya mán a gye rek kel együtt
fo gunk el ül tet ni az óvo da
kert jé ben, ez zel is szeb bé,
ba rát sá go sab bá té ve kör -
nye ze tün ket.

Pe da gó gi ai prog ra munk
egyik ki emelt cél ja a kör -
nye zet tu da tos ma ga tar tás
meg ala po zá sa, en nek szer -
ves ré sze ként – Ma dár ba -
rát Óvo da lé vén –, szep -
tem ber tôl foly tat tuk ma -
dár gon do zó te vé keny sé -
gün ket az óvo da ud va rán.

Az ok tó ber 4-én tar tott Ál la tok Vi lág -
nap ja al kal má ból pe dig a fe le lôs ál lat tar -
tás ra, az ál la ti élet tisz te le té re hely ze tük
a hang súlyt.

Ok tó ber 11-én óvo dá sa ink kal a sze ge di
Grim busz szín tár su lat „He tet egy csa pás -
ra” cí mû elô adá sát te kin tet tünk meg a
Dán szent mik ló si Mû ve lô dé si Ház ban.
A gye re kek na gyon él vez ték és na pok kal
ké sôbb is em le get ték az iga zán szín vo na -
las, szó ra koz ta tó és – nem utol só sor ban –
a szü lôk szá má ra meg fi zet he tô él ményt.
Kö vet ke zô na gyobb sza bá sú ese mé nyünk
egy csa lá di ren dez vény, de cem ber 2-án,
a Va sút tör té ne ti Park ban meg ren de zés re
ke rü lô, „Tél apó Exp ressz” prog ram.

Az idén is foly ta tó dik az elekt ro mos
hul la dé kok gyûj té se. Kö szön jük a szü lôk
és a la kos ság ed di gi se gít sé gét, ugyan ak -
kor to vább ra is vár juk az óvo da nyit va -
tar tá si ide jé ben a hasz ná la ton kí vü li
elekt ro mos be ren de zé se ket, esz kö zö ket!

Ok tó ber 13-án a Sü ni és a Pil lan gó cso -
por tos gye re kek „Dö mö tö rö zô” dra ma ti -
kus já té kot ad tak elô az óvo dá ban. A nép -
ha gyo má nyok nak meg fe le lô en ju há szok -
nak, bá rány kák nak be öl töz ve, vi dá man
sza val ták a ver si ké ket, rig mu so kat; nó táz -
tak vagy ép pen bo tos tán cot jár tak a „tûz -
hely” kö rül.

Sze ret nénk még jó né hány szí nes és ér -
de kes te vé keny sé get fel kí nál ni óvo dás
gyer me ke ink nek, ezek egyi ke egy ki rán -
du lás szer ve zé se a Pót ha rasz ti Sé ta er dô be.

BUN TA ZSÓ FIA IN GE BORG I ÓVO DA PE DA GÓ GUS

n ged jék meg, hogy né hány
mon dat ban be mu tat koz zam:

Szü le té sem tôl fog va Nyár -
egy há zán la kom, itt töl töt tem gyer -
mek ko ro mat, itt jár tam óvo dá ba és
ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya i mat is
itt foly tat tam. Sze re tet tel gon do lok
vissza az óvó né nik re, ta ní tó im ra,
akik meg sze ret tet ték ve lem a pe da -
gó gus pá lyát, és szi lárd ala pok kal
elin dí tot tak ezen az úton. Büsz ke -
ség gel tölt el, hogy Édes anyá mat is
köz éjük so rol ha tom, hi szen több mint negy ven évig volt az is ko -
la ta ní tó ja, és az óta is ren ge teg ta pasz ta la tát oszt ja meg ve lem.

Az óvó nôi szak kö zép is ko lai ké pe sí té se met 1979-ben sze rez -
tem Nagy kô rö sön, majd ezt kö ve tô en Pi li sen dol goz tam.

1983-ban ke rül tem Fel sô nyá regy há zá ra, a Le i den kas tély ba.
Túl zás nél kül mond ha tom, hogy éle tem leg szebb éve it töl töt tem
itt. A kas tély a te le pü lés tôl 800 m-re he lyez ke dik el, és er dô ve -
szi kö rül. Bel sô el osz tá sát te kint ve csa lá di ház hoz ha son lí tott,
egy cso port szo bá val, kony há val, mos dó val. Ahogy ki lép tünk az
aj tón, fel tá rult elôt tünk a cso dá la tos er dô, a ha tal mas tölgy és
gesz te nye fák az ud va ron, és a fe nyô fa, me lyet Le i den Ká roly
kis fia szü le té se kor ül te tett. Eb ben az ide á lis kör nye zet ben ne -
vel tük az ak ko ri óvo dá so kat Ma ri ka óvó né ni vel, Esz ti ke daj ka
né ni vel és Esz ti ke kony hás né ni vel egye tér tés ben.

A kas tély olyan nagy volt, hogy az óvo dán kí vül is ko la is mû -
kö dött. Két osz tály te rem ben 1-4. osz tá lyos gye re kek nek is ott -
hont adott, aki ket egy mo no ri er dei há zas pár ta ní tott. A két pe -
da gó gus sal na pi kap cso lat ban vol tunk és olyan jó vi szonyt ala -
kí tot tunk ki, hogy sa ját gyer me ke met is ide írat tam.

1997-ben je lent kez tem a Bu da pes ti Ta ní tó kép zô Fô is ko la
óvo da pe da gó gus szak es ti ta go za tá ra, mely nek kö szön he tô en
meg lé vô is me re te im felf ris sül tek és újak kal gaz da god tak.

Gyer mek vé del mi fe le lôs ként mun kám fon tos ré sze volt a vá -
ros ból ki köl tö zô csa lá dok be il lesz ke dé sé nek se gí té se, ki kö zö sí -
té sé nek meg aka dá lyo zá sa. Min dig szem elôtt tar tot tam a csa -
lá dok kal va ló po zi tív kap cso lat ki ala kí tá sát és fenn tar tá sát.

A kas tély ál la ga az idôk fo lya mán meg rom lott, az ön kor mány -
zat új, két cso por tos óvo dát épí tett Fel sô nyá regy há za köz pont -
já ban, ahol már ta gó vo da ve ze tô ként dol goz tam egé szen mos -
ta ná ig.

A ve ze tô óvo da pe da gó gus kép zôt 2006-ban vé gez tem el az
Eöt vös Ló ránd Tu do mány Egye tem Ta ní tó- és Óvó kép zô Fô is ko -
lai Kar ve ze tô óvo da pe da gó gus ta go za tán, mely ala pot adott
ah hoz, hogy a kö rü löt tünk lé vô vál to zá sok hoz ho gyan tud junk al -
kal maz kod ni, mi ként tud junk meg újul ni, is me re te in ket fo lya ma -
to san bô ví te ni.

Kö szö ne tet mon dok csa lá dom tag ja i nak, akik le he tô vé tet ték
szá mom ra, hogy za var ta la nul ta nul has sak, és ér dem ben fel tud -
jak ké szül ni dip lo má im meg szer zé sé re.

