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ELBALLAGTAK  A NAGYCSOPORTOS

ÓVODÁSOK

2013. június 8-án a nyársapáti óvoda a nagycsoportosok
-.&&./%"0 12"!3%$4&5 . ,+#67")8 6" ,0"9"!7!3$!"!, -:9":#8
$.$4;%$4& <!&$ =.*/!"> ?+-- 10*$ "#%# 3!,!*5 "#@&)5 63AB,&)A)
,C"63$B (0/'B&B11B& . 1B/=.$4 "#!1-.$ A6&B&)$$0 B"B16*'$>
D#:$!* ,+"#+*;@, 1B/ . $B&B7@&6" ;B/'#)*);6*B,E F3> G09",B0
Krisztinának, Polgármester Úrnak: Kis Miklósnak, a Képvi-
"B&) $B"$@&B$ $./;.0*.,5 H.&!$.0 I%"#&4*6 *'> JKL 0/.#/.$48
*.,5 .# 4<!A.0 1M*,%$ "B/C$) /.#A."%/0 6" $B9=*0,.0
1M*,.$%3".,*.,5 . "#@&)0 1M*,.,+#+""6/*B,5 10*AB* "B/C$)
"#%*A6,: "#@&)*B,5 .# 4<!A. <!&$ 6" ;B&B*&B/0 A!&/!#40*.,5
hogy nem csak ünnepünket tisztelték meg, de az év folyamán
adományokkal, munkájukkal segítették az óvoda zavartalan
12,+A6"6$>
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 T ESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …
N'%3".7%$ L+#"6/ O*,!31%*'#.$ L67<0"B&)8$B"$@&B$B PQRS>
1%;M" RT8%* @&6"B#B$$> U# B&") *.703B*A0 7!*$-.* .# B&)03%*'8
#.$ ()+""#B/6*B, 14A!"C$%". "#B3B7B&$5 1.;A . PQRP> 6<0
zárszámadás elfogadásáról született döntés. Az elmúlt évünk
is a takarékosság jegyében zajlott. Az adósságkonszolidáció
keretében településünk adósságállomány nélkül zárhatta az
évet. A 2012. évi pályázati beruházások során gazdagabbak
lettünk egy gréder munkagéppel, a csatornahálózat kiépítése
0" -B(B;B#)A+$$ $B&B7@&6"@*,+*5 <.&.10*$ .# +*,!31%*'#.$0
hivatal, iskola, óvoda, sportcsarnok energiahatékonyság
javítása is megvalósult községünkben. Tiszteletre méltó az
adózó állampolgárok fizetési kötelezettsége, hiszen az elmúlt
évben a befizetéseknek maradéktalanul eleget tettek. Bízunk
benne, hogy az érdekeltségi hozzájárulás fizetési morálja is
javulásnak indul és a közüzemi számlák elmaradásával is
M$!&630, 1./M,.$ .# 630*$B$$ &.,!"!,> PQRS> 1%390M" R8;6$)&
1B/,B#A$B 12,+A6"6$ . N'%3".7%$0 L+#+" O*,!31%*'#.$0
Hivatal Kocsér községgel. Véleményem szerint jól döntöttünk,
mikor elfogadtuk Kocsér felkérését és megalakítottuk a
közös önkormányzati hivatalt Nyársapát székhellyel. A
,67<0"B&)8$B"$@&B$ B/'=.*/: "#.<.#%"".& B&(!/.A$. .
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetését.  A folytatásban a balatonszárszói ifjúsági
$%-!3 ;+<);6$ $%3/'.&$. . $B"$@&B$5 1.;A A+*$+$$ .334&5 $!<%--3.
is tagja marad a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnak. A
V&."=NB$ L($>5 0&&B$<B B/' =B&'0 &.,!" . 1093!"'"$B1 36"#63)&
a mikrohullámú internet kiépítésével kapcsolatban kereste fel
önkormányzatunkat. A céljuk az lenne, hogy a külterületen
&6<) $.*'%,!* 0" 1B/!&A=.$4 &B/'B* . "#6&B""%<: 0*$B3*B$
hozzáférése, és egy ingyenes wifi hotspot létrehozása. Az
.*$B**%0,.$ .# +*,!31%*'#.$ $M&.;A!*%-.* &6<) <C#$!3!*'3.
szeretnék elhelyezni, melyhez a hozzájárulásunkat kérték.
Folytatásként a temetkezési helyek megváltási díjai kerültek
*.703B*A3B> PQQW8-B* . $B1B$) 1B/*'0$%".,!3 :/' =.$%3!#!$$
. ,67<0"B&)8$B"$@&B$5 =!/' .# B&") P 6<-B* 0*/'B*B" .
temetkezési helyek megváltási díja. Több mint 2 év után a 12/
2009. (IX. 24.) számú önkormányzati rendeletében
1B/%&&.7C$!$$ AC;.,.$ PQRS> ;:&0M" R8;6$)& .&,.&1.##.
+*,!31%*'#.$M*,> F+*$6" "#@&B$B$$ . =%#=!# 1B*) #+&A=M&8
&.A6, /'2;$6"3)& 0"5 10"#B30*$ . #+&A #"%, 1B/<%"%3&%"%<.&
X-3M$$4 PYQ V$ZRPQ &0$B3B" #"%, &B=B$)"6/B <.* . &.,!""%/*.,
arra, hogy a megadott napokon kihelyezze a zöld hulladékát.
[/' . -B/'2;$6"0 6" "#%&&C$%"0 ,+&$"6/ 9"., .#!,.$ . =%#$.3$%8
"!,.$ $B3=B&05 .,0, 0/6*'-B <B"#0, . "#!&/%&$.$%"$> U /'2;$6"0
0A)"#., PQRS> 1%;M" QP>8PQRS>*!<B1-B3 SR> ,+#+$$5 =.<0
egyszeri gyakorisággal történik. Utolsó napirendi pontban
+*,!31%*'#.$M*, :/' =.$%3!#!$$5 =!/' &B/,6")-- 2013.
szeptember 20. *.7;%0/ -63&B$08@#B1B&$B$6"0 "#B3#)A6"$ ,+$
. FM*. KB*$0 \B/0!*%&0" ]C#12 ̂3$8<B&5 6" . ;B&B*&B/0
@#B1B&$B$6"0 "#B3#)A6"$ .# _OL`][^a L($8<B& ,+#+"
megegyezéssel megszünteti.

Kis Miklós polgármester

TRIANONI  MEGEMLÉKEZÉS

b:*0M" S8%* RT 43.,!3 -B*67B"@&$ . ?30.*!*08B1&6,12
környéke, hiszen Nyársapát Község Önkormányzata ünnepi
megemlékezésre várta a község lakosságát. A Himnusz
hangjai után a Nyársapáti Népdalkör katonadalokat énekelt,
majd dr. Petrik Gábor Andrásné ünnepi beszédét hallgathat-
$M, 1B/> D#M$%* 03!A.&10 12"!3 ,+<B$,B#B$$ . VB&*)$$ c*B,,.3
6" . 12<B&)A6"0 =%# 03!A.&10 "#C*7.A. ,+#3B12,+A6"6<B&>
D#$ ,+<B$)B* .# B1&6,12 $.&.7#.$%* B&=B&'B#$6, ,!"#!3:0,.$
az önkormányzat, az ÁMK, az általános iskola és Nyársapát
90<0& "#B3<B#B$B0*B, ,67<0"B&)0> KB/B1&6,B#6"@*, . d#6,B&'
himnusz közös eléneklésével zárult. Köszönjük mindazoknak,
akik eljöttek, részesei voltak trianoni megemlékezésünknek.

Nagyné Kovács Éva

 D R. P ETRIK  G ÁBOR A NDRÁSNÉ ÁMK
IGAZGATÓ  ÜNNEPI  BESZÉDE

Reményik Sándor

TEMPLOM ÉS ISKOLA (részlet)

Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
 
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
NB =.&&;. "#@&);B "#.<%$ef
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
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E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
d =2$+$$B1 . $B17&!1 (.&%*
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
 
Kicsi fehér templomotokba
K!"$ 10*AB* B3), $+1+3@&*B,>
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát! 

