
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

¡!e# J·'() kˆ,-·#)a)·gi el'ˆk a, (#),·ggyÅ±lÈ)i kÈp6i)elÅëk
6·la),-·)·- 2014. ·p#ili) 6. 'apj·#a -Å±,-e ki, ah(l egyÈ'i
kÈp6i)elÅëjelˆl-ek#e, ille-6e (#),·g() li)-·k#a ),a6a,ha-u'k.
A magya#(#),·gi lakcÌmmel #e'!elke,Åë 6·la),-Ûp(lg·#(k
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. Azt a
6·la),-Ûp(lg·#-, aki legkÈ)Åëbb 2014. feb#u·# 7-È' a ),a6a,Û-
köri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda ér-
-e)Ì-Åë megkKl!È)È6el legkÈ)Åëbb 2014. feb#u·# 17-ig -·jÈ-
k(,-a-ja a 'È6jegy,Èkbe -ˆ#-È'- fel6È-el#Åël. Aki 2014. feb#u·#
7-È- kˆ6e-Åëe' ke#Kl a -elepKlÈ) ),a6a,Ûkˆ#i 'È6jegy,ÈkÈbe,
a helyi 6·la),-·)i i#(!a È#-e)Ì-Åë ·-a!·)·6al 6agy megkKl!È-
)È6el -·jÈk(,-a-ja a 'È6jegy,Èkbe -ˆ#-È'- fel6È-el#Åël.
Aki a ),a6a,·) 'apj·' a lakÛhelyÈ-Åël (È#-e)Ì-Åëbe' megjelˆl-
),a6a,Ûhelyi)Èg-Åël) -·6(l -a#-Û,k(!ik, a, ·l-ala megjelˆl-
településen átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezésre, az
átjelentkezés módosítására vagy visszavonására irányuló
kérelemnek 2014. április 4-én 16 óráig kell megérkeznie
ahhoz a helyi választási irodához, ahol a választópolgár a
névjegyzéken szerepel. A kérelmet a valasztas.hu honlapon
keresztül elektronikusan, vagy személyesen, illetve levélben
formanyomtatvány használatával az állandó lakcím szerinti
választási irodánál lehet benyújtani.
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti
névjegyzékbe való felvételét kérheti az átjelentkezésre
vonatkozó szabályok szerint. A kérelemnek 2014. március
29-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A magya#(#),·gi lakcÌmmel 'em #e'!elke,Åë 6·la),-Ûp(lg·#
központi névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben sze-
#eplÅë a!a-ai'ak mÛ!()Ì-·)·- 2014. m·#ciu) 22-È' 16 Û#·ig
kérheti.
Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága
miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be a valasztas.hu honlapon keresztül
elektronikusan, vagy személyesen, levélben, illetve megha-
talmazott útján formanyomtatványon annál a helyi választási
irodánál, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel. A
kÈ#elem'ek legkÈ)Åëbb 2014. ·p#ili) 4-È' 16 Û#·ig kell a HVI-
he, megÈ#ke,'ie. E,- kˆ6e-Åëe' a 6·la),-·) 'apj·' 15 Û#·ig a
kérelmet ahhoz a szavazatszámláló bizottsághoz kell eljut-
tatni, amelynek névjegyzékén a választópolgár szerepel.
A 6·la),-Ûke#Kle-be' 6·la),-Ûj(ggal #e'!elke,Åë 6·la),-Ûp(lg·#
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. Egy válasz-
tópolgár több jelöltet is ajánlhat.

dr. Bic'(ei Kri'+ti-a  jeg1+Åë, hel1i v·la'+t·'i iroda ve+etÅëje

MEGHÍVÓ
A N#·%sap·)* Gaz-akˆ% 01z1)ÅësÈg1

tisztelettel meghívja
2014. március 06-án (csütörtök) 17 órára ,

a Sza%ka M*h·l# MÅ±01lÅë-Ès* H·z
nagytermében tartandó

GAZDAKÖRI TÁJÉKOZTATÓ
FÓRUMÁRA.

  Program:
- Ki) MiklÛ) p(lg·#me)-e# kˆ),ˆ'-Åëje
- Földi László Cegléd város polgármestere, a

FIDESZ (#),·ggyÅ±lÈ)i kÈp6i)elÅëje kˆ),ˆ'-i a
megjelenteket

- Me,Åëga,!a)·gi ak-uali-·)(k
ElÅëa!Û: Jakab I)-6·' Magya# Ga,!akˆ#ˆk È)
Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének
el'ˆke, Magya# O#),·ggyÅ±lÈ) alel'ˆke
ElÅëa!Û: GyÅë#ffy Bal·,) Magya# Ag#·#-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
elnöke

- Növekedési Hitelprogram- OTP Bank
- Egyebek
- Vacsora

Kis Miklós a gazdakör elnöke

GAZDATÁRSAIM  FIGYELMÉBE

AJÁNLOM ….

PÈ"zt·rc·"( (*+È,Åëje a Mi(ro-5ita,6
A -alaj ÈlÅë a'yag, ) be''e - ha -e#mÅëfˆl!K'k egÈ),)Ège) -
akkor nagy élet zajlik. Ki gondolná, de a tavasz illatát hordo-
zó félmaréknyi földben akár ötmilliárd mikroszervezet is
nyüzsöghet, csaknem annyi, mint a világ hétmilliárdos né-
pessége. Ráadásul a baktériumok sportos „jószágok”, hiszen
kellÅë 6Ì,-a#-alm˙ kˆ,egbe' gy(#)a' m(,(g'ak, ille-6e
„szuperszonikus” sebességgel szaporodnak, s néhány óra
alatt akár egy méternyire is eljutnak a talajban.
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Munkában a baktériumok
Magyarországon is mind nagyobb a gazdák fogadókészsége
a természetes, vagy zöld gazdálkodási módszerek iránt. Ebbe
a f(gal(mkˆ#be -a#-(,'ak a, _i'gye'e)" mu'k·- 6Èg,Åë
mikroszervezetek alkotta baktériumtrágyák is. Közülük a
legsokoldalúbb talán a Mikro-Vital® baktériumtrágya, ami a
,evegÅët 78 %-ba" a,(ot= "itrogÈ"t +eg(ˆti, a ta,aj
foszfor- és káliumkészletét a növények számára fel-
vehetÅëvÈ a,a(*tja, ÈA i"te"z*ve" bo"tja a Az·r-, va,a+i"t
a gyökérmaradványokat.  A mai termelési színvonalon
-e#mÈ),e-e)e' 'ÈlkKlˆ,he-e-le' a mÅ±-#·gy·,·), ·m u-Ûbbi
egy #È),È- - ·-lag()h(, kˆ,eli i!Åëj·#·)- fel-È-ele,6e -
helyettesíteni lehet a mikroorganizmusok munkába fogásával.
Úgy is lehetne fogalmazni, hogy a talaj „jó baktériumainak”
arányát növeljük, s ha ezt éveken át tesszük, akkor jobb lesz
-alajai'k -e#mÈke'y)Ège È) mi'Åë)Ège, ja6ul -e#mÅëfˆl!jei'k
szerkezete, s mindezek eredményeként könnyebb lesz a
mÅ±6elhe-Åë)ÈgKk, ke6e)ebb g·,(laj f(gy. Gyakran felteszik
a kérdést: mire képesek szárazság idején a bacik.
CAod·(ra "e+, ·+ (ettÅëA v*zbur(ot vo""a( +agu(
(ˆrÈ, a+e,ybÅë, 7-10 "aHig (ÈHeAe( ‚ÄûÈ,tet"i" a "ˆ-
vÈ"yt. PÈ,d·u, (ÈAÅëbb furu,y·zi( a ba(tÈriu+tr·gy·-
zott területre vetett kukorica,  a ke,ele-le' -alaj(k(' lÈ6Åë
fajtársainál. A szárazság elmúltával aztán ismét szaporodnak.
A napozás halálos vétek
A baktériumtrágyák éven belüli kijuttatásának (Èt fÅë idÅë-
szaka van. A tavasszal vetett növények alá többnyire
március és május között, augusztus és október között
Hedig a Az·r+aradv·"yo( bo"t·A·ra, i,,etve az ÅëAzi
vetÈAÅ± "ˆvÈ"ye( al· ha),'·ljuk. A, È6 el)Åë felÈbe'
-e#mÈ),e-e)e' a -a6a),i 6e-È)Å±ek - -a6a),i ·#pa, m·k, ,ab,
olajtök, napraforgó, kukorica, szabadföldi zöldségfélék ñ
vannak soron. Bármikor szórják, permetezik is ki a „termé-
szet ajándékainak” számító bacikat, nagyon lényeges a
kiju--a-·))al lehe-Åëleg egy me'e-be', a -alaj fel)Åë #È-egÈbe
be!(lg(,'i Åëke-. Õgy a (iAz=r·A ut·" a ,ehetÅë ,eggyor-
Aabba" ta,ajHaH,a""a, ta(arju( be Åë(et a "aHfÈ"y e,Åë,.
A Hici"y È,Åë,È"ye( ugya"iA re"d(*vO, ÈrzÈ(e"ye( a
napsugárzásra. Ha huzamosabb ideig sütkéreznek, akkor
„feldobják a talpukat”, elpusztulnak. Nagyon lényeges tehát
a pe#me-e,Åë, 6alami'- a -alajmÅ±6elÅë gÈpek ̂)),ha'gja. A
gázolajjal való takarékosság az egymenetes kijuttatás mellett
),Ûl: 6agyi) a -alaj-elÅëkÈ),Ì-È))el 6agy a 6e-È))el egyK--
érdemes kipermetezni, majd szinte azonnal talajba dolgozni a
vízzel hígított baktériumokat. A kétmenetes kijuttatás
mu'ka),e#6e,È)È'ek cÈl),e#Å± 6·l-(,a-a lehe-, ha pÈl!·ul a,
este kipermetezett baktériumtrágyát a kora reggeli magágy-
kÈ),Ì-È) kˆ6e-i. A lÈ'yeg: ki-ki lehe-Åë)Ègei ),e#i'- g('!()-
k(!jÈk a bak-È#ium(k mielÅëbbi -alajba ke6e#È)È#Åël.
Létfontosságú a tárolás is. HÅ±vˆA, "aHfÈ"ytÅë, vÈdett
he,ye", "yitott fede,Å± +Å±a"yag-(a""·(ba" a fe,haAz-
"·,=hoz va,= Az·,,*t·At (ˆvetÅëe" a(·r 2-3 hÈtig iA te,jeA
ÈrtÈ(Å± a Mi(ro-5ita,6.  Az anyagot egyébként egy-, öt-,
-Ì,-, È) h˙),li-e#e) mÅ±a'yag flak('(kba', ka''·kba' ),·llÌ--
j·k ki a gy·#-Û cÈg -e#Kle-i kÈp6i)elÅëi a felha),'·lÛk'ak.
Doppingolás, gombaüldözés
Szántóföldi növényeknél a Mikro-Vital® hektáronkénti
adagja általában egy liter  baktérium-koncentrátum, a

