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2012. december 05-én 17 órakor
%(:+%#0%(;4<"6!(;=3567>,$4(,$(:+%?%>4>70*+&1/'

nagytermében

 !"#$%&"'()  tart,

melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

Kis Miklós

1956-RA EMLÉKEZTÜNK

Nyársapát lakossága október 19-én emlékezett az 1956-os
5$52,/!50#5(,$(%(@1##%>%612(<7$54#5A(B(C42/D$+(0*+*$
56,/506,$5(D'"/(EF'<(E4?1#(*/01#2"/!+%'4(0,&34$567(21/>'%
el a megemlékezésre szánt igen tanulságos gondolatait, majd
%+(4#1>%624($+G/&%>(,$(%(H56/7''(I/500%#(0*+#52=0*>,$,356
9//5&4(2=$1#'(6"'<%'1''(0*+*/$,-9/0A(J+D'"/(%('52&612(567''
folytatódott rendezvényünk Kis Miklós polgármester úr ün-
/5&4(?5$+,>,356A(J+'(0*35'75/(<56!5+',0(56(%(01&K%@%('%6%&8
zatán az emlékezés koszorúit az önkormányzat, a község
4/',+2,/!54(,$(%(L4346($+5#35+5'50(0,&34$5674A
B+(9//5&$,-(3,-,/(24/>5/(K565/6,37(5-!85-!(,-7(2,L$5$$56
%>F+1''(%(@1##%>%612(,$(%(<7$*0(526,05(567''A

Soha nem feledhetjük áldozatukat!

Nagyné Kovács Éva

J26,05+/4(,$('4$+'565'5'(65#F/4(-!=6'9/0(2%(4''(*$$+5M(%&"4/0(,$
/%-!%&"4/0(/52+5>,05(567''M(%040('*??(24/'(@,6(,3$+"+%>%
@56056'50(5-!(+$%#/104(#5/>$+5#(5665/M(%256!40(5635''5('7690
2,-(%(-1/>1601>"$($+%?%>$"-"'(4$A(N0(316'%0(%+(56$70M(%040
/!G6'%/($+52?5@1#>D6'%0(%(:+13K5'D/4F(/,35/(4$25#'M(5#78
szakkal összetákolt államalakulattal, a Kelet-Európát gúzsba
0*'7(<%'%6122%6M(,$(%+(56$7(01216!($5?5'(9'*'',0(#%K'%A
;%-!%#1#$+"-(OK01#4('*#',/5625(16!%/(P>4L$7$,-5$
0D>%#L10?%/Q(?735605>40M(24/'(%(R"0FL+48$+%?%>$"-<%#LM(%+
1848-49-es forradalom és szabadságharc vagy 1956.
Mindegyik mozgalom alulról, nem a politikusok kezde-
ményezésére indult, mindegyik a magyar nemzet politikai
$+%?%>$"-"/%0(56,#,$,'('=+'5(04(L,6D6M(24/>5-!40/,6(25-316'
%+(%(&1/'M(%<16(O-!('=/'M(/52(0D>%#LM(<%/52(-!7+5652(65$+(%
vége. A közgondolkodást mindegyik formálta, kialakult



NYÁRSAPÁTI2. oldal

TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT…

 !"#$%&"'()*+$,-(./01#2"/!+%'(),&34$5678'5$'965'5(STUSA
10'F?5#(SV8,/('%#'1''%(96,$,'A(B+(56$7(/%&4#5/>4(&1/'?%/(%
0,&34$5670(5-!<%/-O(>*/',$5(%6%&K"/(56@1-%>"$#%(05#96'(%+
5674#"/!+%'(@7*$$+5-,/50(2F>1$G'"$%M(3%6%24/'(%(STUSA(WA
@,6,3,34(&,/+9-!4(<56!+5',#76($+F6F('"K,01+'%'F(4$A(B+
önkormányzatnak nincsenek anyagi problémái, de meg kell
említeni, hogy plusz pénzzel sem rendelkezünk ahhoz, hogy a
/52(@4+5'7(6%01$$"-(<56!5''(%(L$%'1#/"+"$4(<1++"K"#D6"$10%'
térítsük. A fizetési elmaradások miatt folyamatosan küldjük
a felszólításokat. Azok számára, aki nem kötöttek rá a
25-6,37(-5#4/L35+5',0#5('%6%K'5#<56,$4(>GK%'(0566(@4+5'/4A(B
továbbiakban a testület tárgyalta a Ceglédi Többcélú Kis-
',#$,-4(E"#$D6"$(K*37K,'M(2566!56(0%&L$16%'?%/(@56<%'%62%+8
ták a polgármestert, hogy az optimális helyzetben hozza meg
>*/',$,'A(B+(*/01#2"/!+%'(%(X$5278( !"#$%&"'()*+10'%'"$4
Intézményfenntartó Társulást a 2012/2013-as tanítási, neve-
lési évben fenntartja.
B(0*35'05+7(/%&4#5/>4(&1/'?%/(%+(D'L%/5350(25-3"6'1+"8
sáról döntött a testület, melyhez kikérik az érintett utcák
(Béke, Marx Károly, Felszabadulás, Sallai Imre) lakóinak
3,652,/!,'A(B+(*/01#2"/!+%'(0,&34$5678'5$'965'5(&"6!"+%'1'
nyújt be az MVH- hoz a falumegújítás és - fejlesztés címen.
B(&"6!"+%'4(*$$+5-?76($+5#5'/,/0(%(@%6D0*+&1/'(0,&,'(5256/4
a parkoló térkövezésével, valamint 4-5 pavilon felépítésével
egy kisebb piacteret kialakítani. Az önkormányzat a tulaj-
donában álló Nyársapát, József A. út 63. szám alatti ingatlant
értékesíteni kívánja, melynek vételi árát 6.500.000.- forint-
ban állapította meg.

Kis Miklós

?5//9/0M(<1-!(/52(3%-!D/0(0,&5$50(%(-!7+5652#5M(04L$40M
kevesek vagyunk ahhoz, hogy elérjük a függetlenségünket,
azonban ez nem igaz.
;4/>5-!40(P>4L$7$,-5$(0D>%#LQ(,67(&,6>"K%(%(<56!'"66"$/%0M
amit akkor mutatott meg a magyar nép, amikor valóban
$405#96'(*$$+5@1-/4A(J-!40(%60%6122%6($52(5-!5/67(5665/@,6656
küzdöttünk, hanem a parittya nélküli Dávid vívott a
megállíthatatlan Góliáttal. Mi, magyarok nem bizonyultunk
sem gyávának, sem ügyetlennek, de a történelmi körülmé-
/!50(5#7$5??50(316'%0(/"6D/0A
1956-ban már tizenegy éve voltunk a szovjet tábor része, egy
56/!121''('%#'12"/!M(6"'$+%'@9--5'65/$,--56A(J67''5(0,'
<"?1#O?%/(3,#+5''(04(%+(1#$+"-M(@56567'65/(3%-!(L$%0(-!5/-,/50
?4+1/!D6F(35+5'74(24/>0,'$+5#(%(35$+'5$(16>%61/(34'',0(?565
hazánkat a világégésbe. Emberek százezrei haltak meg a
harctéren, a munkaszolgálatokon, a haláltáborokban vagy az
1>%3437(O'1/A((:+"+5+#50($+F#F>'%0($+,'(%(346"-?%/M(04$+%8
0%>3%(%+(%/!%1#$+"-(*656,$,?76A(B(24/05'('4&#F(>40'%'O#"0(%
nemzeti önbecsülést, gerincességet próbálták megtörni, hogy
@4%4/0(,$(6"/!%4/0(056675/(%6"+%'1$(,$(5/-5>5625$(%6%''3%6F0
legyenek.
Azt szokás mondani, hogy a forradalmak nem akkor robban-
nak ki, amikor legnagyobb az elnyomás, hanem amikor
enyhülni kezd. Ötvenhatra ez a tétel igaznak bizonyult, mond-
<%'/4M(24/'(24/>5/(@1##%>%612M(%(05>35+7(0*#962,/!50
szerencsés együttállásából született meg.
Játsszunk el egy kicsit a gondolattal, a „mi lett volna ha”
kísérletével.1956 nélkül lehet, hogy meg sem indult volna a
kommunista keleti blokk bomlása, vagy sokkal lassabban
05+>7>*''(316/%(25-(%(@16!%2%'A(Y5<5'M(<1-!(2%4(I$+%08
Koreához hasonló körülmények között élnénk most, egy
omladozó, ám állampolgáraira továbbra is veszélyes diktatúra
„polgáraiként”, mondhatni foglyaiként. A világ továbbra is
két nagy, egymásra szembenálló részre oszlana. A hideghá-
ború nem ért volna véget, két túlfegyverkezett szuperha-
talom fenyegetné továbbra is a másikat ñ és így közvetve az
egész földet ñ nukleáris arzenáljával.
1956 ezen a világrenden ütött lyukat. Pedig a forradalom
L,604'=+,$54(5//,6($100%6($+5#,/!5??50(316'%0Z($+%?%>M
semleges Magyarországot szerettek volna elérni azok a
2=5-!5'524(>4"010M(%040/50(%('9/'5',$,356(564/>D6'%0(%+
események.
Egy forradalom sikerességét viszont nem abban kell mérni,
<1-!(#,$+'35374/50($405#96'85(043G3/4(%(-!7+5625'A(J-!
forradalom gyakran nagyobb hatással bír, ha elbukik. Van,
hogy egy forradalom akkor megy tévútra, amikor eléri a
-!7+5625'M(,$(%+(4#"/!G'"$(%(@1##%>%62"#10(05+,?76(%(<43%'"$1$
politikusokéba megy át.
U[\](K565/'7$,-,'(%??%/(6"'12M(<1-!(%//!4(,3'4+5>M(,3$+"+%>
05$5#=('*#',/5625(D'"/(%(/52+5'(25-4/'(045-!5/5$G'5''5(%
gerincét, ha csak egy pillanatra is. Ha le is törték a forradalmat,
<%(%(25-'1#6"$($+*#/!=(4$(316'M(52?5#50(5+#54(05#96'50
?*#'*/?5(,$(%(043,-+71$+'%-(56,M(,$(%(01#"??4(5625/509670
után újabb százezrek szóródtak szét a világban.
1956-nak több üzenete is van. Soha nem szabad megtörni.
:1<%(/52($+%?%>(@56%>/4A(:1<%(/52($+%?%>(?565'*#7>/4(%??%M
<1-!(096$7(5#70/50(04$+16-"6'%'3%M(%(3"6%$+'"$($+%?%>$"-%
/,6096(,6K90(65(%+(,65'9/05'A(J2?5##,(,$(2%-!%##"(%(25-7#+*''