Az új óvo da ar cu la ta, han gu la ta más volt, ele in te egy, majd –
a gyer me kek szá má nak fo lya ma tos emel ke dé se mi att – két

cso port tal mû kö dött. Ezál tal a dol go zók szá ma is 6-ra emel ke -
dett. Az évek fo lya mán sok esz közt vá sá rol tunk, az ud var ra fá -
kat ül tet tünk, kin ti já té ko kat te le pí tet tünk me lye ket pap ír, pet
pa lack, elekt ro ni kai hul la dék, és vas gyûj tés bôl, pá lyá zat ból,
fenn tar tói tá mo ga tás ból, va la mint szü lôi se gít ség bôl fi nan szí -
roz tunk.

Kol lé gá im mal olyan nyu godt, ki e gyen sú lyo zott, sze re tet tel jes
lég kört ala kí tot tunk ki, mely ben fel nôtt és gyer mek egya ránt jól
érez te ma gát.

2014-ben el ké szí tet tem és fel töl töt tem port fó li ó mat az Ok ta -
tá si Hi va tal in for ma ti kai rend sze ré be, ez után ide ig le nes Pe da gó -
gus II. be so ro lást kap tam. Úgy tar tot tam il len dô nek, hogy je -
lent kez zem a mi nô sí tés re, mely re 2015. no vem be ré ben ke rült
sor, ered mé nyem: 100%-ban meg fe lelt. Szá mom ra ez el is me -
ré se an nak, hogy mun ká mat ed dig leg jobb tu dá som sze rint
vé gez tem.

Azt ígér ték, hogy a mi nô sí tés után ki csit „hát ra dôl he tek”,
azon ban más képp hoz ta az élet. Ed dig Fel sô nyá regy há zán kis
csa lá dom volt, most lett egy nagy csa lá dom. Az in téz mé nyi in -
no vá ció sok le he tô sé get nyújt egy ve ze tô szá má ra. Öt le tek
akad nak szép szám mal, me lye ket a kol lé gák kal és a szü lôk kel
kö zö sen sze ret nék meg va ló sí ta ni.

Ami még na gyon fon tos szá mom ra, az a társ in téz mé nyek kel
va ló kap cso lat tar tás ja ví tá sa.

A ve ze tô he lyet te sek sze mé lyé ben
is vál to zás tör tént: a köz pon ti óvo dá -
ban Kle i ne i sel Ju dit óvo da pe da gó -
gus-fej lesz tô pe da gó gus, a ta gó vo-
dá ban Sze ge di Ká roly né óvo da pe da -
gó gus vál lal ta el az ez zel já ró fel a-
da to kat.

Az in téz mény ala pí tó oki ra tá ban a
fenn tar tó meg ha tá roz ta a cso por ton -
kén ti fel ve he tô gyer me kek szá mát,
mely 20 fô. A fel vett gyer me kek szá -
ma: a köz pon ti óvo dá ban 80 fô, a
ta gó vo dá ban 30 fô. A ne ve lé si év fo lya mán 3. évü ket be töl tött

gyer me kek fel vé te le kö te le zô, Nyár egy -
há zán ter mé sze te sen ab ba az épü let -
be, ame lyik be a szü lôk a gyer mek in -
téz mény be va ló el jut ta tá sát meg tud ják
ol da ni.

Mun ká mat már ed dig is min den ki lel -
ki is me re te sen se gí tet te, amit na gyon
kö szö nök.

Ké rem a szü lô ket, ha bár mi lyen
prob lé má juk van, bát ran for dul ja nak
hoz zám, le he tô ség sze rint igyek szem
meg ol dást ta lál ni rá.

Kö szö nöm a fi gyel mü ket!

KO VÁCS NÉ MA SZEL AN NA I ÓVO DA VE ZE TÔ

„Ôszbe csavarodott a természet feje, dérré vált a harmat, hull a fák levele…”Kedves Olvasók!
Amint azt a Nyárfalevél elôzô számában olvashatták, Nyáregyháza Nagyközség 

Képviselô-testülete engem bízott meg az óvodavezetôi feladatok ellátásával.

14 I   NYÁRFALEVÉL I   2016. NOVEMBER 2016. NOVEMBER I   NYÁRFALEVÉL I   15

TEVÉKENY ÉVKEZDÉS A TAGÓVODÁBAN

M

Változások a nyáregyházi Napsugár óvodában

E

ÓVODAI ÉLET ÓVODAI ÉLET

Kovácsné Maszel Anna

Szegedi Károlyné

Kleineisel Judit



Ha tár ta la nul prog ram ke re té ben
2010 óta meg kö ze lí tô leg 100
ezer ma gyar or szá gi di ák ve he tett

részt a ha tá ron tú li ré gi ó kat cél zó ta nul -
má nyi uta kon, 2016-ban a prog ram ra
1,9 mil li árd fo rint állt ren del ke zés re.

A „Ha tár ta la nul” pá lyá zat ke re té ben
875 000 Ft ál la mi tá mo ga tás tet te le he -
tô vé, hogy 7. osz tá lyo sa ink meg is mer -
hes sék Er délyt. Ki rán du lá sun kat a nyár -
egy há zi ön kor mány zat to váb bi 250.000
Ft-tal tá mo gat ta.

A ki rán du lás ok tó ber 3-a és 7-e kö -
zött va ló sult meg. Ki emelt idô pont volt
ezen be lül ok tó ber 6-a: a 13 vér ta nú ról
Ara don em lé kez tünk meg.

A lá tot tak ról bô veb ben egy 7. osz tá lyos
di ák, Var ga Tün de szá mol be:

Er dély be Ok tó ber 3-án in dul tunk
Nyár egy há zá ról.

Né hány rö vid pi he nô után Nagy vá rad -
ra ér kez tünk, ahol meg néz tünk a vá ros
né hány ne ve ze tes sé gét: a Püs pö ki pa lo tát,
a Szé kes egy há zat, Szent Lász ló szob rát, a
Ka no nok-sort és a nagy vá ra di vá rat.

Ko lozs vá ron lát hat tuk Má tyás ki rály
szü lô há zát, majd a Má tyás szob rot és a
Szent Mi hály temp lo mot. Gyö nyö rû
ki lá tás ban volt ré szünk a Fel leg vár ról,
aho va jó sok lép csô ve ze tett.

Meg ko szo rúz tuk Vas váry Pál em lék mû -
vét Kö rös fôn, ugyan itt egy ré gi zsin dely -
te tôs re for má tus temp lo mot lát hat tunk.

Ezek után, es té re a to roc kói szál lás ra
men tünk, ahol me leg étel lel vár tak min ket.

