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GAZDAFÓRUM  N YÁRSAPÁTON

Ha"alma% È()eklÅë)È% kÌ%È("e a Ny·(%ap·"i Ga4)akˆ( ·l"al
szervezett gazdaköri tájékoztató fórumot 2014. március 6-án
a mÅ±7elÅë)È%i h·4 9agy"e(mÈbe9 - ami bi4=9y kic%i9ek
bizonyult, hiszen 140 gazdálkodó fogadta el a nyársapáti civil
szervezet meghívását. A helyi gazdákon kívül nagyon sokan
È(ke4"ek a kˆ(9ye4Åë "elep?lÈ%ek(Åël, CeglÈ)(Åël, NagykÅë(ˆ%(Åël,
Bj%4il7·%(Ûl, K=c%È((Ûl, J·%4ka(aje9Åë(Åël È% KÅë(ˆ%"e"È"le9(Åël
a fÛ(um 9agyhÌ(Å± elÅëa)Ûi9ak È% a  %4akmai p(=g(am9ak kˆ-
%4ˆ9he"Åëe9.
Megtisztelte jelenlétével rendezvényünket Jakab István, a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos
S4ˆ7e"%ÈgÈ9ek el9ˆke, a4 =(%4·ggyÅ±lÈ% alel9ˆke, GyÅë(ffy
Balázs, a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és  Vidék-
fejle%4"È%i Kama(a el9ˆke, =(%4·ggyÅ±lÈ%i kÈp7i%elÅë, - akike"
a (e9)e47È9y?9k elÅëa)ÛikÈ9" i% kˆ%4ˆ9"he""?9k,  Fˆl)i L·%4lÛ
=(%4·ggyÅ±lÈ%i kÈp7i%elÅë, CeglÈ) p=lg·(me%"e(e, Ki%% A""ila, a
Pe%" Megyei K=(m·9yhi7a"al kabi9e"fÅë9ˆke, Halmi Tib=(,
a4 MVH FÅë7·(=%i È% Pe%" megyei Ki(e9)el"%ÈgÈ9ek 7e4e"Åëje,
Kis Miklós Zsolt, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara alelnöke,  dr. Péter Mihály, a
FÅë7·(=%i È% Pe%" Megyei Ag(·(kama(a el9ˆke, Ob(ec4·9
Fe(e9c =(%4·ggyÅ±lÈ%i kÈp7i%elÅë,  )(. Pe"(·9yi C%aba Bj%4il7·%,
Palya I%"7·9 J·%4ka(aje9Åë, P·%4"=( Im(e KÅë(ˆ%"e"È"le9 È%
Bodnár András, Kocsér polgármestere, illetve az OTP Bank

kÈp7i%ele"Èbe9 Ha(9Ûc4i Gyˆ(gy 7·llalk=4Û "e(mÈk%4akÈ("Åë,
aki a (e9)e47È9ye9 elÅëa)ÛkÈ9" i% %4e(epel".
Ki% MiklÛ% p=lg·(me%"e( ̇( kˆ%4ˆ9"Åëje u"·9 kul"u(·li% mÅ±%=((al
ke)7e%ke)"?9k a fÛ(um (È%4"7e7Åëi9ek. A4 Û7=)·%=k b="=%
táncot mutattak be, az általános iskolából Nagy Sándor
mondta el Kányádi Sándor: Kicsi faluból való versét, majd a
Fel9Åë"" …9ekka( kˆ7e"ke4e"" 2 )allal. BimbÛ B(igi""a %aj·"
7e(%È" a)"a elÅë, 7Èg?l a Ny·(%ap·"i NÈp)alkˆ( egy 7i)·m
)alc%=k=((al 4·("a a fellÈpÅëk %=(·".

E4" kˆ7e"Åëe9 Fˆl)i L·%4lÛ =(%4·ggyÅ±lÈ%i kÈp7i%elÅë, maj) Ki%%
A""ila, a Pe%" Megyei K=(m·9yhi7a"al kabi9e"fÅë9ˆke i%
kˆ%4ˆ9"ˆ""e a ga4)afÛ(um (È%4"7e7Åëi".
Me4Åëga4)a%·gi ak"uali"·%=k cÌmmel Jakab I%"7·9, a MAGOSZ
el9ˆke, 7alami9" GyÅë(ffy Bal·4%, a Magya( Ag(·(kama(a
el9ˆke "a("="" elÅëa)·%".

