
VÁLASZTÁSI  TÁJÉKOZTATÓ

Áder János köztársasági elnök az Európai Parlament tagjainak
 ·la$%&·$·& 2014. m·ju$ 25. 1apj·3a &Å±%&e ki, ah:l egy li$&·3a
lehet szavazni. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A magya3:3$%·gi lakcÌmmel 3e1@elke%Åë  ·la$%&Ûp:lg·3:k
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A
 ·la$%&Ûp:lg·3:k a 1È jegy%Èkbe &ˆ3&È1& fel È&elGk3Åël meg-
kap&·k a% È3&e$Ì&Åë&.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára ñ ha
Magyarországon lakóhellyel rendelkezik ñ május 9-ig kérheti
a 1È jegy%Èkbe  È&el& a helyi  ·la$%&·$i i3:@a  e%e&ÅëjÈ&Åël.
Aki a $%a a%·$ 1apj·1 a lakÛhelyÈ&Åël &· :l &a3&Û%k:@ik, a%
általa megjelölt településen átjelentkezéssel szavazhat.
Átjelentkezésre, az átjelentkezés módosítására vagy
visszavonására irányuló kérelemnek 2014. május 23-án 16
óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, a-
hol a választópolgár a névjegyzéken szerepel. A kérelmet a
valasztas.hu honlapon keresztül elektronikusan, vagy
személyesen, illetve levélben formanyomtatvány haszná-
latával 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. május 17-
én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
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
meghatalmazott útján formanyomtatványon annál a helyi
választási irodánál, amelynek szavazóköri névjegyzékében
$%e3epel. A kÈ3elem1ek legkÈ$Åëbb 2014. m·ju$ 23-·1 16
Û3·ig kell a HVI-he% megÈ3ke%1ie. E%& kˆ e&Åëe1 a  ·la$%&·$
napján 15 óráig a kérelmet ahhoz a szavazatszámláló
bizottsághoz kell eljuttatni, amelynek névjegyzékén a
választópolgár szerepel.

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

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a nyársapáti

Apor Vilmos Katolikus Templomban
tartandó

ÜNNEPI SZENTMISÉRE,
melyet

FÅêTISZTELENDÅê DR. BEER MIKLÓS
MEGYÉS PÜSPÖK ÚR CELEBRÁL

TEMPLOMSZENTELÉSÜNK
10 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

MÁJUS 24-én 10 órakor.
A szentmise után szeretetvendégségre kerül

sor a templomkertben.

M EGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata

&i$%&ele&&el hÌ  È$  ·3 mi1@e1 È3@eklÅë@Åë&
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSÉRE,

2014. június 4-én 16 órára
a T3ia1:1i - emlÈkmÅ±hˆ%.
Ünnepi beszédet mond:

D3. Bic$kei K3i$%&i1a jegy%Åëa$$%:1y

MAGAZINM&S(R  A 60 ÉVES

NYÁRSAPÁTRÓL

A S%a3ka-k˙3ia È$ &ˆbb 1y·3$ap·&i kGl$Åë hely$%Ì1 a@:&& mÈl&Û
keretet annak a Cegléd Televízió munkatársai által készített,
Ny·3$ap·& Èle&È3Åël, a% i&&e1i embe3ek3Åël $%ÛlÛ &  mÅ±$:31ak,
illetve kb. 30 perces hang- és képanyagnak, amely megte-
ki1&he&Åë, mi1@e1 È3@eklÅë@Åë $%·m·3a h:%%·fÈ3he&Åë a CeglÈ@
TV h:1lapj·1 a Maga%i1mÅ±$:3:k T·jba3·& ·p3ili$ 25-ei
mÅ±$:3·ba1.
Szeretettel ajánlom Nyársapát minden lakójának.