Más nap a tor dai só bá nyát lá to gat tuk
meg, ahol az al só szint tet szett, itt sok
szó ra ko zá si le he tô ség volt: óri ás ke rék,
ját szó tér. Le nyû gö zô volt az egész lát -
vány, az a sok lám pa, hogy min den ki
volt vi lá gít va. Szin tén ezen a na pon lá -
to gat tuk meg a Tor dai-ha sa dé kot, ahol
na gyon kel lett vi gyáz nunk ma gunk ra és
egy más ra, mert vesz élyes he lye ken jár -
tunk. Ne kem ez tet szett a leg job ban,
mert ma ga san vol tunk és szép volt,
hogy mel let tünk egy pa tak cso bog. Es -
té re ér kez tünk Csík koz más ra a Tu li pán
pan zi ó ba, ahol fi nom va cso ra várt min -
ket. A va cso ra után jó lett vol na va la mi -
lyen kö zös prog ram és já ték a töb bi ek -
kel, de er re saj nos nem volt le he tô ség.

Har ma dik na pon a Gyil kos-ta vat és a
Bé kás-szo rost lá to gat tuk meg, ahol még
ha va zott is. Saj nos a Har gi tá ra nem me -
het tünk fel, mert nagy hó hul lott és
nem volt el ta ka rít va, rá adá sul az utat fel -
bon tot ták és le zár ták. He lyet te vé gig jár -
tuk a Szel tersz völ gyét, ahol „bór víz for -
rást” és rozs dás pa ta kot lát hat tunk.
Meg áll tunk a Csík som lyói bú csú hely -
szí nén is. Es te vissza tér tünk a szál lás ra,
Csík koz más ra. Ez az es te job ban telt,
mert a töb bi ek kel so kat szó ra koz tunk.

Csü tör tök reg gel meg lá to gat tuk a he -
lyi di á ko kat, a Csík koz má si Dr. Bo ga
Ala jos Ál ta lá nos Is ko lát. Kö zös órán
vet tünk részt a he lyi he te dik osz tá lyo -
sok kal, meg em lé kez tünk és meg ko szo -
rúz tuk Dr. Bo ga Ala jos em lék táb lá ját.
So kat be szél get tünk, is mer ked tünk az
ot ta ni he te di ke sek kel.

Kö vet ke zô prog ra munk a Szent An na-
tó volt. A má so dik ked venc he lyem ez
lett, mert hi he tet len lát vá nyos volt, az
egész ta vat jól be le he tett lát ni.

Az éj sza kát To roc kói szál lá sun kon
töl töt tük, ahol volt al kal munk át be szél -
ni az ed di gi él mé nye in ket.

Utol só na punk már a ha za u ta zás ról
szólt, de út köz ben még sok ér de kes he -
lyen áll tunk meg: Na gye nye den, Vaj da -
hu nya don a Hu nya di vár nál, Dé ván és
Ara don. So kak nak a Vaj da hu nya di vár
volt a le gér de ke sebb. Egy mo nu men tá -
lis épü let, kor hû en be ren dez ve. A ki rá -
lyi lak osz tály ban iga zi ud va ri mu zsi kus
te rem tett kö zép ko ri han gu la tot a ze né -
jé vel.

A Dé vai vár hoz ve ze tô utat gya log
tet tük meg, itt szin tén vesz élyes he lye -
ken jár tunk, na gyon kel lett vi gyáz nunk.
Le fe le már fel vo nó val men tünk, so kak -
nak ez is örök él mény ma rad.

Utol só meg ál lónk Arad volt, ahol egy
ham bur ger után a 13 vér ta nú em lék mû -
vét ke res tük meg. Itt ko szo rú zás sal és
fô haj tás sal em lé kez tünk az ara di vér ta -
núk ra.

Fe lejt he tet len él mé nyek ben volt ré -
szünk az öt nap alatt, fá jó szív vel vál -
tunk meg Er dély tôl.

VAR GA TÜN DE I 7. OSZ TÁ LYOS TA NU LÓ

Is ko lánk ban van ki je lölt gyer mek- és if -
jú ság vé del mi fe le lôs, aki az osz tály fô -
nö kök kel együtt mû kö dés ben se gít és
ta ná csot ad hat a ne héz élet hely zet ben
lé vô di á kok nak és szü le ik nek a to vább -
lé pés hez. Az ô fel ada ta a he lyi ál ta lá -
nos is ko la ta nu ló it érin tô gyer mek vé -
del mi ügyek össze fo gá sa. Mun ká já nak
fô te rü le tei az is ko lai tel je sít mény-,
ma ga tar tás- és/vagy be il lesz ke dé si
prob lé mák kal küz dô gyer me kek nek va -
ló út mu ta tás, az is ko lát (is) érin tô
gyer mek vé del mi vo nat ko zá sú ese tek
fel de rí té se, is ko lai eset meg be szé lé sek
szer ve zé se és a he lyi gyer mek vé del mi
rend szer rel va ló akt ív kap cso lat tar tás,
amely be eset tôl füg gô en (pl. iga zo lat -

lan hi ány zá sok, el ha nya go lás, vesz -

élyez te tett ség, hu za mos ide ig fenn ál ló

ma ga tar tás gon dok, sú lyos fe gyel mi

vét ség, stb.) be le tar to zik az il le té kes
ha tó sá gok fe lé tör té nô jel zés is. Bár
mun ká juk szo ro san össze függ, az ô
fel ada tai nem azo no sak a gyer mek jó -
lé ti szol gá lat és a csa lád se gí tô fel ada -
ta i val, in kább az is ko lai élet hez egy ér -
tel mû en kap cso ló dó prob lé mák kal
fog lal ko zik. Cé lunk el sô sor ban a se gít -
ség nyúj tás és is ko lánk ta nu ló i nak vé -
del me. Ha úgy ér zi, gyer me ké nek
ne héz sé gei van nak is ko lánk di ák -
ja ként, se gít ség re len ne szük ség,
de nem tud ják ho vá/ki hez for dul ja -
nak, ke res sék fel bi za lom mal gyer -
mek- és if jú ság vé del mi fe le lô sün -
ket az aláb bi ak sze rint, és megp ró bá -
lunk mi ha ma rabb meg ol dást ta lál ni.

zep tem ber 30-án tar tot tuk meg szo ká sos Di ák-ön kor mány za ti na -
pun kat, amely 8:00-tól 12:45-ig tar tott.

A nap DÖK gyû lés sel kez dô dött. Min den osz tály ké ré se ket, kér dé se -
ket in téz he tett a ve ze tô ség fe lé, amely re Ci li né ni igye ke zett nyom ban
vá la szol ni. El mond hat ták kí ván sá ga i kat, ész re vé te le i ket.

Ez után az összes gye rek „üze ne tet írt a jö vô be”, az az le ír hat ta, mit
sze ret ne egy év múl va. Ezt bo rí té kol tuk, és jö vô ilyen kor ke rül csak ki -
bon tás ra. Ak kor de rül ki, mi va ló sult meg a kí ván ság ból.

9:30-tól kez dôd tek a kü lön fé le prog ra mok. Igye kez tünk mi nél szí ne -
seb bé ten ni a vá lasz té kot. Ál lo má sa ink: film ve tí tés, fo ci, ké zi lab da, röp -
lab da, rajz, mo csár já rás, kéz mû ves ke dés, gyöngy fû zés, egy perc és
nyersz, cél ba-do bás, puzz le, sor ver se nyek, lo vag lás, könyv tár lá to ga tás,
egész ség ügyi be mu ta tó, tánc új ság pap íron.