gazdálkodó technikai-technológiai adottságai szerinti vízzel
(40-350 li-e#) hÌgÌ-6a. Ve-È))el egy i!Åëbe' i) kiju--a-ha-Û, me#-
a 6e-Åëmaggal È#i'-ke,Åë bak-È#ium-#·gya kifeje,e--e'
doppingolja a csírázó magvakat. A Mikro-Vital® kísérletek-
kel alátámasztott és a gazdák által is visszaigazolt növényvédelmi
mellékhatása, hogy a kalászos gabonaféléknél, illetve a
kukoricánál gátolja a Fusarium sp.  gombák szaporodását.
Ez az egyáltalán nem mellékes mellékhatás talán még
kifejezettebb a napraforgónál: a Mikro-Vital® akadályozza
a szürke- és a fehérpenész okozta tányérbetegségek és a
szártörés kórokozóinak kártételét.  Kifejezettebb ez utóbbi
hatás, ha a hektáronkénti dózist 2-3 literre  emeljük, és így
a növényvédelmi költségeken is spórolhatunk. Hasonló
adagokat ajánlott kijuttatni a szántóföldi zöldségfélék alá. A
talajon termesztett fóliás és üvegházi zöldségeknél pedig
500-1000 négyzetméterre 1 liter Mikro-Vital® az ajánlott
mennyiség.
CAe"gÅë fori"to( a zAebbe"
Természetesen a Mikro-Vital® sem csodaszer. De olyan
természetbarát koktél, amelyet nemcsak növényeink szeretnek,
hanem a bukszánkat is kíméli. A globális gazdaság „áldásaitól”
fKggÅë, ma'ipul·l- kÅë(laj- È) fˆl!g·,·#akkal egyK-- m(,(g -
·l-al·ba' felfelÈ - a mÅ±-#·gy·k ·#a i). MÅ±-#·gy·k 'ÈlkKl
kevésbé hatékonyak a baktériumok, de a mikroszervezetek
segítségével a talaj kevesebb szintetikus kemikáliával is beéri.
Mindeközben a kutatások és a gyakorlati tapasztalatok szerint
is változatlanok, vagy magasabbak a területi hozamok, mint a
kontroll táblákon.
A Mik#(-Vi-alc 'emh(gy pÈ',- 6i''e -ÅëlK'k, ha'em c)e'gÅë
f(#i'-(ka- h(, a h·,h(,. …6j·#a--Ûl, mÅ±-#·gya·#ak-Ûl È)
),·m-ala' m·) -È'ye,Åë-Åël fKggÅëe' hektáronként öt- és
tizenötezer forint közötti kiadáscsökkenéssel lehet számolni.
A bak-È#ium-#·gy·k a -u!a-(), kˆl-)ÈgkÌmÈlÅë ga,!·k pa#-'e#ei,
a termelés finomhangolásának eszközei. Például a Mikro-
Vital®-t az olyan szakemberek építik be növénytermesztési,
illetve kertészeti technológiáikba, akiknél nemcsak a
to""·(ba" +Èrt hoza+o(, ha"e+ a zAebei(be" cAe"gÅë
forintok is számítanak. BÅë6ebb i'f(#m·ciÛ:
www.mikro-vital.hu
…rde(,ÅëdÈA: Ur Uˆgei I+re, +36-30/267-64-47, vagy
30/ 502-66-17
                      2100 G÷D÷LLÅê, Blah·'È ̇- 77.
                     e-mail: dogei@vnet.hu

TÁMOGASSA A
LÁTÁSSÉRÜLTEKET!

Adója 1 %-ával segíthet nekünk!
Cegléd és Térsége Látássérültjeinek

Egyesülete
Közhasznú szervezet

2700 Cegléd, Alkotmány u. 11.
Számlaszám: 10403129-00003428-00000001

Adószám: 18711413-1-13
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SZAMÓCATERMESZTÉS  OLASZ  MÓDRA !
A Gazdakör szervezésében 2014. január 27-én a szamóca-
-e#me),-È)#Åël hallha--ak, l·-ha--ak a ga,!·k - mÈg a laiku)(k
),·m·#a i) È#!ekfe),Ì-Åë - elÅëa!·)- Ny·#)ap·-(' a mÅ±6elÅë!È)i
ház nagytermében.
A, (la),(#),·gi Ma,,('i G#(up kÈp6i)elÅëje, A'-('i( Fe##a-
#e)i, - aki a #È),-6e6Åëk egy #È),È'ek m·# 'em 6(l- i)me#e-le',
hi),e' -a6aly -a6a)),al a 'y·#)ap·-i -e#melÅëk kil·-(ga--
hattak Olaszországba, ahol saját szemükkel láthatták a cég
),amÛca Kl-e-6È'yei- -, È) magya# )egÌ-Åëje, Babi-) D(#i'a
mutatta be az általuk itthoni termesztésre is ajánlott, leg-
újabb és legsikeresebb földi eper fajtákat.

Be),Èl-ek a -e#me),-È)i -ech'(lÛgi·k#Ûl, a piaci hely,e-#Åël È)
természetesen arról is, hogy ezek a minden tekintetben
kimagasló, betegségeknek ellenálló palánták a magyar terme-
lÅëk ),·m·#a i) elÈ#he-Åëek, meg#e'!elhe-Åëek ige'
versenyképes áron.
A p#e,e'-·ciÛ 6e-Ì-È)e kˆ,be', È) a, elÅëa!·) u-·' i) ),Ì6e)e'
6·la),(l- A'-('i( Fe##a#e)i a jele'lÈ6Åëk )(k -e#Kle-e- È#i'-Åë
kérdéseire.
Kis Miklós polgármester úr, a Nyársapáti Gazdakör elnöke
e,- kˆ6e-Åëe' -·jÈk(,-a--a a, È#!eklÅë!Åëke- a##Ûl, h(gy a, i!È'
i) lehe-Åë6È -e),ik, h(gy a ga,!akˆ#ˆ' ke#e),-Kl 'agy -È-elbe',
mÈg ke!6e,Åëbb ·#(' ju))a'ak a ),amÛc·- -e#me),-Åë ga,!·k
a szaporítóanyaghoz.
A fórum hivatalos része után a gazdakör tagjai vendégül
l·--·k a, elÅëa!·) mi'!e' #È),-6e6ÅëjÈ-.