vagy a visszaszerzett méltóság tesz minket. Szüleink és
nagyszüleink generációja ezt tette értünk, ez az ajándékuk,
amit nem szabad elveszni hagyni. Hogy a „magyar név
megint szép lett, méltó régi nagy híréhez” nekik kell
megköszönnünk.
^//5&56K90(<"'(705'M(25#'(&,6>"'('D>'%0(/509/0(2D'%'/4M(5-!
olyan korban, amikor az emberek gerince meghajolt, a sorssal,
a hatalommal szemben az egyéni boldogulás és túlélés
fontosabbá vált az összetartásnál, a becsületnél. Én rájuk
gondolok, amikor kimondom azt, hogy „magyar vagyok”.
Rájuk vagyok büszke. Legyenek hát velem együtt Önök is
azok!

  Kis Miklós

VÉRADÁS

 2012. november 9-én 14-16 óráig
VÉRADÁST  szervezünk a

:+%#0%(;4<"6!(;=3567>,$4(,$(:+%?%>4>70*+&1/'?%/A
Kérünk minden 18-60 év közötti embert,

segítsen, adjon vért.

:5-G'7($+"/>,0D0%'(567#5(4$(0*$+*/K90_
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FELHÍVÁS!
 !"#$%&"'()*+$,-(./01#2"/!+%'(),&34$5678'5$'965'5(%(STUSA
október 24-i ülésén a 37/2012. (X.24.) számú önkormányzati
határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy a
Felszabadulás, Béke, Marx Károly valamint a Sallai Imre
utca nevét megváltoztatja. A vidékfejlesztési miniszter mel-
65''(2=0*>7(H*6>#%K+4/,38?4+1''$"-(<%$+/1$(/,3%>"$4
tendenciának tartja a helyi kulturális, természeti vagy törté-
/5'4(,#',050#5M($%K"'1$$"-10#%(`&6AZ($+767@%K'"#%M(<%-!12"/!#%
$'?Aa(D'%6F(56/535+,$'M(%24(567$5-G'4(5+50/50(%+(,#,'050/50(%
$+,65$5??(0*#=(25-4$25#'5',$,'A(:+52,6!50(5$5',?5/(4$
különösen támogatja a helyben jól ismert, a településhez,
$+965',$<5+(3%-!(2D/0"$$"-%(@16!'"/(5#7$5/(0*'7>7M(%(<56!4
'"#$%>%612(0*#,?5/(4$(564$25#'(52?5#50#76(3%6F(/,3%>"$'A
B+(*/0,/!D#%624(#5/>$+5#50<5+(0*'<5'7($+52,6!50#76M
@1-%62%0#F6(3%6F(56/535+,$'(05#96/4(0566M(%(25-6,37(46!5/
/53505'(L,6$+5#=(25-3"6'1+'%'/4A(B(@*6>#%K+4(/5350(%001#
tudják leginkább betölteni szerepüket, ha rövidek, névsze-
#=50(,$(0*//!5/(25-K5-!5+<5'750A(bK(/5350(%>"$%01#
4/>1016'(16!%/(056675/("'-1/>16'(/,33"6%$+'"$M(256!(%(6%01$8
ság által hosszú távon is elfogadható, és ezért az elnevezés
/52(%6%&1+(25-(#*34>(4>7/(?56964(OK%??(/,33"6'1+'%'"$4(4-,/!'A
)96*/*$5/($+52,6!50#76(25-526,05+7(/,33"6%$+'"$01#
@1/'1$M(<1-!(%+(56/535+7(25-?4+1/!1$1>K1/(%(/535'(34$567
$+52,6!("6'%6"/1$('4$+'565',#76A
Felhívjuk az érintett utca lakóinak figyelmét, hogy javaslatot
tehetnek az utcák elnevezésére 2012. november 30-ig a
Polgármesteri Hivatal 5. számú szobájában személyesen,
4665'35(2D/0%4>7?5/(%+(\cdce[8UUU8(5$($+"21/A(B25//!4?5/
K%3%$6%'(/52(,#05+40(O-!M(%(<%'"#4>7(65K"#'"'(0*35'7('5$'965'4
96,$5/(%(0,&34$5678'5$'965'(>*/'(%+(D'L"0(OK(56/535+,$,#76A

Kis Miklós

BURSA HUNGARICA
 *"(+,-) ATÁSI

ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

 !"#$%&"'()*+$,-(./01#2"/!+%'%(%+(J2?5#4(J#7@1##"$10
;4/4$+',#4D2"3%6(5-!9''2=0*>35(STUcA(,3#5(04G#'%(%(fD#$%
CD/-%#4L%(H56$710'%'"$4(./01#2"/!+%'4(.$+'*/>GK&"6!"+%'1'A
Az „A” típusú pályázatra azok a Nyársapáton állandó
6%0F<566!56(#5/>5605+7(<"'#"/!1$($+1L4"64$(<56!+5'=
@56$710'%'"$4(<%66-%'F0(K565/'05+<5'/50M(%040(@56$710'%'"$4
4/',+2,/!?5/(`@56$710'%'"$4(<%66-%'F4(K1-34$+1/!(05#5',?5/a
'56K5$(4>5K=(`/%&&%64('%-1+%'1$a(%6%&@101+%'1'(,$($+%00,&8
+5''$,-5'(5#5>2,/!5+7(%6%&0,&+,$?5/M(25$'5#@101+%'1'(,$
$+%00,&+5''$,-5'(5#5>2,/!5+7(25$'5#0,&+,$?5/M(5-!$,-5$M
1$+'%'6%/(0,&+,$?5/M(3%-!(@56$7@10O($+%00,&+,$?5/(@16!'%'K"0
'%/D62"/!%40%'A(B(&"6!"+%'(0*'565+7(2566,065'5(%(@56$710'%'"$4
intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás a 2012/
STUcA('%/,3(56$7(@,6,3,#76A
A „B” típusú pályázatra azok a Nyársapáton állandó lakóhellyel
#5/>5605+7(<"'#"/!1$($+1L4"64$(<56!+5'=(@4%'%610(K565/'8
kezhetnek, akik a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi

567''("66F(0*+,&4$016"$10M(3%-!(@56$7@10O(>4&612"3%6(/52
#5/>5605+7M(@56$710'%'"$4(4/',+2,/!?5(2,-(@563,'56'(/52
/!5#'(,#5''$,-4+5''50M(,$(%(STUcdSTUVA('%/,3'76(05+>7>75/
@56$710'%'"$4(4/',+2,/!(05#5',?5/('56K5$(4>5K=(`/%&&%64
'%-1+%'1$a(%6%&@101+%'1'(,$($+%00,&+5''$,-5'(5#5>2,/!5+7
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
@56$710'%'"$4($+%00,&+,$?5/(0G3"//%0(#,$+'(35//4A(X$%0
%+10(#,$+5$96<5'/50(*$+'*/>GK?%/M(%040(STUc8?%/(567$+*#
/!5#/50(@563,'56'(@56$710'%'"$4(4/',+2,/!?5(,$('%/D62"/!%40%'
a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
VÁLTOZÁS A PÁLYÁZÁS RENDJÉBEN!!!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
g"6!"+%'05+56,$4(,$(J-!9''2=0*>,$4(R5/>$+5#,?5/(`%
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
B(#5-4$+'#"L4F'(0*35'75/(65<5'$,-5$(%(&"6!"+%'4(%>%'10(@56'*6',$5
a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését
0*35'75/(%(&"6!"+%'4(=#6%&1'(04/!12'%'3%(,$(%6"G#3%(%
Polgármesteri Hivatalban kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
szociális rászorultság igazolására mindkét típusú pályázat
5$5',?5/(0*'565+7(L$%'16/4 a pályázó és a vele egy háztartásban
,670(5-!(@7#5(KD'F(<%34(/5''F(K*35>562,#76($+F6F(4-%+16"$10%'
és vagyonnyilatkozatot. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázatok benyújtási határideje 2012. november 23.
B(&"6!"+%'4(04G#"$(25-'%6"6<%'F(%+(*/01#2"/!+%'(<4#>5'7'"?6"4/A
További felvilágosítás a  Polgármesteri Hivatalban kapható.

 !"#$%&'()%#*!%'+,%-.#/)01+2

B(0*35'05+7(L400(%(X5-6,>4(g%/1#"2%(hWA(,3@16!%2(SUA
számában jelent meg:

ASZÁLYKÁR

Kisült vetésterületek, elszáradt kukorica, kiégett napraforgó
ñ hatalmas károkat okozott az idei szárazság. Az Alföldön
$10(<56!5/(%('5#27'5#965'(ST8S\($+"+%6,0%(01&"##%(,-5''A(B
búzát szerencsére már jórészt learatták, de ott is rosszabb a
<56!+5'M(24/'('%3%6!A(B($+5&'52?5#4(4>7K"#"$83"6'1+"$(5665/,#5
'13"??#%($52(5$5''(K565/'7$5??(25//!4$,-=(5$7M(%24(5/!<G'5/5
az aszály következményein. Becslések szerint a
25+7-%+>%$"-(VTT(24664"#>1$(0"#'($+5/35><5'(56A
Bár Czerván György agrárállamtitkár szerint „csak
novemberben derül ki, mekkora kárt okozott a szárazság” az
aggasztó becslések és a gazdák hangja elérte, hogy szeptember
elején kihirdették az országos aszályhelyzetet, ezzel megnyitva
a kárenyhítési kasszát, amit azon gazdák vehetnek igénybe
november végéig, ahol a hozamkiesés eléri a 30 %-ot.
Szeptember 24-én pedig Brüsszelben Fazekas Sándor
miniszter kérte az unió rendkívüli segítségét. A miniszter

)4$(;406F$M(/!"#$%&"'4(&16-"#25$'5#(/52(L$D&"/(%(@%6D(56$7
52?5#50,/'M(>5(24/'(-%+>"601>F(4$(?7#,/(,#+4(%(21$'1<%
4>7K"#"$4(34$+1/!10(0*35'05+2,/!54'A((B(2%-"'(0*+,&8
vállalkozónak tartó politikus, kétszáz hektáron gazdálkodik.
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- Nyársapáton 25 éve hoztuk létre a Gazdakört, hogy a
@%6D?564(-%+>"0(*$$+5@1-"$"3%6(%(<56!4($+7678(,$(-!92*6L$8
0D6'O#%(<%-!12"/!%4'("&16KD0M('13"??34-!90A(N$54/0(24/>4-
is ezekkel foglalkoztak, mert ezen a homokon más nem terem
KF6A(;1$'(34$+1/'(%(25-3"6'1+1''(06G2%34$+1/!10(,$(4>7K"#"$
óriási problémává vált. Sok éve gazdálkodom, de ilyen rossz
évet, mint az idei még nem éltem meg. Tavaly a belvíz okozott
problémát, a gyümölcsösök 30-40 cm vízben álltak, most meg
az aszály miatt 3-4 méter mélyre lement a víz. Ezekhez a
$+,6$7$,-50<5+(/52('D>/%0(%60%62%+01>/4(%(/*3,/!50A
Ráadásul Nyársapát földrajzilag egy alacsonyabb területen  -
mintegy „gödörben” -  fekszik, így az idei -25 fokos fagy is
25-'4+5>56'5(%(2,-(25-6,37("6612"/!'A(i5(6"''%2(%(L5-6,>4
j(34$+1/!6%-(K1??(24/7$,-=(j(0D01#4L%@*6>505'(4$M(<1-!(1''
sem jobb a helyzet.
- Nyársapáton, hogyan alakult a kukoricatermés?
- A tavalyi 30 mázsával szemben átlagosan 7-8 termett, a
rozs, a tritikálé termésátlaga harmadára csökkent. Azt sem
'D>KD0(24(65$+(%+(7$+4(35',$50056M(25#'(16!%/($+"#%+(%('%6%KM
<1-!(65<5'5'65/(#"(35'/4M(4-%+M(%(/%&10?%/(5$5''(04$(5$7(/%-!
$5-G'$,-(%+(7$+4(35',$<5+A()%'%$+'#F@"64$(%(<56!+5'9/0_
- Lehet-e ehhez alkalmazkodnia a gazdálkodóknak, mondjuk
5-!(L$%6">/%0M(%256!(5??76(,6k
- Még egy ilyen évnek beláthatatlan következményei len-
/,/50A(B('%3%6!567''4(04525605>75/(KF(5$+'5/>7(D'"/(0,'(46!5/
-%+>%$"-4(,3(#1$$+('5#2,$$56(@5652,$+'4(2,-(%+(567#56"'F
-%+>"0('%#'%6,0%4'(4$A(B(04$'5#25670M(7$'5#25670(<56!+5'5
még nehezebb, mert szinte semmi bevételük nem lesz, pedig
5??76(05665/5(25-,6/490A((i5(%+(%$+"6!(0*35'05+2,/!54
nemcsak a gazdákat érintik majd. Már most télen várhatók
problémák, mert sokan napszámos munkákból élnek itt a
faluban és most nem volt munka, nincsenek tartalékok. Pedig
jön a tél, a hideg. Tavaly 500 mázsa fát osztottunk szét
kisgyerekes családoknak, hogy meg ne fagyjanak.  Tragikus
lehet az országra nézve is, mert a megemelkedett
,65624$+5#"#%0?%/(%+(5-!,?0,/'(4$('5#<50056(09+>7
lakosságnak kell majd megfizetnie az aszály árát. A várhatóan
magas takarmányárak miatt akár negyedével drágul majd a
hús, tej, tojás.
- Van valami jó tanácsa a túléléshez a gazdáknak?
8( %-!%&"2(4$(-%+>"601>F(316'M(,$(?4+'1$%/('D>12M(70(4$(,6'50
"'(46!5/(4>7$+%010%'A(B(#,-4(*#5-50(21/>1-%''"0M(<1-!(%
25+7-%+>%$"-(46!5/Z(<%(4>,/(/52M(2%K>(K*37#5A(B+(52?5#
?4+%01>40(2,-(%(65-#1$$+%??(4>7$+%010?%/(4$A(J26,0$+52
egy gyerekkori élményemre, amikor nyáron a szüleinknek,
nagyszüleinknek segítettünk a tanyán. A kukacos, vagy
rothadt gyümölcsöt is felszedette velünk a nagyapám a fa alól
mondván: „  !"#!$%&'!($!()!$*!$+(,-()./(-(012"3!$
megadta. Mert ha az Isten meglátja, hogy nem szedjük
4""#!+(*45&/!()67(-$$823("!(-%+()2$3(2%6$9:((Így tanítottak
minket arra, hogy megbecsüljük a keveset is.