A rész vé te lért cu kor ka volt a ju ta lom. A gye re kek el fá rad va és elé ge -
det ten in dul tak ha za. Ezú ton sze ret nénk min den ki nek kö szö ne tet mon -
da ni, aki se gí tett e nap le bo nyo lí tá sá ban. Jö vô re is szá mí tunk rá juk!

KRIZSÁN MIHÁLYNÉ

z idén szep tem ber 27-tôl ok tó ber 1-ig tar tott
a pap ír gyûj tés az is ko lá ban.

Ez volt az el sô al ka lom, hogy a pap ír mel lett
pet-pa lac kot és mû anyag ku pa kot is gyûj töt -
tünk.

A mû anya got már az elô zô tan év vé ge fe lé hir -
det tük az osz tá lyok ban. A gye re kek nagy él ve -
zet tel zsu go rí tot ták a be ér ke zô pa lac ko kat.
Az Ön kor mány zat tól sok zsá kot kap tunk, ami
meg könnyí tet te azok tá ro lá sát. Si ke res nek bi zo -
nyult a gyûj tés, mert a szál lí tó tól ka pott mind két
kon té ner te le lett.

Sze ret nénk min den ki nek meg kö szön ni a se -
gít sé get, mun kát és fá rad sá got!

KRI ZSÁN MI HÁLY NÉ

A Nyár egy há zi Nyáry Pál Ál ta lá nos Is ko -
la gyer mek- és if jú ság vé del mi fe le lô se:
Pén tek né Kö ves di Ka ta
• Fo ga dó ó ra: kedd 12.00-12.45 (ta ná ri

szo ba), il let ve elô ze tes egyez te tés után
egye di idô pont ban.

• E-ma il: ka ta.pen tek ne@gma il.com

Ha ta ní tá si idôn kí vül tör té nik gyer me -
kük kel bár mi, ami mi att azon na li se gít -
ség re van szük ség, az aláb bi szer ve ze tek
áll nak ren del ke zés re:
• Ál ta lá nos se gély hí vó: 112
• Men tôk: 104, Tû zol tó ság: 105,

Rend ôr ség: 107
• Kör ze ti meg bí zott / is ko la rend ôr

Mé szá ros Pál r.törzs zász lós
Tel.: +36-20/489-6738, 
E-ma il: me sza rosp@pest.po li ce.hu

• Csa lád se gí tô és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat 
Ady End re út 1/A., 
Idô sek Nap kö zi Ott ho na
Hét fô: 9.00-12.00 és 15.00-18.00, 
Szer da: 9.00-12.00 és 13.00-16.00
Szöl lôsy At ti lá né (Ibo lya)
Tel.: +36-30/631-9383

• Gyer mek or vos
Dr. Haj du he gyi Ág nes
Tel.: +36-29/490-935, 
+36-30/349-6370

• Vé dô nôi Szol gá lat
Is ko lai fo ga dó ó ra: Hét fô: 14.00-15.00
La já né Ku ris Lo ret ta
Tel.: +36-29/490-787, 
+36-30/512-2065, 
E-ma il: ve do no@nya regy ha za.hu

To váb bi hasz nos in for má ci ók, 
se gély szer ve ze tek el ér he tô sé gei:
• UNI CEF ál ta lá nos gyer mek se gély 

és gyer mek jo gi we bol dal
http://uni cef.hu/ho va-for dulj-a-baj ban/,
http://uni cef.hu/gye re kek nek/

• Kék Vo nal Gyer mekk rí zis Ala pít vány 
(lel ki se gély szol gá lat, bár mi lyen krí zis 
ese tén se gít sé get nyújt)
Tel.: 116-111, E-ma il: in fo@kek vo nal.hu

• Or szá gos Krí zis ke ze lô In for má ci ós
Szol gá lat
Tel.: +36-80/20-55-20, 
E-ma il: okit@ncsszi.hu

• Te le fon ta nú (bûn cse lek mé nyek 
be je len té sét fo gad ják)
Tel.: +36-80/555-111

• ESZ TER Ala pít vány (sze xu á lis erô szak 
ál do za ta i nak nyújt se gít sé get)
Tel.: +36-1/466-9872, 
E-ma il: in fo@esz te ra la pit vany.hu

• Pa tent Egye sü let (nôk és gyer me kek 
el le ni, il let ve csa lá don be lü li erô szak 
ál do za ta i nak nyújt se gít sé get)
Tel.: +36-70/252-5254, 
+36-70/277-6522, 
E-ma il: jog@pa tent.org.hu

• NA NE Egye sü let (nôk és gyer me kek 
el le ni, il let ve csa lá don be lü li erô szak 
ál do za ta i nak nyújt se gít sé get)
Tel.: +36-80/505-101, 
E-ma il: in fo@na ne.hu

• Drog-Stop (drog se gély te le fon szol gá lat)
Tel.: 13-770, +36-80/505-678, 
E-ma il: drogs top@chel lo.hu

• Sa fer In ter net (in ter ne tes biz ton ság gal
kap cso la tos ügyek ben nyújt se gít sé get)
http://www.biz ton sa go sin ter net.hu

KE ME NÁR LÁSZ LÓ NÉ I IS KO LA IGAZ GA TÓ

A 2016/2017-es tanévben iskolánk, a Nyáregyházi Nyáry Pál
Általános Iskola újból, immáron ötödik alkalommal pályázott
sikeresen az Emberi Erôforrások Minisztériuma által kiadott
„Határtalanul” pályázatra. Ennek keretében magyarországi
iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson
vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így
személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
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Határtalanul 2016/2017 – Erdélyi kirándulás

A

Kedves Szülôk, Diákok!

DÖK NAP Papírgyûjtés
S

ISKOLAI ÉLET ISKOLAI ÉLET

A



i rôl is szólt ez a nap?
Az Eu ró pai Unió Bi zott sá ga több

mint tíz év vel ez elôtt in dí tot ta út já ra ezt
a kez de mé nye zést, hogy Eu ró pa-szer te
meg is mer tes se a fi a ta lok kal a ku ta tói pá -
lyát, an nak szép sé ge i vel és ne héz sé ge i vel
együtt, nép sze rû sít se a ter mé szet tu do má -
nyo kat, meg mu tas sa, hogy ku ta tó nak
len ni iz gal mas hi va tás.

Szep tem ber 30-án ké sô es tig ren ge teg
ér de kes prog ram és más kor nem lá to -
gat ha tó hely szín vár ta a gye re ke ket szer -
te az or szág ban.

Ta nu ló ink az Esz ter házy Ká roly
Egye tem gye re kek nek szánt prog ram ja -
in vet tek részt. Le he tô sé günk volt rend -

kí vü li ké mia órán részt ven ni, hül lô ket
si mo gat ni, bé kák meg men té sé rôl szó ló
elô adást meg hall gat ni. Fel men tünk a
va rázs to rony ba, és szá mos ki ál lí tást
meg te kin tet tünk a Lí ce um ban.