Nagyné Kovács Éva

ÜGYFELEINK  FIGYELMÉBE  AJÁNLJUK :

VESZÉLYHELYZETI  TÁJÉKOZTATÓ

RENDSZER OKOSTELEFONOKRA  TÖRT…NÅê

ALKALMAZÁSÁT

A BM O#),·g() Ka-a),-#Ûfa6È!elmi FÅëiga,ga-Û)·g 2013.
november 25-én elindította az okostelefonokra, valamint
-·blagÈpek#e kifejle),-e--, (#),·g()a' È) i'gye'e)e' elÈ#he-Åë
veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatást (a továbbiakban:
VÉSZ).
A rendszer által hivatásos katasztrófavédelem egy olyan új
informatikai megoldást nyújt, amely megfelel a mai kor
igényeinek, eljuttat minden olyan információt a felhasz-
nálókhoz, amelyek segítik az állampolgári öngondoskodást,
és "e+ uto,A=Aorba" a haAz"·,=( a ,ehetÅë ,eggyorAab-
ban és hiteles forrásból értesülnek az ország egészét,
vagy egy-egy adott terO,etet Èri"tÅë veAzÈ,yhe,yzetrÅë,,
(·reAe+È"yrÅë, a "aH 24 =r·j·ba".
A VÉSZ segítségével az okostelefonnal valamint táblagép-
pel #e'!elke,Åëk a,(''al -·jÈk(,Û!ha-'ak a lakÛhelyKk, a, ̇-i
céljuk által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy
ak·# a, egÈ), (#),·g ak-u·li) hely,e-È#Åël, a kia!(-- figyel-
me,-e-Åë È) #ia),-·)i jel,È)ek#Åël. A VÉSZ - egyebek mellett
- meteorológiai, közlekedési vonatkozású tudnivalókról
-·jÈk(,-a-, !e ugya'˙gy megjele''ek #aj-a bi,('y() -Å±,(l-Ûi
beavatkozások is.
A, alkalma,·)- le-ˆl-Åë felha),'·lÛ be·llÌ-ha-ja mag·'ak, h(gy
Magya#(#),·g mely -e#Kle-È#Åël kÈ# a,(''ali È#-e)Ì-È)- m(bil
eszközére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zó-
nát, egy-egy megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, vagy
akár az egész országot is. A VÉSZ képes arra is, hogy a mobil
eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasz-
náló aktuális helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az adott
területre érvényes értesítéseket az okos készülékre. A VÉSZ
csekély adatforgalmat generál, a ma kapható mobilinternet-
c)(mag(kba' lÈ6Åë a!a-me''yi)Èg elege'!Åë h(,,·.
A VÉSZ-- a BM O#),·g() Ka-a),-#Ûfa6È!elmi FÅëiga,ga-Û)·g
szakemberei kezelik és látják el tartalommal, a felhasználók
Ìgy 'em c)up·' a ka-a),-#Ûfa6È!elem jele'-Åë)ebb, Èppe'
,ajlÛ bea6a-k(,·)ai#Ûl, !e a f(#galma)abb ̇-6('alaka- È#i'-Åë
kˆ,˙-i bale)e-ek#Åël È) ̇-6i),('y(k#Ûl, Magya#(#),·g ak-u·li)
i!Åëj·#·)i kˆ#KlmÈ'yei#Åël, 6alami'- a 6e),Èlyhely,e-eke- È-
#i'-Åë -u!'i6alÛk#Ûl È) -ee'!Åëk#Åël i) el)Åë kÈ,bÅël È#-e)Klhe-'ek.
A, i'gye'e)e' le-ˆl-he-Åë alkalma,·) a, A'!#(i!, a, iOS È) a
ii'!(w) Ph('e (pe#·ciÛ) #e'!),e#ek#e egya#·'- elÈ#he-Åë,
le-ˆl-he-Åë ak·# a BM O#),·g() Ka-a),-#Ûfa6È!elmi
FÅëiga,ga-Û)·g kˆ,p('-i h('lapj·#Ûl i).
(www.katasztrofavedelem.hu)

Tisztelettel:

Nag1(Åërˆ'i J·r·'i Hivatal
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ÓVODA

 T ISZTELT  NYÁRSAPÁTI  S Z‹LÅêK !

Az ÁMK szakfeladataként az intézményi étkeztetés úgy az
iskolában, mint az óvodában követi a törvényi változásokat
Ny·#)ap·-(' i). Mi- jele'- e,? A -u!a-() egÈ),)ÈgmegÅë#,È),
melye- ,·),lÛj·#a -Å±,ˆ-- a k(#m·'y, a kˆ,(k-a-·)ba' i)
megmutatkozik. A testnevelés órák számának megemelése
melle-- be6e,e--e a kˆ-ele,Åë ̇),·)(k-a-·)-, ) m()- a gye#me-
kek È-ke,È)e 6a' )(#('. A -ˆ#ek6È) egyÈ#-elmÅ±e' a
pÈ',-·#c·'kh(, mÈ#- lehe-Åë legegÈ),)Ège)ebb È-ke,È)- kÈ#i
maj! ),·m('. A,('ba' a,- 'e -È6e)),Kk ),em elÅël, h(gy
önmagában az óvodai, iskolai étkezés nem oldja meg az
egészséges táplálkozás problémáját.
A kevés zöldség, gyümölcs fogyasztása, a helytelen táplál-
kozás hasi panaszokat eredményezhet, nem beszélve az
immu'#e'!),e# legye'gKlÈ)È#Åël, ami -Èli hÛ'ap(kba'
különösen veszélyezteteti a gyermekeket.
Az egészséges étkezés megvalósítása intézményi szinten
azonban nem csupán szándék kérdése. Tudjuk, hogy a jó
mi'Åë)Èg ·l-al·ba' !#·ga, mÈgi) a##a -ˆ#ek),K'k, h(gy a
lehe-Åë leg-ˆbbe- h(,,uk ki abbÛl a pÈ',Kgyi ke#e-bÅël, ami
erre adatott.
Azt gondolom, még családon belül is nagyon nehéz mindenki
kedvére készíteni az ételt, nem beszélve közel 250 gyermek-
#Åël, akike- 'ap('-a 3-),(#i È-ke,È)be' #È),e)Ì-K'k Ny·#-
sapáton. Olykor a legfinomabbnak vélt étel sem elég jó a
lurkóknak, máskor ugyanazt jó kedvvel megeszik. Minél
nagyobb a gyerek, általában annál válogatósabb. Tóth Tibor
iga,ga-Û ̇##al a -a'Ì-Û, Û6Û'Åëkkel egyK--mÅ±kˆ!6e a,('ba'
arra igyekszünk nevelni a gyerekeket, hogy kóstolják meg az
ételt, még ha ránézésre esetleg nem is tetszik. Szerencsére
kisebb-nagyobb sikereink vannak e téren is.
További eredményként könyvelhetjük el, hogy intézmé-
nyünk soha nem tartozik a beszállítóknak! A nyársapáti
gyerekek óvodai, iskolai étkezéséhez szükséges termékek
pontosan, naprakészen vannak kifizetve, amit a gyerekek
nevében is köszönök a Hivatal dolgozóinak és mindazoknak,
akik megteremtik a fizetéshez szükséges feltételeket! Ez
sajnos sok helyen nincs így, ezért kényszerülnek a városi
óvodák, iskolák multi ételszállítókhoz, mert ott hosszabb
ideig van hitel.
Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itthon
·llÌ-ha-juk elÅë a gye#ekek È-ke,È)È-. Napi kapc)(la-ba'
vagyunk az Apáti - konyhával, ahol minden kérésünkre
igyekeznek megtalálni a kompromisszumos megoldást.   Új
È-lapu'k(' a, elÅëÌ#·)(k'ak megfelelÅëe' igyek),K'k a be6i--
tápanyagtartalmat és kalória mennyiséget megjelentetni.
Tehát apró lépésekben ñ az arany középutat választva -
megpróbálunk mi is tenni azért, hogy egy egészségesebb,
j(bb kˆ,È#,e-Å± ge'e#·ciÛ 'ˆ6eke!je' fel a ke,ei'k ala--.