 
161. Cikk. A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik
és Magyarország elismeri, hogy Magyarország és
szövetségesei, mint e veszteségek és károk okozói,
 !"!"#$!%&'()*+,-%./0&+&1!$,0!$.2!%./0&.$&%3/-%./04
amelyeket a Szövetséges és Társult Kormányok, valamint
polgáraik az Ausztria-Magyarország és szövetségesei
támadása folytán rájuk kényszerített háború következ-
ményeképpen elszenvedtek.
U $30.*!*0 -6,B"#B3#)A6" X<./' trianoni békediktátum) az
B&") <0&%/=%-!3:$ &B#%34 H%30#" ,+3*'6,0 -6,B"#B3#)A6"B,
rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország
(mint az OsztrákñMagyar Monarchia egyik utódállama) és a
=%-!3:-.* /')#$B" .*$.*$ "#+<B$"6/ =.$.&1.0 ,+#+$$ &6$3B;+$$
-6,B"#B3#)A6"5 .1B&' $+--B, ,+#+$$ .# ̀"#$3%,gK./'.3
Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és
Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlo-
vákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait.
A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar
`3"#%//'2&6" PQRQ8-B* . *B1#B$0 +""#B$.3$!#%" *.7;%<%
nyilvánította.
A „négy nagy”: Lloyd George angol, Orlando olasz,
Clemenceau francia miniszterelnök és Woodrow Wilson
.1B30,.0 B&*+,> h, "#.-$%, 1B/ . -6,B(B&$6$B&B,B$>
D#M$%* %$<B$$6, . "#B3#)A6"$ $.3$.&1.#4 A!,M1B*$M1!$5
majd pár nap múlva ñ lényegében anélkül, hogy figyelembe
vették volna a magyar érveket ñ aláírták. Az új határokat
elvileg a Woodrow Wilson amerikai elnök által megfogal-
1.#!$$ *B1#B$0 B&< .&.7;%* ;B&+&$6, ,0> D$$)& .#!*-.* $+--
esetben, stratégiai, gazdasági, közlekedési stb. szempontokra
hivatkozva eltértek. Például az összes az új határral párhu-
#.1!" :$ 6" <.":$ . =.$%3 $:&!&A.&%3. ,B3@&$ X()&B/ ,.$!*.0
okokból). Például az Arad-Nagyvárad-Szatmárnémeti út és

<.":$5 . i".&&4,+# X. 1B/1.3.A$5 +""#B,+$) M$., *6&,@&0
sugaras szerkezet máig a magyar közlekedés egyik gondja).
[/' ,B3@&$B, B/'-B(@//) 1./'.3 &.,!""%/: $+1-+, 0" . =.$%3
túloldalára (például a Csallóköz, Székelyföld, az egykori
Partium és Bácska egyes részei), noha legtöbbször ki lehetett
<!&*. ;B&+&*0 1B/(B&B&) =.$%3$> U 1./'.3 $%3/'.&%"0 "$3.$6/0.
.&.7<B$)B* K./'.3!3"#%/ $B3@&B$0 0*$B/30$%"%*., 1B/)3#68
sét szerette volna elérni. Érveik az ország történelmi, földraj-
zi és gazdasági egységét igyekeztek alátámasztani.
A sors fintora, hogy épp egy francia politikus, Théophile
Delcassé fogalmazta meg talán legpontosabban, hogyan kell
értelmeznünk Trianont. „Egy nemzet sincs megalázva azzal,
=!/' &B/')#$6,5 <./' =!/' .&%C3$ g ,6""B& . $!3,%* g B/'
<6/#B$B" -6,B"#B3#)A6"$> GB9"$B&B**6 <%&0, .#!*-.*5 =.
nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását
adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás.” Talán er-
re született a magyar válasz nem csak József Attilától: „Nem,
*B15 "!=.fa FB *B1 0" -6,B"#B3#)A6" <!&$ .# ?30.*!*-.*>
Rossz szóösszetétel ez arra az irathalmazra, amit elénk toltak
a versailles-i kastélyban  1920. június negyedikén. A világ-
háborút lezáró béke helyett viszont már ott sistergett a
,+<B$,B#) <0&%/6/6" <.&.1B**'0 ,B&&6,BE . /')#$B"B, /%$&%"8
talansága, a féktelen területrablás, a hadisarc, megannyi
ordító igazságtalanság. Az az iromány maga volt a garancia
. ,+<B$,B#) <0&%/=%-!3:3.> NB1 <!&$ !$$ "B110(6&B "#B3#)8
dés; diktátumot írattak alá velünk azon a szomorú napon.
j/.#5 =4*.7!,,.& B&)--5 .=!/'.* ,B&&5 1B/=.&&/.$$%, .
/')#$B"B, U77!*'0 U&-B3$B$5 .,0 =%3!1 <0&%/*'B&<B* 0"
B&1!*A=.$$. "#C<"#!3C$45 &B/B*A%" <6A)-B"#6A6$ .# B#B36<B"
=.#%63$> _c3#B1 . (B&B&)""6/ 3!77.*$ ":&'%$5 .1B&' 3%1
nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország ré-
"#63)& . -6,B(B&$6$B&B,B$ 0&&B$)&B/ .# B&") "#4$ B;$B1> NB1
tétovázom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a békefel-
tételek úgy, amint Önök szívesek voltak azokat nekünk
átnyújtani, lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanok.
Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a
béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha
Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választa-
nia kellene a béke elfogadása vagy visszautasítása között,
úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e
öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék.” De addigra készen
volt a ránk szabott ítélet, belefoglalva a harmadára csonkolt
ország, a szétdarabolt nemzeti vagyon, az otthon nélkül
maradt sok millió magyar, a bánathegyek és a kilátástalan
sorsok. Henri Pozzi tanulmányában ezt írta 1935-ben: „A
háborús vesztesek közül Magyarországot nem büntették ñ
Magyarországot kivégezték.” És végül mégsem használt
"B*,0*B, . $30.*!*0 A0,$%$M1 g . /')#$B"B,*B, "B1> U
térképasztal mellett összetákolt Csehszlovákia éppúgy
életképtelennek bizonyult, mint ahogy Jugoszlávia, a délszláv
turmixállam is darabjaira hullott (Koszovó környéke még
10*A0/ (@"$+&+/k> U# %-3%*A!" M$4A%&&.1!, 9")A+$ 1!*A$.,5
nem igazolták vissza Trianont, Közép-Európa máig önmagát
keresi. Magyarország az igazát. Megtörténhetett, hogy egy
kárpátaljai magyar öregember hosszú élete során öt állam
7!&/%3%<% 0" &B$$ g 1B/$23$5 ,0"B--"6/0 "!3-.*5 7B3"#B g5 =!&!$$
ki sem lépett a falujából, csupán a történelem masírozott át
rajta.
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Mivel szolgáltunk rá Trianonra? Ekkora méltatlan büntetésre?
És miért éppen mi, magyarok? Máig keressük a választ. Sok
történész szerint valójában szelídebbre tervezték a békekötés
forgatókönyvét, korántsem ilyen kíméletlenre; az ítélet ge-
rince hamar el is készült, ám közbejött a tizenkilences
tanácskommün, ez felbátorította a Monarchiából kiszakadt
kisantantállamokat. Kun Béláék ámokfutásának letöréséért
cserébe szabad kezet kaptak az ország koncoláshoz a nagy
/')#$B"B,$)&> c&$B, 0" .# .&,.&!11.&5 AB 16/ 1B**'03BE
=06*.,6*$ #:AM&$., . <63#) .*'.!3"#%/3.5 -B**B &%$<. B&1:&$
évszázadok minden bajának okozóját. Tehették bátran, nem-
zeti hadereje már régen nem volt a hazának, szélnek eresz-
$B$$B .#$ L%3!&'0 K0=%&'5 10B&)$$ %$.A$. =.$.&1%$ .
kommunistáknak. Szólhatott-e másról Horthy Miklós
,!31%*'#4 ?30.*!* 6<6-B* ,B#A)A) *B/'BA"#%#.A!"
országlása, mint a meggyalázott, feldarabolt és kifosztott
ország testi, lelki talpra állításáról, a békediktátum revízió-
;%34&e D##B& ,B#A)A+$$ 10*AB* 1./'.3 B1-B3 /!*A!&.$.5
álma, imája, reménye, bármelyik oldalán élt is a gyalázatos
határvonalnak. Trianon fájdalmáról, igazi arcáról évtizede-
ken keresztül beszélni sem lehetett. Bélyeget kapott, aki csak
"#4-. =!#$.5 =!/'.* -%*$ B& <B&@*, . _12<B&$ N'M/.$a .--.*
a Párizs melletti kastélyban azon a kegyetlen napon, amikor
Nagy-Magyarország-szerte szirénák szóltak, harangok
#:/$.,> L%3!&'0 6" LM* G6&. ,6")-- "#!-3!$ ,.7!$$ .
diktatúrában ñ Horthy irredenta, fasiszta bélyeget. Trianon
óta csak annyi változott, hogy már beszélhetünk róla. Már
megírhatják az újságok, hogy megverték Nyitrán a diáklányt,
mert magyarul beszélt. Hogy megfosztották szlovák
%&&.17!&/%3"%/%$4& . "#%#B/' 6<B" (B&<0A6,0 $.*0$4*)$5 j&!*,.
nénit, mert magyar papírokért folyamodott. Hogy a vereckei
szobrot újra és újra meggyalázzák ismeretlen barbár ukrá-
nok. Hogy továbbra sem kaphat végtisztességet a délvidéki
vérengzés több tízezer magyar áldozata. Hogy a nagy szé-
,B&' C34*., 16/ . =.1<.0$ 0" ,0$0&$;%, D3A6&'-)&>
Más nemigen változott az eltelt kilencvenkét év alatt. Legu-
tóbb még azt reméltük, talán majd a nagy csatlakozás
Európához biztosan segít. Hogy a megnyitott határok
1B/!&A.*., 10*AB*$5 .# B&)C$6&B$B, B&$2**B,5 . (.&., &B!18
lanak. Nem így történt, az Európa Unió „megoldása” is
íróasztal mellett született. Sólyom László köztársasági
elnökként még a komáromi Duna-hídon sem mehetett át.