A Va rázs te rem in te rak tív esz kö ze it, a
fi zi kai je len sé gek meg ér té sét be mu ta tó
„kéz zel fog ha tó” tár gya it ki pró bál tuk,
tu do má nyos „já té ko kat“ ját szot tunk.

Re mél jük jö vô re is ha son ló an ta nul -
sá gos Ku ta tók Éj sza ká ján ve he tünk
részt.

MO NO RI RI TA

ren dez vé nyen a Ko lum bia Pos ta ga lamb Tag szö vet ség le g-
e red mé nye sebb és leg szebb ma da rai ke rül nek be mu ta tás -
ra. A be csül he tô 120 ga lam bot Ve csés, Ócsa, Gyál, Ül lô,

Ka kucs, Mo nor, Al ber tir sa, Dán szent mik lós és Pi lis egye sü let
ver seny zôi ál lít ják ki. A pi li si A-46 egye sü let ben 4 nyár egy há zi
sport tár sunk is ered mé nye sen sze re pel! Már a pén te ki na pon
meg ér kez nek a ga lam bok és el kez dô dik a kül lem bí rá lat.

Sze ret nénk meg is mer tet ni az em be rek kel ezt az ér de kes spor -
tot, a kü lön le ges kap cso la tot ga lamb és ga lam bász kö zött. Má -
jus tól jú li u sig, hét rôl-hét re mé rik össze ere jü ket, tu dá su kat,
hogy ki a gyor sabb a 200-800 km kö zöt ti tá vo kon. Har col va a

hi deg gel, me leg gel, esô vel és szél lel. A ver se nyek után szebb -
nél szebb ser le gek kel, tró fe ák kal, ok le ve lek kel gaz da gond nak
a ver seny zôk.

A ki ál lí tás ide je alatt ga lamb kel lé kes stand és ol csó bü fé vár -
ja az ér dek lô dô ket.

Min den kit sze re tet tel vá runk és a meg je le né sük re szá mí tunk,
hisz a bel épés in gye nes!

Na gyon kö szön jük a le he tô sé get Mé szá ros Sán dor pol gár -
mes ter nek és Nyár egy há za Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak!

VO LENSZ KI IST VÁN I A-46

2016. szeptember 30-án Egerben vettünk részt 
a kutatók éjszakáján 35 tanulóval.

A pi li si A-46 Pos ta ga lamb Sport Egye sü let Sze re tet -

tel meg hív ja Önt és ked ves Csa lád ját 2016.12.03-án 

a Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si Ház ba. Reg gel 8-tól 

16 órá ig meg te kint he tôk a ga lam bok.
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KUTATÓK ÉJSZAKÁJA

M

Postagalamb kiállítás Nyáregyházán!

E

KÖZÖSSÉGI ÉLET

1-es tí pus: ez az áb ra sze re pel a leg több üdí tô és ás vány víz pa lack -
ján. Egy sze ri hasz ná la ta nem jár ko mo lyabb kö vet kez mé nyek kel, ám
ha so ká ig új ra és új ra tölt jük, a mû anyag ból és a re pe dé se ken át olyan
bak té ri u mok jut hat nak a szer ve zet be, ame lyek lég zô szer vi prob lé má -
kat, menst ru á ci ós és hor mon za va ro kat okoz hat nak.

A 2-es tí pus, a HDPE a leg biz ton sá go sabb mû anyag tí pus ként van
szá mon tart va, mert nem bo csát ki ké mi ai anya go kat.

A 3-as tí pust messze ke rüld el: ez a leg ká ro sabb az egész ség re,
egye sek sze rint még rák kel tô ha tá sa is le het.

Bár a 4-es tí pus nem mi nô sül ká ros nak, még sem ja va solt víz pa lac -
ko zá sá ra használ ni. In kább szaty rok és fó li ák ké szül nek be lô le.

19 me gyei és a fô vá ro si hi va ta -
lok mun ka tár sai több mint 900
ese tet vizs gál tak ar ra vo nat ko zó -

an, hogy a jó tál lá si és sza va tos sá gi jo -
gok kal kap cso lat ban meg fe le lô tá jé koz -
ta tást kap nak-e a vá sár lók. Össze sen
173 eset ben ta lál tak jog sér tést. A vá -
sár lók köny vét is el len ôriz ték, ahol az
ese tek kö zel 10%-ában ta lál tak va la mi -
lyen prob lé mát.

A jog sza bály sze rint min den ter mék re
2 év sza va tos ság jár, il let ve kor mány -
ren de let ben meg ha tá ro zott ter mé kek re
1 év kö te le zô jó tál lást ka punk. Ha az áru
el rom lik vagy meg hi bá so dik, kér het jük a
ja ví tá sát vagy cse ré jét, ha egyik sem le -
het sé ges, ak kor kér he tünk ár lesz ál lí tást
vagy vissza kér het jük a pén zün ket.

Ez zel azon ban na gyon ke ve sen van nak
tisz tá ban. A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi
Ha tó ság meg bí zá sá ból vég zett ku ta tás
sze rint a meg kér de zet tek 49%-a nem,
vagy hely te le nül tud ta, hogy a vá sár lást
kö ve tô 2 éven be lül jo gá ban áll a hi -
bás árut díj men te sen meg ja vít tat ni

vagy ki cse rél tet ni. Ezért is fon tos, hogy
meg fe le lô tá jé koz ta tást kap ja nak a vá -
sár lók az üz le tek ben.

TI PI KUS FÉL RE VE ZE TÔ 
TÁ JÉ KOZ TA TÁ SOK A BOL TOK BAN

„Ak ci ós ter mé ket nem cse ré lünk.” – A jog-
sza bá lyok alap ján ha egy ter mék meg hi -
bá so dik, a ke res ke dô nek at tól füg get le -
nül fog lal koz nia kell a fo gyasz tó pa na szá -
val, hogy az le volt-e ér té kel ve, vagy sem.
Ki vé ve, ha a ve vô egy olyan hi ba mi att
rek la mál, ami ért a ter mék le volt ér té kel -
ve, és er rôl ôt az el adó tá jé koz tat ta. 

„Kész pénzt nem adunk vissza, de üz le -

tünk ben le vá sá rol hat ja.” – Ami kor egy
ter mék rôl ki de rül, hogy hi bás, a vá sár ló -
nak nem kö te le zô le vá sá rol nia az árát
vagy má si kat vá lasz ta ni, ha nem a pén zét
is vissza kér he ti, ha sze ret né.