(folytatás a 2. oldalon)
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Mi9)e9 elÅëa)Û a fˆl) È% 7i4ek mi9) "elje%ebb 7È)elmÈ", ille"7e
a gazdálkodók érdekeinek szakmai képviseletét tartották
szinte a legfontosabb feladatnak. Az agrárkamara elnöke a
kamara szolgáltató jellegére, szolgáltatásaik körére hívta fel
a tagság figyelmét.

TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …
Ny·(%ap·" Kˆ4%Èg ÷9k=(m·9y4a" KÈp7i%elÅë-"e%"?le"e 2014.
feb(u·( 19-È9 ?lÈ%e4e"". El%Åë 9api(e9)i p=9"ba9 a4 i)ei È7
ünnepségsorozata szerepelt. Községünk megalakulásának
60. évfordulója 2014. november 1-jén lesz, melynek méltó
megünneplésére 2014. szeptember 27-én a szüreti mulatság-
gal egybekötve kerül sor. Áprilisban lesz iskolánk 45 éves,
májusban pedig templomunk felszentelésének 10. évfordu-
lója. Az önkormányzat a civil szervezetek összefogásával, az
intézmények támogatásával szeretné méltóképpen meg-
ünnepelni az említett évfordulókat, így várjuk az ötleteket,
ja7a%la"=ka".  A f=ly"a"·%ba9 a kÈp7i%elÅë "·(%aimmal egy?""
elf=ga)"uk a NagykÅë(ˆ%i J·(·%i Hi7a"al 2013. È7i mu9k·j·(Ûl
szóló tájékoztatót. Döntés született a Nyársapáti Közös
÷9k=(m·9y4a"i Hi7a"al kˆl"%Èg7e"È%È(Åël, 7alami9" a "e%"?le"
elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését 245
milliÛ 236 e4e( F" be7È"eli È% kia)·%i fÅëˆ%%4eggel.
Terveink között szerepel a közterületek fásítása, melyet
tavasszal Kovács József ceglédi kertész segítségével
szeretnénk megvalósítani.
Zárt ülés keretében megválasztottuk a szavazatszámláló
bi4=""%·gi "ag=ka" a kˆ7e"ke4Åëk %4e(i9":
Tagok:
1. Bimbó Pál Nyársapát, Viola u. 19.
2. Csehné Bakos Erzsébet Nyársapát, Jókai M. u. 12.
3. Egriné Fabók Mária Nyársapát, Dózsa Gy. u. 4.
4. Sipos Lászlóné Nyársapát, Viola u. 26.
5.Turkevi-Nagy András Nyársapát, Rákóczi u. 32.
6.Varga Dánielné Nyársapát, Zrínyi M. u. 9.

Póttagok:
1. Holló István Nyársapát, Szövetkezeti u. 7.
2. M=gy=(Û%i-E()Åë% Be·"a Ny·(%ap·", E()Åë ). 5.
3. Pécsi-Dézsi Csilla Nyársapát, Posta u. 43.
4. Sipos Melinda Nyársapát, Viola u. 26.

Kis Miklós polgármester

(f"l$%a%·s az +lsÅë "l-al.Ûl)

U"=l%Û elÅëa)ÛkÈ9" Ha(9Ûc4i Gyˆ(gy a4 OTP Ba9k 9ˆ7eke-
)È%i hi"elp(=g(amj·(Ûl "·jÈk=4"a""a a fÛ(um (È%4"7e7Åëi".
A rendezvény hivatalos része után a Nyársapáti Gazdakör
"agjai ma(hapˆ(kˆl""el 7e9)Ègel"Èk meg a fÛ(um (È%4"7e7Åëi".
Kötetlen, családias hangulatú szakmai beszélgetésekkel zá-
rult a nyársapáti gazdaköri tájékoztató fórum.
A ga4)afÛ(um elÅë"" a helyi ga4)·lk=)Ûk (È%47È"elÈ7el a4
Ag(·(kama(a alakulÛ ?lÈ%e 4ajl="", ah=l 7 "ag˙ 7e4e"Åë%Ège"
választottak.