Trianonra emlékezni annyi, mint szót emelni az igazságért,
ha tabukat sért, akkor is. Európa még hallgat. A mi
médiatörvényünk az uniós bürokraták szerint égre kiált, de a
(B;&B$$ *'M/.$8BM347.0 %&&.1!,-.* 10*AB*@$$ B&(!/.A!$$ ,B$$)"
%&&.17!&/%3"%/!$ B&&B=B$B$&B*C$) "#&!<%, $+3<6*' *B,0,
„belügy”. Mintha Attila hunjai lennénk, olyan veszélyesnek
tartanak minket ñ pedig csak felemelt fejjel szeretnénk járni,
kívül rekedt nemzettársainkkal együtt.

78,!!*09#:%31.4'(#;*./,!<#:=88='#>!.6<#$'?@*?#)4A!B4C
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FELHÍVÁS

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság  (0/'B&16$5 =!/' . $B31)8
(+&A <6AB&163)& "#4&4 PQQl> 6<0 immjm> $+3<6*' Y> n XYk
-B,B#A6"B 6" . l> n8. .&.7;%* . N./',)3+"0 b%3%"0 o0<.$.&
b%3%"0 V+&A=0<.$.&. B# 6<-B* 0" 1B/$.3$;. . $B31)(+&A3B
 !"#$%!&'()#*&"!*+$,*-(%.$/0/&/$$*12/%(/00/"34&15
sét, vagyis az aktuális határszemlét  2013. június 3.
napjától folyamatosan.
 A határszemle során 6789:(;<"-=*(97:("#>;,$(%. /$3/"
.# 6&B&10"#B3&%*934& 6" =.$4"%/0 (B&@/'B&B$3)& "#4&4 PQQp> 6<0
XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdésében foglalt rendel-
kezésében foglaltak alapján #(>#40#2?@(/00/"-(%.&14A/%@
)#$'*,2-( 1A/%/&1*()/0B*&+"-(/00/"34&1*/(-*($.4$1"-%:
U $B31)(+&AB, =."#*!"C$%"%*., B&&B*)3#6"B 63AB,6-B*
%$(!/4 =.$%3"#B1&B $B3<B#B$$ 0A)7!*$;. Nyársapát
külterületén: 2013. június 13.

Kis Miklós polgármester

q')30 q%-!3 ,+3#B$0 1B/-C#!$$ $B&B(!*"#%1.E
06/70 374-8903

PEDAGÓGUSNAPRA

„Amikor azzal kell szembesíteni valakit, hogy az élet nem egy
=.-!" $!3$.5 .# "!"B1 ,+**'25 AB *B1 "#.-.A =.#MA*0> X>>>k
Azt hisszük, hogy jó, ha sterilizáljuk a gyerekek számára a
<0&%/!$5 7BA0/ *B1E $MA.$!".* (B& ,B&& ,6"#C$B*0 .33. ),B$5 =!/'
a tetteiknek következményeik vannak. S a pedagógiának
pont valahol ez lenne a célja, hogy felkészítse a gyerekeket.”

(Böjte Csaba)

Bár az elmúlt években ilyen-olyan okoknál fogva elmaradt a
nyársapáti pedagógusok közös köszöntése, idén úgy
gondoltam, megpróbálom feleleveníteni ezt a szép hagyo-
mányt. Tettem ezt azért is, mert két kolléga idén ünnepelte a
7%&'%* $+&$+$$ 6<B, SQ> 6<(!3AM&4;%$> U# 4<!A. B/'0, 4<4*);B
Dunavölgyiné Murvai Rozália nyársapáti lakosként kezdte
1B/ . 1M*,%$5 ,6")-- ,+&$+#+$$ 9"., iB/&6A3B5 AB 10*A<6/0/
nyársapáti lelkülettel éli mindennapjait. Az elmúlt harminc
6<-B* "!,.$ $B$$ 0*$6#16*'663$5 <!&$ .**., <B#B$);B 0"5 1.
7BA0/ . ,+#67") 9"!7!3$ 10*A0/ <0A%1 4<4 *6*0;B>

Balogné Benkó Zsuzsanna pedig az iskola tanítója. Mint azt
az igazgató úr, Tóth Tibor az ünnepségen elmondta, Zsuzsi
igazi pedagógus dinasztia sarja, akinek nem volt kérdés, hogy
tanítani fog. Még járni alig tudott, de már a kis sámlin ülve
hallgatta szülei óráját a Nyilasi iskolában. Jó természete
sosem hagyja cserben, így nem csoda, hogy a pályán töltött
évek nem látszanak rajta. Kedves, életvidám munkássága
0/.#0 *./'-B$2" ?UN[?r NcNj<6 $B$$B .# 6<B, .&.$$>

Mindkét pedagógust virágcsokorral köszöntöttük a szép
jubileum alkalmából.
A pedagógusoknak rendezett délutánra küldtünk meghívót
10*AB* N'%3".7%$!* 6&)5 <./' .  $B&B7@&6"B* A!&/!#4 ,!&&6/%8
nak és nagy örömömre szinte mindenki elfogadta a meghívást.
?0"#$B&B$6$ $B$$B F3> G09",B0 L30"#$0*. ;B/'#)*)5 L0" K0,&4"
polgármester úr és Palotai Lászlóné ny. ÁMK igazgató is.
\.;$M, ,C<@& *'M/AC;." 6" ;B&B*&B/ 0" A!&/!#4 4<4*),5 A.;,%,5
tanítók, tanárok, technikai munkatársak vettek részt a
változatos délutánon.
U 12<B&)A6"0 =%# 1M*,.$%3". N./'*6 L!<%9" c<. <B#B$$B
. 12"!3$> U3.*' ̂ "!&$ . *./',)3+"0 ?!&A0 "#.,,+#670",!&.
$.*%3. /0$%3!#!$$ 6" 6*B,B&$5 @**B70 ,+"#+*$)$ N'%3".7%$
Polgármestere Kis Miklós mondott. Kocsis Luca zongorázott,
Csehi Dóri, Sipos Noémi és Nagy Sándor verset mondott,
melyeket Vígné Kerekes Magdolna tanított be, magam pe-
A0/ FM*.<+&/'0 U&Bs.*A3%<.& .A$M*, B&) AM4-.* 36"#&B$B$
Mozart Varázsfuvolájából.
U# B"$ =%$3.&6<) 36"#6-B* <B*A6/@& &%$$M, ,BA<B" ,!&&6/%0*,.$5
Zsolt pedig rögtönzött koncertet adott szendvics eszegetés
közben.

(PGA-né)

# '()!**!+ ,-

# $( .+)&/-+ 0
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FELHÍVÁS, avagy CSAPJUNK ISMÉT A  LECSÓBA!
Civil szervezetek, baráti társaságok, családok, munkahelyi közösségek

figyelmébe!
D&) . -!/3%9"!,,.& 6" (.,.*.&.,,.&f

Most mindenki megmutathatja, hogy milyen az igazi lecsó.
D%E0F8626#5%!0%.4!%#@G5H.(#10#5*!H.(#3'./%.('&#IJKL"#MN?'H0#KLO*.

szombaton 10 órától Nyársapátra, a Szarka-kúria udvarára.
 U <B3"B*'3B S8RQ ()" 9".7.$!, ;B&B*$,B#6"6$ <%3;M,>

Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
C/0/"$%/&"-(;<0-=*(875-2(0/)/$D(/0*3*!4E#"(/5F#-0E/"(#

szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címen,
vagy a 06/70/430-4565-ös telefonon.

