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Községünk lakossága október 21-én emlékezett az 1956-os
eseményekre és azokra, akik 55 évvel ezelőtt hősökké váltak
a történések vezér alakjaiként, vagy akár „csak” hétköznapi
emberként szerte az országban. Dr. Bicskei Krisztina ünnepi
köszöntője után a Patkós Irma Színház „Vérvörös macskakő”
címmel adta elő sodró erejű műsorát. Ezután a templom előtt
folytatódott rendezvényünk. Itt Palotai Lászlóné, az ÁMK
igazgatója mondta el ünnepi gondolatait, majd a kopjafánál
elhelyezték a megemlékezés koszorúit az önkormányzat, a
község intézményei és a helyi civil szervezetek képviselői. Az
ünnepség végén minden jelenlévő egy-egy égő mécsessel
adózott a forradalom, és a hősök emléke előtt.
Soha nem felejthetjük el, hogy miért áldozták életüket!

Nagyné Kovács Éva

1956-RA EMLÉKEZTÜNK

DR. BICSKEI KRISZTINA JEGYZŐASSZONY

BESZÉDE AZ 1956-OS MEGEMLÉKEZÉSEN

„A magyarság feladata, hogy tisztelje s óvja hazugságoktól,
felejtéstől és homályba veszéstől forradalmunk lobogóját,
mely egyben az emberiség szabadabb jövőjének is zászlaja.”
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Ma ünnepelni, emlékezni és tanulni jöttünk! Ünnepelni a
nemzet nagyságát, emlékezni a hősökre, de mindez nem ér
semmit, ha nem tanulunk, és amit megtanultunk nem tesszük
a hétköznapok részévé, nem adjuk át gyermekeinknek,
unokáinknak.
Minden család őriz emléket a forradalom és szabadságharc
napjairól. Történeteket, amelyeket ma újra el kell mondanunk,
hogy tovább éljen bennünk a forradalom és a szabadság
hőseinek emlékezete. Történeteket kell mondanunk
gyermekeinknek, unokáinknak 56-ról, és történeteket kell
kérnünk szüleinktől, nagyszüleinktől 56-ról, hogy újra
átélhessük és megérthessük 1956-ot, közös történetünket.
Az ország nemzeti ünnepként emlékezhet az október 23-án
kezdődő dicsőséges és tragikus eseményekre, amelyek olyan
meghatározóak lettek az ország háború utáni történelmében,
és sok itt is jelenlévő életében.
    „... Az elmúlt hét azért volt óriási élmény a számomra, -írja
Németh László- mert ez a néhány nap mutatta meg, nemcsak
nekem, de az egész világnak, hogy a magyarság erkölcsileg
mekkorát emelkedett. Hiszen, nem mondom: voltak jelek rá



NYÁRSAPÁTI2. oldal

eddig is. Még a tömlöcszerű elzártságban élő, elfeledett
ember is érezte, hogy az ifjúságból más levegő csap felé, mint
kortársai közül. De hogy a nemzet a gyötrésben és
megaláztatásban így összeforrt, hogy diákok, munkások,
katonák minden előzetes szervezkedés nélkül közös
elszántságukkal így megszerveződhettek, a vezér nélküli
felkelésnek ez a csodálatos látványa meghaladta nem
reményemet, de képzeletemet.”
Köszönjük a hősöknek, hogy vállalták a harcot, a lemondást,
és akár életük árán is védték hazánkat, közösségünket. A
forradalom győzelmének eufóriája, a Kossuth téri és a többi
sortűz ártatlan áldozatai, a pesti srácok hősi küzdelme nemzeti
mítosszá kell hogy emelkedjen. A nemzeti egység ’56 egyik
legfontosabb üzenete. Nyolc év elnyomó hatalma akkor még
nem tudta kiirtani évszázadok értékeit, hazaszeretetét.
Munkások, akik korábban az újjáépítés zászlaja alatt
csatlakoztak a kommunista párthoz, álltak tömegesen a
forradalom mellé. Budapestiek egységesen küzdöttek a
szovjet tankok ellen. A lyukas magyar trikolor a sokszínű
nemzet szimbólumává válhatott. November 4-e tragédiája az
egész magyar nemzet tragédiája lett.. A szabadságharc
vérbefolytása után iszonyatos terror következett. Százezrek
menekültek el, ezreket kínoztak meg, százakat végeztek ki.
Hideg hajnalokon a börtön udvarán dolgozott a párt akaratának
végrehajtója, és vitték jeltelen sírokba hőseinket. Álljanak
meg a terror házának falánál! Nézzék az arcokat! Gondoljanak
a mártírokra, és arra, hogy az államterror nem csak velük
végzett, hanem leendő gyermekeiktől is elvette az élet esélyét.
Koronájuktól megfosztott csonka családfákat jelent minden
egyes fénykép!  Az 56-os forradalom elveszett. Viszont
tudom, hogy 1956 hatása felmérhetetlen, 1956 feltette ismét
Magyarországot a térképre, 1956 megrengette a
kommunizmus szerkezetét, a palackból kibújt szellemet
senki nem tudta visszatuszkolni. Külföldön ma nagyobb 1956
megbecsülése, mint Magyarországon. Az 1989-es fellángolás
után a téma egyre érdektelenebbé vált itthon. Mintha fátyol
homályosítaná el emlékét. Pedig az 1989-ben kivívott
szabadság és függetlenség méltán tekinthető 1956
örökségének. Talán több más fontos alapelem között
örökségünk felismerni azt, hogy az embernek alapvető igénye
van az igazságra, arra, hogy saját életének, sorsának
meghatározójaként félelemtől mentesen demokráciában éljen,
s ennek megvalósítására úgy tűnik, semmilyen áldozat sem
túl nagy. És ez az örökség, ez az üzenet nemcsak a
magyaroknak szól, és természetesen nem egyszerűen muzeális
érték, mely csupán az idők megfagyott pillanatában érvényes.
Ez a hagyaték nemcsak akkor és ott – de itt és most – s
reméljük mindenhol, és a holnapokban is – érvényes.
Csak az őszinte bűnbánat, és újrakezdés lehet gyógyír a
nemzetünk és egész civilizációnk égető problémáira. Az
anyagi javak hazug ígérete soha nem hoz felemelkedést a
nemzetnek. Az igaz beszéd, nemzeti összetartozás, egység
viszont anyagi felemelkedést is hozhat országunknak.
’56 a mai nemzedéknek a forrás, ahol megtalálhatja még a
nemzetet éltető erőt. 56-ban magyarnak lenni fontosabb volt
mint bármilyen más politikai, világnézeti különbség. Elemi
erővel tört föl a szabadság és függetlenség utáni vágy, ami
élménnyé, nemzeti élménnyé ért.

Soha ne feledjük el mi történt ’56 ban! Ünnepeljünk,
emlékezzünk hőseinkre.

TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIRÓL

Nyársapát község belterületének szennyvízhálózattal való
kiépítését a kivitelező Vízner és Társa Kft. (Abony, Szapáry
u. 2.) a leírt ütemterv szerint befejezte. A belterületi ut-
cákban a fővezetékek és a csatlakozó vezetékek elkészültek,
a víztartási vizsgálatokat elvégezték. A szennyvíztisztító
telep és az átemelő építése olyan szinten elkészült, hogy a
próbaüzem júliusban megkezdődött. Az önkormányzati
tulajdonban lévő úthelyreállítás munkálatait megkezdték és
november közepéig befejezik. A József A. út helyreállítását
a Magyar Közút Rt. fogja elkészíteni, melynek végső határ-
ideje 2011. november közepe. A bekötővezeték a telekha-
táron belül 1 méterre lett kiépítve, az ingatlanon belüli rákötés
a tulajdonos feladata, melyet folyamatosan lehet végezni.
Amennyiben a kivitelezési munkát nem a leendő üzemeltető
által nyilvántartott személyekkel készíttetik, hanem saját
maguk végzik a lakók, akkor átadásig az árkot nyitva kell
hagyni, hogy azt az  átvevő szakember megnézhesse. Az
átvett belső vezetéket most már mindenütt élőre lehet kötni.
A szennyvízberuházás végleges befejezéséig (2012. január
31.) 2.500.-Ft-os csatorna átvételi díjat nem kell fizetni,
viszont akik február 1-től szeretnének rákötni, nekik már ez
kötelező. A rákötő lakosoknak a műszaki átadásig nem kell
fizetni szennyvízdíjat. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
aki a műszaki átadásig nem köt rá a vezetékre, annak
talajterhelési díjat kell majd fizetnie. A bekötés
engedélyeztetéséhez kérőlapot továbbra is a Polgármesteri
Hivatalban lehet kérni félfogadási időben, melyet 2 példányban
kell kitölteni és a tájékoztatóban is közölt 2 példányban.
vázrajzzal együtt oda kell visszavinni. Felhívjuk a Tisztelt
lakók figyelmét, hogy az élőre kötés feltétele az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetése. ( Ez történhet egy összegben, vagy
időarányosan havonként.) Azoknak akik egy összegben
fizettek, illetve akik pontosan fizetik a havi összegeket
megköszönjük jogkövető magatartásukat. Ismételten
felhívjuk a nem fizetők figyelmét arra, hogy
elmaradásukat minél előbb pótolják, mert ellenkező
esetben kénytelenek leszünk szankcióhoz folyamodni.
A lakosok által bejelentett, kivitelező által okozott károkat a
helyszínen ellenőrizzük és az indokolt helyreállítási
munkálatokat elvégeztetjük. A beruházással kapcsolatban
felmerülő kérdésekre a Polgármesteri Hivatalban adunk
tájékoztatást félfogadási időben. A kivitelezési munkákkal
kapcsolatos közlekedési kellemetlenségekért megértésüket
kérjük.