./01234567/896:;<=:8=6>?/
@AB0=2CD/E;-FG9?>:

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
X$5278 !"#$%&"'(l6'%6"/1$(;=3567>,$4()*+&1/'

E>:DG1D>50H5/DH;B0G0:2(`2%-%$%??(35+5'7a(2D/0%0*#
betöltésére.
B(0*+%60%62%+1''4(K1-34$+1/!(4>7'%#'%2%Z(<%'"#1+%'6%/(4>5K=
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:((E56K5$(2D/0%4>7
!;B0G0:2E;10HIJG6/;EC2:87:818K
B(35+5'74(25-?G+"$(<%'"#1+1''(4>7#5M(STU\ATmAcU84-($+F6A
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 6.
!;1L>M8MF7I0;:87:?GNO;E==0:B0;8;B0G0:2E;10HIJG6//8=
járó lényeges feladatok:
B+(4/',+2,/!($+%0$+5#=(,$(%(K1-$+%?"6!10/%0(25-@56567
2=0*>'5',$5M(%(&5>%-F-4%4(2D/0%($+%02%4(4#"/!G'"$%A
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
n(H56<%$+/"6F4($+4/'=(;:(o@@4L5(`4#1>%4(%60%62%+"$10aM
n($+%04#"/!O(@74$016%4M(3%-!(5-!5'524(3,-+5''$,-M
§ legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
   gyakorlat,
§ pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményve-
(((+5'74($+%00,&+5''$,-M
§ sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
n(L$5650370,&5$$,-M
§ magyar állampolgárság,
n(?9/'5'65/(567,65'M
n(25-?G+"$$%6(5-!4>5K=65-(&5>%-F-D$(2D/0%0*#?5/('*#',/7
(('56K5$(2D/0%4>7#5(<%'"#1+%'6%/(4>5K=(0*+%60%62%+1''4
    jogviszony létesítése
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ az intézményegység vezetésére vonatkozó szakmai,
((((<56!+5'5652+,$#5(,&967(@5K65$+',$4(&#1-#%2M
§ részletes szakmai önéletrajz,
n(567G#'(4$016%4(3,-+5''$,-5'(4-%+16F(10653,6M(?4+1/!G'3"/!M
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
n(567G#'(-!%01#6%'(25-6,','(4-%+16F(2D/0"6'%'F4M(0*+%60%62%8
   zotti igazolás,
§ nyilatkozat arról, hogy személyes adataihoz, valamint a
   pályázati anyagához apályázatban érintett felek hozzá-
   férhetnek, annak tartalmát megismerhetik.
!;1L>M8MF7;I0:F=:P0:2/DHD>0M;EC29?>:Q8K
B(2D/0%0*#(65-01#"??%/(%(&"6!"+%'10(56?G#"6"$"'(0*35'75/
%+1//%6(?5'*6'<5'7A
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B+(567%>"$10%'(<%'%62%$('%&$$%6(KD'%62%+'%(%(0*+*/$,-A
J+'(0*35'75/(%+(D>3%#1/(@16!'%'F>1''(%(2D6%'$"-AB(;18
soly Birodalom munkatársai népi játékokat állítottak fel az
D>3%#1/M(%24'(24/>5/($+967(,$(-!5#250(04&#F?"6<%'1''
(gólyaláb, akadálypályák,ügyességi játékok).Vidáman
vették birtokukba az apróságok az ugráló várat. Lovaglás
és állatsimogató, valamint arcfestés  várta a szórakozni
3"-!F(-!5#50505'(,$(@56/7''505'A(B04(04#"/>D6/4($+5#5'5''
316/%M(%//%0(#5250(65<5'7$,-(316'(%(613%$01L$4+"$A(B(+5/,$
vidám lovaskocsikázás közben megcsodálhattuk, milyen
$+,&(7$+4(>G$+?5(*6'*+'5''5(%('5#2,$+5'(%(0*#/!5+5'9/05'A(B+
%$+'%6101/($9'52,/!50M(9>G'7M('5%(,$(-!92*6L$*0(3"#'"0(%
K"',0(0*+?5/(25-,<5+7(-!5#250505'(,$($+96705'A( %-!1/
$10($9'52,/!'(<1+'%0(%($+9670(,$($9'*''50(%+(F31>"$10
%24'(KFG+=5/(@1-!%$+'1''%0(%(/%&(@16!%2"/AUUF#"'F6
lovasbemutatót nézhettünk meg. Ámulattal néztük a ló és
lovasa produkcióit. A nap folyamán minden programot
kipróbálhattak a gyerekek és vendégek.Nagyon jól éreztük
magunkat és elmondhatjuk, hogy igazán vidáman, gyö
/!*#=(4>7?5/(?OL$O+'%''D0(56(%+(7$+'A()*$+*/K90(%($+9670
segítségét, a sok süteményt és gyümölcsöt! Külön köszönjük
munkáját Molnár Pál családjának, Csiló Zsoltnak, Kárász
Andreának, Rehor Zsuzsannának, Mata Ferencnek, a
Mosoly Birodalom munkatársainak és minden kedves
$+967/50A

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pa-
lotai Lászlóné nyújt, a 70/430-4560 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
n(g1$'%4(O'1/M(%(&"6!"+%'/%0(%(X$5278 !"#$%&"'(l6'%6"/1$
;=3567>,$4()*+&1/'(LG2,#5 '*#',/7(25-096>,$,356
`SmUc(X$527M(:+5/'(W$'3"/(O'(cS8cVA(aA
),#K90(%(?1#G',01/(@56'9/'5'/4(%(&"6!"+%'4(%>%'?"+4$?%/($+5#5&67
azonosító számot: 533/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: pedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje:

2012. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Nyársapáti Hírmondó - 2012. november 10.
§ Nyársapát Község Honlapja - 2012. október 27.
B().pWqlYYl:(&D?640"6"$4(4>7&1/'K%Z

2012. november 5.
B(&"6!"+%'4(04G#"$(0*++,'537K5(%( 52+5'4()*+4-%+-%'"$4
Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartal-
máért a pályázatot kiíró szerv felel.

3'+45-&+%#6)!)-&#72%0.+0.,8

 OVI HÍREK

C%-!12"/!1$(7$+?OL$O+'%'F(BY;BflYr )BE
október 12-én rendeztük meg.
C5'50(F'%(0,$+967>'9/0(,$(3"#'D0(%(/%-!(5$52,/!'A(B+
5-,$+(F31>"'(7$+4(>G$+?5(*6'*+'5''90A(H%65356505'M(-5$+8
'5/!,'M('5#2,$505'(-!=K'*''9/0M(%24'(>G$+G'7(2D/0"4/0<1+
<%$+/"6'D/0(@56A(B+(F31>%(D>3%#"/(2%>"#4K5$+'705'(,$
$+%62%>G$+505'("66G'1''D/0(@56M(K565+35(%(0*+565>7(9//5&5'A
Minden csoport süteményt készített az almabálra. Reggel
m8F#"'F6(3"#'D0(F31>"$%4/0%'(,$(35/>,-54/05'A(B(2=$1#
05+>5'5(567''("'#5/>5+'90(%(:9/4(L$1&1#'(L$1&1#'$+1?"K"'M
tálcákra helyeztük a süteményeket és az almákat, kan-
csókba öntöttük a gyümölcsleveket és teákat. Minden
-!5#250(25-0%&'%($%K"'(%62%04'=+7K,'M(K565+35M(<1-!(70(%
?"6(65-@1/'1$%??(#,$+'35374A
[(F#%01#(05+>7>*''(%(#5/>5+3,/!(2=$1#%A(J6$70,/'(%(:9/4
L$1&1#'(2D'%''%(?5(>%61$835#$5$(7$+4(2=$1#"'A(J+'(0*35''5
%(;%L4(L$1&1#'(<%/-D6%'1$(567%>"$%(7$+4(35#$50056(,$
dalokkal. A Vízipók  csoport népi tánc bemutatója igazi
táncházat varázsolt a szobába.
A népitánc csoport és a meghívott vendégek vidáman
ropták a táncot a népzenére.