Kis Miklós polgármester
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„N APOS TANYÁK  N YÁRSAPÁTON ”
2014. április 18-án ismét örömteli esemény színhelye volt
Nyársapát egyik tanyája, ugyanis úgy, mint egy évvel
korábban, a Tanyafejlesztési program „Napos tanyák Nyár-
sap·&:1" cÌmÅ± p3:jek& %·3Û 3e1@e% È1yÈ3e, ·&a@·$i G11ep-
$ÈgÈ3e ke3Gl& $:3 B˙% L·$%lÛ Ny·3$ap·& @Å±lÅë 20/a $%·m ala&&i
tanyáján. A Vidékfejlesztési Minisztérium 90 %-os
támogatásával, valamint Nyársapát Község Önkormány-
zatának hozzájárulásával valósult meg 4 villany nélküli tanya
energia ellátása napelemes rendszer telepítésével. A kivite-
le%Åë a% Op&imum S:la3 Kf&.  :l&. Fˆl@i L·$%lÛ :3$%·ggyÅ±lÈ$i
kÈp i$elÅë, @3. Vi$ki JÛ%$ef, a Vi@Èkfejle$%&È$i Mi1i$%&È3ium
S&3a&Ègiai FÅë:$%&·ly e%e&Åëje È$ Ki$ MiklÛ$ p:lg·3me$&e3 ̇3
ünnepélyes keretek között adta át a létesítményt az érintett
tanyák tulajdonosainak. Csodálatos érzés volt látni, ahogy
egy számunkra teljesen megszokott kézmozdulatot köve-
&Åëe1  il·gÌ& a% u@ a3i l·mpa, È$ mÅ±kˆ@ik a TV. E%& kˆ e&Åëe1
házigazdáink, illetve az önkormányzat vendégül látta az
G11ep$Èg mi1@e1 3È$%& e ÅëjÈ& a Va3ga Da1i È$ c$apa&a ·l&al
fÅë%ˆ&& fim:m pˆ3kˆl&&el.
Már 9 tanya, illetve 9 család élete változott meg azzal, hogy
van villany a lakóházukban. Gratulálunk, és sok sikert kívá-
nunk mindannyiuknak.

Nagyné Kovács Éva

FELHÍVÁS

Ny·3$ap·& Kˆ%$Èg ÷1k:3m·1y%a&a i3:@almi È$ kÈp%Åë-mÅ± È$%e&i
pályázatot hirdet „60 év emlékei” címmel. Pályázni bármilyen
érdekes esemény, emlék, történés leírásával /prózában vagy
versben/, fotójával, rajzával lehet, 2014. szeptember 1-ig. A
p·ly·%a&:ka& a kˆ1y &·3ba1 lehe& lea@1i. A legj:bb p·lyamÅ± eke&
díjazzuk, eredményhirdetés
a Szüreti mulatságon lesz.
Várjuk írásaikat, fotóikat, rajzaikat!

Kérjük azokat a magánszemélyeket, akiknek birtokában
olyan településünk történetével kapcsolatos tárgyuk, fotójuk
 agy egyÈb @:kume1&umuk  a1, amely kˆ%È3@eklÅë@È$3e
tarthat számot, azt osszák meg velünk, mivel a település 60
È e$ È f:3@ulÛj·3a ki·llÌ&·$i a1yag:& gyÅ±j&G1k. A lea@:&&
anyagokat szükség szerint másoljuk, a tárgyakat a kiállítás
u&·1  i$$%a$%:lg·l&a&juk. A ki·llÌ&·$ &e3 e%e&& i@Åëp:1&ja 2014
szeptembere, de az anyagokat már folyamatosan várjuk a
könyvtárba. Segítségüket köszönjük!