Kis Miklós polgármester
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KÖZSÉGI NYUGDÍJAS NAP
Szeretettel meghívjuk

községünk minden nyugdíjasát

november 18-án pénteken 16 órára

a művelődési házba,

ahol szórakoztató műsorral

és finom vacsorával várjuk Önöket.

Nyársapát Község Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!
Nyársapát Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

2011. december 08-án 17 órakor

a Szarka Mihály Művelődési és
Szabadidőközpont nagytermében

FALUGYŰLÉST tart,

melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

Kis Miklós polgármester

MEGHÍVÓ
A Nyársapáti Gazdakör vezetősége

tisztelettel meghívja a gazdakör tagjait
és az érdeklődő lakosságot

2011. november 24-én 18 órára

a Szarka Mihály Művelődési Központba

 MEZŐGAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMÁRA.

Vendégeink lesznek:
 Jakab István,
     az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke,
 Halmi Tibor,
     az MVH Pest Megyei Kirendeltségének vezetője,
 Hörömpő Nándor,
     a Közvetlen Támogatások igazgatója,
 Simonovics Anita,
     az OTP Bank agrárhitelezési előadója.

A fórum után vacsora és baráti beszélgetés.

BURSA  HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
A 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat benyújtási
határideje 2011. november 14.

Az „A” típusú pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási
intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
A pályázatokat a polgármesteri hivatalnál írásban, a hivatalban
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
A szociális rászorultság igazolására kötelező csatolni a pályázó
és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről szóló igazolásokat és vagyonnyilatkozatot.
A pályázati űrlap csak a kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatalban kapható.

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

TÁJÉKOZTATÓ BERUHÁZÁSRÓL
Nyársapát Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Támogató környezet és Energia Operatív Program keretén
belül  KEOP-5.3.0/A/09 Épületenergetikai fejlesztések
tárgyú felhívásra, melyet a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0463
azonosító számon megnyert. A pályázat biztosítja a
Polgármesteri Hivatal, az iskola informatikai épület és a
tornacsarnok külső hőszigetelését, ajtó-ablak cseréjét és a
fűtéskorszerűsítését. A beruházás bruttó bekerülési költsége
35.034.294.-Ft lesz. A 26.275.720.- Ft pályázati összeghez a
8.758.574.-Ft saját forrást az önkormányzat biztosítja. A
közbeszerzési eljárás során a legjobb ajánlatot a DIAGONÁL
3000 Kft adta, így ő lett a kivitelező. A beruházáshoz a
munkaterület 2011.10.12-én lett átadva. Kivitelező a befeje-
zési határidőt 2011. december 31-ig vállalta. A támogatás
összegének 85 %-a, vagyis 22.334.362.-Ft a Kohéziós
Alapból, 15%-a, vagyis 3.941.358.-Ft pedig a Magyar
Köztársaság központi költségvetéséből származik.
Az épületek nyílászáróinak a cseréjével jelentősen javul a
különböző tartózkodási terekben a komfortérzet. A jó
légzárású és hőszigetelésű nyílászárók csökkenteni fogják a
természetes filtráció okozta hideg levegő beáramlást, valamint,
hogy belső üveg felületi hőmérsékletének emelkedése miatt
csökken az aszimmetrikus sugárzás okozta diszkomfort. Az
épület homlokzatainak és padlásfödémek hőszigeteléséből
adódó nyereség főként a lecsökkent fűtési idény hosszának
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valamint a szintén lecsökkent transzmissziós hőveszteségnek
köszönhetően. Az utólagos hőszigetelés miatt jelentősen
javul a komfortérzet a tartózkodási zónákban az ablakoknál
a belső felület hőmérsékletének emelkedése miatt. A
Polgármesteri Hivatalban és az informatika teremnél a
meglévő alacsony hatásfokú kazánok kondenzációs üzemű
fali kazánokra lesznek cserélve. A kazánok fokozatmentes
égővel rendelkeznek, külső hőmérséklet függvényében
vezérelt előremenő vízhőmérséklet szabályozással. A
tornateremnél a meglévő radiátoros fűtés helyett KÜBLER
típusú gázfűtésű sötétsugárzó ernyők lesznek elhelyezve a
hozzájuk tartozó gázhálózat és égéstermék elvezetés
kialakításával.

Dr. Bicskei Krisztina

MEGÚJULT A „NYILASI ISKOLA”
Nyársapát Község Önkormányzata 2011. október 15-én 12
órára - az EU-s Leader pályázat segítségével felújított
Nyilasi iskolaépület átadására hívta a község lakosságát. Az
érdeklődőket traktorokkal és a hivatal járműveivel szállították
ki a 6 km-re lévő külterületi iskolához, de sokan jöttek
személyautókkal is, köszönhetően a jó időnek és a jól járható
útnak. A kb. 200 fős vendégcsapatban nagyon sokan voltak
azok közül is, akik ebben az iskolában kezdték meg
tanulmányaikat, és természetesen köszönthettünk két ott
tanító pedagógust is, Fodor Ferencet és Benkó Jánosnét.

Kis Miklós polgármester úr családias hangulatú, megható
megnyitó beszéde után műsorral köszöntöttük az erdei is-
kolát, melyben fellépett az általános iskola két versmondója,
Tóth Lóránt és Rácz Tivadar, az iskola felsős énekkara,
valamint a Felnőtt Énekkar, és a Nyársapáti Népdalkör. A
népdalkör más szerepben is bemutatkozott, „A három selyp
lány” című mesével kedveskedtek a jelenlévőknek. A végére
egy különlegesség került. Kissné Piroska, aki ebben az
iskolában tanult, előadta a Nyilasi iskoláról költött 50-es

években divatos csasztuskát a jelenlévők nagy derültsége
közepette.
Ezután Földi László országgyűlési képviselő úr átadta a
lakosságnak a teljesen felújított, igazán szép erdei iskola
épületét.

A nemzeti színű szalag átvágása után Fodor Ferenc tanító úr,
majd Benkó Jánosné tanárnő emlékezett az ott töltött időre és
azokra, akik ebben az iskolában tanultak. Ezek a gondolatok
nem csak azoknak a szemébe csaltak könnyet, akik valami-
lyen módon kötődtek az iskolához, hanem mindenki
meghatottan hallgatta a felidézett eseményeket. Belépve az
épületbe, a tanterem falát díszítő régi fotókat nézegettük,
majd finom ebéddel és baráti beszélgetéssel fejeződött be ez
a csodás, napsütéses ünnep.
Aki ott volt, biztosan mindenki igaz ünnepként élte meg az
erdei iskola átadását. Sokan voltunk, mégis családias hangu-
latban töltöttünk együtt egy megható, szeretetteljes, vidám
délutánt. Sajnálhatja, aki kimaradt ebből a felemelő
eseményből.