Ebben az évben is megemlékeztünk október 23-ai nemzeti
9//5&9/0#76A()1$+1#O0%'(0,$+G'5''9/0M(35#$505'(,$(>%610%'
tanultunk.Október 19-én elsétáltunk és koszorút helyeztünk,
2,L$5$505'(-!OK'1''D/0(%(01&K%@%(526,02=/,6A(h5#$50056(,$
dalokkal emlékeztünk az ünnepre.
8(o0'F?5#(S\8,/(6"'1-%'F?%(25/'50(%+(F3F(/,/40(%+(56$7
osztályba. A gyerekek nagy örömmel fogadták az óvó né-
niket. Nagyon ügyesen számolnak, olvasnak és írnak már a
316'(04$(F31>"$10A(C4<5'5'65/((25//!4'(@5K67>'50(,$(101$1>'%0A
:+5#5/L$,#5(2%#%>(4>7(%(K"',0#%(4$M(5+,#'(/%-!1/(KF6(,#+40
magukat az iskolában. Rengeteg új élménnyel gazdagodtak,
amit boldogan meséltek az óvó néniknek. Az iskolaotthon-
/%0(0*$+*/<5'75/(0*//!5??(%+("'25/5'(%+(F31>%84$016%
között. Eszter és Ica tanító néni szeretettel és türelemmel
vezeti a tudás birodalmába volt óvodásainkat.
- Óvodánkban odafigyelünk arra, hogy a gyermekek rend-
szeresen egyenek vitamindús zöldséget, gyümölcsöt. Gyü-
2*6L$/%&10%'('%#'D/0M(%2401#(%(-!92*6L$(@56567$*0
gyümölcsöt és zöldséget hoznak  a csoportnak. A gyümöl-
csöket megmosva, felszeletelve vagy salátaként fogyaszt-
K"0M(%(+*6>$,-50?76(4$($%6"'"0%'(0,$+G'5/50A
q!%0#%/(5-,$+G'K90(04(,'05+,$905'(%($+9670056(0*+*$5/(0,8
szített szilvalekvárral és savanyúsággal.
NOVEMBERI HÍREK:
 -November 9-én rendezzük meg hagyományos MÁRTON
 BgW(hWqB::lqo)(LG2=(#5/>5+3,/!9/05'A(;4/>5/
05>35$(,#>5067>7'($+5#5'5''56(3"#D/0([(F#"'F6_
Ezen a napon SÜTEMÉNY VÁSÁR is lesz az óvodában.
:+5#5'5''56(3"#D/0(24/>5/(05>35$($9'/4($+5#5'7(,$($9'52,/!'
$+5#5'7(35/>,-5'_

Óvó nénik

 !"# $%&'"
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É4*-"+  OSZTÁLYOK  VERSENYE A ZENE

VILÁGNAPJÁN

A zenét mindenki szereti. Így nem is csoda, hogy van egy nap,
10'F?5#(U8K5M(%2401#(5+'(%(L$1>"6%'1$(2=3,$+5'4("-%'M($
legnagyobb alakjait ünnepeljük. Ekkor a muzsika a világ
minden pontján a figyelem középpontjába kerül, úgy ahogy
4$016"/0?%/(4$($1#(05#96'(%+(I/5067(1$+'"6!10(35#$5/!,#5A
Programunkra meghívtuk a Nyársapáti Népdalkört is, akik
-!*/!*#=(/,&>%6L$101##%6(65&',0(25-('%/G'3"/!%4/0%'M(2%K>
Kapásné Rózsika néni mesélt megalakulásukról, eddig nyert
díjaikról. Ez után került sor a versengésre. Minden osztály
egy népdallal és egy bármilyen stílusú, szabadon választott
dallal készült.
B(0*35'05+7(>%610%'(<%66<%''D0Z

1. osztály:B(0"66F4($+767?5s
Alma Együttes: Nád a házam

2. osztály:Virágéknál ég a világ…
Roszcsontok: Fitness élettel

3. 1$+'"6!Z(N$$+56(,#40s
Neoton Familia: Egy kis nyugalmat

4. osztály: A juhásznak…
R%&9670Z(Y5$+(2,-(#1$$+%??

5. osztály: Csillagok, csillagok
Kistehén tánczenekar: Szájbergyerek

6. osztály: Nem vagyok én…
o#1$+6"/(:+A(,$(f5?5Z(;4L$1>%(/7(5+(%AA

7. osztály: A csitári hegyek alatt
John Lennon: Imagine

8. osztály: Folk Error: Magyarbödögei galambozó
Csík zenekar: Most múlik pontosan

Minden osztály kitett magáért, szépen felkészültek, heteken
át gyakoroltak, akár szabadidejüket feláldozva, ezért is sike-
#96'(5-!($+G/31/%6%$(&#1-#%21'(6,'#5<1+/D/0A(:7'M('*??(1$+
tály  zenei alapot  is használt dalaikhoz, ami különösen nagy
04<G3"$M(@765-(<%(2,-(%+(%/-16(045K',$#5(4$(@4-!56/4(0566A(B(mA
osztály megmutatta, hogy nem csak a magyar zenét kell érté-
kelnünk. Nekik még nehezebb volt a felkészülés, hiszen míg
a többi osztály nyugodtan tudott erre a feladatra koncentrálni,
nekik az erdélyi kirándulásukra is népdalokkal, dramatizá-
lással kellett készülniük.
B(+$=#4(>*/',$5(%6%&K"/Z
Alsó tagozaton 1. helyezett: 4. osztály

2. helyezett: 1. osztály
3. helyezett: 2. és 3. osztály

H56$7('%-1+%'1/1. helyezett: 8. osztály
2. helyezett: 5. osztály
3. helyezett: 6. osztály
4. helyezett: 7. osztály

Minden osztály felkészülését  oklevéllel és sütivel jutalmaz-
tuk. Köszönjük a népdalkörnek, hogy részt vettek a prog-
ramunkon és köszönet jár Karcsi bácsinak a hangosításért.
q#%'D6"6D/0(24/>5/(#,$+'3537/50_

Bíró Csilla  9*#:)+),2

ERDÉLYI  NAP AZ  ISKOLÁBAN

Iskolánk hetedikesei szeptemberben néhány napot Erdély-ben
töltöttek a Határtalanul pályázat keretében. Ezeket az
élményeket, friss tudásukat használtuk fel október 5-én. 8
F#%01#(%+(%#%>4(3,#'%/O0(526,0,#5(#5/>5+5''(2=$1##%6(4/>D6'
%(/%&A(B(2=$1#(3,-,/(%(/,&>%60*#(Ve8%$(>%610%'(,/5056'M
majd megnéztük az Aradon készült felvételt a koszorúzásról.
Az egész iskola kivonult Elek apó kútjához koszorúzni. Rövid
szünet után az iskolában folytatódtak az események. A
04#"/>D6"$(0,&54?76(/!G6'(04"66G'"$'(<5'5>405$50(,62,/!8
?5$+"216FK"3%6(/,+<5'',0(25-(%+(,#>5067>70A(h*#*$3"#$+04
o''F(?"L$4(%(@%@%#%-"$$%6(4$25#'5''5(25-(%+(,#>5067>705'A
Erdélyi hímzésekkel, agyagozással, népdalokkal foglal-
01+<%''%0(%+(,#>5067>70M(,$(25-/,+<5'',0(%(04#"/>D6"$1/
készült filmet. A mozgalmas napot mesemondó verseny és
0*+*$('"/L(+"#'%A(;4/>5/($5-G'7/50(0*$+*/K90M(<1-!(<1++"8
járult a nap sikeréhez.