-3'&#=#02%!5%26(#+'2&,0G&=.=(E "!3"#%1!#!$$ ()#)=B&'B,5 <C#<6$B&0
&B=B$)"6/5 9".7.$!*,6*$     R ."#$.&5 P "+37.A5 ;M$.&!1 . &B/;!--.,*.,5

73!/3.1!, /'B3B,B,*B, 6" (B&*)$$B,*B,5 #B*B =.;*.&0/5 -@(6>
-3'!6?#=#E0=P=&,(.=(#B,./,0(,/.'H(#(%??E $2#3.,%"=!#5 ()#6"=B#
"#@,"6/B" B"#,+#+,5 .&.7.*'./!,5 $%*'635 B<)B"#,+#5 R .A./ &B9"4

,4"$!&%"3. . #"230*B,>
Jelentkezési feltételek:
Minimum 5 kg paprikából kell lecsót készíteni.
d#B3B$*6*, 1B/,63*0 . 9".7.$!,.$5 =!/' *B 9"., ".;%$ 36"#3B ()##6, .
&B9"4$5 =.*B1 .**'0$ ,6"#C$"B*B,5 =!/' . $)&@, &B9"4;B/'B$ <%"%3&4
<B*A6/B,B$ 0" 1B/ $MA;%, ,C*%&*05 36"#@,3B 12.*'./ B<)B"#,+#+,B$
biztosítani.
A csapatok csak a helyszínen készített lecsóval indulhatnak, a verseny
RQ 43.,!3 ,B#A)A0,>
U# 6$B&B, #"230#6"B RS8Rt 43%0/ $.3$>
i"., .#!* 9".7.$!,.$ $MA;M, (!/.A*05 .,0, . 1B/.A!$$ =.$%30A)0/
jelentkezésüket e-mailen elküldték, vagy telefonon jelezték. A 2013.
;:&0M" RQ80/ B81.0&B* ;B&B*$,B#),*B, <0""#.0/.#!&%"$ ,@&A@*,>
A furfangos ötleteket, különleges öltözékeket külön díjazzuk.
5!'."!'4&!))6(&!".2&1-"04&7-26&89:;<==>9?9@4&(*.)&($&&ABCDEFG@

A LECSÓBA!
8()*!)%()!%&HI&$,I/+%-,3$04&$(%!/!$&"!J$I #,.$0&%K13)-%

Kis Miklós polgármester
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BORRENDI  K GHIJKLMN  N YÁRSAPÁTON

A Cegléd- és Vidéke Unghváry László Borrend 2013. május
Pt86* ,+#"6/@*,-B*5 . 12<B&)A6"0 =%# *./'$B316-B* $.3$!$$.
<B#B$)"6/<%&."#$4 3B*A0 /'2&6"6$> K0<B& . -!33B*A*B, iB/&6A5
iB/&6A-B39B&5 i"B1) 6" N'%3".7%$ +*,!31%*'#.$. 0" $./;.5
így 4 évente kerül arra sor, hogy ennek az eseménynek
Nyársapát adjon helyet. Ezen a nagyon fontos napirendeket
(B&<!*M&$.$4 /'2&6"B* $B&B7@&6"@*,B$ L0" K0,&4" 7!&/%31B"$B3
:3 ,67<0"B&$B> L+"#+*$);6-B* $%;6,!#$.$$. . ;B&B*&6<) &!<./3B*A0
tagokat az április 30-ai VIII. Egyházi és Világi Borok
Versenyének eredményes lebonyolításáról, melyhez segít-
"6/B$ ,.7$M*, d01!* D3*) B&*+,8*./'1B"$B3$)&> U -!33B*A
$+-- $./;%$ 0" @A<+#+&=B$$@, -B*B<B#B$$ 36"#$<B<),6*$5 0&&B$<B
. #"230 $./;.,6*$ 0">  L+"#+*;@, "B/C$"6/@,B$f
U ,+#/'2&6" B&)$$ . N'%3".7%$0 N67A.&,+3 $./;.0 -!3A.&!,,.&
,+"#+*$+$$6, . 3B*AB#<6*' 36"#$<B<)0$>
H!&/%31B"$B3 :3 ,+"#+*$);B M$%* d01!* D3*) *./'1B"$B35
G.&A.<%30 I%"#&4 ,0*9"$%3*!, 6" ].3/. H%& (B&@/'B&) -0#!$$"%/0
B&*+, "#%1!&$ -B .# B&)#) 6<0 $B<6,B*'"6/@,3)&5 0&&B$<B .
PQRS> 6< (B&.A.$.0$ <0$.$$. 1B/ 6" (!/.A$. B& . ,+#/'2&6">
IB/(!*$!".-- *.703B*A,6*$ :; <B#B$)"6/B$ 6" (B&@/'B&)
-0#!$$"%/!$ <%&."#$!$$.,> U -!3&!<./3B*A 0"16$ d01!* D3*)$
választotta elnökének és nagymesterének. A hattagú
<B#B$)"6/ $./;.0 F!-!"*6 ?:30 L30"#$0*.5 D3A)A0 H6$B35 j13B/0
Tibor, Kiss Attila, Klément György és dr. Vangyel Tibor lett.
U S $./: (B&@/'B&) -0#!$$"%/-. V@&B F6*B"$5 A3> ?:30 F6*B"$
6" ].3/. H%&$ <%&."#$!$$%,> U $0"#$"6/<0"B&), 1B/<%&."#$%".
M$%* :; $./!, (B&<6$B&63)& 0" A+*$+$$B,>
A komoly szakmai munka után oldott, baráti hangulatban,
természetesen finom borok mellett vacsorával zárták a rendi
/'2&6"$>

Nagyné Kovács Éva

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZÍNES PROGRAMOK VALÓSULTAK MEG A
CEGLÉDI, CSEMÕI, NYÁRSAPÁTI ISKOLÁKBAN
ÉS ÓVODÁKBAN AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV
TÁRSADALMI MEGÚJULÁSI OPERATÍV PROG-
RAM KERETÉBEN.

2013. MÁJUS 07.     

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében Csemõ Község Önkormányzata által

nyert „ Készség- és Kompetenciafejlesztõ Programsorozat
”-ban ( TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR-2010-0075)  közremûködõ
hat oktatási intézmény ñ Cegléden, Csemõn és Nyársapáton

ñ az eltelt idõszak alatt  színes, szabadidõs programokat
valósított meg.

E sajtóközleményben három intézmény megvalósult
programját adjuk közre.
A csemõi Ladányi Mihály Általános Iskolában kilenc színes

program keretében sajátították el a tanulók a batikolás,
körmönfonás, mézeskalács és a  kenyérsütés mesterségét.

A 7.-8. osztályos tanulók egészségügyi szakemberek
segítségével ismerték meg az elsõsegélynyújtás  alapelveit.
A program keretében ismerkedtek  Csemõ helytörténetével,

gazdag növényvilágával.
A nyársapáti ÁMK Napközi Otthonos Óvodában három fõ

témában sok színes programot valósítottak meg. Az óvodai
hagyományok ápolása nyomán megrendezték az
Õszbúcsúztató Almanapot, az Állatok Világnapját, a

Farsangot, a Gyermeknapot. A  Mese-Dramatizálás-Bábozás
új ismeretekhez,készségekhez  juttatta a gyermekeket.

Hangszerek vásárlásával gazdagabb lehetõségeket
biztosítottak a zene szeretetére történõ  nevelésnek.  A
programokban a szülõk is közremûködtek.

A ceglédi Széchenyi úti Óvoda Ugyeri Tagóvoda programjának
a címe „Fogjuk meg egymás kezét a mûvészeteken keresztül

a cigánykultúra ápolásáért”, melynek keretében neves
tánctanárok vezetésével  cigánytánc oktatást tartottak.
Megismerkedtek  különbözõ népi hangszerekkel, többek

között a nyenyerével, a fakanalazással, a ceglédi kannával,
valamint a cigány mesterségekkel és a cigány  népviselettel.

A tanév végéig még számos új program valósul meg az
intézményekben.

            K ÖSZÖNET

Nyársapát Község Önkormányzata nevében szeretnénk
,+"#+*B$B$ 1!*A.*0 d#.&.0 K0=%&' N'%3".7%$5 i"B1) A> P>
"#%1 .&.$$0 &.,!"*.,5 .,0 6<B&) *+<6*'B, X-!,3!,5 $M;%,5
cserjék) felajánlásával hozzájárult településünk környezetének
"#67C$6"6=B#>  U *+<6*'B, .# +*,!31%*'#.$0 =0<.$.& B&)$$0
7.3,-.* 6" . ?30.*!*08B1&6,12*6& &B$$B, B&@&$B$<B> o%&%"
köszönet az önzetlen felajánlásért.

Kis Miklós polgármester
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DIGITÁLIS TÉVÉ ÁTÁLLÁS TÁMOGATÁSA

Mit jelent a digitális átállás?

 !"!#$%&'&()*#)!"!#+),-.'&/-.$#01023#4),-#$%.5))/01//&4)6
nézik az M1, az RTL Klub és a TV2 #'7$.(&0#)#896:816$%;/"
)/)6<,#0=4=$#'7$.($>,&(%&$#'1,$%7/"!#?@AB#2$%=",C# %#&0&66&$
után hét ingyenesen fogható csatorna közül választhatnak:
M1, M2, RTL Klub, TV2, Duna TV, Duna World és az
Euronews.
 !"#$%&'()(*+!,-."")!(/01234(56&+7"(32/+-(/8(9)5:()
sötéttel jelzett régiókban ñ 2013 október 31-ig - áll le
az analóg sugárzás.