Nagyné Kovács Éva

KEDVES EGYBEGYŰLTEK!
Meghatottan állok itt és próbálok visszaemlékezni a 43 évvel
ezelőtti időkre1963-tól a Rónatelepi iskolában laktunk, ahol a
férjem a felső tagozatot tanította. 1968 júniusában megszűnt
a felső tagozat. Ekkor kaptuk a lehetőséget, ha a Nyilasi
iskolába költözünk, mint képesítés nélküli nevelő én is
taníthatok. Örömmel elfogadtuk. Férjem az alsó tagozatot és
felsőben matematikát és éneket tanított, én pedig felsőben a
többi tantárgyat. Bevallom nem volt egyszerű, amikor a 11-
14 éves tanulók elé kellett állnom. Férjem a kezdetekben
sokat segített a felkészülésben. Mindenben támogatott és
tanított. Közben a Szegedi Tanárképző Főiskolára jártam.
Elmondhatom, hogy életem egyik legboldogabb korszaka volt
mikor itt éltünk, igaz távol a központtól, bolttól, orvostól,
vasúttól. Kerékpárral jártunk vagy sokszor gyalog a sár
miatt. 1969-ben vettünk egy Trabantot, de télen és tavasszal
nem tudtuk használni a rossz útviszonyok miatt. Nekem ez
természetes volt, hisz gyerekként én is ilyen körülmények
között jutottam el az iskolába. Az épület egy tanteremből és
egy szolgálati lakásból állt. A teremben hetenkénti váltással
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egész napos tanítás folyt. Víz, villany, gáz telefon még
álmunkban sem volt. Az udvaron lévő fúrott kút is gyakran
elromlott. Ilyenkor a szomszédos Bognár tanyáról kellett
hordanunk a vizet. A tantermet szenes kályhával fűtöttük,
ezért télen hajnalban keltünk, hogy mire három-négy
kilométerről ideérnek a gyerekek, meleg legyen. A kályha
begyújtáskor természetesen mindig füstölt, ami miatt fél órán
át szellőztettünk, amikorra átmelegedett a fa és a szén.
Ezután melegített rendesen. 1968-69-es tanévben indult egy
program „villanyt minden tanyasi iskolának” címmel. Férjem
pályázott és 1970 tavaszán az egyik honvédség alakulatától
az iskola egy aggregátort és televíziót kapott. Így lett villany
az iskolában. Nagy volt mindenki öröme. Esténként a
környékből jöttek a felnőttek televíziót nézni. És hogy milye-
nek voltak a tanítványaink? Körülbelül 40 tanuló járt az alsó-
és felső tagozatba. Ha jót akarok kívánni a mostani taní-
tóknak, tanároknak, volt kollégáimnak akkor azt kívánom,
hogy ilyen tanítványaik legyenek, mint ezek a gyerekek
voltak. Említettem, hogy sokan nagy távolságról jártak, de
panasz vagy késés náluk nem volt szokás. Egy-egy piaci
napon a kisebb testvért is hozták magukkal, akik a mi négy
éves Zsuzsa lányunkkal együtt csendben rajzolgattak vagy
könyvet nézegettek. Nem volt mindenki jeles tanuló, de
mindenki ügyes volt valamiben. Nem lehetett tőlük olyat
kérni, amit ne csináltak volna meg szívesen. Látszott rajtuk,
hogy otthon is segítenek. Nem emlékszem rá, hogy bárkinek
is osztályfőnöki figyelmeztetést kellett volna adnom. Itt
szünetekben a tanítónak nem kellett ügyelni. Amikor meg-
szólalt a csengő a fiúk fogták a futball labdát, a lányok a
kézilabdát és irány a pálya. A kisebbek körjátékot játszottak,
vagy fogócskáztak. Nem volt álldogálás. Szünet végén
természetes volt az azonnali bevonulás az osztályba. Ponto-
san kellett kezdeni, mert egyszerre csak egy osztállyal lehetett
közvetlenül foglalkozni. A másik három az első öt percben
kapta meg a feladatokat, amit önállóan kellett megoldaniuk
vagy megtanulniuk. Az óra utolsó öt percében ellenőriztük az
ő munkájukat. Hogy bonyolultabb legyen a helyzet, olyan is
volt, hogy egy osztálynak az óra első felében biológia, a
másikban földrajz órát tartottunk. Sokan gondolják, hogy
ezek a tanulók talán kevesebbet tudtak, mint a központba
járó évfolyamtársaik. Természetesen ez nem így volt. A mi
tanulóink is becsülettel elvégezték azokat az iskolákat, amiket
a nyolcadik osztály befejezése után elkezdtek. Közülük is
végeztek főiskolán, gimnáziumban, szakmunkásképzőben
szép eredménnyel. Példás családanyák, családapák lettek
Milyennek láttuk a szülőket? Sok mai szülő példát vehetne
róluk. Hogy miért mondom ezt? Tisztelettel voltak az iskola
és a tanítók iránt. Soha senkitől egy rossz szót nem hallottunk
az előttünk itt lévő tanítókról, mindig szeretettel emlegették
őket. Segítségük nélkül nem tudtuk volna örömmel végezni a
munkánkat. És hogy kikhez fordulhattunk problémáinkkal?
Néhány név: a két Pintér család, a Demeter, a Flórián, az
Egyedi, a Molnár, a Károly, a Kóródi, a Pásztor és a Dobos
család. Ha valakit kihagytam elnézést kérek. Bármi kéré-
sünk volt mindig számíthattunk rájuk. Kollégáimnak többször
mondtam, hogy sokszor visszavágyom a tanyasi iskolába.
2004-ben jelent meg „Nyársapát története” című kiadvány,
amelyben a férjem a következőket mondta a Nyilasi

emberekről: „Az itt élő emberek jórészt a közeli állami
gazdaságban és a TSZ-ben keresték kenyerük nagy részét.

Életvitelük mégis azonos volt az általam megismert nyársapáti
emberekével. A tisztaságra, a közvetlen környezetük
szépítésére, gyermekeik nevelésére ők is nagy gondot
fordítottak. Gyermekeiket munkaszerető, kötelességtudó
emberekké nevelték. Az iskolával csodálatos volt az
együttműködés a műsoros események, a hangulatos esték is
fémjelezték az együvé tartozást, közgondolkodást. A sportolás
itt napi rendszerességgel folyt, különösen a kézilabdázás. Így
hát nem is meglepő, hogy az egyik május elsején csupa szív
lányainkkal 12:6-ra győztük le a központi iskola csapatát.
Gazdag volt a tanyasi ember lelkivilága. Milyen jó volt
közéjük tartozónak lenni. Igaz, ma már a legtöbb helyen csak
a romok árulkodnak arról, hogy itt emberek laktak, hogy itt
pár évtizede virágzó tanyák voltak. Egy-egy tanyasi iskola
nem csak oktatási, hanem művelődés és szabadidő központ
is tudott lenni.” Amikor ide jöttünk, tudtuk, hogy nem lesz
hosszú életű az itt tartózkodásunk. A három tanyasi iskola
közül már csak itt volt felső tagozat. A családok ebben az
időben már Cegléden, Nagykőrösön vagy bent a faluban
építkeztek. Ez volt a tanya-rombolás időszaka. Így ezek a
tanyák is kezdtek elnéptelenedni és a tanulók létszáma is
gyorsan csökkent. 1969-ben mi is elkezdtük építeni a családi
házunkat, amibe 1970 nyarán be is költöztünk. Ezen az őszön
én is a központi iskolában kezdtem tanítani, miközben férjem
még két évig itt dolgozott. Amikor végleg megszűnt a felső
tagozat, ő is a központi iskolába került. Utánunk még Kovács
György pedagógus tanított itt két évig. Ezután az iskola
végleg bezárta kapuit. Néhány éve az egyik tanítványom itt
lakott szüleivel a volt szolgálati lakásban. Családlátogatás
alkalmával szomorúan tapasztaltam, hogy milyen rossz
állapotban van az épület. Lelki szemeim előtt láttam, hogy a
tanyasi iskolánk is a tanyák sorsára jutott. Most meghatottan
és örömmel látom, hogy visszanyerte régi önmagát. Szeretném
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megköszönni a polgármester úrnak, hogy nem hagyta
tönkremenni ezt az 1875-ben épült iskolát. Valamint szeretném
megköszönni munkájukat és segítségüket az alábbi
személyeknek, akik nélkül nem tudtam volna a kiállított
képeket összeszedni és minden tanulót felismerni: Bíró
Lászlóné (Pintér Eszter), Dézsi Ferencné (Pintér Ilona),
Dobos Dénesné (Flórián Judit), Kulcsár Sándorné (Demeter
Edit). Végül köszönöm s polgármesteri hivatalnak, hogy
ezeket a képeket felnagyíttatta, bekereteztette. Kívánom
mindenkinek, ha belép ebbe az épületbe, járja át lelküket az
a szellemiség, békesség együvé tartozás ereje, ami itt uralkodott
hosszú éveken keresztül. Őrizzék meg ezt szívükben és
vigyék magukkal haza.

Benkó Jánosné

FALUNK LEGIDŐSEBB PEDAGÓGUSA

Több okból kerestem fel Fodor Ferencet, községünk legidő-
sebb tanítóját, Nyársapát első díszpolgárát. Először is azért,
mert nemrég töltötte be 80. életévét, illetve ebben a tanévben
vehette át gyémántdiplomáját. Mindkettőhöz szívből
gratulálunk!
-Nem hiszem, hogy sokan tudják, hogy ki kaphat gyé-
mánt diplomát. Mesélnél erről Feri bácsi?
Nagykőrösön végeztem el katolikus vallásúként a református
tanítóképzőt 60 évvel ezelőtt. Ennek a 60 évnek az
elismeréseként vehettem át 7 társammal együtt a gyémánt
diplomát. Természetesen ennél jóval többen, 33-an végez-
tünk, de sajnos már sokan eltávoztak közülünk.
-Nehéz időszakban jártál iskolába. Jelentett ez valami-
lyen gondot?
Református gimnáziumba jártam Nagykőrösön, majd jött az
államosítás, de nem sok változást hozott, hiszen a tanárok
maradtak ugyan azok, így továbbra is ugyanabban a
szellemiségben tanítottak hála Istennek, mint azelőtt. A
negyedik gimnáziumot a Patay iskolában fejeztem be, mert a
gimnázium épületében először német, majd szovjet
hadikórházat rendeztek be. A tanítóképzőben pedig bizo-
nyos változást vezettek be. Az addig öt osztályos iskola
helyett mi csak négyet jártunk, utána egy évre kimentünk
gyakorlatra, és visszajőve összetett vizsgát tettünk. Egyszerre
érettségiztünk és képesítőztünk.
-A tanítóképző elvégzése után hogyan alakult a peda-
gógusi pályád?
1950-ben Komlóra kerültem gyakorlatra. A következő évben
Baranya megyébe, egy kis csángó faluba, ahol az iskola
összevont felső tagozatát vittem. Itt nagyon melegszívű,
becsületes, de nagyon alacsony iskolázottságú emberek él-
tek, ezért esti iskolát kellett indítanom az analfabétizmus
felszámolására. Utána két év katonaidő következett, amikor
szintén tanítottam az analfabéta katonákat. Ezután, 1954.
december 1-jén kerültem Nyársapátra, a Nyilasi iskolába,
ahol 1959. júniusáig Takács Imrével tanítottunk összevont
osztályban. 42 éves pedagógusi pályafutásom alatt ez volt a
legnehezebb, de a legkedvesebb időszak. Annyi szeretetet,
kedvességet, tiszteletet sehol sem kaptam, mint abban a két
tanerős kis tanyasi iskolában, ahol nem volt se víz, se villany,
és csak egy kis jancsikályhával fűtöttünk, illetve mi takarítottuk

az osztálytermet is.