„Rek la má ci ót csak há rom na pig fo ga -

dunk el.” – A ke res ke dôk gyak ran ad ják
azt a tá jé koz ta tást, hogy az üz let ben
csak 3 (mun ka)na pon be lül fo gad ják a
ki fo gá so kat. Ez után már csak is a jó tál lá -
si je gyen fel tün te tett szer viz hez vagy a

gyár tó hoz le het for dul ni mi nô sé gi ki fo gá -
sok kal. A vá sár lók nak ugyan ak kor jo guk
van ott rek la mál ni, ahol vá sá rol tak, te hát
az üz let ben és er re a sza va tos sá gi, jó tál -
lá si idô tel jes idô tar ta ma alatt.

„Cse re csak, ha ere de ti a cso ma go lás.”

– Né hány üz let a mi nô sé gi ki fo gás in té zé -
sét sza bály ta la nul, a ter mék ere de ti cso -
ma go lá sá hoz, il let ve a do boz meg lé té hez
kö töt te, ezt pe dig a jog sza bá lyok sze rint
nem te he ti meg.

„Jó tál lás csak szám la/nyug ta el le né ben.”

– A jó tál lás ból ere dô jo gok a jó tál lá si jeg-
gyel is ér vé nye sít he tô ek, a ke res ke dô
nem kö ve tel he ti meg a jó tál lá si jegy és
nyug ta egy ide jû fel mu ta tá sát.

Az EU 14 tag ál la ma, köz te Ma gyar or -
szág és az NFH rész vé te lé vel zaj ló fo -
gyasz tói tu da tos sá got nö ve lô kam pá nya
is ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy ér de -
mes tisz tá ban len ni jo ga ink kal, és él -
ni azok kal.

FOR RÁS: NFH 

Ásványvizet általában azért vásárolunk, mert fontos számunkra
az egészségünk. Ha valóban így van, akkor arra is oda kell
figyelnünk, milyen típusú mûanyag palackban tárolják a vizet.
Egyes típusok ugyanis komoly egészségügyi problémákat
idézhetnek elô. Lássuk, mire figyeljünk!

„Akciós terméket nem cserélünk! Készpénzt nem adunk vissza!”

Ehhez hasonló félrevezetô tájékoztatást kapnak a fogyasztók 

a boltokban a jótállással, szavatossággal kapcsolatban – derült

ki az NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal) vizsgálatából.
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Szavatosság és jótállás – becsapós bolti üzenetek

A

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Erre figyelj, mikor palackozott vizet veszel

Az 5-ös tí pu sú cso ma go lá sok ban ál ta lá ban szi ru -
po kat vagy jog hur to kat tart ha tunk. Biz ton sá gos nak
mi nô sül nek.

A 6-os tí pu sú mû anya got fô leg éte lek cso ma go lá -
sá ra hasz nál ják – nem kel le ne, ugyan is egy szti rol ne -
vû ke mi ká li át bo csát az étel be, ami rák kel tô ha tá sú.

Ha va la mit biz to san ke rülj, ak kor az a 7-es tí pus:
ide tar to zik min den olyan mû anyag, ami nek össze té -
te le nincs meg ha tá roz va, ezért kü lö nö sen vesz élyes
le het.

FOR RÁS: INTERNET 



jó té kony ság nak alap ve tô lel ki
do log nak kell len nie an nak az
em ber nek, aki gon dol ko dó,

együtt ér zô tud len ni anya gi lag rá szo ru -
ló tár sá val szem ben. Saj nos kör nye ze -
tünk ben is több olyan csa lád van, aki
na gyon rá szo rul a se gít ség re, lel ki és
anya gi tá mo ga tás ra.

Ka rá csony ra ké szü lôd ve egy re in kább
érez het jük, hogy se gít sé get kell ad nunk.
Bár mennyi re ki csi, ke vés is ez a tá mo -
ga tás, de kell, hogy te gyünk ér te.

A mi kon cer tünk er rôl az ada ko zás ról
szól el sô sor ban. Ezen fe lül egy szép szom bat dél utánt tölt -
het tünk el együtt, fel lé pô mû vé sze ink ma gas szin tû elô adá -
sá nak kö szön he tô en. Ezt az elô adást mind annyi an él vez -
het tük, át ad hat tuk ma gun kat a ze ne bû vö le té nek. Eb ben az
eset ben dup lán érez het tük en nek az ese mény nek a lé nye -
gét, je len tô sé gét.

Gon dol junk azok ra, akik mi att ok tó ber 8-án dél után
össze jöt tünk, aki ket ado má nya ink ból tá mo gat ni sze ret -
nénk. Kap tunk és adunk is szép sé get, ked ves sé get, fi gyel -
mes sé get, még egy ki csi se gít sé get is rá szo ru ló tár sa ink nak.

Tisz te let tel kér jük, hogy amennyi ben
le he tô sé ge van, kész pénz be fi ze té si la -
pon a he lyi Pát ria Ta ka rék szö vet ke zet -
nél szí ves ked jen be fi zet ni egy ház fenn -
tar tói já ru lé kát (éven kén ti díj). A köz le -
mény ro vat ba „Név, 2016. Egy ház fenn -
tar tói já ru lék” meg jegy zést kér jük fel tün -
tet ni.

Be fi ze tés re le he tô ség van szem élye sen
a temp lom ban is, vagy elô re egyez te tett
idô pont ban a pénz tá ros nál.

KED VES TEST VÉ RE INK!
Az összeg a pres bi té ri um dön té se

alap ján 2016. szep tem ber 1-tôl: fel nôtt,
dol go zó: min. 7000 Ft, nyug dí jas, di ák:
min. 4000 Ft

Tá mo ga tá sát gyü le ke ze tünk 
fenn tar tá sá ra, 

s épü lé sé re for dít juk.

Al kal ma ink ra min den kit sze re tet tel hí -
vunk és vá runk!

„Min den ki úgy ad jon, aho gyan elô re 
el dön töt te szí vé ben, ne kedv te le nül 
vagy kény sze rû ség bôl, mert a jó ked vû 
ada ko zót sze re ti az Is ten (2Kor 9,7)”

Szám la szám: 65100101-10100565
Pénz tá ros: Li pót Zsolt
Tel.: 06 (70) 386-2596

Erôs vár a mi Is te nünk

NYÁR EGY HÁ ZI EVAN GÉ LI KUS

EGY HÁZ KÖZ SÉG VE ZE TÔ SÉ GE

Nagy öröm mel tölt el ben nün ket,
hogy már több al ka lom mal Ve csés rôl,
Mo nor ról, Pi lis rôl, Új len gyel bôl, Csév -
ha raszt ról, a kör nye zô te le pü lé sek rôl is
sok ér dek lô dôt vonz ide a kon cert és az
ada ko zás.

Há lá sak va gyunk azok nak, akik e ne -
mes cél ér de ké ben el jöt tek kö zénk és
ve lünk együtt örül tek és szó ra koz tak,
akik szeb bé, meg hit teb bé sze ret nék ten -
ni má sok Ka rá cso nyát.

Kö szön jük szé pen.

Bé kés, bol dog Ka rá csonyt 
kí vá nunk min den ki nek.