 !"!#!&516$%.6,&60)0<0<6*#DEFG3/*#"661041#'"!(.+>66&'H#4),-#'7+.6:)$#)/01//&/#!)IJ&!#)#'7$.(.!)0*#/1'#=("/0"#)%#&0&66&$*
2!#)#J94251/#"$#>,-)/H,-#0>:/)!#0=4=0#/=%/"*#)+.,-#)%0#'1,$%.!0&!C

Mikor történik az átállás?

A váltás két ütemben történik meg 2013-ban: 2013. június 31-én és 2013. október 31-én.#K6$2#!9(51/#.6-)/#/),-4&(.$.!
!9(%10=51/#4&60)/)!*#'"/0#I=6:&>6#L>:)I1$0*#M-2(*#N1O$!1'=0*#P%.6/.!*#P%1,1:#4),-#L=!=$O$)5)C# #!9410!1%2
ütemben kap digitális tévét Pécs, Eger, Miskolc, illetve Debrecen környéke.

Kik kaphatnak támogatást?

A hagyományos, analóg földfelszíni vétellel televíziózó háztartásokban a Digitális Átállás Támogatási Program keretében
)%.!*#)!"!#)#Q),-)(#R66)'!"/O$0&(*#)%#S($%&,.$#T->,:;J5"%0.$;0&$"#U2",)%,)0<$&,*#"6610261,#)#+16-"#9/!.('&/-%)0#):)0)"
alapján szociálisan leginkább rászorulóknak, &66)'"#$1,;0$=,,16#J>0+)0/)!#+.%%&#)#:","0&6"$#'7$.($%<(&$#4=016=+1%
szükséges eszközökhöz.

 !"#$%#&'!()*'+,!)-!./012%3)-'!.+&4-5678!9"(..:!;#3$)0<'!=>?@!$50A'B-5&43!1#0#-'1!;#3!+!05-%70B341+&C
hogy felmérjék a jogosultak körét. Az igényeket az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságon (NMHH) kiértékeli,
majd ezután kerülhet sor a beszerelésre.

 #J.,.$>60)!)0#)%#TQVV#&60)6#'1,5;%.00#$%1(162!#!1(1$"!#816*#=$#"/,-1/1$1/#0161I;0"!#)#:","0&6"$#):&$#4=016=+1%#$%W!$=,1$
set-top-boxot és/vagy antennát.

Támogatásra jogosult szociális ellátási kategóriák
Szociálisan rászorulónak számít az, aki:

· 8.,6)6!.%0)0&$0#+16-1001$;02#0&'.,)0&$0*
· rendszeres szociális segélyt,
· lakásfenntartási támogatást,
· ápolási díjat kap,
· ":2$!.(H)!#J&():=!&5)/*
· saját jogon nevelési ellátásban,
· fogyatékossági támogatásban,
· vakok személyi járadékában,
· saját jogon hadigondozott pénzellátásban részesül, illetve
· +)#)%#):.00#=451/#0960"#51#)#X@C#=610=4=0#Y4),-#1//=6#":2$155Z*#=$#$%&'&()#)%#S($%&,.$#T->,:;J5"%0.$;0&$"

U2",)%,)0<$&,#&60)6#8.6-<$;0.00#/->,166&0&$*#/->,:;J$%1(7#$%.O"&6"$#166&0&$*#1,=$%$=,5"%0.$;0&$"#166&0&$#1,-W001$
összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét (57 000 Ft).
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 !"# $%!&'!( $)*+%,-'.(/ 0# 01

-0&')2+3"( $4,+,"( $.(/0#010

Ügyfélfogadási rendje
2013. május 15-tõl

Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 8:00 ñ 16:00
Kedd: 8:00 ñ 12:00
Szerda: 8:00 ñ 18:00
Csütörtök: 8:00 ñ 12:00
Péntek: 8:00 ñ 12:00

Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 8:00 ñ 15:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 15:00 ñ 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00 ñ 12:00

Földhivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 13:00 ñ 15:30
Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8:00 ñ 12:00 és 13:00 ñ 15:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00 ñ 12:00

Okmányirodai Osztály:

Hétfõ - Péntek: 8:00 ñ 20:00
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ÓVODAI  HÍREK

 A  BEIRATKOZÁSRÓL …

Óvodánkba idén 14 kicsi gyermeket írattak be szüleik, négyen
pedig tavasztól folyamatosan jöhetnek, amint elérik az óvo-
:&5)#6=I=$+1%#$%W!$=,1$#!.(0C#K%#)#6=0$%&'#61+1024=#01$%"*
hogy a 2013/14-es tanévet úgynevezett „tiszta”csoportokkal
kezdhessük, azaz, azonos korú gyerekek járhatnak egy
O$.I.(05)C# #/-"0<#$%W62"#=(01!1%61010#'1,0)(0.00>!#)%#HJ
óvodások szüleinek.
 #!"$O$.I.(0.$#<4</2![#L)6.,#\&/.$/=#=$#]$1+"#D$04&//=
lesznek.
A gyermeknapról…
Az óvodai hagyományok közül a gyerekeknek az egyik
61,!1:41$155#W//1I#)#,-1(1!/)IC#P)J/.$#)%#":2J&(&$#'.$0
sem kedvezett az udvarra tervezett programjainknak, így a
csoportszobák lettek a játékok helyszínei. Vendégünk volt
L"'5<#L(","00)#0&($>6)0)#=$#)#'=60&/#/=I$%1(7#/=I"#4&$&("
komédiás „Ládafia” bábszínház. A jó hangulatot mindkét
produkció megalapozta. Volt sport, természetes anyagokkal
!=%'741$#8.,6)6!.%&$*#)#'"/:",#!1:4160#)(O81$0=$#=$
trambulinozás. Itt szeretnénk megköszönni minden
0&'.,)0</!/)!*#:1#16$2$.(5)/#)#!1:41$#$%W62!/1!*#+.,-#)
,-1(1!1!/1!#51$%1(1%+100W!#1%0#)#8)/0)$%0"!>$#81J61$%02
1$%!9%0C# /-),"#+.%%&J&(>6&$>!!)6#1,-#^*_'#&0'=(2J7#<("&$"
trambulin került az óvoda tulajdonába, melyet rendezvényeken,
!W69/59%2#)6!)6')!./#8.,>/!#816&66;0)/"#`#'1,$I<(.64)#)
bérlés költségét.
Q;,#)#,-1(1!1!#J&0$%.00)!*#)#$%W62!#8"/.'#15=:10#82%01!*
palacsintát sütöttek.
N9$%9/JW!#'"/:)%.!/)!#)#$%W62!/1!*#)!"!#1,-W00#0960900=!
velünk ezt a napot és azoknak a nagyvonalú támogatóknak,
akik egészséges zöldségfélékkel, rengeteg salátával,
szamócával kedveskedtek a nyársapáti gyerekeknek. S hogy
a jó még folytatódhasson, a gyermeknap utáni napokban is
volt meglepetés, jégkrém és csokoládé is járt minden
óvodásnak.

Kultúráról…
a4.:&/!#(=$%1$1#1,-#I&6-&%)0/)!*#'16-/1!#!9$%9/+1021/#)
szokottnál sokkal több színház látogatásban lehetett részünk,
s a muzsika is helybe jön rendszeresen Szalisznyó Emília
'74=$%0)/&(/2#J<4.60&5<6C

 !"#$%

T ISZTELT  S DEFGH !
a4.:&/!#?@ABC#JH/">$#B@3",#%)4)(0)6)/>6#'7!9:"!C

2013. július 1- július 12-ig
összevont csoportban várjuk a gyerekeket.

2013. július 15- augusztus 20-ig
(technikai okokból) zárva tartunk.

2013. augusztus 26-30-ig
összevont csoportban várjuk a gyerekeket.

2013. szeptember 2-án
nyitunk új tanévet.