Hálás vagyok az önkormányzatnak és személy szerint Kiss
Miklós polgármester úrnak, hogy felújították ezt az iskolát,
ahol majd erdei iskola és nyári táborok lesznek. Október 15-
én, az épület átadási ünnepségén találkoztam volt tanít-
ványaimmal, és családjaikkal, amiről nem tudok meghatott-
ság nélkül beszélni.
1959. szeptemberében már a benti iskolában tanítottam alsó
tagozatban, de felsőben tanítottam éneket, testnevelést,
gyakorlati foglalkozást, technikát is. A végén pedig napközis
nevelő lettem.
-Van-e olyan tanítványod, akire különösen büszke vagy?
Nem teszek különbséget azért, mert valaki tehetségesebb
volt, és esetleg többre vitte az életben. Szerettem, és ma is
szeretem az összes tanítványomat, és bármelyikükkel elbe-
szélgetek, ha lehetőségem van rá. Szívesen látom tanítvá-
nyaim bármelyikét ma is.
-1992-ben mentél nyugdíjba. Azóta mivel foglalkozol a
legszívesebben?
Mostanában a kerttel foglalkozom a legszívesebben. Ebben
segítenek régi kedves tanítványaim is, ha kérem, mivel már
nem bírok mindent. Természetesen a családom a legfon-
tosabb. Harmonikus, kiegyensúlyozott házasságban élek
feleségemmel immár 43 éve. Életem legnagyobb örömét
pedig két gyermekem és hat unokám adja.
Köszönöm, hogy időt szakítottál az interjúra. Továbbra
is jó egészséget, és hosszú, boldog életet kívánok Neked
és családod minden tagjának.

Nagyné Kovács Éva
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„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy békét
 vigyek oda, hol békétlenség van!”

(Szent Ferenc)

Tanárokkal, közéleti személyekkel beszéltem az elmúlt
napokban politikáról, gazdasági kérdésekről. Ami meglepett,
az a hatalmas feszültség, harag, elkeseredettség – ha nem
lennék ferences szerzetes, akkor talán azt is kimondanám,
hogy gyűlölet – mely újból és újból felcsapott a beszélgetés
során. Szidták a politikai csoportosulásokat, a bankokat, a
gazdasági élet szereplőit, az iskolarendszert, az egyházat,
mindenkit. A beszélgetés újból és újból ugyanabba a témába
torkolt: „Kevés a pénz! Meg egyáltalán mit gondol a kormány,
ennyi fizetésből meg lehet élni?” Én próbáltam jópofa lenni
és viccel elütni az élét a durva beszédnek. A székely ember
régebben is kikacagta a feléje tornyosuló gondokat, és jóked-
vű, vidám szemmel nézve, legtöbbször kiderült, hogy nem is
annyira megoldhatatlanul félelmetes az a fojtogató gond,
mely elnyeléssel fenyeget. Meglepett, hogy mennyire nem
vették a lapot, nagyon mélyen ül az emberekben a feszültség
és a harag. Próbáltam mondani, hogy az állam csak azt oszt-
hatja szét, amit mi termelünk.
„Ha nincs elég pénz, kérjenek kölcsön!” - jön kapásból a
válasz.
Ennél több kölcsön már könnyen Görögország nyomdokába
viheti a mi országunkat is, itt is államcsőd lehet. – próbál-
tam mondani. „Kit érdekel? Azért kapják a fizetést, – mondja
egy főiskolát végzett személy – hogy nekünk is fizetést
adjanak!”
Hazamentem, bekapcsoltam a számítógépet és szinte min-
den internetes oldalon vitákról, tüntetésekről, fenye-
getőzésekről olvashatok. Jön a fűtésszámla és vele az utóbbi
húsz év legnagyobb sztrájkja, mondja egy elkeseredett em-
ber. Nézem a híreket, az indulatokat, és látom, hogy sokan
készek politikai érdekekből, egy kis fizetésemelésért szét-
verni akár saját hazájukat is. Nézem a megbolydult világot és
nem értem, hogy okos szónokok miért nem magyarázzák el
érthetően, hogy mit jelent, ha egy állam eladósodik, és mivel
jár, ha már állampapírjait nem tudja a piacon értékesíteni és
emiatt államcsődöt jelent be?
Tavasszal Argentínában voltam, és egy asztaltársaságot
megkérdeztem, hogy az egyszerű emberek számára mit is
jelentett az államcsőd? Tudtam, hogy az argentin kormá-
nyok folyamatosan átgondolatlanul kölcsönöket vettek fel,
végül 2000-ben már nem tudtak több hitelt felvenni, senki
nem akart Argentin állampapírokat vásárolni. Az állam nem
tudta kiadni a fizetéseket, nem tudták kiegyenlíteni a
költségeket, törleszteni az adóságokat. Ezért elismerték,
hogy az állam csődben van. Persze ettől az élet nem állt meg,
a nap másnap is felkelt. Addig egy USD, egy Argentin peso
volt, de másnap már csak négy pesoért adtak egy dollárt. Így
az emberek nem fizetésük 25%-át vesztették el, hanem
egyik napról a másikra mindenüknek 75%-át. A bankokban
lévő pénzeket az állam befagyasztotta, és most 10 év után
talán kis részletekben kezdik kiadni az embereknek a
megtakarításokat. Persze az emberek lázadoztak, hatalmas

GONDOLATOK AZ ÁLLAMCSŐDRŐL!

megmozdulások voltak. Megkérdeztem azt is, hogy a kor-
mány mit tett? Az egyik férfi azt mondta, hogy: „a hatalom
mindent megtett!” Mire a felesége csak annyit mondott,
hogy: „elég durván tette azt, amit tett”. Kíváncsian
rákérdeztem, hogy mégis mit tett a hatalom durván? „Hát –
jött a kitérő válasz – mikor mentem reggel a munkába, biza
itt is ott is le volt takarva 10-20 halott az út szélén.”
Az élet nem áll meg! Eltelt 10 év, és most minden 5-10 ház
előtt egy őrbódé áll, az emberek fizetik az őrt, ki azonnal
telefonál, ha gyanús alakok jelennek meg az utcán, és ak-
kor nem egy-két rendőr jön, hanem egy állig felfegyverzett
különítmény.
Az elszegényedett emberek mit csinálhatnak? Elmentünk a
nyomornegyedbe is. Én azt hittem, hogy mindent tudok a
szegénységről. Elvittek egy homokbányába, melyből a vi-
zet leszívatták, és ahol most is zakatolnak a szalézi szerze-
tesek által működtetett szivattyúk, másképp újból bányató
lenne a kisvárosnyi ember otthonából. Ebben a nyomor-
negyedben most 45-50 ezer ember él, utcák, házszámok,
papírok nélkül. Bementünk néhány bódéba. Igaz, Buenos
Airesben a higanyszál nem megy 0 fok alá télen sem, de
szinte sehol nem láttam ajtót, ablakot, a földön raklapok
voltak, és alatta folyt a nagyon zavaros kinézetű víz.
Tizenévesek szopogatták a külföldre eladott finomított
kábítószer után visszamaradó kokain malátát, mely nem csak
elmezavart, de halált is hoz számukra. Néztem a parttalan
nyomort és megkérdeztem a kedves nővérektől, hogy e
nagyvárosban körülbelül hány ilyen nyomornegyed van?
Velük volt egy jól informált, szociológiát tanító egyetemi
tanárnő is, aki bennünket felvilágosított, hogy körülbelül még
200 ilyen negyed van a fővárosban és annak közvetlen
környékén. Argentínának jelenleg olyan elnöke van, aki
ezelőtt 15 évvel, az őserdőben fegyverrel a kezében
gerillaharcot vívott a gazdagok ellen. Félve megkérdeztem,
hogy milyen elképzeléseik vannak a kormánynak a nyomor
felszámolására?
„Sajnos – jött a szomorú válasz – nincsenek tervek,
elképzelések ilyen sok tönkrement család felemelésére.”
Egy szerzetes paptól hallottam – bár nem jön, hogy elhiggyem
(„alig hiszem” SzG megj.) – mikor a nyomornegyedben az
emberek elkezdenek hangoskodni, akkor fegyveres dzsi-
pekkel behajtanak álarcos emberek, és akiket elől-hátul
kapnak, azokat lelövik. Kegyetlen az élet! Ez történt, ez van
Argentínában, a világ egyik leggazdagabb országában, mely
négyzetkilométerben akkora, mint Európa.
Persze lehet azt mondani, hogy mi a civilizált világ
központjában, Európában élünk, és mindez nálunk nem
történhet meg. Adná az Isten, hogy valóban így legyen. De
sajnos, ha a világháborúkra gondolok, akkor azt kell
mondanom, hogy a hatalomért, a pénzért ennél szörnyűbb
dolgokat is követtek el már Európa földjén az emberek. Angol
vendégekkel beszéltem a minap. Az elmúlt hetekben szinte
megmagyarázhatatlan elementáris erővel tört fel Londonban
és sok más angol nagyvárosban a gyűlölet, az erőszak.
Tizenéves fiatalok, olyanok kiknek szülei nagy pénzeket
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fizetnek, hogy előkelő egyetemeken taníttassák őket, kimentek
és bandákba verődve törtek, zúztak, raboltak, gyújtogattak.
Senki sem érti, hogy honnan van ez a hatalmas feszültség a
fiatalságban. A gyermek, a fiatal olyan a családban, mint a
kiolvadó biztosíték a házban. Ha nő a feszültség, akkor
egyszerűen, ahol a legvékonyabb a hálózatban a vezető a
biztosítéktáblában, ott elolvad és megszakad az áramfolyás.
Sajnos mi felnőttek játszunk a gyűlölettel, a haraggal, de
gyermekeink, fiataljaink szívén is keresztülmegy ez a sok
feszültség, mely betölti otthonainkat, intézményeinket, és ez
szörnyű következményekkel jár, járhat.
Mi a megoldás? Ha tűz van, nem szabad olajat önteni a
lángokra! Választottunk egy kormányt, hagyjuk, hogy
dolgozzanak, bízzunk bennük! Kapcsoljuk ki a televíziót és
szépen menjünk el dolgozni! Nagydiákjainkat elvittük egy-
egy napra napszámba krumplit szedni. Egy napi munka-
bérük egy nagy zsák szép krumpli volt, egy napi munkáért
annyi krumplit kaptunk, amennyit egész télen egy fiatal
elfogyaszt. A nyári vakációban elmentünk 20 diákkal erdőt
tisztítani. Egy heti munkánk után annyi fát kaptunk, amellyel
egy 20 fős otthont a télen ki lehet fűteni. Persze lehet
veszekedni, háborogni, de tudnunk kell, hogy egy ingatag
lélekvesztőben hánykódunk a tengeren, és ha egymásnak
esve rúgkapálunk, akkor könnyen felborul a csónakunk,
ingatag civilizációnk összedől, és sokunkat maga alá fog
temetni. Meg kell nyugtatnunk magunkat és egymást! Ha
pánikolva, kapkodva vezetjük az autónkat, rángatva a
kormányt, szinte borítékolni lehet a balesetet. Nincs olyan baj,
amit ne lehetne nagyobbá tenni az ideges indulatokkal, de
nincs olyan nagy gond, amit ne lehetne gyógyítani, mérsé-
kelni, békés nyugodt döntésekkel. Rajtunk múlik, hogy az
elmúlt húsz év felelőtlen költekezése milyen követ-
kezményekkel jár. Én nagyon szeretném, ha el tudnánk
kerülni a társadalmunk alapját jelentő gazdasági élet
összeomlását, mert az anarchiánál rosszabb semmi sincsen!