NYÁRSAPÁTI  KITÜNTETETTEK

 A Gˆ@ˆllÅë Kˆ31yÈki Regi:1·li$ Tu3i$%&ikai Egye$Gle& È e$
kˆ%gyÅ±lÈ$È1 ·p3ili$ 25-È1 a Gˆ@ˆllÅëi RÈgiÛ Tu3i%mu$·È3&
2014 Díj kitüntetésben részesült Kis Miklós  polgármester
úr és Nagyné Kovács Éva  a mÅ± elÅë@È$i h·% mu1ka&·3$a,a
VIII. Egyházi-és Világi Borok Versenye, valamint a Kenyér-
, a B:3- È$ a Kul&˙3a ‹11epe cÌmÅ± 3e1@e% È1yek $%Ì1 :1ala$
megszervezése, marketing tevékenysége és a kulturális
turisztikai program lebonyolítása során végzett tevékeny-
ségükért. Gratulálunk!

Vígné Kerekes Magdolna

MAJÁLIS  N YÁRSAPÁTON

M·ju$ 1-jÈ1 1agy:1 $%Èp i@Åëbe1, c$al·@ia$ ha1gula&ba1
ke%@Åë@ˆ&& a kˆ%$Ègi maj·li$. DÈlelÅë&& a fÅë%Åë c$apa&:k
serénykedtek a Szarka-kúria parkjában. A Népdalkör tagjai
sütötték a lekváros buktát, a finom pogácsát. A kisszámú, de
a11·l lelke$ebb 6 c$apa& $G&ˆ&&, fÅë%ˆ&&, egÈ$% @ÈlelÅë&&, h:gy
munkatársaikat, barátaikat finom ebéddel láthassák vendégül.
Köszönjük az önkormányzat, az óvoda, a nyugdíjasok, a
1Èp@alkˆ3, a hÅ±&Åëh·% È$ T. Nagy Ba1@iÈk c$apa&·1ak, h:gy
3È$%e$ei  :l&ak a dm·ju$i fÅë%Åëc$kÈ1ek".
A Majális programja délben indult. A gyerekeket csúszdás
lÈg ·3, kÈ%mÅ± e$ f:glalk:%·$, a3cfe$&È$ È$ lufi haj&:ga&·$
várta. Minden programunkat ingyenesen vehették igénybe.
Színpadunkon fél 3-kor indult az élet a ceglédi Kürtös Tánc-
egyG&&e$ 1Èp&·1c mÅ±$:3· al. A M:l1·3 M·&È È$ RÈfi RÈka
vezette csapattól kalotaszegi, moldvai és szilágysági táncokat
láthattunk. Az igen temperamentumos, fergeteges tánc-
elÅëa@·$uka& 1Èp@al:kkal i$ kÌ$È3&Èk. ElkÈpe$%&Åë elÅëa@·$&
láthatott, hallhatott a majális közönsége.
15 Û3·&Ûl a Ny·3$ap·&i NÈp@alkˆ3 È$  e1@Ègei, a NagykÅë3ˆ$i
Kiss István Népdalkör és Bugyi Népdalköre szórakoztatta a
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jele1lÈ Åëke&. Ha&alma$ ÈlmÈ1y  :l& a 3 1Èp@alkˆ3 egyG&&e$
fellépése, amikor 60 hang szólt a színpadról.
A fel1Åë&&ek u&·1 a% Û :@·$:k, maj@ a% ·l&al·1:$ i$k:la @i·kjai
következtek. Jó volt látni, ahogyan a legkisebbek megmutat-
ták fantasztikus tánctudásukat. A két óvodai csoport között
a 6. osztályos lányok tánccsapata szórakoztatott bennünket.
E%& kˆ e&Åëe1 a Te&% AlapmÅ± È$%e&i I$k:la 1y·3$ap·&i, ceg-
lÈ@i È$ &·piÛ$%elei 1ˆ e1@Èkei1ek $%i1&e p3:fi elÅëa@·$·&
l·&ha&&uk. 6 Û3a elÅë&& lÈpe&& $%Ì1pa@3a S&3ab·1 A11a, Nu$ika,
aki mint mindig, most is nagy sikert aratott dalaival.
Saj1:$ fÈl 7 kˆ3Gl el3:ml:&& a% i@Åë, Ìgy 1agy:1 $:ka1
hazamentek. Hála Istennek, a vihar elkerült bennünket, és
e$Åë $em e$e&&, @e ige1 hi@eg i@Åëbe1 lÈpe&& $%Ì1pa@3a a
Ha1gT¡R$ula&. 5 È  el e%elÅë&&, i&& 1·lu1k, a maj·li$:1  :l& a%
el$Åë $%aba@&È3i fellÈpÈ$Gk, ah:l ha&alma$ $ike33el $%e3epel&ek
a fiatal énekesek. Jubileumuk tiszteletére vendéget is hoztak
Nagy $l·ge3ek - ki$ elÅëa@Ûk cÌmÅ± mÅ±$:3ukba, Ìgy  e1@ÈgG1k
volt Szeleczki Dávid ñ a Megasztárból országos ismertséget
$%e3%e&& &ehe&$Ège$ È1eke$ -, aki 5 È  el e%elÅë&& a
HangTÁRsulat tagjaként lépett fel nálunk. Köszönjük, hogy
most is velünk voltak!
A Majális programját disco zárta DJ. Bero és Holló István
kˆ%3emÅ±kˆ@È$È el.
Kˆ$%ˆ1jGk mi1@e1ki mu1k·j·&, a $egÌ&Åëk, a fellÈpÅë elÅëa@Ûk,
felkÈ$%Ì&Åëik, È$  alame11yi kˆ%3emÅ±kˆ@Åë 3È$% È&elÈ&, mellyel
hozzájárultak a majális sikeréhez!