Nagyné Kovács Éva
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NYÍLT  NAPOK  AZ ÓVODÁBAN

Februárban minden magyar óvodában nyílt napokat tartanak
a4 Û7Û9Åëk a kˆ4Èp%Åë È% 9agy c%=p=("=kba9. Ki%c%=p=("ba9
9em "e%4ik kˆ"ele4Åë7È e4" a faj"a bemu"a"Û".
”7=)·9k %em 7=l" ki7È"el, meghi()e""?k È% 7·("uk a %4?lÅëke",
9È44Èk meg milye9 %=ka" fejlÅë)"ek a gye(ekek %4ellemileg,
testileg, hogyan vesznek részt a tevékenységekben.
A 9yÌl" 9ap=k cÈlja a4, h=gy a %4?lÅëk be"eki9"È%" 9ye(he%%e-
nek az óvodai életbe.
A kÈ" c%=p=(" Û7Û9Åëje ki7·lÛ )ÈlelÅë""ˆ" mu"a"="" be, a gye(e-
kek izgalommal várták szüleiket.
Elju"="" h=44·m a hÌ(, h=gy 9Èh·9y %4?lÅë f=lyama"=%a9
mÈl"a"la9k=)ik, amiÈ(" 9em "·m=ga"=m a mi9)e9k=(i %4?lÅëi
jelenlétet az óvodai programokon. Ennek ñ mint már többször
i% elm=9)"am k?lˆ9bˆ4Åë fÛ(um=k=9 - %4·m"ala9 =ka 7a9. A
legfontosabb, hogy akik ezt hangoztatják, valójában nem is
kíváncsiak a gyermekeik óvodai életére, kizárólag a
hangulatkeltés a cél számukra.
A 9yÌl" 9ap lehe"Åë%Ège" "e(em"e"" 7=l9a a((a, h=gy bejˆhe%-
sen, aki igazából kíváncsi, mégis alig néhányan ücsörögtünk
a padon mindkét nyílt napon.
KÈ(em a "i%4"el" %4?lÅëke", f=ga)j·k el a4 Û7=)ai Èle" (e9)jÈ".
Óvodánk így is a hagyományos magyar óvodai élethez ké-
pe%" %=kkal "ˆbb%4ˆ( e9ge) %4?lÅëi jele9lÈ"e".

Dr. Petrik Gábor Andrásné ÁMK ig.

FARSANG AZ OVIBAN

Idei farsangi mulatságunk képekben:
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A fa.sa2g4 kÈp+kbÅël kÈsz¸l% .ˆ;4- ̂ssz+·llŒØ%·s% N$·.sa-
pát honlapján is megtekinthetik.

ÓVODA SZ‹LÅêI  SZERVEZET H ÍREK!

 E Z TÖRTÉNT  FEBRUÁRBAN….
Február 15. szombat  „Itt a farsang áll a bál”
Mindenki nagy izgalommal tervezte, készítette a jelmezét a
farsangi mulatságra. A legkisebbek 6-8-ig részt vehettek a
fa(%a9gi mula"%·g=9. A4 Û7Û9Åëk j·"Èk=% fela)a"=kkal, G=)Û
Z%u4%i lufi haj"=ga"·%%al, a S4?lÅëi S4e(7e4e" c%=k=l·)È7al,
cuk=(k·7al )Ìja4="" mi9)e9 j·"Èkba9 (È%4" 7e7Åë gye(eke".
Ny=lc Û(·"Ûl a fel9Åë""ekÈ 7=l" a "·9cpa(ke"". A jÛ "?9)È(, a
méhecske, a cowboy, a piroska, szörnyella, a 70’éves évek-
beli DJ, a %4ˆ(9yella, a Cha(lie, a4 alm·" =%4"=ga"Û ki(·ly9Åë,
J=ckey =lajm·g9·%, a b=hÛc, a ha9gya, a )=k"=(9Åë, a  c=wb=y,
a nyuszi, az angyal, az ördögök és a többi jelmezben, álarcban
È(ke4Åëk mi9) egy?"" (=p"·k a "·9c=". A belÈpÅë mellÈ ?)7ˆ4lÅë
ital, farsangi álarc járt, a büfében az italok mellé ingyen
szolgáltuk a fánkot, pogácsát. Éjfélkor tüzijátékkal is
kedveskedtünk a vendégeknek.