Dancsó Rozália

.
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GYÜMÖLCSNAP  AZ ISKOLÁBAN

 !"#$%&'()*+,''-.!/0+,!$1,'.2304-'.%56".755%0'5839:0;.*
salátát készítettünk. Fontosnak tartjuk, hogy a rohanó élet-
vitel mellett megtanítsuk gyerekeinket a helyes táplálko-
zásra, felhívjuk a figyelmet a napi ötszöri étkezésre, a reggeli
fontosságára, és az édességek mértékletes fogyasztására , a
Coca-Cola, energia italok, chips egészségkárosító hatására.
Kisiskoláskorban kell kialakítani és megalapozni a helyes
"+<0+0!/2+.-'.2/!+./!1"='19%08%!'>%0,4""!/&$1,'01..1,'7.
>/!/21"/.1,'$4?30,%!'7.'9#@/.A0,1!B'C$$%,'%0.4@0%5%.
.2%&%<%'?1,'1'.2304!,%!='1!-!'<70@19A"1"#'9151"1&"+.A!!10
mutatják a helyes utat gyermekeiknek. Bízunk benne, hogy
ezeket az egészséges salátákat otthon is elkészítik majd a
gyerekek, és változatosabban, egészségesebben fognak
"+<0+0!/2,-''>%0,4""'!/&A!$1,B

 !"#$%&'( )*&+,$-

Újra Bolhapiac!
A tavalyi sikereken felbuzdulva idén is folytatjuk gyermeke-
-,!'9%5.%56"7.7&%='!-&+,@A0+./!'.2%&?%27.7&%'1'58DE"7."'7.
+&A.6"+."B'F-,4""'58%&9%!&AG+!='0+$$%0-!='>%0,4""'&AG+!='E+"7!/!=
G1.2,+01"-'"+&581!='01!+.@%!/&+;-#!='*'G1'4.2-',158"1!1&6"+.G/2
!7.2304@-!'7.'>%0%.0%5%..7'?+0"'G/09-E1'?1,'*'H IJ KL I
RÁNK! Kérjük, hozza be az iskolába! Várjuk szeretettel!
A múlt évben és idén szeptemberben nagyon sok felajánlás
érkezett - ezeket nagyon köszönjük!
Külön köszönet a teljesség igénye nélkül: Cseh Peti család-
E+,1!='F-.'M/9-';.10+@E+,1!='N1&"8+,8-,7'O0/,!+,1!='K4&-,;2
Jánosnénak, Kisprumikné Eszternek, Nyilas Katalinnak és
családjának, Víg Károlynak és családjának, Palotai Lászlóné
Zsuzsának, Szerelemné Szepesi Áginak, Cseh Józsefné
Áginak és családjának, Sági Ilonának, Bíró Csillának, Dancsó
Rozáliának, Bujdosóné Tóth Barbarának, Tóth Tibornak és
I158'C&2.7$%",%!='K4&-,;28,7'P+&"-,1!='Q%!%"%'N%,&-%"*
tának, Balogné Benkó Zsuzsának, Tóthné Bognár Eszternek,
Balogné Terikének, Lédeczi Leila családjának, és Donkó
Viki családjának.

 !"#$%#&'(")*)+,-%(./'01-$234
2012. november 16. péntek 13 ñ 16 óráig.

Mindenkit szeretettel várunk!

.(*&/"0/&!1($/0-2/$3(4525&#(67+#8$$8

„Határtalanul” záró program

2012. október 10-én volt a „Határtalanul” program záró
>/5010!/2+.1'R.%94$%,B'N%"%@-!'/.2"+08/.'"1,A0#-,!'E+"7!/.
?%"70!%@4'>/&9+E+$1,'$-2/,86"G1""+!='G/58'9-'9-,@%,&%
emlékeznek a három napos erdélyi kiránduláson látottakból.
A feladatok változatosak voltak: keresztrejtvényt kellett
megfejteni, erdélyi települések, látnivalók fényképrészleteit
!%00%""':..2%&1!,-'7.'>%0-.9%&,-='?1019-,"'&:?-@'%041@+."'"1&*
"1,-'1'0+"/""1!&#0B'C2%,'!6?30'?/0"'975'E+"7!/.'>%E":&4S%&@708-
91581&'6&#!='!:0"4!='"A@#./!'9D?%-,%!'-.9%&"%"7.%='>%0-.*
merése.
T'E#'G1,5A01"U'?%"70!%@4'A"+,'?%,@7530'0+""A!'1'!-&+,@A0+./,
&7.2"?%?4'"1,A0#!'.230%-"'7.'1'>%0!7.26"4'<%@15#5A./!1"='1G/0
levetítettük a három napos erdélyi barangolásunkról készült
útifilmet. Ezzel és a sok-sok közösen átélt élmény felele-
venítésével zártuk a „Határtalanul” programot.

9/1/:/(;/$"#/::8(5*&:)+'<!$=1

      és a 7. osztály tanulói

567$8(9:9#%$'9(9:9#%.;<

T2'-@7,'/!"#$%&'(V*7,'3,,%<%0"3!'%04.2:&'12'CPWCXO
LÉLEK VILÁGNAPJÁT.  Jó alkalom volt, hogy szakavatott
%9$%&%!%"'G6?EA,!'915A,!'!:27='7.'>%E04@E3,!'%$$%,'1
nagyon fontos témakörben.

1. „A lélek sokkal jobban fáj, mint a seb.” (V. Tyitov)
2. „Egymagad a lelkeddel élsz igazán,

Tudod a sors nagy magány.” (P. Massif)
3. „Olyan magasztos elképzelésünk van az emberi

070%!&40=',%9'$6&EA!'%0?-.%0,-='G1'9%5?%"='G1',%9
becsül minket egy lélek; az emberek minden
boldogsága ebben a becsülésben rejlik.” (Pascal)

C2%,'-@72%"%!'5/,@/01"-.+5+&#0='G1,5A01"+&#0'"1&"/""1!'%041@+."
Horgasné Balogh Ágnes pszichológus és Bokros Levente
katolikus atya.
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T'!191.2!/&'9-,@%,'.27<.757&40'7.'5/,@E+&#0='12'70%"
0%5>/,"/.1$$'<-007&%-&40='GA9/&&#0'7.'.2%&%"%"&40='.2%9708%.
7097,8%!&40'7.'70%"G%082%"%!&40'.2#0"1!'12'%041@+./!B
A gyerekek és mi pedagógusok is nagy figyelemmel szívtuk
magunkba a megható és egyben hozzánk nagyon közeli
gondolatokat.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszönjük ezt az egy órát, amit
%583""'":0"G%""3,!'9%5G6?/""'%041@#-,!!10B
T'91519'&7.27&40';.1!'12"'.2%&%",79'!6?+,,-'9-,@%,!-,%!=
G/58'1'5/,@/01"-'.2-,"D'"1,A0.+5/!'?+0E1,1!'91E@'-512-';.%0%!?4
szeretetre mások és magunk iránt.

Tóth Tibor

 !"# $%&'"

Magtól a kenyérig

Október 15-én tartottuk az EU-s TÁMOP-os pályázatunk
9+./@-!'"791,1<E+"'Y'1'FCIZ[XX\KB

X%55%0'1'"/&,1"%&%9$%,'":&"7,"'1'!%,87&.3"7.'%0.4'07<7.%'12
%04!7.26"7.'7.'@151.2"+.='19%08%"'F1<+.,7'X#2.-!1'7.'F-..,7
Piroska néni irányított. A nehéz munkától csak azért nem
gyöngyözött a háziasszonyok homloka, mert szinte mindenki
!-<&#$+0"1'1'!%,87&'@151.2"+.+"B'T'<&/5&19'!7.4$$'1']21&!1*
kúriában folytatódott.

„A házasság olyan, mint a kenyér. Mindnyájunknak szüksége
van rá, és hányan vannak mégis, akik sohasem esznek ke-
nyeret!”
Ezen idézet tanulsága adta az egyik legfontosabb, gyere-
keknek átadandó üzenetet ñ PERCENKÉNT ÉHEN HAL
CHZ'CPWCX'Q^KJ_IF^I'Y'!:2$%,'9-'9%5'>%0%04"0%,30
dobáljuk el maradék kenyerünket, tízórainkat stb.

Ezen a napon minden osztály készített egy 2 kg-os kenyeret
vagy kenyérlángost.
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 !"# $%&'"

Volt ott táncos, szöveges jelenet a színpadon, voltak
felolvasások a „magtól a kenyérig” címmel, szalmagurító
?%"70!%@4='!%,87&.3"7.='6E+.21"B
A kedves Asszonykórus megint fellépett és próbálta az
álmodern zene mellé a népzene csodálatos dallamát
becsempészni a gyermeki tudatba. A kamaszok esetenként
#@2!/@"1!='@%'1'!-.%$$%!'"%0E%.'.26??%0'%583""9D!:@"%!'4.2-,"%
G158/9+,84&24'.2+,@7!A!!10B

P%5G6?/""'?%,@753,!'F/?+;.'K+.20#'1',7<9D?7.2%"'->EU
mestere tartalmas, népi hangszereket bemutató dráma-
pedagógiai produkciója sokaknak nagyon tetszett.
Q%0%9%04'?/0"'1'!%,87&+0@+.'A"+,'1'>-,+07='19-!/&'-.'Y
;-"%&1!6.7&%""%0''!$B'(VV'>%0,4""'7.'58%&%!Y'%583""'7,%!%0"3!
1'HG89%.'2%,%!1&'+0"10',7<.2%&D.6"%""'R-<#@10"B

A finom ebédet és kenyereket megkóstoltuk, és jóllakva,
élményekkel telve indultunk haza.