Nagyné Kovács Éva
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HÚSVÉTI ÜNNEP AZ OVIBAN

A% Û :@ai G11epek jele1&Åë$ 3È$%È& ha&·3:%%a meg a% egyh·%i
ünnepkör ñ így tavasszal a Húsvét. Mára már nem rendhagyó
mÛ@:1 &ema&ikai hÈ& elÅë%i meg Û :@·1kba1 a% G11epeke&
arra gondolván, hogy a kicsi gyermek sokkal befogadóbb, ha
meg:$%lik, &ˆbb 1ap3a i$ ju& a% ÈlmÈ1ybÅël. A% &ˆ3& G11epi hÈ&
el$Åë 1apj·1 a S%GlÅëi S%e3 e%e& lep&e meg a% : i$:ka& egy
óriási légvárparkkal. Az ugrálás, csúszás ñ mászás közben
pedig Holló István vidám muzsikával szolgált a gyerekeknek.

 !"#$

 A második napon a dajka nénik besötétítették a tornatermet
és igazi mozivá változott a tér. Mindhárom csoport
k:3:$%&·ly·1ak megfelelÅë filme& 1È%he&e&& a ki e&Ì&Åë1.
A harmadik napon a locsolkodásé és a locsolkodókat váró
$%e1@ ic$ekÈ  :l& a fÅë$%e3ep. A ki$l·1y:k a hagy:m·1y:k-
1ak megfelelÅëe1 $%Ì1e$ $%e1@ ic$eke& kÈ$%Ì&e&&ek a% Û Û
nénik és a dajka nénik segítségével.  Azután a locsolkodó
fi˙kkal egyG&& jÛÌ%Å±e1 meg i$ e&&Èk. A%1ap  :l& mÈg
kÈ%mÅ± e$ke@È$, &:j·$ke3e$È$ a% u@ a3:1,  i@·m$·g È$ i@È1
- $%e3e1c$È1k3e - a mula&$·g3a alkalma$ jÛ i@Åë.