SOK SZE RE TET TEL: 
A KON CERT SZER VE ZÔI

A fo tó kat Far kas Fan ni ké szí tet te.

ze re tet tel vá runk min den kit
de cem ber 14-én szer dán
15 órá tól a Szent egy há zas-

fal vi Ha gyo mány ôr zôk An gyal 
Bet le he mes já té ká nak elô adá sá ra
a Ko vács Ist ván Mû ve lô dé si 
Ház ba.

A cso port már 16 esz ten de je 
jár ja a Kár pát me den cét, hir det vén
Jé zus szü le té sét. Min den év ben
elô ad nak bet le he mes ta lál ko zó kon
Ma gyar- or szá gon, Fel vi dé ken, a
Vaj da ság ban és a szór vány vi dé -
ke ken is. Vá con két al ka lom mal 
Dr. Be er Mik lós püs pök úr ven dé -
ge i ként, va la mint a Ta ní tó kép zô 
Fô is ko lán is be mu tat ták már 
já té ku kat.

KÉT SZÍV RÓMAI

KATOLIKUS PLÉBÁNIA

Az Irgalmasság éve lezárult.

Egyházunkban azonban a jócselekedeteknek mindig marad 

hely és idô. Ezek közé a cselekedetek közé tartozik az egyik, 

amely 2016. október 8-án történt a nyáregyházi Két Szív

Római Katolikus templomban. 

Ez az esemény egy jótékonysági komolyzenei koncert volt.
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KEDVES NYÁREGYHÁZI LAKOSOK!

Evangélikus egyházfenntartói járulék

Betlehemes 
játék a 
mûvelôdési 
házban
S

EGYHÁZI ÉLET EGYHÁZI ÉLET

A
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RECEPTTÁR

HOZ ZÁ VA LÓK
• 70 dkg sü tô tök (héj és ma gok nél kül) • 1 fej hagy ma
• 1 ge rezd fok hagy ma • 3 evô ka nál olí va o laj
• 30 dkg göm bö lyû sze mû rizs • 1 l zöld ség le ves-alap lé
• 1 dl fe hér bor • 3-4 dkg vaj
• 5 dkg par me zán re szel ve • só • bors • sze re csen dió

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A tök be let koc kák ra da ra bol juk. A hagy mát ap ró ra koc -

káz zuk, a fok hagy mát fi nom ra vág juk. A tök fe lét egy 
fa zék ban fé lig fe lönt jük víz zel és meg sóz zuk. Fé lig rá tett
fe dô alatt pu há ra fôz zük, majd bot mi xer rel pü ré sít jük.

2. Egy lá bos ban fel for ró sít juk az olí va o la jat, és együtt
meg pá rol juk raj ta a két fé le hagy mát. Hoz zá ad juk a 
rizst és a ma ra dék tö köt, majd pá rol ni kezd jük. 
Köz ben az alap lét fel for ral juk.

3. A sü tô tö kös rizst fe lönt jük a fe hér bor ral, és hagy juk
szin te tel je sen el fô ni. Ez után a ke ve rék re annyi for ró
alap lét ön tünk, amennyi ép pen el le pi, majd gyak ran
meg ke ver jük. (Nem kell fo lya ma to san ke ver ni.) 
Az el fôtt lét ap rán ként min dad dig utá na pó tol juk, amíg
a rizs fog ke mény re (al den te) pu hul. Szük ség ese tén 
– ha az alap lé már el fo gyott – for ró vi zet ad ha tunk 
hoz zá, hogy a ri zot tó ál la ga kel lô en lágy le gyen.

4. Vé gül a ri zot tót a vaj jal, a par me zán nal és a tök pü ré vel
kré mes re ke ver jük, to váb bá só val, fris sen re szelt sze re -
csen di ó val és ôrölt bors sal íze sít jük.

HOZ ZÁ VA LÓK
A tész tá hoz:
• 10 dkg ház tar tá si keksz • 3 db to jás fe hér je
• 10 dkg dió • 12 dkg bar na cu kor

A töl te lék hez:
• kb. 1 kg sütôtök • 2 evôka nál tej • 2 db to jás
• 15 dkg bar na cu kor • 1/2 mok kás ka nál só
• 0,3 dl whisky • ôrölt bors • sze re csen dió
• fa héj • szeg fû szeg

EL KÉ SZÍ TÉS
1. A sü tô tö köt meg mos suk, fél be vág juk, mag ja it ki ka-

par juk. Hé jas tól na gyobb koc kák ra vág juk, tep si re
tesszük, és sü tô ben, köz epes lán gon meg süt jük.

2. Amíg ki hûl, a kek szet és a di ót le da rál juk. A to jás -
fe hér jét hab bá ver jük, de mi e lôtt tel je sen meg ke mé -
nyed ne, a cuk rot is be le dol goz zuk. A kek szet és a 
di ót be le szór juk, majd egy 20-30 cm át mé rô jû, 
eny hén ki kent, mor zsá val be hin tett for má ba önt jük.
Sü tô ben nagy lán gon 15 per cig süt jük.

3. Ez idô alatt a sü tô tö köt meg há moz zuk, és át tör jük. 
Az így ka pott tök pü ré hez hoz zá ad juk a te jet, a cuk rot,
a kis sé fel vert to já so kat, a fû sze re ket és a whiskyt. 
A masszát az elô sü tött tész tá ra önt jük, majd köz epes
lán gon 45 per cig to vább süt jük.  

SÜTÔTÖKÖS-FEHÉRBOROS RIZOTTÓ SÜTÔTÖKTORTA

b ben az év ben egye sü le tünk ja nu ár ban kezd te meg mun ká ját. El sô gyû lé sün kön
meg vá lasz tás ra ke rült új el nö künk Mik lós Gá bor sze mé lyé ben il let ve meg erô-
 sí tés re ke rül tek a meg lé vô tiszt sé gek. Meg ha tá roz tuk a lö vé szet, il let ve a lô ver -

se nyek idô pont ja it. A lö vé sze ti na po kat to vább ra is szom bat ra ter vez tük.
Ta vasszal ke rült meg ren de zés re a Szin csák

ku pa, me lyen há rom (Pest, So mogy, Vesz -
prém) me gyei lö vé szei vet tek részt. A nagy
lét szá mú rész vé tel el len ére to vább ra is a
Nyáry Pál lö vészk lub tag jai re me kel tek, így
a ván dor dí jak to vább ra is „itt hon” ma rad tak.

Au gusz tus hó nap ban Lel kes Ama tôr Lég -
pus ká sok (LAL) ta lál ko zó já ra ke rült sor lô te -

rün kön, a szer ve zés ben Vas és Fe jér me gyei lel kes sport lö vôk vet tek részt. A ren dez vé -
nyen be mu tat koz tak a fém va dá szat kép vi se lôi – a Hun ter Fe ild Tar get, Fi eld Tar get tag -
jai –, akik az or szág szin te összes megy éjét kép vi sel ték. A ta lál ko zón 50 fô vett részt.
Nagy örö münk re a Nyár egy há zán tá bo ro zó fô vá ro si cser kész csa pat is meg lá to gat ta
lô te rün ket, ahol iz ga lom mal pró bál ták ki a lég fegy ve re ket. A ren dez vény egy gu lyás-
 le ves jó han gu la tú el fo gyasz tá sá val zá ró dott.