 

Ez@%"2 sz+.+%2Èm m+gkˆszˆ224 sz+.;+zÅë %·.sa4m2ak: H"llÛ2È
La2ga Il-4kÛ2ak, G$Åë.4 G·b".2ak; H"llÛ Is%;·22ak Ès
s+gŒØ%Åë42+k M"l2·. JÛzs+f2+k, Schul%+4sz J·2"s2ak, ak4k
hajnalig szolgáltatták a talp alá való retro zenét. Jánosnak
külön köszönet, amiért a bál ideje alatt képeket készített és a
k4;+%ŒØ%Åë2 kˆzzÈ%+%%, +zz+l 4s mÈg ha2gula%"sabb· %È;+ a b·l%.
Kˆszˆ2j¸k S%.ab·2 A22a Nus4ka jÛ ha2gula%"% %+.+m%Åë
f+llÈpÈsÈ%.  Sz+.+%2È2k m42-+2 k+-;+s sz¸lÅë s+gŒØ%sÈgÈ% 4s

BOHÓCOK

B=hÛc=k %e(ege jÅë.
Álarcot húz arcára
Pi(=% =((˙, 9agy f?lÅ±
A bohóc király dalol már!
Figyelem! Figyelem!
nagy a sokadalom
Oda kiállt-Hé! emberek!
Figyelem!
Itt a farsang - Halihó!
Bohócoknak jaj de jó.
Hali HÓ!

(Koch Ádámné)
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A LOPOPÉDUSNÁL

Meglátogattam a lopopédus nénit.
Óvatosan benéztem, mégis mi van itt.
A néni mondta, hogy nem kell így bujkálni,
aztán sorolta, hogy mit fogunk csinálni.
 
Azt mondta nekem, hogy tornázni is fogunk,
én pedig megörültem, hogy majd focizunk.
Aztán lopopédiás focit játszottunk,
kapuba vattát meg mindenfélét fújtunk.
 
És reptettünk is, tollpihéket, lepkéket,
meg olyan nagy és színes forgó izéket.
Képzeld tudok fújni hideget, meleget,
meg szívószállal szívni papírszeletet.

Aztán tényleg tornáztunk, de nem szökdeltünk,
hanem ide-oda mozgattuk a nyelvünk.
Nem is tudtam, hogy nekem ilyen nagy a szám,
vagyis de, mert mindig mondja az anyukám.
 
A nyelvemmel össze-vissza kóvályogtam,
a padlást kerestem én, de nem találtam,
Vagyis láttam, de nyelvemmel fel nem értem,
=lya9 me%%4e 7a9, mi9" a felhÅëk a4 Ège9.
 
Még nem is mondtam, hogy mennyire örülök,
hogy itt össze lehet köpködni a tükröt.
Szerintem a lopopédus is örülhet,
mert ha nagyot prüszkölök, nagyon dicsérget.
 

ISKOLA

megköszönni, akik a farsangi díszek elkészítésében,
díszítésben segítettek: Bíróné Nyíri Nikolett, Hornacsek
Nóri, Reggelné Török Krisztina, Mészáros Annamária,
Székely Ágnes, Kisprumik Anikó, Fehér Zoltánné;
Köszönjük Dobos Józsefnek, hogy a büfé árusításhoz
szükséges termékeket kiszállította.
Ezúton szeretnék külön köszönetet mondani Dobos
Istvánnak és feleségének Dobosné Lantos Erzsébetnek,
Jenei Zsoltnak és Hanyec Timinek, akik egész este
l+lk+s+2, b+cs¸l+%+s+2 ·.ul%·k a b+lÈpÅë- Ès  t ombola-
jegyeket, büfé termékeket.
Köszönet mindazoknak, akik támogató jegyet vásároltak,
tombola tárgyakat ajánlottak fel: Bozóki Jánosnak,
Füle Családi Pincészetnek, Nyársapát Körzeti
Megbízottjának,  Anikó fodrászatnak, Kriszti kozme-
tikának, Nyársapát Nyugdíjas Klub tagjainak, a
K4smÈh+csk+ k4fÅëz-È2+k, a c+glÈ-4 Ou%l+%2+k, az ”;"-a
-"lg"zÛ42ak Ès m42-+2 s+gŒØ%Åë sz·2-Èk@ +mb+.2+k, ak4k
hozzájárultak ahhoz, hogy egy jó hangulatú, vidám,
fergeteges buli létrejöjjön.
A b+f"l$% ̂ssz+g+% az Û;"-a sz¸lÅë4 sz+.;+z+%+ az Û;"-·s
gyermekek kirándulásaira fordítja.