Új gyerekek fogadása 2013. szeptember 2-tól 2 héten át
8.6-)')0.$)/#)%#<4</2!#51.$%0&$)#$%1("/0C

&'()*+,'-%)./01')2#3'/4#5)"!136!+7+,$

HOLLANDIAI  KALAND …

Mindenki tudja kis falunkban, hogy néhány holland nemze-
0"$=,7#1'51(/1!#4)/#"/,)06)/)#T-&($)I&0./C#b1#=6#1,-
házaspár a régi Barkóczi Józsi bácsi féle tanyában, aki
nemcsak ellátogat nyaranként hozzánk, hanem itt tölti idejét
egész évben. Krisztina a ház asszonya egyszer megkereste
az iskolavezetést, hogy tudna használt számítógépeket sze-
(1%/"#)%#"$!.6&/)!#1,-#0"65>(,"#'7$%)!"#82"$!.6&0<6C# #82"$3
!.6&/#)#$%&';0<,=I1!#9$$%1,-7J0=$1#J<#I&(#+</)I",#0)(0.00C
Május elején kaptuk a telefont, hogy indulhatunk. Hirtelen
16!1%:2:900#)#01(41%=$3$%1(41%=$*#+"$%1/#!9%16#B@#!.'I>01(0
A_@@#!'3(26#16+.%/"#/1'#1,-$%1(7C#Q1,!1(1$01'#I.6,&(3
mester urat, hogy tudna-e segíteni. Nagy örömünkre a hivatal
autóját, útiköltségét jó néhány liter pálinkát  örömmel biztosí-
totta számunkra. Köszönjük szépen nagyvonalúságát.
Ugyanilyen köszönetet szeretnék kifejezni Füle Dénes

 !"#$%
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/-&($)I&0"#5.(&$%/)!*#)!"#>,-)/O$)!#$.!#8"/.'#/1:70#)J&/3
:=!.%.00#)%#H0()*#+.,-#/1#W(1$#!=%%16#'1/JW/!#J<0142"/!+1%C
N9%51/#$.82(9!10#!16610#41(5>4&6/"#)#+.$$%H#+=04=,=(1C# !"
5;(J)#)#,-7(2:=$0#)#A_3Ac#<()"#41%10=$51/C#G;,#N&(.6-#=$
Kocsis Ferenc vállalkoztak a nagy útra. Azután a kommu-
/"!&O"<0#"$#'1,#!166100#.6:)/"*#U1!101#V1/("100)#!.66=,)/2'
felkérésemre, nagy örömmel jelentkezett. Egyedül nekem
nem volt semmi funkcióm az úton, mondtam is: „tölteléknek
megyek csak Hollandiába”. Végül a csapat protokolláris
céllal, magával vitt. Az utolsó pillanatban Krisztina is
csatlakozott hozzánk. Az út hosszú és nehéz volt, szinte végig
1$100#)%#1$2C#G)$&(/)I#(1,,16#=(!1%0W/!#V.66)/:"&5)C#T)3
,-./#8&():0)!#4.60>/!*#+"$%1/#161/-=$%20#0>:0>/!#I"+1//"#)%
)>0<5)/*#:1#/),-#=(:1!62:=$$16#,-7(0W!#61#)%0#)#O$.:&6)0.$
programot, amit Krisztina megszervezett számunkra. Így
6&00>![#L1(1:)#!"4=0161$1/#$%=I#,<0"!>$#01'I6.'&0*#!=0#'73
!9:2#$%=6')6'.0#516W6(26*#15=:16+100W/!#1,-#!1:41$#O$)3
ládnál, este pedig egy vadnyugati étteremben degeszre ettük
magunkat, majd egy ragyogó farmon tértünk nyugovóra.
T1'#,-2%0W/!#&'>6/"#)#(1/:026*#)#0"$%0)$&,0<6*#)#'1,'74160
896:1!#$%=I$=,=026C#V.66)/:"&5)/#'.$.6-.,/)!#)%#1'51(1!*
a házaknál nincs kapu és kerítés, az egész ország egy
,-9/-9(7#!1(0C# %#)56)!.!5)/#/"/O$#8W,,9/-*#'"/:1/W00#4)/
bicikli út. -  MINDEN A HELYÉN VAN!
V=082/#(1,,16#4"$%./-6),#,-.($)/#&04100W!#)#82"$!.6&/#)
gépeket. Azután több mint egy óráig kerestünk fekete tulipán
hagymát, de májusban, ez Hollandiában lehetetlen.
Kedd reggel hulla fáradtan érkeztünk haza. Egy óránk
maradt a tisztálkodásra és mehettünk dolgozni az iskolába.
Minden szeretetünkkel és tisztelettel szeretnénk megkö-
szönni Krisztináéknak, hogy a falunak, az iskolának kb. 1-1,5
millió értéket szereztek, és azt, hogy igényesen és aranyosan
bemutatta nekünk szeretett hazáját.
N9%51/#,./:.6!.:.'#)%./*#+.,-#)!!.(#1%#)%#Kde#b1#!=$255
rájöttem, sajnos nem ez. Ami velünk megtörtént, az az em-
beri figyelmesség és jóság. Köszönjük Krisztina.
Nagy hálával köszönöm útitársaimnak a fárasztó együttlétet,
a nagy kalandot. Jönnek a hétköznapok, most már a nagy
816):)0*#+.,-#1%0#)#?_#$%&';0<,=I10#51=I;0$W!#/141623.!0)0<
munkánkba. Terveink szerint, minden osztályban lesz
internetes hozzáférés, szeretnénk kialakítani egy nyelvi
6)5.()0<(">'.0*#=$#524;01/"#)!)(J>!#)%#"/8.(')0"!)#01('W/!10
is. Ha minden jól alakul, szeptemberben, informatikai
szempontból 21. századi iskolában kezdjük a tanítást. De ez
O$)!#1,-#61+102$=,*#14416#0)/>6</)!*#I1:),<,>$/)!#=6/"#!166C
Rengeteg tanulást, munkát kell belefektetni, ehhez kívánok
sok sikert.

Tóth Tibor ig.

Adventure in the Netherlands

In our village everybody knows that some Dutch people
have real estate in Nyársapát. In the old farm house which
used to belong to Mr. József Barkóczi lives a Dutch
couple, who stay here not only in the summer, but they
spend the whole year in Nyársapát. Christina, one of the
owners, contacted the principal of the school and in

formed us that Tilburg University could provide us with
some some computers that the university would not need
in the future. It took a few months for the university to
collect all the 25 computers for us, but finally, at the
beginning of May they phoned us that we could go and
pick up the computers. We had to react immediately and
start organizing our journey, because it is not easy to
deliver 25 computers from such a long distance. We
looked up the Major of the village, Mr. Miklós Kiss, who
assured us of his support. He provided us with the car of
the village, some money on the costs of the journey and
also some small gifts for our hosts in Holland, for which
we would like to express our compliments. We would
also like to say thank you to Mr. Dénes Füle who sent
excellent wine from his winery. We also had to find
drivers who could drive 15-16 hours to our destination.
Mr. Ferenc Kocsis and Károly Víg took up this role, and
Henrietta Fekete helped us with interpretation. It was me
who did not have an important role during this trip, but
I was convinced and joined them only for the protocol.
Just before leaving, Christina, the Dutch lady also joined
us and we set off to Holland 11 May. The journey was
very tiring as we could not really have a rest in the car,
but we enjoyed the program very much that Christina
organized for us on Sunday. We visited the beautiful
Gothic Church of Breda, two old windmills, which still
operate, and we could have lunch and dinner at Christina’s
friends, who were wonderful hosts. We spent the night on
a charming farm where we were impressed by the beauty
of cultivated lands. People in Holland keep their prop-
erties clean and tidy; there are no fences and gates around
the houses, only the beautiful gardens with full of plants
and flowers. People keep smiling, they do not hide, do not
have curtains on the windows. There are many bike
roads. We can say that EVERY THING IS IN THE
RIGHT PLACE. On Monday morning we collected the
computers from the university. It did not take for a long
time, but the search for the Dutch black tulip took up more
time. When we were informed we could hardly believe
that it was impossible to get tulips in Holland in May!
After another long drive we arrived home at half past four
on Tuesday morning, so we were dog tired when we
arrived at work that day. We would like to express our
compliments, love and respect to Christina, her husband
and their friends because they sponsored our school and
village at least 1-1.5 million forints (value of the com-
puters!), and also for the guidance and introduction of her
beloved country. During the journey I was wondering:’Is
it the EU ?’ But I realised that it wasn’t. It was care and
kindness of human beings. Thank you Christina.
I would also like to express my compliments to my
colleagues and friends for this great adventure. Going
back to work, our task is to insert the use of the 25
computers into the education and development of our
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students. We are planning that students will have access
to the Internet in each classroom and we would like to set
up a language laboratory classroom as well as to expand
our IT classroom. In case everything goes well, we can
start the new school term with 21-century-equipment of
information technology. However, it is still an opportu-
nity that our teachers and students should take. Every-
body should invest lots of work, effort and energy to
achieve success and I wish the best to everybody to
achieve this goal.