Istenem adj békét az emberek szívébe! Add, hogy a
nehézségeket elviseljük, és csendes szorgalmas munkánkkal
kis világunk gondjait megoldjuk!
Légy velünk az éjszakában Istenünk!

Szeretettel, Böjte Csaba

Csíkszereda, 2011. szeptember 20.

SZARKA MIHÁLY SZAVALÓVERSENY

Az előző évekhez hasonlóan idén is
megrendezzük

a  kistérségi Szarka Mihály Szavalóversenyt

2011. november 24-én 13 órától
a Szarka Mihály Művelődési és

Szabadidőközpontban.

 A rendezvényre minden érdeklődőt
szeretettel várunk.

ÁMK HÍREK

 ÓVODA

2011. október 7-én ünnepeltük Óvodánk 40 éves
„születésnapját”. Ezen a napon egyik csoportszobánkat kiál-
lítóteremmé alakítottuk át. 40 év emlékeit, az óvoda bővülését,
évzárókat, ballagásokat, anyák napját, kirándulásokat… stb.
fénykép kiállításon mutattuk meg az érdeklődő vendégeinknek.
Jó érzés volt látni és hallani örömüket, amikor egy-egy képen
régi önmagukra vagy gyermekükre, unokájukra ismertek rá.
„Óvodás emlékeim” címmel meghirdetett rajzpályázat ké-
peit is itt nézhették meg vendégeink. Már „felnőtt” óvodá-
sainktól sajnos nem sok rajzot kaptunk, de a még iskolás és
jelenleg óvodás gyermekek kitettek magukért, hiszen na-
gyon sok szép munkával leptek meg bennünket.
Óvodánk kollektívája őszintén bízik abban, hogy aki ezen a
napon ellátogatott hozzánk és részt vett a Művelődési Házban
megtartott ünnepi műsoron, jól érezte magát!

PALOTAI LÁSZLÓNÉ KÖSZÖNTŐJE

Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, az óvoda
fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségünkön.
Külön köszöntöm Kis Miklós polgármester urat, dr. Bicskei
Krisztina jegyzőasszonyt, a képviselőtestület tagjait, a volt és
jelenlegi óvodásokat, óvó néniket, dajka néniket, szülőket.
Az óvoda épületét Nagykőrös város építette 1907-ben iskola
céljából. 1969-ig volt itt tanítás. 1971. október 1-jén megnyílt
az első nyársapáti óvoda ebben az épületben. Akkor még 1
csoporttal működtek, ahová 38 gyerek járt. Az óvónő Fodor
Ferencné volt. 1977-ben az óvodai csoport számára egyre
szűkösebbé váló helyet bővíteni kellett, szükségessé vált a
második csoport beindítása. Az addig szolgálati lakásként
működő részt csoportszobává, öltözővé és mosdóvá alakították
át. Ekkor már 78 gyerek járt az óvodába. Az egyre emelkedő
gyereklétszám és az óvoda iránti fokozott igény hatására
elkezdték az óvoda bővítését. Új részt építettek a meglévő
épülethez, egy tágas csoportszobát, melegítőkonyhát és
kiszolgáló helyiségeket. 1984. szeptember 1-től már 3
csoportos épületben, 88 fős gyereklétszámmal és
megnövekedett személyi állománnyal működhetett tovább az
óvoda. 1985-ben a kályhákat felváltotta a központi fűtés.
1989-ben a munkalehetőségek bővülésével egyre több
édesanya vállalt munkát, így ideiglenes jelleggel beindult a
negyedik csoport a mini csoport, ahová 15- 17 fő 2 és 3 éves
kor közötti pici gyerek járt. Ez a mini csoport 10 évig
működött. 2004-ben a tetőtérben kialakításra került a
tornaszoba. Pályázaton nyert támogatás segítségével 2008-
ban elkészült az óvoda új kerítése és az előtte lévő járda, majd,
2009-ben EU-s szabványnak megfelelő játszótéri eszközök
felállítására került sor az udvarban.
Nyársapát község Önkormányzata 2010. februárjában
sikeresen pályázott a több mint százéves óvoda épületének
felújítására. A beruházás keretében megvalósult a nyílászárók
cseréje, külső homlokzat felújítása, hőszigetelése, festése, az
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épület körüli járda megépítése. 2010. július 14-én
megtörténhetett a megszépült óvoda műszaki átadás-átvétele.
Ma három csoportban 75 óvodás kisgyerek, 5 óvónő és 3
dajka dolgozik a megszépült, igényes környezetben. A
csoportszobák a gyermekek érdeklődését felkeltő szép, és
fejlődésüket szolgáló eszközökkel rendelkeznek. A zárt, tágas,
parkos udvarunk minden évszakban biztosítja a felszabadult,
zavartalan játékot óvódásainknak.
„Ki gyermeket nevel, az a haza iránti kötelességét teljesíti”
írja Kölcsey Ferenc.
Testületünk valamennyi tagja hittel vallja, hogy minden
kisgyermek fejleszthető és joga van a boldog gyermekkorra.
Nevelőmunkánk kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó,
szeretetteljes légkörben zajlik. Nagy hangsúlyt fektetünk
gyermekeink mozgásfejlesztésére és az egészséges élet-
módra nevelése.
Minden gyermek sokoldalú megismerésére, személyiségének
tervszerű, differenciált fejlesztésére törekszünk.
Az óvodáskor legfontosabb és legfejleszthetőbb tevékenysége
a játék. Az óvónők által tervszerűen szervezett és játékos
formában megvalósított különböző foglalkozások – vers-
mese , ének-zene ábrázolás, környezetismeret, matematika,
testnevelés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az óvodánkba
járó gyermekek az óvodáskor végére elérjék az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. Segítséget jelent a
heti rendszerességgel óvodánkban dolgozó logopédus, fej-
lesztő pedagógus, gyógypedagógus. Az egyéni tehetség
kibontakoztatását szolgálják a speciális fejlesztések: zeneovi,
néptánc, jazz balett, angol nyelvi, dramatizálás foglalkozások.
Fontosnak tartjuk a családdal való együttnevelést a gyermek
harmonikus fejlődése érdekében. Ezért óvodánkat nyitottá
tettük a szülők felé. Számos rendezvényre hívjuk, várjuk a
szülőket.
Aktívan részt veszünk a község életében, számos községi
rendezvényen szerepelnek óvodásaink, ezáltal sok élményhez
is juthatnak gyermekeink.
Nyársapát magáénak érzi az óvodát. Az évek során nagyon
sok segítséget kaptunk a nyársapáti emberektől,
vállalkozásoktól és az önkormányzattól, melyért köszönetet
mondunk.
Felkérem Kis Miklós polgármester urat, adja át a régi
óvodások kertjét.
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EGY NAGYON BOLDOG
SZÜLETÉSNAP