Dr. Petrik Gábor Andrásné

A HELYES TÁPLÁLKOZÁS  SZEREPE

(NEM  CSAK) A GYERMEK  ÉLETÉBEN

Nap, mint nap halljuk, hogy milyen fontos szerepet tölt be az
egÈ),)Ège) -·pl·lk(,·) a be-eg)Ègek megelÅë,È)Èbe', )
mégis, rendkívül nehéz a már rögzült táplálkozási szoká-
)ai'k(' 6·l-(,-a-'i.  S,KlÅëkÈ'- )(ka- -ehe-K'k a,È#-, h(gy a
gyermek kialakuló egészségtudata a saját egészségét szol-
gálja. Az óvodáskorban kialakított, elsajátított táplálkozási
),(k·)(k, ille-6e i)me#e-ek 'agy(' megha-·#(,Ûak a kÈ)Åëb-
biek#e 'È,6e, )(k),(# a, egÈ), fel'Åë-- Èle-#e 'È,6e i).  E, a,
i!Åë),ak a ),emÈlyi)ÈgfejlÅë!È), a -u!a-f(#m·l·) -eki'-e-Èbe'
a legf('-()abb i!Åë),ak. A -·pl·lk(,·)i ),(k·)(k m·# gye#-
mekkorban kialakulnak, hiszen a kicsik ilyenkor tanulják meg
a helyes ételválasztást, az étkezési ritmust, ebben a korban
formálódik az ízlés, és rögzülnek a táplálkozási minták,
valamint a táplálkozási magatartás is.
Az óvodáskorú gyermekek többsége étkezései nagyobb
#È),È- a, Û6(!·ba' f(ly-a-ja, !e emelle-- 'agy a felelÅë))Ège
a ),KlÅëk'ek i) abba', h(gy a gye#mek me''yi#e -·pl·lk(,ik
egÈ),)Ège)e', a fejlÅë!È)È'ek, k(#(),-·ly·'ak megfelelÅëe'.
Mi6el a gye#mekek -ˆbb'yi#e egyK-- e),'ek a fel'Åë--ekkel,
Ìgy a ),KlÅëk'ek È#!eme) (!afigyel'iKk a##a, h(gy a, a),-al#a
mindig tápláló ételek kerüljenek, és a menü összeállításánál
vegyék figyelembe a gyermekek ízlését és szükségletét is.
Ehhez segítséget nyújthat a táplálkozási piramis, ami azt
mu-a-ja meg, h(gy a kKlˆ'bˆ,Åë -·pl·lÈk(ka- milye' a#·'yba'
lenne ideális fogyasztani.
Az étrendben nagyobb súllyal kell szerepelniük a piramis
alj·' elhelye,ke!Åë Èlelmi),e#ek'ek (-elje) kiÅë#lÈ)Å± gab('·k,
zöldségek, gyümölcsök, egészséges zsiradékok), mint azoknak
az élelmiszereknek, amelyek a piramis csúcsa felé találhatóak
meg. Ezek közé tartoznak például a vörös húsok, illetve a
cukrozott és sózott nassolnivalók is. Zöldséget naponta
legal·bb 5 alkal(mmal ja6a)(l- f(gya),-a'i, lehe-Åëleg 'ye#)e'
i), hi),e' a fÅë,È) )(#·' a, È#-Èke) 6i-ami'(k, ·)6·'yi a'yag(k
'agy #È),e 6e),e'!Åëbe megy.
A ),KlÅëk pÈl!amu-a-Û maga-a#-·)a #e'!kÌ6Kl f('-()!
(…)Különösen igaz ez, ha rendszeresen együtt étkezik a
c)al·! È) a ),KlÅë i) bu,!Ì-ja a gye#meke-, h(gy a ,ˆl!)Èg È)
gyKmˆlc)fÈlÈbÅël i) 6egye'. S(k e)e-be' ki-a#-Û'ak kell le'-
'ie a ),KlÅëk'ek, !e mi'!e'kÈppe' megÈ#i! 
Igyekezzünk az apróság minél többféle érzékszervét (látás,
szaglás, tapintás, hallás) is bevonni a megismerés folya-
ma-·ba. A, a!(-- È6),ak#a jellem,Åë gyKmˆlc)ˆk, ,ˆl!)Ègek
közös beszerzésekor ñ pl. zöldségbolti látogatás alkalmával ñ
lehe-Åë)Èg 'yÌlik a -e#mÈ'yek ̂)),eha)('lÌ-·)·#a, a  kKlˆ'bˆ,Åë
tulajdonságok megtapasztalására (pl. kicsi-nagy, érett-
éretlen, kemény-puha, stb.). A vásárolt alapanyagok
felhasználásában is részt vehetnek az apróságok ñ pl.
összetéphetik a fejes saláta levelét, figurákat formázhatnak
-È),-·bÛl, ̂)),eke6e#he-ik a )al·-a ̂)),e-e6Åëke-, )-b. - !e a
!Ì),Ì-È)be, -·lal·)ba, -e#Ì-È)be i) be6('ha-juk Åëke-. A kelleme)
légkörben, együtt elkészített és elfogyasztott étel az étkezéshez
való jó viszony alapja.
Kiváló reggelik lehetnek: szendvicsek, feltétnek: zöldség-
pástétom, húskrém, sovány sonka, tojáskrém, töltött tojás,
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elrejtjük a zöldséget, viszont a vitamin, ásványi anyag, rost
-a#-al(m megma#a!. A ,ˆl!)Ègeke- fÅë,elÈkkÈ'- i) a!ha-juk a
gyerekeknek, viszont arra érdemes odafigyelni, hogy szintén
'e fÅë,,Kk agy(' a ,ˆl!)Ège-, 6alami'- 'e ha),'·lju'k a''yi
li),-e- È) ,)i#a!Èk(- a #·'-·)h(, )Å±#Ì-È)kÈppe', i'k·bb )aj·-
a'yag·6al, 6agy haba#·))al )Å±#Ì-)K'k. A ,ˆl!)Ègeke- )al·-a-
ként is adhatjuk a gyerekeknek.  A gabonákat is változatosan
f(gya)),·k, a fehÈ# -È),-a helye-- )(kkal j(bb a -elje) kiÅë#lÈ)Å±
tészta, barna rizs, emellett az árpa, amaránt, hajdina, quinoa
i) jÛ mi'Åë)ÈgÅ± gab('a.

 KÁNYÁDI  S ÁNDOR : A KI  FÁZIK

Aki fázik, vacogjon,
fújja körmét, topogjon,
fˆl!ig È#Åë kuc)m·ba,
'yakig È#Åë c)i,m·ba'
burkolózzék bundába,
bújjon be a dunyhába,
üljön rá a kályhára -
mindjárt megmelegszik.

A #aj,(- S,Å±c) A''a Z)Ûfia a 'y·#)ap·-i Û6(!a
nagycsoportosa készítette

Néhány konkrét példa, mivel válthatók ki a kevésbé, vagy egyáltalán nem egészséges ételek:

KerO,e"dÅë              Javasolt
fi'(mÌ-(-- fehÈ# li),-bÅël kÈ),Kl- ke'yÈ#, pÈk·#uk              maga) #()--a#-alm˙, -elje) kiÅë#lÈ)Å± ke'yÈ#, pÈk·#u
fehér liszt              g#aham-, #(,)-, -elje) kiÅë#lÈ)Å± b˙,a li),-
fehér rizs              barna rizs, köles, bulgur, hajdina, amaránt
zsíros vöröshúsok              )(6·'y 6ˆ#ˆ) h˙), ),·#'ya)(k bÅë# 'ÈlkKl, -e'ge#i halak
túl sok hús              hüvelyesek, gombák
zsíros, ízesített tejtermékek              natúr joghurt, kefír,  sovány sajtok
állati zsiradék              növényi olajok változatosan
bÅë ,)Ì#ba' )Kl- h˙)(k              g#ille,e--, p·#(l-, )K-Åë,ac)kÛba' )K-ˆ-- h˙)(k
olajban sült burgonya              hÈj·ba' fÅë--, -ep)ibe', hÈj·ba' )Kl- bu#g('ya
konzerv              friss zöldség
húsleveskocka              ,ˆl! fÅ±),e#ek, ),·#Ì-(-- ,ˆl!)Ègek
majonézes mártás              joghurtos mártás
háztartási ecet              frissen facsart citromlé, balzsam-, alma-,vörösbor ecet
túl sok fehér, finomított kristálycukor              mÈ,, ba#'a cuk(#, f#uk-Û,, juha#),i#up, c)ic)Ûka )Å±#Ì-mÈ'y,