F:.2:,%"'9-,@%,'.%56"4,%!'Y'F/?+;.'K+.20#,1!='1'I8+&.1<+"-
Népdalkör tagjainak, Bárány Istvánnénak, kollégáimnak, a
9D?%04@7.-'G+2'@/05/2#-,1!'7.'1'9%5E%0%,"'.2304!,%!B
Köszöntöm azokat a tanítványokat is, akik hazavitték, netán
életre szólóan megjegyezték a kenyérkészítés csodálatos
„tudományát”, a munka és a szórakozás népi rítusának ízeit.
T!-!'<%@-5';.1!'U58'`%0?/0"1!='9-,"'1'$%>4""a='12/!,1!'12"
kívánom, hogy az élet teremtsen még számukra olyan csábító
G%082%"%"='G/58'!7.4$$'9/"-?+0"1,='4!'-.'&7.2%.%-'0%G%..%,%!
%9%'>%0%9%04'7&27.,%!B
„Az vagy nekem, mint testnek a kenyér.” írta szerelméhez
W. Shakespeare. A zseni szavai szemléletesen tükrözik a
kenyér és az élet kapcsolatát. Nekünk magyaroknak ñ a
MAG népének ñ még lényegesebb e két fogalom össze-
tartozásának átérzése.
T'!:?%"!%24'<+08+21"-'<&/E%!"3,!'1'!1&+;./,8-'3,,%<!:&'0%.2
@%;%9$%&$%,='9%08&%'.2-,"7,',158'7&@%!04@7..%0'!7.2303,!B

Tisztelettel: Tóth Tibor
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=9>3")*)+(3(?@$'?)&-)9!
130 ñ 150.- Ft-ig Idared és Mucsu ,

 Nyitva ?:$A'$'9(0:-$#%.;
8 ñ 17 óráig,

szombat, vasárnap
8 ñ 12 óráig.

Nyárfa és akác tuskó

I8+&.1<+"'@304'9%00%""

Kiss Sándor tanyája körül

-,58%,'%0?-G%"4B
Kis Miklós

K IÁLLÍTÁS

T']21&!1'P-G+08'PD?%04@7.-'7.
]21$1@-@4!:2</,"$1,'El Nagy Zoltán
T'"1,81-'-.!/0+!'I158!4&:.:,';69D

>/"#!-+006"+.1'"%!-,"G%"4'9%5
november 26-30-ig 10-18 óráig.

P-,@%,'7&@%!04@4"'.2%&%"%""%0'?+&A,!b

SZARKA MIHÁLY
SZAVALÓVERSENY

T2'%0424'7?%!G%2'G1./,0#1,'-@7,'-.
megrendezzük a

kistérségi Szarka Mihály Szavalóversenyt
 2012. november 22-én 13 órától

1']21&!1'P-G+08'PD?%04@7.-'7.
]21$1@-@4!:2</,"$1,B

T'&%,@%2?7,8&%'9-,@%,'7&@%!04@4"
szeretettel várunk!

KÖZSÉGI NYUGDÍJAS NAP

Nyársapát Község Önkormányzata
szeretettel meghívja községünk

minden nyugdíjasát
2012. november 17-én 11 órára

1'9D?%04@7.-'G+2$1=
1G/0'.2#&1!/2"1"#'9D./&&10

és finom ebéddel várjuk Önöket.
Azok a külterületen lakók, akik a be- és

visszaszállításhoz igénybe szeretnék venni a
G-?1"10'1A"#E+"='%04&%'E%0%227!

Bakos Ferencnél a 06/70/978-3809 telefonon.

NOVEMBERI ESEMÉNYEK
Az általános iskola az alábbi eseményekre, rendezvényekre
?+&E1'12'7&-,"%""='-00%"?%'7&@%!04@4'.2304!%"='58%&%!%!%"S

- november 12-én 16-17 óráig FOGADÓÓRA
- ,/?%9$%&'(c*7,'(d'#&1!/&'e+081?+01.2"+.-'.2304-

7&"%!%20%"'1'd*fB'/.2"+08/.'.2304!'7.'@-+!/!'.2+9+&1
- november 14-én 9-11 óráig Nyílt nap az alsó tagozaton
- ,/?%9$%&'(g*7,'f*(V'#&+-5'I860"',1<'1'>%0.4'"15/21"/,
- november 15-én 13,30 órakor Iskolai szavalóverseny
- november 21-én 14 órakor Egészségnevelési- és
''''''.</&"?%"70!%@4'1'.2304!'$%?/,+.+?10
- november 24-én 19 órától RETRO KATA BULI

1'.2304-'.2%&?%2%"'&%,@%207.7$%,

 !"# $%&'"
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ANYAKÖNYVI HÍREK

 S ZÜLETETT

Mucsi László és Rehor Julianna
Nyársapát, Hetedik d. 152/4. szám

alatti lakosok LÁSZLÓ ,%?D
gyermeke 2012. október 26-án.

Köszöntjük az újszülöttet!

 M EGHALT

W4,8-'L%,4'I8+&.1<+"='W7!%'AB'chB
szám alatti lakos

2012. szeptember 30-án 83 éves volt.

C907!7"''4&-223!b

H IRDETÉS

Az Ugyeri út 24. szám alatti összkom-
>/&"/.'c'&7.2$40'+00#';.10+@-'G+2'%01@#B
[&@%!04@,-'1'Vhi)Vi)c(*)djc'"%0%>/,/,
k&<1'7.'!A!/&-;1'%01@#B'[&@%!04@,-'1
06/30/358-3921 telefonon lehet.
Az Iskola u. 7. szám alatti 1500 m2
"%&30%"D'"%0%!'l?62='?-001,8='5+2='>U&/""
!U"m'%01@#B'[&@%!04@,-'N1"G+28'Q%&%,;
Nyársapát, Béke u. 16. szám alatt, vagy
a 389-122,06/20/3152-752.
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2
"%&30%"D'.2+,"#'7.'"1,81G%08B'[&@%!04@,-
a 06/70/323/8971 telefonon lehet.
C01@#'('@$'5+2"D2G%08'l?%2%"7!%.=
palackos) 10.000.-Ft, bébi hordozó
jBVVVB*'Q"'+&/,B'[&@%!04@,-'12'%."-
órákban a 389-119, vagy a 20/4473071
Torták, sütemények sütését vállalom.
Érd.: 16 óra után, Balázs Jánosnénál.
Tel.: 06/20/4342-995.
ELADÓ Nyársapát, Viola u. 25. szám
101""-'(cdn'9c'"%&30%"D'7<6"7.-'"%0%!B
[&@%!04@,-'1')Vij(h*jh(d'"%0%>/,/,
lehet.
Eladó 12 m szélességi összerakható vá-
sározói, piaci felszerelés tartozékaival.
Érd.: 30/621-0830.
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
AJÁNLATA: akác vékony,  akác
(guriga) , akác hasítva, bükk (guriga),
bükk hasítva, nyárfa (guriga),  nyárfa
G1.6"?1B''[&@%!04@,-'1'G%08.26,%,='?158
a 20/910-6746 telefonszámon.
ELADÓ 150 l villany bojler, 48 m2
"%&30%"D'512@1.+5-'7<30%"='?1019-,"'(=)
G%!"+&'"%&30%"D'$%!%&6"%""'.2+,"#'?-001,8
7.'!U""10'7.'(=c'G'"%&30%"D'.2+,"#
villannyal külön-külön is eladó.  Érd.: 30/
3679627
ELADÓ Nyársapát külterületén 2, 5
G%!"+&')n='dg'TF'7&"7!D'0%5%04='?1019-,"
I8+&.1<+"'!30"%&30%"'cBncV'9c'"%&30%"D
tanya ingatlan.Érd.: 20/531-38-51; 70/
280-12-18
ELADÓ Nyársapát, Hatodik d. 2. szám
alatti tanyás ingatlan. Érd.: 53/715-672-
es telefonszámon lehet.
T!+;'"D2->1'@%;%9$%&&%'-.'&%,@%0G%"4B
0,6...2m-es szálakban: 1800 Ft/mázsa,
gurigában: 2150 Ft/mázsa. Nyársapá-
ton házhozszállítással!
[&@%!04@,-S'e1"1!-'Q%&%,;='cVijnj*c(cdB