Tibor Tóth   ( translated: Henrietta Fekete) Principal

JÓ VOLT  EGYÜTT ...
Q&J>$#>0.6$<#I=/01!=/#:=616200#0)(0.00>!#)#,-1('1!/)I.0C#G.60
PDfD3LdfD#82I(<5)*#8"6'410;0=$*#61&/-#!.$&(6)5:)#'=(!2%=$*
8"H#8.O"*#!.O$"#+H%<#41($1/-*#'1,#01('=$%101$1/#)#$%W62!
82%01!#8"/.'#15=:10#=$#)#61,4=,=/#)#J=,!(='#%&(0)#)
programot.
Gyorsan elbúcsúztunk egy viszontlátással, hiszen este 6
<()!.(#!1%:2:900#)#PdfD3LdfDC
Hét év után megpróbáltuk újra ezt a szép iskolai hagyományt
feleleveníteni, és utólag írhatom, ezt nem bántuk meg.
F>:.'#61+10100#4.6/)#0955#=(:1!62:2#$%W62*#)#'1,+;4.00
41/:=,1!#"$#16J9+1001!#4.6/)#1,-#!"$#!"!)IO$.6<:&$()*#:1#10026
függetlenül zúgott a taps és JÓ VOLT EGYÜTT LENNI
ezen az esten!
T1'#'74=$%10(26#$%<60#)%#162):&$C#]$>I&/#1,-#')/)I$&,
ritka dologról, hogy jó volt nyársapátiaknak együtt lenni.
Köszönjük barátainknak, vendégeinknek a fellépést, hogy
sok új produkciót hoztak, és ezzel színezték a programunkat.
Bimbó Brigittának, Népdalkörnek, Nyugdíjas táncosoknak,
<4.:&$.!/)!#L1/!<#V)J/)6!)#<4<#/=/"416#1,-W00*#U16/200
g/1!!)(/)!#=$#0&/OO$.I.(0/)!*#)#h1"/1(#f1.# 6)I'74=$%10"
D$!.6&/)!#=$#N.O$"$/=#Q),:"#/=/"/1!#=$#)#FKFi#Q74=$%10"
Iskola táncosainak. Kollégáimnak, diákoknak örök hálám,
+.,-#4"$$%)+.%0&!#1%0#)#!1:41$*#2$%"/01#$>6"35>6"#+)/,>6)0.0*
)'"##A^#=4",#.6-)/#J<6#'7!9:900C#P.!#"6-1/#J<#1,-W006=010
!;4&/.!#'),>/!/)!*#)'"526#61+10#1,-#I"O"0#=I;0!1%/"#616!"61,
is.

Tisztelettel: Tóth Tibor igazgató

AZ „ UTOLSÓ” HID(JKLM  SZAKKÖR

Május 6-án és 7-én került sor a TÁMOP pályázat keretében
'1,(1/:1%100#!=%'741$#$%)!!9(#>0.6$<#!=0#8.,6)6!.%&$&()C
K%H00)6#P152!# 00"6)#=$#8161$=,1#b9'9$#U)//"*#O$1'2"#!=%3
'741$1!#"(&/-;0.00&!#)#:=6>0&/.!)0*#'16-1!1/#52(9%01!#)
,-1(1!1!C#K62$%9(#)#52(:;$%'741$#$%1($%&'.!)0*#5"%0./$&,.$
+)$%/&6)0>!)0#'>0)00&!#'1,C#Q)J:#1,-$%1(7#!>6O$0)(0<!)0*
!)(!902!10#!=$%;01001!#)#,-1(1!1!!16#!)("!&!*#:;$%O$)0.!
felhasználásával, többféle díszítési technika alkalmazásával.
Második alkalommal fonási technikákat sajátíthattak el a
(=$%04142!C#Q)J:#HJ)55#!)(!902!*#!9/-4J16%2!#=$#!>6O$0)(0<!
!1(W601!#!"#)#,-1(1!1!#!1%1"#)6<6C# #8.,6)6!.%&$.!#(=$%04142"
jól érezték magukat, örültek az alkotásaiknak. Búcsúzóul azt
!=(:1%0=![#3#d,-1#J942(1#"$#61$%/1!#"6-1/#8.,6)6!.%&$.!e

Tóthné Bognár Eszter



H ÍRMONDÓ 13. oldal

ANYAKÖNYVI  HÍREK

 S ZÜLETETT

Dézsi Ferenc és Gudics Tünde
Nyársapát, Sugár u. 1/a. szám alatti
lakosok ODETT#/147#,-1('1!1

2013. május 1-jén.

Ötvös Csaba és Macó Angéla
T-&($)I&0*#T),-!2(9$"#H0#_C#$%&'

alatti lakosok DÁVID /147#,-1('1!1
2013. május 9-én.

Kovács Sándor és Kohon Erika
Nyársapát, Ugyeri. út. 2/a. szám alatti

lakosok ZALÁN /147#,-1('1!1
2013. május 22-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

 M EGHALT

Török Jánosné  Nyársapát,
Hosszú d. 4. szám alatti lakos

2013. május 11-én. 68 éves volt.
K'6=!=0#2("%%W!j

HIRDETÉS

Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos 2
(=$%526#&66<#O$)6&:"#+&%#16):<C#g(:1!62:/"#)
06/30/321-3742 telefonon
R(I)#=$#!>!.("O)#16):<C#g(:1!62:/"#)
06/30/358-3921 telefonon lehet.
 %#D$!.6)#>C#XC#$%&'#)6)00"#A_@@#'?#01(W6107
telek (víz, villany, gáz, fúrott kút) eladó.
g(:1!62:/"#V)0+&%-#U1(1/O#T-&($)I&0*#L=!1
u. 16. szám alatt, vagy a 389-122, 06/20/3152-
752.
Fontos Önnek szerettei, vagyona, vállal-
kozása biztonsága? Szeretne ezért a
jelenleginél kevesebbet fizetni? 12
biztosítótársaság kínálatából választhatja ki
)#61,"/!&55#'1,8161620e#Yg6103*#6)!&$3*
4&66)6!.%<"#4),-./3*#$%)!')"#816162$$=,3*
,=IJ&('735"%0.$;0&$.!*#/->,:;JI=/%0&()!
stb.) Kovács Gábor a Biztonság Bróker-
+&%5"%0.$;0&$#!9%410;02J1C#@ck?@^c?AB?_
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP AJÁN-
LATA: akác vékony akác (guriga) akác
hasítva bükk (guriga), bükk hasítva nyárfa
Y,>(",)Z#/-&(8)#+)$;04)C#g(:1!62:/"#)%# ERFD
bisztróban vagy a 20/910-6746
Kf ba#A_@#6#4"66)/-#5.J61(*#^l#'?#01(W6107
,)%:)$&,"#=IW610*#4)6)'"/0#A*B#+1!0&(#01(W6107
bekerített szántó villany és kúttal és 1,2 h
01(W6107#$%&/0<#4"66)//-)6#!W69/3!W69/#"$
eladó.  Érd.: 30/3679627
ELADÓ Nyársapát külterületén 2, 5 hektár
Bm*#X_# N#=(0=!7#61,162*#4)6)'"/0#T-&($)I&0
!W601(W610#?Cm?@#'?#01(W6107#0)/-)#"/,)06)/C
Érd.: 20/531-38-51; 70/280-12-18
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
T-&($)I&0*#N1(01$#:76251/C#Q"/2$=,"*
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
!"$%1(16=$51/C#g(:1!62:/"#UW61#b=/1$/=6
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
 #N)I&$#:76251/#0)/-)#??BA#'?#$%&/0<
01(W610016*#4)6)'"/0#)#G)!#:76251/#c_c^#'?
gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/
23-66-247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi utcá-
5)/#16):<C#D(&/-&(C[#_@@C@@@C3#U0C#g(:1!62:/"
a Piszkés u. 2. szám alatt lehet. Tel.: 707-298
Családi ház, valamint telek vízzel, villany-
nyal eladó a  József A. úton. Érd.: 389-096, 70/
416-0178-as telefonszámon
Kicsi zártkertet vásárolnék a Vett út és
Nyársapát között, kizárólag busz közelben.
Elhanyagolt állapotú ingatlan is érdekelne.
Tel.: 06/20 268 43 26