             nyírfacukor, sztívia
nehéz, krémes, cukros sütemények              kˆ''yÅ±, j(ghu#-(), gyKmˆlc)ˆ) )K-emÈ'yek
egyéb édesség pl. csoki, keksz              friss, aszalt gyümölcs, natúr gyümölcs chipsek
chips, ropi, sós keksz              natúr olajos magvak, nyers zöldségek, zöldség chipsek
cuk#() gyKmˆlc)le6ek, cuk#(,(-- ),È')a6a) K!Ì-Åëk, alk(h(l    -i),-a 6Ì,, gyÛgy'ˆ6È'y-e·k, f#i)) È) cuk(#me'-e) #()-()

             levek
túl sok só              ),e,·m)Û, ,elle#)Û, fÅ±),e#)Û, ,ˆl!fÅ±),e#ek (ba,)alik(m,

             kakukkfÅ±, #(,ma#i'g, ,)·lya, kap(#, pe-#e,)elyem (#eg·'Û,
             majoranna stb.), citromlé

A cikk a GE Program Lélek az ételben oldalán jelent meg

Király Éva dietetikus

f#i)) ,ˆl!fÅ±),e#ekkel Ì,e)Ì-6e, -e#mÈ),e-e)e' 'ye#) ,ˆl!-
séggel kiegészítve, különféle kásák pl. zabkása, kukorica-
kása, esetleg lehet hozzá adni aszalt gyümölcsöket, de nyer-
set is.
Tízóraira, uzsonnára: lehet nyers gyümölcsöt magában, né-
hány szem olajos maggal pl. dió, mandula, stb., natúr joghurttal,
sajttal, túróval, nyers idényzöldséget.
Ebéd, vacsora: a zöldségeket levesben is jól használhatjuk.
Azoknak a gyerekeknek, akik nem szeretik a darabos
zöldségeket, a krémlevesek jó megoldást adhatnak, ahol
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ISKOLA

 A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Ebben a tanévben rendhagyó módon ünnepeltük a magyar
kul#˙%·#. A p%+g%am+# TÛ#h Tib+% #agi4#È6mÈ4y 8e6e#Åë 4yi-
totta meg. Majd a hetedikesek ismertették Kölcsey Ferenc
életét, a Himnusz keletkezésének körülményeit és nemzeti
himnuszunkká válásának útját. Ezután minden osztály
8alamilye4 È%<eke==Ège# mu#a#+## be kul#˙%·4k kˆ%ÈbÅël.
Szerepelt itt gyermekdal, körtánc, tréfás mondókák, József
A##ila meg6e4È=Ì#e## 8e%=e. SÅë# m·= kˆl#Åëi4k 8e%=ei8el i=
i=me%ke<#A4k. Megele8e4e<#ek elÅë##A4k +limpik+4jai4k
gyÅë6#e= Dc=a#·i". R·c=+<·lk+6#u4k a =+k-=+k magya% fel#a-
lálóra, és tucatnyi Nobel-díjasunkra. Tartalmas órát töltöttünk
egyA##. Ij i=me%e#ekkel ga6<ag+<8a, È%6elmileg fel#ˆl#Åë<8e
térhettük vissza a hétköznapi kerékvágásba. Köszönjük min-
<e4 +=6#·ly4ak, h+gy i<Åë#, e4e%gi·# 4em =aj4·l8a felkÈ=6Al#ek!

Dancsó Rozália

TISZTELT NYÁRSAPÁTI POLGÁROK!

NAGY TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL
HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDENKIT

2014. FEBRUÁR 21-ÉN, 14 ÓRAKOR
KEZDÅêDÅê

FARSANGI KARNEVÁLUNKRA.
BÍZUNK BENNE, HOGY HA ELÉG SOKAN

LESZÜNK, ÉS VIDÁMAK,
K÷Z÷SEN EL TUDJUK VZNI A TELET.

TISZTELETTEL: DÖK, SZMK, ISKOLAVEZETÉS

ADD TOVÁBB !
2014. április 4-én lesz 45 éve, hogy hivatalosan átadták a
Nyársapáti Általános Iskolát a diákoknak, pedagógusoknak
È= a lak+==·g4ak. Abba4 a6 i<Åëbe4 Û%i·=i mi4Åë=Ègi fejlÅë<È=-
4ek =6·mÌ#+##, hi=6e4 e6u#·4 hama%+=a4 meg=6Å±4#ek a =6È#-
szórt tanyasi iskolák, kultúrált környezetben, szaktanter-
mekbe4 ke6<Åë<he#e## el a6 +k#a#Û - 4e8elÅë mu4ka.
Tisztelettel szeretnék mindenkit meghívni az április 4-5-i
programokra. Szeretnénk régi és jelenlegi kollégákkal, volt
diákokkal, mostani tanítványainkkal és szüleikkel emlékezni.
Ak#i8i#·=#, egyA##mÅ±kˆ<È=#, =egÌ#=Ège# =6·4<Èk+6u4k kÈ%4i.
Mindenki szervezze az osztálytalálkozóját, az esti bálra osz-
#·ly - a=6#al#·%=a=·g+k alakulja4ak. P%Ûb·ljuk mege%Åë=Ì#e4i
egymást, hogy volt értelme annak a sok tanórának, kirán-
dulásnak, túrának, Suli-Bulinak, stb.
Végleges programunk még nincs, de néhány fontos infor-
mációt szeretnék megosztani.
2014. március 20-ig lehet jelentkezni az osztálytalálkozókra.
A b·li jegye# i= e<<ig a6 i<Åëp+4#ig %e4<elhe#i meg mi4<e4 8+l#
diák. Ezután mindenki számára felkínáljuk a bál belépési
lehe#Åë=ÈgÈ#, h+gy elke%AljAk a %·fi6e#È=#.
Márciusban a jelenlegi gyermekeink közül 50 alsóst és 50
fel=Åë=# =6e%e#4È4k ju#al+mkÈ4# elju##a#4i a CSOD¡K
PALOTÁJÁBA. Lenne egy igazi táncház, ahová az
È%<eklÅë<Åë <i·k+k+4 kÌ8Al mi4<e4 =6AlÅë#, #·4cke<8elÅë p+lg·%#
várunk.
Április 4-én délután és este sportrendezvények lesznek,
(kosárlabda, leány kézilabda, fiú foci) minden korosztály
sportolóit szeretettel várjuk. Ha meg tudjuk szervezni, akkor
még a hagyományos siker sportágunkban ñ lövészet ñ is
rendeznénk versenyt.
Április 5-én (szombaton) 10 - 17 óráig osztálytalálkozókat
lehet lebonyolítani. Két teremben régi, iskolai filmeket
vetítenénk. Egyikben a régi Ki Mit Tud?-okról és Suli-
Bulikról, a másikban kirándulásokról, túrákról szólnának a
filmek.
Este 18 órakor koszorúzás lesz a kopjafáknál, elhunyt diák és
pedagógus társainkra emlékezünk. A koszorúzási szándékot
elÅë%e jele64i kell, #e%mÈ=6e#e=e4 8i%·g+# b·%ki h+6ha#.
A6 A44epi b·l 19 Û%ak+% ke6<Åë<ik, A44epi be=6È<ek, mÅ±=+%,
kÈ#fÈle 4yi#Û#·4c le=6. /A 8ac=+%·= belÈpÅëjegy ·%a 1500 F#-
ba fog kerülni./ Ha valaki igényes produkcióval szeretne
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fellÈp4i, a6# =6Ì8e=e4 8e==6Ak, c=ak kÈ%jAk, =6·4<Èk·# i<Åëbe4
jelezze. A jó hangulatról Mondi Károly és zenekara fog
gondoskodni.
Vacsora után éjjel 2 óráig tart a program, mert vasárnap az
intézményünk az országos választások egyik szavazóhe-
lyisége lesz.
Pályázatot is hirdetünk. Címe: A mi iskolánkba jártam .
…rde$e% vi%%zae+,È$ezÈ%e$et, ver%e$et, $È0zÅë-
+Å±vÈ%zeti a,$ot·%o$at, fot7$at, fi,+e$et v·ru9$.
Bea<·=i ha#·%i<Åë: m·%ciu= 8Ège.
Sz0o9zor·,·%t, to+bo,a fe,aj·9,·%t, tevÅë,ege% %eg?t-
%Èget e,Åëre i% $ˆ%zˆ9A9$.
Számomra a sikernek egyetlen záloga az lenne, ha az
esti bálon legalább 300-an szórakozhatnánk, és április
4-én minél több csapat játszana felszabadultan.
Kérek mindenkit, hogy segítsük egymás örömét!
KA,ˆ9 Aze9e+ a t·vo,ba9, e%et,eg a $A,fˆ,dˆ9 ,ÈvÅë
di·$jai9$9a$, ha ,ehet, erre az idÅëre idÅëz?t%È$ a hazai
családlátogatásokat.
Informálódni lehet levélben, illetve személyesen:
cím: 2712 Nyársapát, József Attila út 6.,
telefonon: 06-53/389-004
e-mail: titkarsag@erdei-nyapat.sulinet.hu
közösségi oldalon: www.facebook.com: Nyársapáti
Iskola oldalán
Az „ALMA MATER” szeretettel várja minden jelen-
legi és hajdani „lakóját”!