Tolnai Judit

Aztán még szoktunk itt olyat is játszani,
hogy a hangokat kell megkülönböztetni.
Nekem most a kígyó és a vonat hangját,
sokszor összetévesztettem, a nemjóját!
 
De azért csak megdicsért, hogy ügyes voltam,
és képzeld zizit és matricát is kaptam.
Tudtam, hogy furcsa hely a lopopédia,
kíváncsi vagyok, mit szól majd ehhez anya.
 
Szerintem én ide holnap is benézek,
aztán talán mire itt örökre végzek,
ki tudom mondani a nevét, ahova járok,
meg a néniét, akit lopopédusnak hívok.

Fehér-Deák Barbara

(A logopédia európai napjára)

FARSANGI  MULATSÁG

S4·m=m(a a4 i)ei ka(9e7·l elÅëkÈ%4?le"ei È% maga a ka(9e7·l
i% 9agy i4gal=mmal "el", mi7el e4 7=l" a4 el%Åë ?99ep%Ègem,
amelyen nem csak vendégként vettem részt.
A hagyományokhoz híven az idei évben is nagyon színvonalas
mÅ±%=(" l·"ha""ak a %4?lÅëk, ke)7e% 7e9)Ègei9k È% a gye(ekek.
Nagy i4gal=mmal "el"ek a ka(9e7·l elÅë""i he"ek. A4 ̂%%4e%
osztály serényen készítette a jelmezeket, egymás elöl eltit-
kolva, hogy a meglepetés erejével hasson a várva várt napon.
A hetek gyorsan elrepültek a próbákkal, díszkészítéssel,
jelmezkészítéssel és elérkezett a nagy nap február 21-én. A
)ÈlelÅë""i Û(·kba9 a4 =%4"·ly=k a %aj·" alk="·%aikkal )Ì%4Ì"e""Èk
fel a tornatermet, ami megalapozta minden vendég karneváli
hangulatát. A mulatságot Tóth Tibor igazgató úr nyitotta meg,
maj) bemu"a""a a 4%Å±(i "agjai". A 4%Å±(ibe9 helye" f=glal" C%eh
Józsefné, Ági néni, Pataki Istvánné, Terike néni és Tóth Tibor
i9"È4mÈ9y 7e4e"Åë. Tib=( b·c%i" a Te"4 AlapmÅ±7È%4e"i I%k=la
diákjainak színvonalas nyitótánca követte. A nyitótánc után
a legkisebb korosztály következett. Édes kis finomságnak,
T˙(Û Ru)i9ak ̂l"ˆ4"ek a4 el%Åë%ˆk. T·9cukkal, fel%4aba)ul"-
ságukkal elkápráztatták a közönséget. A második osztályosok
a reneszánsz korba repítettek el minket néhány percre.
Mátyás király és udvarhölgyei egy apró kis szeletet mutattak
be ebbÅël a k=(bÛl. U"·9uk a ha(ma)ik=%=k %4afa(i ha9gula"="
varázsoltak a terembe. A dzsungelharcosok még az
=%4"·lyfÅë9ˆk?ke" i% el(ab=l"·k. A 9egye)ik =%4"·ly=%=k 7·%·(i
forgatagot mutattak be, majd egy kis tánccal szórakoztattak
bennünket. Az ötödikesek Madagaszkár pingvinjeinek öltöztek.
Láthattuk Julien királyt, pingvineket, pingvintáncot és a végén
még a pingvin mama is megjelent mindenki örömére. A
hatodikosok voltak a legnagyobb számok. A hetedik
=%4"·ly=%=k a4 embe( fejlÅë)È%È" mu"a""·k be =%4"·lyfÅë9ˆk?k,
Dancsó Rozália vezetésével. Az osztályok sorát pedig a
9y=lca)ik=%=k 4·("·k. Åêk kÈ" p(=)ukciÛ" mu"a""ak be.
B=%4=(k·9y"·9c=" È% HupikÈk "ˆ(pikÈke" a)"ak elÅë,
Hókuszpók(Karcsi bácsi) vezetésével. Az osztályok után
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pedig az egyéni jelmezeket csodálhattuk meg. Jó volt látni,
h=gy %=ka9 kÈ%4Ì"e""ek %aj·" ke4Å±leg, ̂"le"e% jelme4eke"
csemetéiknek. Az egyéni álruhások után következett a finálé,
melybe9 a %4?lÅëk È% a pe)agÛgu%=k kˆ4ˆ% "·9c=% %4·m·"
nézhették a kedves vendégek. Úgy gondolom, hogy a jó kedv,
nevetés ennél a számnál sem maradt el.
MÌg a 4%Å±(i 7i%%4a7=9ul", h=gy kiÈ("Èkelje a jelme4eke", a))ig
H=llÛ I%"7·9 %4Û(ak=4"a""a a "·9c=l9i 7·gyÛka". A 4%Å±(i 9ehÈ4
hely4e"be9 7=l", hi%4e9 j=bb9·l j=bb jelme4ek, elÅëa)·%=k
születtek, így minden osztály kapott egy-egy íncsiklandozó
tortát, amit külön köszönünk Dancsó Rozáliának, isteni fi-
nomak voltak. Köszönjük a segítséget a Nyugdíjas-klub
"agjai9ak, akik meg%?"ˆ""Èk a "ˆbb %4·4 Ì4le"e% f·9k=", i)Åë" È%
energiát nem sajnálva. A finom tortákon kívül a záró produkció
betanítását is köszönjük Dancsó Rozáliának. Külön köszön-
jük Holló Istvánnak és segítségének a hangosítást és a tini
disco létrejöttét. Köszönjük az SZMK munkáját, hogy
segédkeztek a szendvicsek elkészítésében és a büfében való
aktív részvételért. És nem utolsósorban hatalmas köszönet
j·( a Di·kˆ9k=(m·9y4a" 7e4e"ÅëjÈ9ek, aki i)Åë" È% e9e(gi·"
nem sajnálva megszervezte ezt a karnevált. Örömünkre
szolgált, hogy ennyien részt vettek, velünk búcsúztatták a
telet. Reméljük, hogy folytatják ezt a szép hagyományt.