E%˙&:1 kˆ$%ˆ1jGk a gye3mek 1e Èbe1 i$ a S%GlÅëi S%e3 e%e&
bÅë$Ège$ aj·1@Èkai&, a% Û :@a fe11&a3&Ûj·1ak 1agy :1al˙
segítségét, melyekkel nagyban hozzájárultak programjaink
színvonalas lebonyolításához.
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OVIOLIMPIA  J ¡SZKARAJENÅêN

A &a alyi  e3$e1y 1ye3&e$ c$apa&a - a j·$%ka3aje1Åëi Û :@a -
l·&&a  e1@ÈgGl i@È1 a% : i:limpia 3È$%& e Åëi&. Gyapja$ Tib:31È
- a $%e3 e%Åë Û :@a  e%e&Åëje - Û :@·1ka& i$ meghÌ &a egy ki$
sportra, így nem volt kérdés, hogy felkészítjük a gyermekeket
az április végi rendezvényre. Az sem okozott csalódást, hogy
a 40.000-es lélekszámú Cegléd legjobb ovis csapata is
nevezett. Nagycsoportosaink szépen szerepeltek, Újszilvás
È$ D·1$%e1&miklÛ$ elÅë&& a h:l& e3$e11yel 4. helye1 cÈlba È3&
C$emÅë È$ K:c$È3 c$apa&a mˆgˆ&& ha&:@ik helye1 %·3&uk a
 e3$e1y&. J·$%ka3aje1Åë m·$:@ik, mÌg a jˆ Åë3e 40. $%Gle-
&È$1apj·& G11eplÅë ceglÈ@i Kˆ%&·3$a$·g ̇&i Û :@a c$apa&a le&&
a% el$Åë.
A "#·%sap·)* csapa) f-lkÈszŒØ)Åë* 45l)ak: Du"a4ˆlg#*"È
Murvai Rozália és Molnár ñ Tóth Zsanett.  Ezúton is kö-
szönöm Rozikának és Zsanettnak, hogy napi munkájuk
mellett elvállalták a gyerekek edzését!

Dr. Petrik Gábor Andrásné

ANYÁK  NAPJÁRA  K…SZ‹LÅê23…N

Anyukám, anyukám találd ki,
Hogy az én nagy kincsem ugyan ki?
Ki más is lehetne, ha nem Te,
Ültess hát gyorsan az öledbe!

A rövid kis versikét a kiscsoportosok mondták el anyák napi
ünnepükön az oviban. Majd körjátékoztak, mondókáztak,
 ÈgGl ·&a@&·k ap3Û aj·1@Èkuka& - el$Åë 3aj%:c$k·juka&

édesanyjukról. Ha addig nem, akkorra már mindenki a
szemét törölgette a megható pillanatoktól. Balog Jánosné
Irénke, Csehi Istvánné Erzsike, Dobosné Lantos Erzsike és
Gödény Beatrix segítette a kicsiket a köralakításban, tánc-
ban, versmondásban.
A kˆ%Èp$Åë c$:p:3& 1em  :l& kˆ11yÅ± hely%e&be1, me3& a $:k
hi·1y%Û f:ghÌja$$· &e&&e mÅ±$:3uka&. Du1a ̂lgyi1È R:%ika È$
Strabán Anna azonban igyekeztek a legjobbat kihozni a
kialakul& hely%e&bÅël, Ìgy a% a1yuk·k, 1agymam·k 1·luk i$
hallhatták a versikéket, dalokat. A végén pedig színes „tészta”
virágot kapott minden vendég.

A nagycsoportosok utoljára ünnepeltek a nagymamákkal,
anyukákkal ovinkban, így Benkó Hajnalka óvó néni igazán
$%Èp p3:g3am:& ·llÌ&:&& ̂$$%e 1ekik. A% i$k:l·ba kÈ$%GlÅë
gyerekek ajándéka mellé egy-egy vidám fotó is került a
H˙$ È&i lÈg ·3a& megˆ3ˆkÌ&Åë Gˆ@È1y Bea&3ih1ak kˆ$%ˆ1-
he&Åëe1. A% a1y·k 1api mÅ±$:3ba1 $egÌ&e&&e mÈg a gye3ekeke&
Hajnalka és Beatrix mellett Molnár ñ Tóth Zsanett.