Tisztelettel: Tóth Tibor

TOVÁBBTANULÁS

A 2013/2014-e= #a4È8 el=Åë fÈlÈ8Èbe4 =+k fela<a# h·%ul# a
=6AlÅëk%e, #a4ulÛk%a È= pe<agÛgu=+k%a, ugya4i= a 4y+lca<ik+=
gyerekeknek most kellett pályát választani, és ráadásul olyat,
ami# =6Ì8e=e4 8Ège6 maj< a6 elkˆ8e#ke6Åë i<Åëbe4. E44ek
érdekében igyekeztünk minél több segítséget nyújtani a sike-
res pályaválasztás érdekében. Októberben Kecskeméten
voltak tanulóink pályaválasztási kiállításon. Majd szintén
Kecskemétre mentünk pályaválasztási tanácsadásra, ahol
szabadon kérdezhettek diákjaink a továbbtanulással
kapcsolatban, és úgy gondolom nagyon sok hasznos
i4f+%m·ciÛh+6 ju#+##ak. N+8embe%be4 p·lya8·la=6#·=i =6AlÅëi
értekezletet tartottunk, ahol részt vettek a hetedik és nyolca-
dik osztályos gyerekek és szüleik. Ezen értekezleten részt
8e##ek a ceglÈ<i È= 4agykÅë%ˆ=i kˆ6Èp-È= =6akmu4k·=kÈp6Åë
i4#È6e#ek kÈp8i=elÅëi È= #·jÈk+6#a#·=# a<#ak a6 i=k+l·jukba4
folyó oktatásokról, szakmákról. Szintén novemberben
Cegléden a Városi Sportcsarnokban pályaválasztási kiállí-
táson voltunk a nyolcadikosokkal. Sok szakma képviseltette
magát, és érdekes szakmai bemutatókat láthattunk ill. né-
hány szakmát gyakorlatban is kipróbálhattak a tanulók. A
Kecskemétre és Ceglédre utazásban segítséget nyújtott a
Polgármesteri Hivatal, Henczné Nagy Krisztina és férje.
Kˆ=6ˆ4e# È%#e. Ja4u·%ba4 a kˆ6p+4#i Ì%·=beli fel8È#eli elÅë##
egy héten keresztül diákjaink átismételték a legfontosabb
tudnivalókat magyarból, matematikából és angolból, vala-
mint az elmúlt évek írásbeli felvételi feladataival ismerkedtek.

A 19 nyolcadikosból 11 írt központi felvételi vizsgát.
Eredményeik ismeretében 10-en adták be jelentkezési lapja-
ikat gimnáziumba vagy szakközépiskolába, 9-en pedig
=6akmu4k·=kÈp6Åëbe. Mi4<e4 #a4ulÛ4ak =ike%e= fel8È#el#
kívánok.

Víg Károly of.

GOKARTOZÁS  A TANTERVBEN

Gokart szakkör indul a nyársapáti gokart pályán Nyársapát és
C=emÅë kˆ6=Èg ·l#al·4+= i=k+l·=ai, 8alami4# a ceglÈ<i K+==u#h
Lajos Gimnázium tanulói részére. A hírt lapunk megkeresésére
a tulajdonos Bognár István a Bognár Gokart
Pa%k #ulaj<+4+=a i= mege%Åë=Ì#e##e.  
A fAgge#le4 4y·%=ap·#i ̂4k+%m·4y6a#i kÈp8i=elÅë, a6 ̂4k+%-
mányzat ülésén is beszélt az országban egyedülálló kezde-
mÈ4ye6È=%Åël. Mi4# m+4<#a, cÈljuk, h+gy a6 i=k+l·=k+%˙
gye%ekek a g+ka%#+6·= =+%·4 el=aj·#Ì#=·k a gÈpj·%mÅ±8e6e#È=
alapjai#, a %e4<Åë%=Èg be8+4·=·8al pe<ig a kˆ6leke<È=
=6ab·lyai#. Ke6<e#be4 =6akkˆ%kÈ4# f+g4ak mÅ±kˆ<4i a6
iskolákban, de amennyiben a mintaprojekt sikeres lesz, akkor
bíznak abban, hogy az beépül a 2014/15-ös tantervbe.

Forrás: stop.hu

VIGYÁZZ , MERT  TRENDI !
- Vil·ghÌ%Å± 4eu%+lÛgu=+k =6e%i4# a TV 4È6È=e È= a =6·mÌ#ÛgÈp
használata nagy veszélyeket rejthet a gyerekek számára, ha
nem az igazi pozitív funkcióra használja (óriási tudástár, amit
fel lehet használni a valóság felfedezésére).
- A gyerekek agyában hosszú távú kapcsolatok csak akkor
jönnek létre, amikor konkrét világból jönnek és rendszeresen
aktiválódnak.
- A tanulónál kivételesen fontos, hogy megtapasztalja saját
testét. Pl. akik jók matematikából, gyakran kiváló
egyensúlyozók. Mászni, ugrálni, egyensúlyozni, mozogni stb.
kell sokat tanítványainknak.
Az egyik legcsodálatosabb testtanulási folyamat az éneklés.
A6 egyA## È4eklÈ= plu=6ba4 a =6+ci·li= k+mpe#e4ci·# e%Åë=Ì#he#i.
A m·=ik elÅë4y, h+gy ha È4ekelA4k, akk+% 4em fÈlA4k a44yi%a.
- A világunkban az eszközeink annyira bonyolultak, hogy a
gÈpek mÅ±kˆ<È=È# a gye%ek 4em È%#i - Ìgy a6 +k-+k+6a#
u4i8e%6·li= #ˆ%8È4y 4em mÅ±kˆ<ik. RÈgebbe4 mÈg a gÅë6gÈp,
au#Û, m+#+%, =#b. mÅ±kˆ<È=e i= 8i=6+4ylag egy=6e%Å± 8+l# - e6
ma már nem így van.
- C=ak =aj·# #apa=6#ala#ai4k ̇#j·4 fejlÅë<ik a6 agyi kˆ6p+4#u4k.
Új dolgot csak akkor tud elsajátítani egy ember, ha egy
régebbi tapasztalatból szerzett tudáshoz tudja kapcsolni. Ha
ez nincs, nem érdekli az egész ñ lemarad!
- A könyvolvasás agytechnikailag sokkal hasznosabb, mint a
TV nézés és a számítógépezés.
-Az agy számára a valódi kihívások, az igazi kalandok a
<ˆ4#Åëek. A gye%ekek4ek a %e·li= 8il·gba4 legye4 iga6i
interaktivitásuk.
- A számítógép és a TV akkor válik veszélyessé, ha a tanuló
alap8e#Åë =6Ak=Ègle#ei# p%Ûb·lja pÛ#+l4i 8ele.
EbbÅël mi4<e4 embe%4ek ke##Åë 8a4.
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Az egyik: tartozni akarok valahová. A másik: teljesíteni
aka%+k 8alami#. El=Åëbe4 a kˆ#Åë<È=, a m·=ikba4 a =6aba<=·g
i%·4#i 8·gy feje6Åë<ik ki.
- A fiúk attól szenvednek, hogy sem a család sem az iskola
4em #u< gyak%a4 iga6i, #e8Åëlege= kihÌ8·=+ka# a<4i, ami#
teljesíthetnek.
Ezért és a félelmük levezetésére kezdenek el szenvedélyesen
számítógépezni ñ lövöldözni, versenyezni.
Az elnyomott állapotok és a félelmek a szervezetben bizonyos
blokkokat és korlátokat hoznak létre ñ óriási energia
felhasználásával.
Igazi feladatok elé kell állítani tanítványainkat!
- A leányok meg állandóan chat-elnek (csetelnek), mert
valahová szeretnének tartozni.
Valóságos szociális kapcsolatokra lenne szüksége a
gyerekeknek (beszélgetés, barátkozás, közös kutatás,
színjátszás, énekkar, stb.)
- A számítógép rabjai azt képzelik, hogy az életben is minden
g+mb4y+m·=%a mÅ±kˆ<ik. Nem #+le%·l4ak =emmilye4 hib·#,
nem viselik el a frusztrációkat, érzelmeiket nem képesek
kontrollálni, adaptációjuk (alkalmazkodó képességük) nagyon
gyenge.
-A gye%ekei4k DÈlÅë" kˆ6ˆ==Ègbe4 Èlje4ek ·# 8alÛ<i kala4<+ka#,
és normális személyiséggé válnak!
-A gyerekeink leszoknak a természetes ISZONYODÁSRÓL,
mert a TV-ben, számítógépen bármi megtörténhet.
-Nem c=ak fejle=6#Åë fela<a#+k%a, kala4<+k%a 8a4 =6Ak=Ège a
gyerekeinknek, hanem olyan hiteles emberekre, példaképekre,
mi4#·k%a, akik 8e6e#ik Åëke#.
- Az agresszív, önagresszív ember nemet mond a világra,
amikor agresszivitása csökken, a világ befogadja. Ez az
iga6=·g pilla4a#a, a #e=#be4 lÈ8Åë e4e%gia È= a #e=#e4 kÌ8Ali
e4e%gia ke6< a6+4+= %i#mu=ba4 mÅ±kˆ<4i.
Alacsony energiaszinten az ember gyenge pszichés
e4e%gia8È<elemmel %e4<elke6ik, mely4ek ha#·%ai# kˆ44yÅ±
meg=È%#e4i. E6 f+k+66a a6 ille#Åë 4yug#ala4=·g·#, fÈle-
lemérzetét, neurotikus állapotot alakít ki. Védelemként ebben
a hely6e#be4 f+k+6+## ag%e==6iÛ lÈp fel, ami elÅë=6ˆ% a kAl8il·g
felé irányul, majd önmagára a személyiségre tör. Ha van igazi
feladata az embernek és valakihez, vagy egy csoporthoz
#a%#+6ik, mi4<e4ki4ek mege%Åë=ˆ<ik a =aj·# e4e%gia=6i4#je.
A6 ̂==6e= È%6elmi %eakciÛ 4Ègy p·% fÅë p+l·%i= e4e%gi·4 alapul.
A6 u4i8e%6um, a6 embe%, mi4<e4 ÈlÅëlÈ4y a kˆ8e#ke6Åë #È%be4
=6e%8e6Åë<ik e4e%ge#ikailag:

SZERETET-GYVL÷LET
1. Öröm ñ Harag
2. Bizalom ñ Féltékenység
3. Figyelem ñ Közömbösség
4. Támogatás ñ Sajnálat
AKARAT ñ ALÁRENDELTSÉG
1. Aktivitás ñ Lustaság
2. …%<eklÅë<È= - U4al+m
3. Vonzalom ñ Közömbösség
4. Magabiztosság ñBizonytalanság
SZABADS¡G - F‹GGÅêS…G
1. Feszültség ñ Nyugalom
2. Nyitottság ñ Bezártság
3. Åê=6i4#e=Èg - FÈlelem

ERÅê - GYENGES…G
1. Gyengédség ñ Agresszió
2. Építés ñ Rombolás
3. Teremtés ñ Megsemmisítés
4. H·la - BÅ±4#u<a#

A6 embe% a =6Alei#Åël kapja a6 Èle# m+<elljÈ#.
Ebben a modellben nem csak forgatókönyve van leírva,
hanem bizonyos szerkezetek, melyek befolyásolják az
energiaszint növekedését, csökkenését. Ha meg akarunk
8·l#+6#a#4i egy Èle#m+<ell#, elÅë=6ˆ% meg kell ha#·%+64i p+4-
tosan, azután megteremteni új energiákat, mozgósítva
tudatosítani az új életmodellt.

Tisztelettel: Tóth Tibor

MDEELÅêI…SI  HÁZ

MEGVÁLTOZIK  A KÖNYVTÁR

NYITVA  TARTÁSA!
A könyvtár  új nyitva tartása :
HÈtfÅë: SZ‹NNAP
Kedd: 14 ñ 18 óráig
Szerda: 14 ñ 18 óráig
Csütörtök: 14 ñ 18 óráig
Péntek: 14 ñ 18 óráig
Szombat: 10 ñ 12 óráig.
A6 el=Åë 4yi#8a #a%#·=i 4ap:
2014. február 11. kedd 14-18 óráig
Szeretettel várjuk olvasóinkat!

A KULTÚRA  ÜNNEPE

A magyar kultúra napját  1989 óta ünnepeljük meg január
22-én, annak emlékére, hogy ñ a kézirat tanúsága szerint ñ
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén
a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk e%Åë=Ì#È=È4ek, felmu#a==uk È= #+8·bba<juk
a m˙l#u4ka# i<È6Åë #·%gyi È= szellemi értékeinket. Az
emléknapon országszerte számos kulturális és mÅ±8È=6e#i
rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a
magyar kultúrával, továbbá ñ 1993 óta ñ az oktatással,
pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. Ezen a napon
Ny·%=ap·#+4 i= megi=me%he##Èk a6 È%<eklÅë<Åëk a mÅ±8elÅë<È=i
házban kultúránk egy pici, de igen értékes szeletét. Csehi
DÛ%a 7. +=6#·ly+= #a4ulÛ elÅëa<·=·ba4 meghallga##uk a
Himnuszt, majd Bimbó Brigi és Kurucz Niki vezetésével a
4Èp#·4c %ej#elmeibe kÛ=#+lha##ak bele a fel4Åë## È= gye%mek
È%<eklÅë<Åëk mi4#egy fÈl=6·6a4.. NÈp#·4c+# #a4ul#, aki4ek
ke<8e 8+l#, 8agy c=ak <e%Å±=e4 =6emlÈl#e a p%Ûb·lk+6·=+ka#.
A kezdetben ügyetlen lépések egyre biztosabbá váltak, a
táncház végére már egyszerre sikerültek a lépések, együtt
mozdultak kezek és lábak.. A teremben lapzgatásra kiállítottuk
a leg4Èp=6e%Å±bb magya% fel4Åë##ek È= gye%ekek =6·m·%a Ì%#
könyveket, a legszebbnek ítélt magyar verseket, így azok sem
unatkoztak, akik nem próbálkoztak a néptánccal.

Vígné Kerekes Magdolna
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

 H ÁZASSÁGOT  KÖTÖTT :
Pataki István és Mudris Szilvia

2013. november 9-én.

Farkas Viktor és Dávid Szilvia
2013. november 29-én.

Vida Zoltán és Biró Erzsébet
2013. december 13-án.

Gratulálunk!

 S ZÜLETETT

Bárány László és Bársony Tímea
Nyársapát, József A. út 1. szám alatti
lakosok LÁSZLÓ  4e8Å± gye%meke

2014. január 14-én.

Kulcsár Gábor és Patonai Mónika
Nyársapát, Jókai M. u. 1. szám alatti

lakosok FANNI  4e8Å± gye%meke
2014. január 14-én.