Kiss Andrea

MEGHÍVÓ

2014. március 21-én (pénteken)
16 órai kezdettel a

NYÁRSAPÁTI ISKOLA TORNATERMÉBEN
Molnár Máté vezetésével
TÁNCHÁZAT szervezün k.

Mi9)e9 "·9c=l9i %4e(e"Åë )i·k=", ki%ebb-9agy=bb "e%"7È(ei",
szüleit, barátokat, volt diákjainkat, a nyársapáti lakosokat

nagy szeretettel várunk.
…"el", ?)Ì"Åë", %?"emÈ9y" b·(ki h=4ha".

Ez a program már az iskolánk 45 éves
ünnepségsorozatának része.

Tisztelettel: Tóth Tibor

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 S4aba)i)Åë Sp=("egye%?le":
19182573-1-13
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

  S ZÜLETETT

Fekete József és Kapás Tünde
Ny·(%ap·", C%emÅë ). 23. %4·m ala""i
lakosok JÁZMIN  9e7Å± gye(meke

2014. február 5-én.

Köszöntjük az újszülöttet!

HIRDETÉSEK

ELAD” 1 )b 9agy "elje%Ì"mÈ9yÅ± m="=(=%
kapa, 2 db szivattyú, 1 db japán
pe(me"e4ÅëgÈp 50 mÈ"e(e% "ˆmlÅë7el,
valamint Nyársapát, Tizenharmadik
)Å±lÅëbe9 k=mf=(" 9Èlk?li Èp?le"
Érd.: 06/30 3679627
Belterületen 550 m2 terület komfortos
épülettel ELADÓ. Érd. 06/30 3679627
Ny·(%ap·"=9, a4 =(7=%i (e9)elÅë melle""
felújított családi ház eladó. I.ár: 7.2 M Ft
Ny·(%ap·"=9 a Kˆ4Èp%Åë )Å±lÅëbe9 (e9-
dezett tanya, több melléképülettel, 2 ha
földdel eladó. I.ár: 4,9 M Ft, Valamint
szobabútorok eladók!
Érd.: 06/70 500-5049

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA
- f(i%% "Åëkeh˙%=k, - házi hurka - kolbász,
- házi disznósajt, májas, - szalonna félék,
- sült házi zsír, - "epe("Åë, %4·(a4 k=lb·%4=k,
-savanyú káposzta, - savanyúságok.

BÅëv#tett v·(a*ztÈ--a(, /i1de1 hÈte1 /·*-/·* a-ci6.
 Ko(b·*zh˙* /egre1de(hetÅë. S6zott bÈ( -a?hat6.