Szep tem ber hó nap ban a 6. Nyár egy há zi Fesz ti vál ke re te in be lül meg ren de zés re ke rült
a Nyár egy há za Lô baj no ka lö vész ver seny, és ez zel egy idô ben a Nyáry Pál Lö vész ver -
seny. Nagy örö münk re szol gált, hogy ezen a ver se nyen nagy szá mú nôi je lent ke zô is
volt, így eb ben a ka te gó ri á ban is tud tunk ered ményt hir det ni.

Az idei tag gyû lé se in ket az Ön kor mány zat se gít sé gé vel fe lú jí tott klub hely ség ben tud -
tuk meg tar ta ni.

Saj nos eb ben az év ben sem tud tunk az után pót lás ne ve lé sé ben to vább lép ni, saj ná-
 la tos mó don csak 3 fô 18 év alat ti ta gunk van.

Jö vô re vo nat ko zó an egye sü le tünk ter vei kö zött sze re pel 10 mé te res lég fegy ve res
pá lya ki a la kí tá sa, amely lét re ho zá sá val sze ret nénk a fi a ta labb ge ne rá ció ér dek lô dé sét is
fel kel te ni e nagy sze rû sport ág iránt.

FADGYAS KÁROLY I A KLUB TITKÁRA, A LÖVÉSZET VEZETÔJE

A NYÁR EGY HÁ ZA 
FESZ TI VÁL

1. he lye zett sü te mé nye
Szil va ha bos dió tor ta

– 
Mo hel lá né Pá rizs Krisz ti na

Hoz zá va lók a tész tá hoz:
• 6 db to jás
• 6 evô ka nál cu kor
• 6 evô ka nál liszt
• 3 evô ka nál ôrölt dió
• pi ci fa héj, sü tô por
a krém hez:
• 80 dkg érett szil va
• fa héj (íz lés sze rint)
• pi ci cu kor
• 5 dl hab tej szín

A tész ta hoz zá va ló i ból pis kó tát sü -
tünk a szo ká sos mó don. A krém el -
ké szí té sé hez le da rál juk a szil vát és
jól át fôz zük. A tej színt hab bá ver jük
és a ki hûlt szil vak rém be óva to san
be le ke ver jük. A krém ne gye dét fél re -
tesszük, ez zel fog juk a te te jét és az
old alát dí szí te ni. A tor tát há rom fe lé
vág juk, meg tölt jük a la po kat. Old alá -
ra ôrölt di ót, a te te jé re fél be vá gott,
ma go zott szil vát te szünk.

JÓ ÉT VÁ GYAT!

Albert Ottó • Bálintné Kocsis Klaudia • BarBÁR • Berci Barbara • Bernula Zoltán • Bogdán Gabriella • Borgula Mária
Brtka Gábor • Copy Fehérvár • Csák Imre • Cseh Lídia • Csernai István • Csernai Zsanett • Csupor Fanni • Diófa pékség
DJ Zolee (Deák Zoltán) • Egerszegi Kertészet • Egresi Péter • Epres-Trans Kft. • Évi Süti • Fábián Felícia • Fábián Nikolett Fadgyas
Károly • Fa-Kovi Kft. • Fazekas József • Fekete Veronika • Fourtissimo Zenekar • Fradi Sörözô • Gábrischné Dézsi Krisztina
Gemini Televízió • Hagyományôrzô Szeretetcsoport • Hangyási Petra • Hidas Tüzép • Homonnay Tamás • Horváth Károly
id. Szitó Sándor • ifj. Szitó Sándor • Ilona virágbolt • Irka-firka bolt • Jakubik Ágnes • Kalmár Tamás • Karnai Vivien Keindlné
Homola Tímea • Kemenár László • Kerepesi Noémi • Kiss Tamás • Kocsis Antal • Komádi Csibe • Kravecz László
Krizsán Mihály • Magyar Vöröskereszt Nyáregyházi Alapszervezete • Malata Imre, 100 Ft-os bolt • Marosvári Ágnes
Marosvári László • Marosvári Lászlóné • Marosváriné Gondi Valéria • Maszel László • Maszel Tamás • Mészáros Lilla
Mészáros Sándor • Miloszerniné Ági • Mon-And Hungary Kft. • Nagy Kristóf • Nánásiné Koncz Ágnes • Nyáry Pál MGTSZ
Nyáry Pál Nyugdíjas Klub • Ország Mihály András • Örs 2002 Kereskedelmi Kft. • PACO ’78 Bt. • Pálfi István • Pásztor Károlyné
Pátria Takarékszövetkezet • Páva Ibolya • Páva István • Pénzes Gasztro Kft. • Pest Megye Önkormányzata • Platán Fitness
Plotter Papír Kft. • Princz Csaba • Princz Istvánné • Princz Mihály • Qualiroll Hungary Kft. • R+T 2005 Bt. Gumi-Depo Üllô
Rácz Krisztián • Rácz Lajosné Adrienn • Rádió Dabas • Reich Antónia • Reichné Tallárom Györgyi • Revák Noémi
Revákné Serfôzô Mónika • Rimár Vilmosné • Rozman József • Rózsa Viktória • Savanya-ker • Serfôzô Fanni • Serfôzô Józsefné 
Sinka Kft. • Sport Vendéglô • Steijszkálné Hegedûs Márta • Szarvas Betérô • Szedresiné Szlama Tímea
Szemerédi Illés, HangMánia • Szitó Annamária • Szitó Henrietta • Szitó Sándorné • Tatár Gusztávné • Tatár Zoltán • Tóth András 
Tóth Árpád • TS Gastro Kft. • Vecserek Ibolya Verbói Tamás • VértesNet Kft. • Williams Televízió • Zinger Miklós • Zsíros Rózsa
Köszönjük a Napsugár Óvoda és a Nyáry Pál Általános Iskola pedagógusainak és technikai dolgozóinak, a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak, valamint településünk közmunkásainak segítségét.
Köszönjük a rendezvény biztosítását a Kossuth Lajos Nemzetôr Egyesületnek, a Nyáregyházi Polgárôr és Önkéntes Tûzoltó
Egyesületnek, valamint a Monori Rendôrkapitányság és a Pilisi Rendôrôrs kötelékében a rendezvény ideje alatt nálunk szolgálatot
teljesítô rendôröknek.
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Köszönjük a Nyáregyháza Fesztivál támogatóinak segítségét!

EZ+AZ



1690 Ft
kedvezmény 

20%

1090 Ft
kedvezmény 

20%

855 Ft
kedvezmény 

20%
1290 Ft

kedvezmény 

20%

3990 Ft
kedvezmény 

20%

1190 Ft
kedvezmény 

20%

990 Ft
kedvezmény 

15%

1290 Ft
kedvezmény 

15%

1190 Ft
kedvezmény 

15%

1490 Ft
kedvezmény 

20%

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