KÅë8·%i Vik#+% È= KÅë8·%i Z=u6=a44a
Ny·%=ap·#, NagykÅë%ˆ=i ̇# 5. =6·m

alatti lakosok VIKTOR  4e8Å±
gyermeke 2014. január 27-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

HIRDETÉSEK :
Tisztelt Villanybojler Tulajdonos!
Készülékét 3 évenként át kell vizsgáltatni
È= #i=6#Ì##a#4i,  elle4ke6Åë e=e#be4 8Ì6kˆ8e-
sedés, fokozott energiafelhasználás és
i<Åë elÅë##i #ˆ4k%eme4e#el 8·%ha#Û!
Rendelje meg az átvizsgálást és a tisztí-
tást! Tel.:53-350-302, 06-30-375-9483
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
AJÁNLATA: akác vékony akác
(guriga) akác hasítva bükk (guriga), bükk
hasítva nyárfa (guriga) nyárfa hasítva,
illetve raklapos nyárfa szelezék.
…%<eklÅë<4i a6 AP¡TI bi=6#%Ûba4 8agy a
20/910-6746
ELAD” 1 <b 4agy #elje=Ì#mÈ4yÅ± m+-
toros kapa, 2 db szivattyú, 1 db japán
pe%me#e6ÅëgÈp 50 mÈ#e%e= #ˆmlÅë8el, 8ala-
mi4# Ny·%=ap·#, Ti6e4ha%ma<ik <Å±lÅëbe4
komfort nélküli épület Érd.: 06/30
3679627
Belterületen 550 m2 terület komfortos
épülettel eladó. Érd. 06/30 3679627

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA
- f%i== #Åëkeh˙=+k, - házi hurka - kolbász,

  - házi disznósajt, májas, - szalonna félék,
- sült házi zsír, - #epe%#Åë, =6·%a6 k+lb·=6+k,
-savanyú káposzta, - savanyúságok.

BÅëv?tett v·,a%ztÈ$$a,, +i9de9 hÈte9 +·%-+·% a$ci7.
 Ko,b·%zh˙% +egre9de,hetÅë. Sózott bél kapható.

  Nyitva tartás: hÈtfÅë9: z·rva
$eddtÅë,-0È9te$ig: 6,30-12 óráig, 14-17 óráig
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig

várom vásárlóimat!

NÅë4api b·l

A Nyársapáti Népdalkör

2014. március 08-án
19,30 órai kezdettel

b·l# =6e%8e6 a mÅ±8elÅë<È=i h·6
nagytermében.

 BelÈpÅë: 1.000.- F#/fÅë

Program:
Ki% Mi$,7% 0o,g·r+e%ter ̇r $ˆ%zˆ9tÅëje

Tetz A,a0fo$˙ MÅ±vÈ%zeto$tat·%i I%$o,a ceg,Èdi
c%o0ortj·9a$ +Å±%ora

A zenét Bakos Róbert és zenekara szolgáltatja.
Büfé, tombola.

A bevételt a népdalkör támogatására fordítjuk.
Kérjük, ha teheti vásároljon támogató jegyet, vagy
c%a$ egy%zerÅ± to+bo,at·rgy fe,aj·9,·%·va, %eg?t%e

rendezvényünket.
T·+ogat·%u$at e,Åëre i% $ˆ%zˆ9jA$.

Mive, a +Å±ve,ÅëdÈ%i h·z befogad7$È0e%%Ège vÈge%, ?gy
kérjük, hogy részvételi szándékukat legyenek szívesek

e,Åëre je,ez9i a 06/20 5000-309-e% %z·+ra.
Mindenkit szeretettel várunk!

Re9dezÅë$



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
`ELELÅêS KIAI” : Kis Miklós polgármester
`ÅêSZERKESZTÅê :
SZERKESZTÅêBIZbTTS¡G : Dombóvári-Godó Zsuzsanna,

Nagyné Kovács Éva, RegdonJánosné, Vígné Kerekes
Magdolna, Víg Károly

FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZ¡MT”L KEZDÅêDÅêEN A HÕRMOND” TELJES

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

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

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 pÈl<·4yba4 megjele4Åë INGYENES #·jÈk+6#a#Û kia<8·4y!

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

BIRKÓZÁS

Január közepén Nyársapáton került megrendezésre a Ceglé-
<i Nagyce4#%um ·l#al %e4<e6e## =6aba<f+g·=˙ ke6<Åë 8e%=e4y. A
%È=6#8e8Åëke# a ce4#%umh+6 #a%#+6Û klub+k 8e%=e4y6Åëi, a6 Ab+4yi 
BC, a J·=6ap·#i SE, a Kec=kemÈ#i BC, a NagykÅë%ˆ=i Pe#Åëfi TSE, a
Ny·%=ap·#i S6aba<i<Åë SE È= a CeglÈ<i VSE 8e%=e4y6Åëi alk+##·k. A6
el=Åë alkal+mmal meg%e4<e6e## 8e%=e4y%e 73-a4 mÈ%legel#ek be. A
Ny·%=ap·#i S6aba<i<Åë SE 8 fÅë8el kÈp8i=el#e##e mag·# a 8e%=e4ye4,
és mindannyian jól helytálltak, mivel mindenki éremmel térhetett
haza a verseny végén.
Eredmények:
Gyermek II.

23 kg  2.  Molnár Vivien
25 kg  3.  Kenyó Regina

Gyermek I.
26 kg  2.  S6Å±c= S6ab+lc=
40 kg  2.  Kovács Alexa

Diák II.
29 kg  2. Rehor Levente
38 kg  1.  Molnár Pál

Diák I.
38 kg  2. Kovács Kevin
54 kg  1. Rehor Ferenc     

Január 25-én a kadet korosztály küzdelmei is
elke6<Åë<#ek a 8·l+ga#+##=·gÈ%#. A6 V. I4#e%=p+%#-
kupa nemzetközi kötöttfogású válogató versenyt
Kaposváron rendezték. A négy ország közel száz
8e%=e4y6ÅëjÈ# fel8+4ul#a#Û 8e%=e4yÈ4 a 4y·%=ap·#iak
kÈ# fÅë8el kÈp8i=el#e##Èk maguka#. Kec=kemÈ#i
K%i=6#i·4 egy h·%ma= kˆ%be8e%È=# kˆ8e#Åëe4 a 42 kg
harmadik helyén végzett. Kecskeméti Ferenc az
elÅë<ˆ4#Åëbe4 egy ha6ai 8e%=e4y6Åë#Åël 8i#a#ha#Û bÌ%Ûi
ítélettel kikapott, és így végül az 5. helyen végzett.

Pap Ferenc

SPORT

ERDÉLYI  KIRÁNDULÁS

2014. július 13-18. (5 éjszaka/6nap)
P R O G R A M A J Á N L Ó:
1. 4ap: E%<Åë=6e4#gyˆ%gy (RÈ<ey-ka=#Èly)  Bˆ6ˆ<˙jfalu (a6 el·%a=6#+##
falu) KÅë%i=pa#ak (S6almakalap M˙6eum)
2. nap: Borszék VAGY Gyilkos-tó és Békás-szoros Gyergyószent-
miklós városnézés
3. nap: Bran (Törcsvári Drakula kastély), Sinaia, Brassó (Fekete
templom és városnézés)
4. 4ap: Sep=i=6e4#gyˆ%gy: S6Èkely  Nem6e#i  M˙6eum, Tu=4·<fA%<Åë,
Nye%ge= #e#Åë
5. 4ap: Pihe4Åë 4ap (#˙%a lehe#Åë=Èg)
6. nap: Vajdahunyad: Hunyadi vár, Gyulafehérvár, Déva: vár és
városnézés.
Utazás:Kényelmes légkondicionált autóbusszal.
Indulás: Júl. 13-án a Nyársapáti parkolóból hajnali három órakor.
CeglÈ<i fel=6·ll·= a %ef+%m·#u= #empl+m elÅë##.
S6·ll·=: Buc=i4 #e#Åë. ¡gy4emÅ±hu6a#%Ûl mi4<e4ki maga g+4<+=k+<ik.
…#ke6È=: A =6·ll·=hely%e #ˆ%#È4Åë È%ke6È=#Åël, a ha6au#a6·= 4apj·4ak
ebédjéig teljes ellátással.
RÈ=68È#eli <Ìj: 34.000.- F#/fÅë. Bi6#+=Ì#·=%Ûl mi4<e4ki egyÈ4ileg
gondoskodik. Ajánlott az Uniós TAJ kártya kiváltása.
…%<eklÅë<4i =6emÈlye=e4 Mic6i4È Z=u6=·4·l  8agy a6 al·bbi
telefonszámokon: 53/389-039, 20/5829741 lehet

TISZTELT ADÓZÓ
NYÁRSAPÁTI POLGÁROK!

Nagy tisztelettel kérjük Önöket, hogy az adójuk
1%-át a megadott számon valamelyik egyesületnek
szíveskedjenek felajánlani! Mindkét szervezet a
nyársapáti gyermekeket, polgárokat támogatja.

Áldozatos segítségüket hálásan köszönjük!

Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány:
18673917-1-13

Ny·%=ap·#i S6aba<i<Åë Sp+%#egye=Ale#:

19182573-1-13

10. oldal