  Nyitva tart·*: hÈtfÅë1: z·rva
-eddtÅë(-?È1te-ig: 6,30-12 óráig, 14-17 óráig
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig

várom vásárlóimat!

EBOLTÁS

Az ebek 7e%4e""%Èg elle9i kˆ"ele4Åë =l"·%·(a NY¡RSAP¡T kˆ4%Ègbe9
ˆ**zevezetÈ*e* for/·ba1 az a(·bbi idÅë?o1to-ba1 -erE( *or:
2014. március 17. hÈtfÅë 8-10 óráig Szarka-major
2014. március 17. hÈtfÅë 13-15 óráig Szarka-major
2014. március 18. kedd 8-10 óráig Hege)Å±% "a9ya (C*e/Åë d. 13.)
2014. március 19. szerda 8-10 óráig Farkas tanya (÷**ze-ˆtÅë d. 7.)
2014. március 20. csütörtök 8-10 óráig Török Pál tanya (Ugyeri út 17.)
PÓTOLTÁS
2014. március 23. vasárnap 8-10 óráig Szarka-major
2014. április 13. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major
A4 =l"·% )Ìja ebe9kÈ9" 3.500.- F" + fÈ(eg"ele9Ì"Åë.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek magukkal hozni
az eb e(ÅëzÅë o(t·*a-or -a?ott, *or*z·//a( e((·tott tˆbb(a?o* oltási
könyvet is. Családjuk, embertársaik és állataik védelmében tegyenek
eleget oltási kötelezettségüknek!
Csak csippel ellátott kutyák olthatók be!



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
MELELÅêS KIAS” : Kis Miklós polgármester
MÅêSZERKESZTÅê:
SZERKESZTÅêBIZXTTS¡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)·9yba9 megjele9Åë INGYENES "·jÈk=4"a"Û kia)7·9y!

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

SPORT

 B IRKÓZÁS

Február 8-án szombaton Kaposváron, a városi
%p=("c%a(9=kba9 ke(?l" meg(e9)e4È%(e a4 È7 el%Åë
junior rangsorversenye. A kötöttfogásúak viadalán
c%eh, uk(·9 È% %4l=7·k 7e(%e9y4Åëk i% (È%4" 7e""ek a
"elje% magya( me4Åë9y melle"". A 79 bi(kÛ4Û" %4·ml·lÛ
válogatóversenyen nyolc súlycsoportban mérhették
ˆ%%4e "u)·%uka" a 7e(%e9y4Åëk. A Ny·(%ap·"i
S4aba)i)Åë SE 7e(%e9y4Åëje H=(7·"h C%aba a4 50kg-
ba9 lÈpe"" %4Åë9yeg(e ah=l 7Èg?l a 3. helye9 7Èg4e"". 
Ugyanezen a napon rendezték a kötöttfogású Területi
Baj9=k%·g=" Me4Åëfal7·9 a Du9afe(( (e9)e4È%Èbe9.
A 130 i9)ulÛ kˆ4ˆ"" 8 9y·(%ap·"i 7e(%e9y4Åë i%
%4Åë9yeg(e lÈpe"", È% ha"a9 fel i% ·llha""ak a )=b=gÛ(a
a verseny végén. 
Eredmények:
diák II . 29 kg  3.  Rehor Levente