HIRDETÉS

Borvásár a Füle Családi Borászatnál
I8+&.1<+"='F%&"%.'@D04$%,B'P-,4.75-=
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
!-.2%&%07.$%,B'[&@%!04@,-'Q30%'J7,%.,70
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
T'F1<+.'@D04$%,'"1,81'cc)('9c'.2+,"#
"%&30%""%0='?1019-,"'1'o1!'@D04$%,'hghj
m2 gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/
23-66-247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár.: 500.000.- Ft.
[&@%!04@,-'1'e-.2!7.'AB'cB'.2+9'101""
lehet. Tel.: 707-298
M1,81'%01@#'I8+&.1<+"='F:27<.4'@B'(gB
szám alatt. Érd.: 316-116, 70/438-9913
telefonszámon lehet.
Családi ház, valamint telek vízzel,
villannyal eladó a József A. úton. Érd.:
389-096, 70/416-0178-as telefonszámon
lehet.
CKTJp'"AE1';.%9%"%'4.2-'30"%"7.&%=
5+2"D2G%08='!1,@100#='5+2!/,?%!"/&/!=
kerítéslécek és mobil kemence!
Szmatona József: 30/ 2623619
CKTJp'g=g'G1'"%&30%"D'5839:0;.:.=
víz, villany van. Tel.: 30/2196685
Betegség miatt ELADÓ 2*3 méter mobil
.2%&.2+9/.='-00%"?%'<-G%,4'!/;.-B
Talajmaró BTN-160 típusú. 250 literes
"1&"+EU'G+2-'7<6"7.D'<%&9%"%2457<B'cfV
;9'9A,!1.270%..75D'!/9$-,+"/&B
[&@%!04@,-'0%G%"S'cVi'j(d'fd'fd
]3&54.%,'C01@#'R%507@%,'1'!:2</,""#0
5 percre két egymástól különálló ház
közös udvarral. Érd.: 0631-3123462
Eladó 1100 m2-es telek az Iskola u. 11.
szám alatt valamint összkomfortos nagy
családi ház, melléképületekkel a József
T""-01'U"/,B'[&@%!04@,-S'VhicVijjd*)Vd(B
Eladó egy új állapotú kapálógép valamint
(=g'7?%.'<10/"1<-,;.-'!-.!A"81'.2%&%"4
gazdát keres. Érd.: 06/30 685-59-29.
BIOPTRON fényterápiás kézi készülék
eladó. Érd.: 06/70 637-9832
ELADÓ a Szövetkezeti u. 18. szám
alatt családi ház földterülettel.
Érd.: 701-923
]3&54.%,'CKTJp'%58'!%""4'.2/$+.=
konyhás, spájzos, félkomfortos, gázos
lakás melléképületekkel, valamint
földterülettel a József A. úton. Iá.:
2.500.000.- Érd.: 06-70/2092601 vagy
53/350-767

H IRDETÉS

Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága? Szeretne ezért
a jelenleginél kevesebbet fizetni? 12
biztosítótársaság kínálatából választhatja
!-'1'0%5-,!+$$'9%5>%0%04"q'l[0%"*='01!+.*
='?+0010!/2#-'?158/,*='.21!91-'>%0%04..75*
='57<E+&9D*$-2"/.6"+./!=',8A5@6E<7,2*
tárak stb.) Kovács Gábor a Biztonság
W&#!%&G+2$-2"/.6"+.'!:2?%"6"4E%B'Vhi
204621325

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT

AJÁNLATA
B(A+.**($'%#?C*1%
- házi hurka - kolbász
- házi disznósajt, májas
- szalonna félék
- sült házi zsír
B$#0#+$'8(*&)+3&(%19D)*&1%
- savanyú káposzta,
  savanyúságok

Minden héten más-más akció!
Nyitva tartás:

(%#//$'9(B(0:-$#%.;4
de: 6,30-tól - 12-ig
du: EFB$'9(B(EGB.;

 szombaton:
6,30-tól - 13-ig

 vasárnap:
6,30-tól - 10-ig

Tisztelettel várom vásárlóimat
Kocsis Ferenc

Nyársapát, Szövetkezeti utca 9.
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KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
HIJIJKL( M=NO : Kis Miklós polgármester
HKLPIQ ILPRK :
LPIQ ILPRKSMPTRRLUV : Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
T'(g(B']rkPMpK'FCrJ\J\CI'T'NsXP IJp'MCKLC]

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.
'''''''dVV'<70@+,8$1,'9%5E%0%,4'OIHZCIC]'"+E7!/2"1"#'!-1@?+,8b

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

 B IRKÓZÁS

T'I8+&.1<+"-']21$1@-@4']C'o1E@1.+5$1,'F1,-2.+,'%58',%92%"!:2-
meghívásos versenyen vett részt október 13-án szombaton, négy
>4?%0B'T'G1"'/&.2+5'cjh'$-&!#2#E+,1!'&7.2?7"%07?%0'9%5&%,@%2%""
&1,5/.'?-1@10/,'&%9%!30'G%08"+00"1!='9-?%0'!7"'%0.4'7.'%58'9+./@-!
G%08%"'-.'$%58DE":""%!B
Eredmények:  korosztály

( )*& +

Október 26 - 27-én Dorog adott otthont a kötöttfogású diákolimpia
/&.2+5/.'@:,"4E7,%!'1'.%&@304'7.'@-+!'OB'!/&/.2"+08/!'.2+9+&1B
T'.%&@304!'<7,"%!%,='1'@-+!'O*%.%!'.2/9$1"/,'07<"%!'.24,8%5&%'1
bajnoki címekért.
T'I8+&.1<+"-']21$1@-@4']C'F%;.!%97"-'Q%&%,;'&7?7,'!7<?-.%0"%""%
915+"'1'.%&@304!'!:2:""B'Q%&-'1'jc'!5*$1,'?7530'G+&/9'5842%0%99%0
és egy vereséggel zárta a napot, így meg kellett elégednie az
ezüstéremmel.
42 kg 2. Kecskeméti Ferenc  Erdei Ferenc Általános Iskola Nyársapát

Szombaton a diák I-es korosztály folytatta a küzdelmeket.

T'I8+&.1<+"-']21$1@-@4']C'%$$%,'1'!/&;./</&"$1,'-.'%58'>4?%0'?/0"
E%0%,'1'@-+!/0-9<-1'@:,"4E7,B'F%;.!%97"-'F&-.2"-+,'1')c'!5*$1,
97&0%5%0"='1G/0'.27<'.-!%&"'7&"'%0B'P-,@%,'%00%,>%07"'0%5842?%'1
?%&.%,8'?757,'12'\',81!+$1'1!1.2"/""+!'1'$1E,/!-'1&1,81"B
32 kg  1.  Kecskeméti Krisztián  Erdei Ferenc Általános Iskola
Nyársapát

Pap Ferenc, Pap Attila

 

 L ABDARÚGÁS

2012.okt. 27-én a TÁMOP pályázat keretén belül megrende-
27.&%'!%&30"'1'!-."7&.75-'"%&%901$@1&U5#'"/&,1B'R.%94='F/;.7&=
Törtel és Nyársapát iskolai labdarúgócsapatai küzdöttek egy-
9+..10'!:&97&!427.%.'>/&9+$1,'c't'(c'<%&;$%,B'T2'-251091.
7.'!32@%09%.'97&!427.%!%,'1'!:?%"!%24'%&%@97,8%!'.230%""%!B
I8+&.1<+"'*'R.%94'j*)='M:&"%0*'F/;.7&'V*(='M:&"%0*'I8+&*
.1<+"')*c='F/;.7&'*'R.%94'g*c='I8+&.1<+"'*'F/;.7&'d*)=
R.%94*'M:&"%0'c*)
F/;.7&='M:&"%0'7.'I8+&.1<+"';.1<1"1'%581&+,"'c'5842%09%"
aratott és 1 vereséget szenvedett, így a gólkülönbség döntötte
%0'1'?75.4'G%08%27.%!%"B

I.   Nyársapát 6 pont 13 - 9-es gólaránnyal
II.  Törtel 6 pont 6 - 5-ösgólaránnyal
III  Kocsér 6 pont 9 - 9-esgólaránnyal
OoB'R.%94 0 pont 5 - 12-es gólaránnyal

Víg Károly

12. oldal