Óvodánk október 7-én ünnepelte 40. születésnapját. Hetekkel
előtte lázas izgalommal készültünk a nagy eseményre.Egy
ember életében is fontos dátum egy kerek évforduló egy
intézmény életében talán kicsit többet jelent, hiszen oly sok
embert érint. Rengeteg dolgunk volt, nagyon szerettük volna
emlékezetessé tenni ezt a napot mindenki számára. Ami
fantasztikussá tette ezt az ünnepet, az a sok segítőkész em-
ber aki felajánlotta a segítségét a rendezvény sikeres lebo-
nyolításához, a méltó ünnepléshez. Olyan jó volt érezni, hogy
ennyi embernek fontos a mi óvodánk! Mintha éreznénk a
közelgő veszélyt fogtunk össze és alkottunk egy fantasztikus
napot. Reméljük,hogy így ünnepelhetjük meg  az 50.
születésnapot is! Akkor, amikor azt halljuk TV-ből, rádióból,
hogy más helyeken már a fűtésre sincs pénz, mi folyamato-
san fejlődünk, bővülünk és szépülünk. Ezen a településen
fontosak a gyerekek. Ezt jól tükrözi óvodánk. Titokban most
azért imádkozunk, hogy haladhassunk tovább ezen a jó úton,
ne vegye el senki tőlünk azt ami a miénk. Gyermekeinknek
legyen esélye és jövője. Ezúton köszönjük Polgármesterünk-
nek és a Képviselőtestület minden volt és jelenlegi tagjának,
hogy támogatták és segítették óvodánk fejlődését.
Szeretnénk megköszönni a rendezvényt támogatók segít-
ségét!
Támogatóink:
-Kis Miklós polgármester úr és Dr Bicskei Krisztina Jegyző-
asszony  -Képviselőtestület  tagjai -Polgármesteri Hivatal
dolgozói -Palotai Lászlóné ÁMK vezetője-ÁMK Erdei Ferenc
Általános Iskola dolgozói -ÁMK Szarka Mihály Művelődési
Központ dolgozói -Közmunkások, Bimbó Pál vezetésével
-Óvodai SZMK, Konczné Szabó Mária vezetésével
-Boltjaink:COOP élelmiszer bolt, ’100ft-os bolt,Lugosi
Istvánné boltja -Nyugdíjas Klub tagjai (a sok finom  pogácsát,
és a műsorban való szereplést) -Népdalkör tagjai -Fantasztikus
szakácsaink munkáját:Bakos Ferenc, Bendő János,Bicskei
György,Dunavölgyi Pál, -Varga Dániel. -Bognár István és
felesége -Pákozdi Hús ,Fredoline KFT -Füle Dénes és
Bozóki János -Holló István és felesége -a helyi gyógyszertár
támogatását -NOVUM Könyvkiadó, Szalay Könyvkiadó,
TAPPANCS folyóirat forgalmazói -Víg Károly és felesége
-Varga Irén fotós -Apáti Bisztró -Mikla- Ker és Szabó Albert
-a helyi zöldség-és gyümölcs bolt -a helyi NOE és
vezetői:Dobos József és felesége -Füvesi Szilárd-Varga
Dániel és felesége -Purina Tápbolt és Tüzép Nyársapát,
üzletvezetője és Török Pál
Köszönet minden jó embernek, régi óvodásoknak és segí-
tőnek aki segítette, hogy óvodánk születésnapját méltó-
képpen megünnepelhessük. Köszönet a sok virágért, a RÉGI
ÓVODÁSOK KERTJÉÉRT, reméljük, sokáig gyönyör-
ködhetünk majd szépségében.

Óvó nénik

ÁMK HÍREK

NOVEMBERI PROGRAMOK AZ ÓVODÁBAN

November 7-én:Fényképezés lesz reggel 8 órától.Varga
Irén fotós készíti a képeket.
November 11-én:MÁRTON NAPI VIGASSÁGOK lesz
az óvodában. Délelőtt 9 órától kezdődő programunkra
szeretettel várjuk a szülőket!
PROGRAMOK:
 -Márton napi hagyományok, játékok bemutatása.
 -Sütemény kóstolás, tánc, mókázás.
Ezen a napon SÜTEMÉNY VÁSÁRT RENDEZÜNK:
Kérünk minden vállalkozó kedvű, sütni szerető anyukát és
nagymamát, hogy egy tepsi süteménnyel támogassa a
rendezvényt!
A süteményeket jelképes áron lehet majd megvásárolni.
A bevételből karácsonyi ajándékokat szeretnénk vásárolni
óvodásainknak.
Természetesen a gyermekek is megkóstolják a sok finomságot.

KÖSZÖNJÜK ELŐRE IS MINDEN
TÁMOGATÓNKNAK!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!
Óvó nénik

OKTÓBER 23.
Az óvodában is megünnepeltük október  23-át. Délelőtt fog-
lalkozás keretében készítettünk a gyermekekkel nemzeti
színű zászlókat,  beszélgettünk velük a „régi időkről” és a
hazaszeretetről. Ezután elsétáltunk a kopjafához, ahol
elhelyeztük zászlóinkat, elénekeltünk egy dalt (Aki nem lép
egyszerre…) és gyertyát gyújtottunk a szabadságharc
áldozatainak emlékére. Igaz, hogy a gyermekek még nem
értik ezen ünnepünk fontosságát, de véleményünk szerint
lényeges, hogy már óvodás korban megtanulják, hogy van-
nak nemzeti ünnepeink is.

 ISKOLA

GYÜMÖLCSNAP

Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás. Ki ne szeretne
szép és egészséges lenni, mint egy ropogós, piros alma?
Bizonyára sokan. Hiszen tudjuk, hogy a gyümölcsök
vitaminban és rostban gazdag élelmiszerek és  ráadásul
nagyon finomak. Szinte mindenki szívesen eszi. Az iskolások
szeptember óta heti háromszor – négyszer kapnak egy-egy
körtét, almát, melynek költségeit egy EU-s program
finanszírozza. Október 2. hetében az alsó tagozatos osztályok
a gyümölcsökből salátát készítettek és ezt fogyasztották.
Került bele otthonról hozott más finomság is, méz, dió, szőlő.
Mondhatjuk, minden osztály tanulói  többször is repetáztak az
ízletes csemegéből. Így nem csupán beszéltünk az egészséges
táplálkozás fontosságáról, hanem a valóságban is kipróbáltuk.

Bíró Csilla
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ÉNEKLŐ OSZTÁLYOK VERSENYE

Október 3-án megrendezésre került az éneklő osztályok
versenye iskolánkban a zenei világnap alkalmából. A
gyerekeknek egy népdallal és egy szabadon választott művel
kellett készülniük. Most is sok  különleges produkcióval
találkoztak a zsűri tagjai. Az alábbi eredmények születtek:
alsó tagozaton első helyezést ért el a 4. osztály, második
helyezést az első és második osztály, harmadik helyezést ért
el a 3. osztály. Felső tagozaton első helyezést ért el a 6.
osztály, második lett a 7. és 8 osztály és harmadik helyezett
lett az 5 osztály. Minden osztályt dicséret illet a színvonalas
felkészülésért.

Gratulálunk nekik!
Bíró Csilla, DÖK vezető

ŐSZINTÉN A NAGY KALANDRÓL

Előző számban már tudósítottunk a Határtalanul kormányzati
program keretében megrendezett ötnapos erdélyi
körutazásunkról. Most mégis tollat ragadtam, hogy erről a
NAGY KALANDRÓL már kellő távolságból, realitással,
némi pedagógiai elemzéssel megtöltve egy rövid cikket írjak.
Fontos Nyársapát lakosságának folyamatosan informálódni,
hogy mi történik polgáraival, ezen esetben gyerekekkel és az
őket nevelő pedagógusokkal. Egy nagyszerű kormányzati
program segített bennünket erre a túrára, kívánom, hogy még
hosszú évtizedekig maradjon meg, és minden diák jusson el
egy olyan nemzettestünkhöz, ami a történelem során más
országba került. Mert tudni kell minden magyarnak, hogy egy
kivételesen igazságtalan nagyhatalmi békének nevezett, de
valójában trianoni diktátum következményeként jött létre ez
a szétszórtságunk. Aki még nem volt Felvidéken, Vajdaságban,
Székelyföldön annak a magyarságról valós, igazi képe nem
lehet. Kellett a megrendezéshez két iskola, ami valójában
egy, kellett az önkormányzatok segítő beleegyezése, a szülők
nagyvonalú bizalma, támogatása és hat elszánt, lelkes, jó
magyar pedagógus hite, kivételesen jelentős munkája. És
természetesen 44 érdeklődő gyerek. A pályázatíráshoz és az
indulás előtti felkészüléshez csupán néhány napunk volt. A
program nagyon igényes, a kelleténél talán zsúfoltabb,
parádésan gyönyörű volt. A gyerekek a vártnál toleránsabban,
a megszokottnál fegyelmezettebben viselkedtek. A
körülmények, a baráti település fogadtatása, az időjárás, a
jószerencse nekünk kedvezett. Sorolhatnám még a nagy
magas ívű jelzőket, de így utólag egy pici hiányérzetem
maradt. Talán azért, mert a lelkes ember azonnal várja a
pozitív eredményeket és visszajelzéseket. Jó néhányat kaptunk
is, például eminens tanuló kivételes tárgyi tudását a látottakról,
a csoportokban aktívan tevékenykedők motiváltságát, de
mégis, de mégis valami hiányzik. A himnuszok zengtek, a
templomokban méltóságteljes csend volt, ha kellett
csodálkoztak a természet szépségén és aranyosan,
kamaszosan vidámak voltak. De mégis, de mégis valami
hiányzott. A kedves olvasó várja már, hogy végre írjam le, mi
a gondom. Először is egy őszinte köszönöm szépen a