HIRDETÉS

Gázkonvektorok, kerítéslécek és mobil
kemence ELADÓ! Szmatona József: 30/ 262
36 19
ELADÓ tavaszi ültetésre tuja csemete!
g(:1!62:/"#P%')0./)#\<%$18/=6#61+10#)#@ckB@
262 36 19-es számon.
Kf ba#_*_#+)#01(W6107#,-W'96O$9$*#4;%*
villany van. Tel.: 30/2196685
Eladó 1100 m2-es telek az Iskola u. 11. szám
alatt valamint összkomfortos nagy családi
ház, melléképületekkel a József Attila úton.
g(:1!62:/"[#@ck?@k^^X3B@XAC
Eladó egy új állapotú kapálógép valamint
A*_#=41$#I)6.0)I"/O$"#!"$!>0-)#$%1(102#,)%3
dát keres. Érd.: 06/30 685-59-29.
ELADÓ a Szövetkezeti u. 18. szám alatt
családi ház földterülettel. Érd.: 701-923
PW(,2$1/#Kf ba#1,-#!1002#$%.5&$*
konyhás, spájzos, félkomfortos, gázos lakás
melléképületekkel, valamint földterülettel a
József A. úton. Iá.: 2.500.000.- Érd.: 06-70/
2092601 vagy 53/350-767
ELADÓ Nyársapát, Hatodik d. 2. szám alatti
tanyás ingatlan. Érd.: 53/715-672-es telefon-
számon lehet.
Eladó 3 szobás összkomfortos családi ház,
külön bejáratú lakrésszel a Dózsa Gy. u. 30.
szám alatt. Érd.: 18 óra után a 06/70 70 55 645
Építési telek villannyal, fúrott kúttal a Dózsa
Gy. utca 12. szám alatt ELADÓ. Érd.: 53/378-
463 valamint 06/20 32 42 840-es
Kf ba#1,-#:)()5#W41,#161J7#/='10
gyártmányú öntvényes kályha! Érd.: 30/ 262
36 19
ELADÓ egy franciaágy, lovaskocsi, egy
darab lószerszám, valamint szabados széna.
Érd.: 06/20 28-76-822
G&66)6>/!#!"$155#!2'741$#'>/!&!)0*
0102816HJ;0&$0*#O$)0.(/&%&$0*#5>(!.6&$0*#4;%3
=$#4"66)/-$%1(16=$0*#+.'6.!%)0"#+2$%",1016=$0*
laminált padló lerakását, lakatos munkát,
gipszkartonozást korrekt áron.
g(:1!62:/"[#@ck?@#_c^3^?3?Bn#@ckB@#?^l3_A3mc
ELADÓ Nyársapát, Piszkés u. 3. szám alatti
^B@@#'?#01(W6107#"/,)06)/#016J1$1/#816HJ;0.00
6)!<+&%%)6*#4)6)'"/0#A@#=41#0161I;0100#1(:2416C
Irányár.: 7.000.000.- Ft Érd.: 06/20 395-54-15
ELADÓ Bergon típusú kétfunkciós
5)5)!.O$"#16$2!=%526#/),-./#$%=I*#HJ$%1(7
&66)I.05)/*#5.(:<3!(='#$%;/7#?@C@@@C3#U0n
kombi kiságy 3 pozícióban állítható
'),)$$&,*#!=$255#,-1(1!&,,-&#)#I161/!&%<
rész polccá alakítható, kókusz matraccal és
badachin tartóval együtt ára: 40.000.- Ft;
)>0<5)#!90+102#5)5)+.(:.%<*#5.(:<3!(='
színben, a babakocsihoz is használható 0-12
+</)I.$#!.(",#&()[#_C@@@C3#U0C#g(:1!62:/"[#@c3
30/362-0617 vagy Szövetkezeti u. 23.
ELADÓ Nyársapát, Viola u. 25. szám alatti
A?Xm#'?#01(W6107#=I;0=$"#0161!C#g(:1!62:/"#)
30/416-4617 telefonon lehet.

K6):<#1,-#+"5&06)/#&66)I.0H#81/-2#I161/3
kázó  komód. Méretei: 1 méter széles, 85 cm
magas és a pelenkázó feltéttel együtt 70 cm
'=6-C# #I161/!&%<#8160=0#6141+102#=$#)#5H0.(
!.'<:!=/0#0.4&55#+)$%/&6+)0<C# #()J0)#6=42
')0("O&!#J<#'"/2$=,71!#=$#/-.'#/=6!W6
61$%1:+1021!C#D(&/-&([#?@C@@@C3#U0#g(:C[#@ck?@
3983103

K ÖSZÖNET

2013. április 22-én elhunyt Ujfaludi
Lászlóné (Julóka néni), aki 1976-ig
nyugdíjazásáig a hivatalban dolgozott. A
temetésen volt munkatársai, jelenlegi
!=I4"$162!#(=$%0#41001!C#f&/-)#N)0"!)#)
E.6,&('1$01(#o(/)!#1%0#)#!9$%9/2613
velet küldte:

Tisztelt Nyársapátiak, Tisztelt
Polgármester Úr!

Hálás köszönetünket szeretnénk kife-
jezni azért, hogy drága édesanyánkról
id. Ujfaludi Lászlónéról méltó tisztelet-
adással megemlékeztek nyugdíjazása óta
=4(263=4(1*#/=43#=$#$%W610=$/)IJ&/C
Elhunyta napján 2013. április 22-én is
eljöttek hozzá a 92. születésnapján ñ
Kiskunhalasra a kórházba - ajándéka-
ikkal, virágokkal. Nagyon köszönjük!
Hálásan köszönjük a temetése alkalmá-
ból is jövetelüket, a virágkoszorú tiszte-
letadásukkal, szeretetük megnyilvánu-
lását.Isten áldja meg életüket és munká-
jukat, ezért az édesanyánk felé kifejtett
+7$=,1$#16"$'1(=$W!=(0j
Szeretettel:

néhai id. Ujfaludi Lászlóné fia és lánya
családjai Dr. Ujfaludi Lászlóék és özv.

Cseri Gyulánéék.



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
NLFLFGM!HO PQ : Kis Miklós polgármester
NGMDLRHLMDSG:
MDLRHLMDSGTODUSSMVW: Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
 #A_AC#PiRQFaf#NKibpbpKT# #VqrQSTba#FKf\KP

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.
#######X@@#I=6:&/-5)/#'1,J161/2#DTMsKTKP#0&J=!.%0)0<#!"):4&/-j

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

 B IRKÓZÁS

Q&J>$#Ac3AX3=/#(1/:1%0=!#)#:"&!.6"'I")#$%)5):8.,&$H#:9/023
jét a fiú diák II. korosztálynak pénteken és a lányoknak
szombaton a Csepeli BC rendezésében.
A fiúknál 187, míg a lányoknál 127 birkózó mérlegelt a
5)J/.!$&,()C# #T-&($)I&0"#P%)5):":2#PK#)#8"H!/&6#=$#)
6&/-.!/&6#"$#1,-31,-#82416#!=I4"$1601001#'),&0C# #8"H!/&6
Q.6/&(#E&6#1,-#,-2%161'#=$#1,-#41(1$=,#>0&/#$)J/.$#!"1$100C
 #6&/-.!/&6#r1+.(#S($.6-)#=6101#16$2#41($1/-=/#)#:.5.,<
harmadik fokára állhatott fel 43 kg-ban.
Eredmények: 
Lányok diák
43 kg  3.  Rehor Orsolya   Nyársapát

Pap Ferenc, Pap Attila

!&#' (

LABDARÚGÁS

Q&J>$#?B3&/#]$1'2#&60)6&/.$#"$!.6)#/),-I&6-&$#6)5:)(H,<
O$)I)0&0#6&00>!#41/:=,W6#5)(&0$&,.$#'=(!2%=$1/#T-&($)3
I&0./C# #'=(!2%=$#161J=/#6&0$%.00#'"/:!=0#O$)I)0./*#+.,-
'=,#/),-./#!141$10#J&0$%.00#/),-I&6-&/*#:1#)%#":2#'H6&$&4)6
egyre jobban belelendültek a játékosok, és szép támadásokat
"$#6&0+)0.00#)#!9%9/$=,C# #'=(!2%=$0#4=,W6#)#/-&($)I&0"
O$)I)0#/-1(01#_#3#A#)(&/-5)/C# #O$)I)0#)#!9410!1%2
összeállításban szerepelt: Forgó József, Szrapkó Milán, Kolter
E)0("!*#T),-#F)'&$#YF<0+#f141/01Z#YN.4&O$#M1(,2Z*#N.4&O$
Kevin, Sófalvi Zoltán, Kissgyörgy László, Seres Attila, Jakab
László, Polgár István, Farkas Miklós.
A gólokat Sófalvi Zoltán  2, Nagy Tamás, Jakab László és
Farkas Miklós szerezték.

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

 ./0123'4.156537859':;<:;<=>;?@':A;;B1C
D4'E.8F.11' :>;;GB1CD4 H
I5@98.11'I./0123290123'=J;;B1G1K8C@
E.8F.11

=;;;B1G1K8C@

L.8F'1M/1M8@M77MN
G':;<:;<=>;?@'@MOM3
(.156537859
G'J'35/'P.3701  EQ7M8
G':RS@'@MOM3':RT@@'UM31MO'E5/OM6F7511'D/K1EV8K
G'LQ6IMD0W
 %&'(&)*+&,-(,-.+-%%-&-&/%'..0,'/1&203-,4& %&-5617&58/%.*,
*(*3819:&1..*,;*&;1//%-;<)'/19&8(;8)=*/4

$!,N;AG=;CJAXG:;>:

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

3#8("$$#02!1+H$.!*#3#+&%"#+>(!)#3#!.65&$%
- házi disznósajt, májas
- szalonna félék, - sült házi zsír
3#01I1(02*#$%&()%#!.65&$%.!
-savanyú káposzta, savanyúságok

T<X/&#&&!X53+-%&)11+3C!$'8*#8!Y)&#8!$5-,$5-
akcióval várom tisztelt vásárlóimat!

 Erzsébet utalványt elfogadok!
Nyitva tartás változás!!!

Hétköznaponként
19 óráig várom vásárlóimat.

14. oldal