38 kg  2.  Molnár Pál
Diák I. 35 kg  1.  Kecskeméti Dávid

38 kg  3.  Seres Attila
54 kg  3.  Rehor Ferenc

SerdE(Åë 42 kg  1.  Kecskeméti Krisztián

Pap Ferenc

45 ÉVES AZ  ISKOLÁNK  ñ ÁPRILIS  4-5.!
Család és iskola nélkül szinte elképzelhetetlen az élet. A rossz iskolát
és családot el kell viselni, a jót tisztelni, szeretni kell. Most még
utoljára szándékozok szólni volt diákjainkhoz (minden nyársapáti
i%k=l·%h=4), "e(mÈ%4e"e%e9 a 45 È77el e4elÅë"" 7Èg4e""ekhe4 i%.
A mondandóm: másfél napra minden diákot visszavárunk. Az isko-
lába mindenki szeret járni, de ott lenni már nem annyira. Legyen ez
a ki7È"el! JÛ 7i%%4aemlÈke49i, ̇j(a egy?"" %p=("=l9i, lÅë9i, be%4Èlge"9i,
"·9c=l9i, %4Û(ak=49i. F=9"=% a (Ègi hagy=m·9y=k(a ÈpÌ"e9i, a4 elÅë-
)ˆk"Åël hi"e", "·m=ga"·%", bi4"a"·%" kap9i. Gyak(a9 "al·lk=4=m 7=l"
diákjaimmal, és néha elszomorodom, hogy nem arról szólnak: „De jó
lesz újra találkozni!”, hanem arról, hogy miért nem jönnének szí-
vesen, milyen problémáik vannak. Sajnos az élet sok mindent össze
tud zavarni, az emberi kapcsolatok elsilányodhatnak, rengetegen a
pénzre hajtanak, vagy a túlélésre. 60 éves tapasztalatommal jelezni
%4e(e"9Èm, e""Åël %e9ki 9e 7·(j=9 "˙l %=k b=l)=g%·g=". De egy e%"È(e,
egy órára, egy pillanatra talán örülhetünk a találkozásnak, a
viszontlátásnak. Hogy élünk, vagyunk, és emlékeinkben
megmaradtunk, amik voltunk együtt valamikor. Nekünk, jelenlegi
iskolánknak nagyon sokat jelent a ránk figyelés, a bíztatás, az
È()eklÅë)Åë "·m=ga"·%, hi%4e9 m·( %aj·" 9e7?9k %em 9agy=9 7a9.
A 7ac%=(a elÅë""i mÅ±%=(" a4 i%k=la jele9legi È% 7=l" )i·kjai È% ba(·"=k
adják. Szeretnénk meghívni minden tanítót, tanárt, iskolai dolgozót,
aki csak egy picit is tett értünk valamit. A 2-3 éve elballagott diákok
is szervezhetnek osztálytalálkozót, hiszen sokan már a buszon sem
üdvözlik egymást.
Ha kevesebb az igény az általam felvázolt nosztalgiázásra, akkor
március 20. után mindenkinek ajánljuk bálunkat. A meghívóra
Karinthy Frigyes híres mondását írtam: „Nem értünk rá tanulni, mert
folyamatosan tanítottak.” Most egészen másról lenne szó, mert Ti
vendégek taníthatnátok bennünket életetek eseményeivel,
eredményeivel. Az lenne a legjobb, ha elfelednénk napi gondja-
i9ka", È% legal·bb e((e a kic%i i)Åë(e ki4·(9·9k a sk?l7il·g="". Ne a4"
keressétek, hogy hogyan nem lehet eljönni, hanem azt, hogy milyen
jó lesz, ha eljöttök! Minden kollégám és én is nagy tisztelettel és
szeretettel várunk vissza benneteket régi iskolátokba!
BelÈpÅëjegyek 1500 F"-È(" kapha"Ûak: a4 i%k=la "i"k·(%·g·9, a C==p
boltban és Szabó Marikánál.
BÅë7ebb i9f=(m·ciÛ:
Tel.: 06-53/389-004
e-mail: titkarsag@erdei-nyapat.sulinet.hu
Cím: 2712 Nyársapát, József Attila út 6.
Facebook: Nyársapáti Iskola oldalán

Tóth Tibor igazgató

CEGLÉDBERCELEN  JÁRTUNK

Tánccsoportunk ebben az évben is meghívást kapott Ceg-
lédbercelre, a helybeli Német Nemzetiségi Egyesület által
rendezett hagyományos FARSANGI SVÁB BÁLRA.
Örömmel mentünk, hisz tavaly is nagyon jól éreztük magunkat.
Akk=( a4 ‹lÅëk·9-k·99al, m=%" pe)ig a Zumb·7al %4Û(ak=4"a""uk
a közönséget, mondhatom nagy sikerrel. Az egyesület táncosai
nemzetiségi táncukkal kápráztattak el bennünket, melyhez a
zenét a Freude Kapelle zenekar szolgáltatta. Természetesen itt
sem hiányzott a mindent játszó mulatós zene sem, melyre
ige9c%ak ̇j(a elÅëkap"uk a "·9c=% l·bai9ka". Kˆ%4ˆ9j?k a

meghívást, köszönjük a vendéglátást, és ha hívnak
jˆ7Åë(e ̇j(a %4Ì7e%e9 megy?9k.

Miczi Flóriánné

8. oldal