gyerekektől, szülőktől (sajnos nem volt). Több napi felkészítés,
ötnapos valóságos kirándulás, két délután záró program
itthon, és ezután felmérést írattam a nyársapáti gyerekekkel.
Sajnos egyharmaduk szinte semmire nem emlékezett az útról
tényszerűen, talán néhány lényegtelen momentumra. Persze
tudnom kellene, aki a Való világon és az Összeesküvőkön
szocializálódik otthon, annak Mátyás király szülőháza vagy
Gyimesbükk talán elsőre nagy falat. Azt is tudom, hogy
otthonról nagyon kevés információt hozhattak Erdélyről és a
székelyekről. Problémát jelenthetett az is, hogy nem jutalomként
vittünk gyerekeket a túrára, mert a 7. osztály létszáma
csekély. Az itthon is szétszórt, figyelmetlen és a tv-től és a
számítógépes játéktól megbillent ízlésű tanulóknak kevés volt
az öt nap a megváltozáshoz, a szemléletváltáshoz, a
lenyugváshoz. Keveset tapasztalhattuk, hogy tanítványaink
az itthon maradt társaiknak lelkesen meséltek volna az útról,
hogy azok az irigységtől szétpukkanjanak. Nem lett nagyobb
az érdeklődés a földrajz, történelem és a magyar tantárgyak
iránt sem. Mindezek ellenére mégis jó volt elvinni a gyerekeket.
Nagyon jó volt testvéreinknél a székelyeknél vendégeskedni.
Jó volt őt napig picit „magyarkodni”. De borzalmas volt
visszasüppedni a hétköznapok gondjaiba, a gyermeki
agresszivitásba, a nem tanulásba, a közönybe. Mi pedagó-
gusok azért reménykedünk. Egy pici szikra, egy szép érzés,
egy életre szóló momentum csak-csak megmaradt min-
denkiben erről a NAGY KÖZÖS KALANDRÓL. Kívánom,
hogy minél hamarabb barátaikkal, családtagjukkal térjenek
vissza Székelyföldre, és szívjanak magukba egy kis igazi
magyar virtust, emberi tartást, őszinte istenhitet, termé-
szettiszteletet az Erdélyben élő testvéreinktől. Kollegáimnak
és a nagyvonalú szponzorainknak köszönöm a támogatást,
lelkesedést, a helytállást. Azoknak a tanítványaimnak, akik
életükben talán először élték át azt a felemelő érzést, hogy jó
magyarnak lenni, pedig azt kívánom életük során még
számtalanszor hassa át a nemzet és a haza szeretete lelküket,
szívüket, tudatukat.

Tisztelettel: TT
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KÖNYVTÁRUNK KINCSEI
Mit olvasson a gyerek?!
Milyen a jó gyerekkönyv?
Az alábbi jelzőkkel lehetne megfogalmazni. Olvastatja magát,
fejleszti a gyermeket, értéket ad, szülőbarát (is), megfelelően
illusztrált.
Ovis irodalom (3-6 évig)
Bálint Ágnes: Mi újság a Futrinka utcában?, Mazsola, Bene-
dek Elek: Többsincs királyfi, Világszép nádszál kisasszony,
Csukás István: Pom-pom meséi, Cini-cini muzsika, Óvodások
verseskönyve, Doskočilová, Hana - Miler, Zdeněk: A vakond
nadrágja, Gazdag Erzsi: Mesebolt, Lázár Ervin meséi, József
Attila gyerekversei
Suli irodalom (6-9 évig)
Andersen meséi, Benedek Elek: Nagy mesekönyv, Grimm
meséi, Lázár Ervin: Berzsián és Dideki, Felix Salten: Bambi,
Minden napra egy mese, Petőfi Sándor: Arany Lacinak,
Szepes Mária: Pöttyös Panni az iskolában, Varga Katalin:
Mosó Masa  mosodája

Tolnai Judit csecsemő- és gyermeknevelő gondozó

KÖSZÖNET

Szeretnék köszönetet mondani Kis Miklós polgármester
úrnak és a képviselő-testület tagjainak, hogy a székelyföldi
kiránduláson részt vehettem, és megcsodálhattam Erdély
gyönyörű tájait. Nagyon nagy élmény volt számomra, köszö-
net érte.

Kaszáné Dobozi Éva

Színház
november 25-én 18 órától

a Patkós Irma Színház

a Szarka Mihály Művelődési és
Szabadidőközpontban bemutatja

a Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról

 című musicalt.

Jegyek ára elővételben 1000 Ft.,

az előadás napján 1200 Ft

Zenei világnap
A zene világnapja alkalmából 2011. október 12-én
orgonahangversenyre vártuk a falu lakosságát a művelődési
ház nagytermébe.
Márkuj Péter ifjú orgonaművészünk csodálatos élménnyel
ajándékozta meg a maroknyi, de annál lelkesebb közönséget.
Johann Sebastian Bach műveiből állította össze koncertjét.
Olyan dallamokat hallhattunk ezen a délutánon, amit még
nem adott elő a nyársapáti zeneszeretők előtt. Műsora után
Péter megmutatta azt is, hogy hogyan működik elektromos
orgonája.
Köszönjük!

Nagyné Kovács Éva

Támogatóink
Akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre:
Csemő Közseg Önkormanyzata, Bartha Alajosné polgármes-
ter asszony, Dr Lakos Roland jegyző, Csemői Iskoláért
Alapitvány, DPMGRT üzemvezetője, Murguly Tamás, Dr
Surányi Dezső, Huszár Sándor nyugalmazott jegyző,
Ladányi Mihály Általános Iskola dolgozói, Marosi Mihály,
Orisek Ferenc népi fafaragó művész, Oszlánczi Ferenc fő-
igazgató, Tóth Andrea, Varga Istvánné, Vas Tiborné.
Nyársapátról:
Nyársapát Község Önkormányzata, Kis Miklós polgár-
mester, Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány, Mészáros
István, Lajos Attila, Locska Magdolna, Coop bolt Horváth
Zsuzsanna, Starking Zöldség-gyümölcs, Bíró László, Bíró
Csilla, Siposné Sági Ilona, Palotai Lászlóné, Tóth Tibor, Víg
Károly, a gyerekek szülei.
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ANYAKÖNYVI
HÍREK

 SZÜLETETT:
Méhész András és Tóth Andrea

Nyársapát Szövetkezeti u. 23. szám
alatti lakosok ANDRÁS nevű
gyermeke 2011. október 7-én.

László Zsolt és Nour El-Din Eya
Nyársapát, Köz d. 12. szám alatti
lakosok VIKTOR nevű gyermeke

2011. október 21-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

 MEGHALT:
Molnár Istvánné Nyársapát,

Ugyeri út 11. szám alatti lakos 2011.
szeptember 29-én. 55 éves volt.
Pásztor Lászlóné Nyársapát,

Posta u. 23. szám alatti lakos 2011.
szeptember 30-án. 60 éves volt.

Emléküket őrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága nagymama, édesanya
Pásztor Lászlóné temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban együtt
éreztek. Külön köszönetet mondunk
Ráczné Irénkének lelkiismeretes és
segítőkész munkájáért.

Gyászoló család

HIRDETÉSEK

Kedvező áron pedikűr, manikűr, műköröm
készítés! Kérésére házhoz megyek. Beje-
lentkezés: 06/70/576-6859 Nyársapát, József
 A. út 12. szám alatt.
Telek eladó. Érdeklődni a helyszínen, id.
Sperli Jánosnénál lehet.
Szolárium kedvező áron! A legújabb Choco-
late Brown csövek. Álló gép. Bejelentkezés:
Pópity Tünde 06/20/391-2324.
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni a 06/30/
358-3921 telefonon lehet.
Az Iskola u. 7. szám alatti 1500 m2 területű
telek (víz, villany, gáz, fúrott kút) eladó.
Érdeklődni Hatházy Ferenc Nyársapát, Béke
u. 16. szám alatt, vagy a 389-122, 06/20/3152-
752.
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2 területű
szántó és tanyahely. Érdeklődni a 06/70/
323/8971 telefonon lehet.
Eladó az Iskola u. 11. szám alatti építési telek.
Érdeklődni: 53/389-119, 06/20/4473-071.
Torták, sütemények sütését vállalom. Érd.:
16 óra után, Balázs Jánosnénál. Tel.: 06/20/
4342-995.
Lengyel vegyes tüzelésű kazán olcsón
ELADÓ! Érdeklődni a 06/20/965-7681
Eladó 1 db gázkonvektor öntvény 20x20
zártszelvényből 12 m szélességi össze-
rakható vásározói, piaci felszerelés tarto-
zékaival. Érd.: 30/621-0830.
Édes hagyma ELADÓ! Érdeklődni lehet:
Bakos Ferencné Nyársapát, Felszabadulás
u. 11. szám alatt, illetve Bakos Marikánál a
 ruhás boltban.
AUDI 80-as gömbölyű 1993-as évjárat,
üzemképesen, rendszám és forgalmi nélkül
egyben, bontásra ELADÓ! Irányár: 80.000.-
Ft. Érd.: 30/710 30 79
HÁZTARTÁSI GÉP JAVÍTÁS HAGYO-
MÁNYOS ÉS AUTOMATA MOSÓGÉP,
CENTRIFUGA, MOSOGATÓGÉP, MIKRO-
HULLÁMÚ SÜTŐ, PORSZÍVÓ…STB
JAVÍTÁS. BOJLER JAVÍTÁS, TISZTÍTÁS
KECSKEMÉTI LÁSZLÓ 0620/4658806
HÍVJON BIZALOMMAL!
Eladó 5,5 ha területű gyümölcsös, víz,
villany van. Tel.: 30/2196685
Betegség miatt ELADÓ 2*3 méter mobil
szerszámos, illetve pihenő kocsi
300 fm- es KPR öntözőcső (62-50mm átmérő)
rozsdamentes csatlakozókkal, 26 db csappal
ellátott szóróállással. Talajmaró BTN-160
típusú. 3,5 tonnás fix platós pótkocsi
(műsz.érv.: 2013.) SAXONIA típusú vetőgép
25 soros (kisebb javítás szükséges). 2 fejes
eke „IH” fejek (2*40 cm fogásszélesség).
Gázüzemű öntözőmotor (450 liter/perc
teljesítmény). 250 literes tartájú házi építésű
permetezőgép. MTZ 82-es traktor (műsz.érv.:
2014.) Kék 3.300 üzemóra. 280 cm
munkaszélességű kombinátor. Érdeklődni
lehet: 20/ 417 87 87

HIRDETÉSEK

NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP ÁRA-
JÁNLATA: akác (guriga) 2.300.- Ft/q, akác
hasítva 2.400.- Ft/q bükk (guriga) 2.050.- Ft/
q, bükk hasítva 2.200.- Ft/q nyárfa (guriga)
1.200.- Ft/q. Érdeklődni az APÁTI bisztróban
vagy a 20/910-6746
ELADÓ 450 l függesztett AXAL
ventilátorral, illetve szántóföldi kerettel
permetező. 250 kg önsúlyú utánfutó, vala-
mint 1,3 hektár területű bekerített gyümöl-
csös. Érd.: 30/3679627
Nyársapát belterületén építési telek, valamint
eladó ház érdekelne! Érd: 20/39123242
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
Nyársapát, Kertes dűlőben. Minőségi,
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
kiszerelésben. Érdeklődni Füle Dénesnél
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2 szántó
területtel, valamint a Vak dűlőben 6564 m2
gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/23-66-
247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi utcá-
ban eladó. Irányár.: 500.000.- Ft. Érdeklődni
a Piszkés u. 2. szám alatt lehet. Tel.: 707-298
ELADÓ PROTHER B. 30-as tégla és
betonoszlop. Érd.: Marx K. u. 3. szám alatt.
Fáj a lába, mert repedezett a sarka? Sok a
talpán a bőrkeményedés? Tyúkszeme van?
Vagy csak egyszerűen szeretne ápolt lábakat
és kezeket? Hívjon és megbeszélünk egy
időpontot. Pedikűr, manikűr és
műkörömépítés. Cseh Szilvia 70/314-1024
Tanya eladó Nyársapát, Középső d. 15.
szám alatt. Érd.: 316-116, 70/438-9913
ELADÓ Nyársapát külterületén 1 hektár
területű szántóföld. Érd.: Fehér László
Nyársapát, Táncsics M. u. 3., illetve az esti
órákban,( 17:00 óra után) 70/5396315
Albérletet keresek Nyársapát területén,
maximum havi 15.000.- Ft/hó bérleti díjért.
Tel.: 70/582 60 45
Eladó 180x208 cm alapterületű terasztető
vasszerkezete, 190x90-es félig üveges
ajtó+tok, 140x70-es ablak+tok, 2 db fotel fa
karfával. Érd.: Pataki Istvánné, 20/993-2282,
389-171-es telefonszámon lehet.
Családi ház, valamint telek vízzel, villannyal
eladó a  József A. úton. Érd.: 389-096, 70/416-
0178-as telefonszámon lehet.
Kétrészes zománcozott konyhai mosogató
szifonnal, és egy Samsung digitális
fényképezőgép CD- ROM-mal eladó. Érd.:
Nyársapát, Piszkés u. 2. vagy 707-298
Lucfenyők parkosításra, illetve kará-
csonyfának eladók.  Érdeklődni: 53/389
066
Eladó Honda Tact robogó. Érdeklődni a
06/20/5555125 telefonszámon lehet.

Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága?

Szeretne ezért a jelenleginél
kevesebbet fizetni? 12

biztosítótársaság kínálatából
választhatja ki a leginkább

megfelelőt?
(Élet-, lakás-, vállalkozói vagyon-,

szakmai felelősség-, gépjármű-
biztosítások, nyugdíjpénztárak stb.)

Kovács Gábor a Biztonság
Brókerházbiztosítás közvetítője.

06/204621325

HIRDETÉSEK

Morzsolt kukorica és szénabála eladó.
Érdeklődni: Pataki István, 20/4058809
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NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ:
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK: Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ TELJES

SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.

CIM: 2712 Nyársapát, Béke u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 példányban megjelenő INGYENES tájékoztató kiadvány!

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

BIRKÓZÁS

Nagyszerű hétvégét zártak a nyársapáti birkózók. Október 15-én
szombaton két helyszínen is szőnyegre léptek. Az ifik Kalocsán a
szabadfogású kadett Országos Bajnokságon, míg a diákok Cegléden
a kötöttfogású országos rangsorversenyen vettek részt.
Kalocsán 102 fő mérlegelt, köztük Horváth Csaba 42 kg-ban. Egész
nap remek teljesítményt nyújtott, négy ellenfelét magabiztosan le-
győzve megérdemelten szerezte meg első Országos Bajnoki címét.
Sikerének értékét növeli, hogy serdülő korú révén, egy korosztállyal
fentebb sikerült elhódítania a bajnoki címet.

A Nyársapáti Szabadidő SE versenyzői október 22-én szombaton
két helyszínen is szőnyegre léptek. Tokodon a serdülő korosztály
országos kötöttfogású rangsorversenyén két fővel képvisel-
tették magukat, ahol remekül szerepeltek, mivel mind a ketten
dobogós helyen végeztek.
 Eredmények:35 kg  1.  Kecskeméti Ferenc

46 kg  3.  Horváth Csaba
A diák II-es korosztály meghívásos versenyen vett részt a
Vasas szakosztályának meghívására, ahol 17 szakosztály 147
versenyzője mérlegelt be. A Nyársapáti Szabadidő SE három
fővel a Restart CVSE egy fővel képviseltette magát. Itt is
nagyszerűen szerepeltek, mivel hárman is fel állhattak a dobogó
legmagasabb fokára.
 Eredmények: 26 kg    1.  Kecskeméti Dávid  Nyársapát

38 kg    1.  Szalóki Kálmán  Nyársapát 
Pap Attila, Pap Ferenc

A diákoknál közel 170-en léptek szőnyegre Cegléden, köztük 5
nyársapáti birkózó. Remekül helytálltak a rangos viadalon,
mivel négyen is döntőbe kerültek és két első és két második hellyel
térhettek haza.
 Eredmények:
 Gyermek: 26 kg  1.  Kecskeméti Dávid

42 kg  2.  Szalóki Kálmán
 Diák I. 29 kg  1.  Kecskeméti Krisztián
 38 kg  2.  Kecskeméti Ferenc 

SPORT
KÖZLEKEDÉSI VETÉLKEDŐ

Mindenki közlekedik, aki az utcára lép. De hogyan
teszi? Ismeri-e a közlekedés alapvető szabályait,
betartja-e azokat, belátja-e a fontosságukat? A
tapasztalat azt mutatja, hogy bizony tudásunk a
KRESZ-ről igen hézagos. Ezt a hiányt próbáltuk
pótolni az iskolában, október 17-én, amikor KRESZ
vetélkedőt szerveztünk. Az alsó tagozaton az osztályok
KRESZ totót töltöttek ki a gyalogos és kerékpáros
közlekedésről. Majd közlekedési kirakót, ill.
közlekedési táblákat készítettek.
A felsősök egyénileg oldottak meg totót,  majd a
gyakorlatban bizonyíthattak. Kerékpárral egy
ügyességi pályán haladtak végig a bátor vállalkozók.
A délután jó hangulatban és hasznosan telt. Az alábbi
eredmények születtek:
Alsó tagozaton mind a négy osztály első lett.
A felső tagozaton:

 1. lett a 8. osztály
 2. lett a 7. osztály
 3. lett az 5. osztály
 4. lett a 6. osztály

A kerékpáros ügyességi pályán egyéniben:
 Fiúknál
 1. helyezett: Farkas Miklós
 2. helyezett: Hencz Richárd

Jakab László
Nagy Tamás

 Lányoknál:
1. helyezett: Varga Renáta
2. helyezett: Dávid Szilvia

Méhes Szilvia
Tóthné Bognár Eszter