Dr. Petrik Gábor Andrásné

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·3$ap·&i S%aba@i@Åë Sp:3&egye$Gle&:
19182573-1-13
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A MI  ISKOLÁNK

dNi1c$ $%ebb k:3a a% embe3i$Èg1ek, mi1& a% el$Åë ifj˙$·g È ei.
Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el
örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat,
hanem barátainkban leltük fel az egész világot.” (Kölcsey
Fe3e1c) V:l& egy :$%&·ly, mely1ek &a1ulÛi 1972-&Åël 1980-ig
jártak Nyársapáton általános iskolába. A ballagó osztály
névsora:  Balla Gyöngyi, Dobos József, Kapus Eszter, Kovács
Kálmán, Miczi Edina, Németh Ágnes, Pesti György, Pécsi
József, Pintér Borbála, Révész Anna, Sárik Ildikó, Varga
Erzsébet.
Egy kisgyerek életében életre szólóan nyomot hagynak
tanítói, tanárai cselekedetei. „A gyermeknevelés és tanítás
során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor
i$ $%e3e&ik Åë&, ha 1em &ˆkÈle&e$, È$ h:gy e%e1 kÈpe$ ja Ì&a1i.
E% :lya1 bi%al:m a fel1Åë&& 3È$%È3Åël, ami& mi1@e1 k:3˙ gye3ek
megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem
kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.” (Tari Annamária)
NekG1k a% el$Åë :$%&·ly aj&aj·& Tak·c$ Im3e &a1Ì&Û b·c$i &·3&a
ki, Åê &a1Ì&:&& meg Ì31i, :l a$1i, $%·m:l1i. R:$$%alk:@1i 1em
volt érdemes, mert könnyen a sarokban találtuk magunkat.
S%ig:3˙, @e ke@ e$, jÛ lelkÅ± embe3  :l&. M·$:@ik :$%&·lyba1
Takács Imréné Marika néni anyánk helyett anyánk volt,
$%e3e&&e, ha $%Èpek, &i$%&·k È$ jÛk  agyu1k. Åê m:1@&a, h:gy
$egÌ&e1i kell a% i@Åë$eke&, me3& egy$%e3 mi1@e1ki megˆ3eg-
szik, persze ezt akkor nem hittük el.  A Vöröskereszt szakkör
ke3e&È1 belGl j·3&u1k a% i@Åë$ 3·$%:3ul& embe3ekhe% be ·$·-
rolni, fát behordani, vizet vinni, havat söpreni, felolvasni vagy
csak beszélgetni. Ma ezt nevezik házi szociális gondozásnak.
H:1i$me3e&i $%akkˆ3& i$  e%e&e&&, lelke$e1 gyÅ±j&ˆ&&Gk a
régiségeket, nagyon izgalmasnak találtuk, hogy Nyársapát-
nak majdnem az összes padlását birtokba vehettük. Renge-
teg szép, régi tárgyra bukkantunk. Ezeket kiállították az
iskolai falumúzeumban. Jelenleg ezek a tárgyak a Szarka-
kúriában találhatók meg. Jó érzés, hogy nélkülünk nem lenne
ilyen szép és gazdag a néprajzi kiállítás.Emlékkönyvembe
írta: „Annyi öröm jut neked, amennyit hordasz te magadban.
S annyi keserv, mennyit más is, magad is okoz!” (Weöres)
Harmadik osztályba lépve nekünk volt a legnagyobb
szerencsénk, mert kaptunk egy fiatal, kedves, mindig
mosolygós tanító nénit Vermes Ágota személyében.
Sosem felejtjük el a rengeteg dalt és játékot, amit tanított
1ekG1k. A ki$@:b:$ È$ ̇&&ˆ3Åë Èle& a% c$ak  ele  :l& :lya1 jÛ
È$ m:%galma$. A C$·b3i-e3@Åë fe1y e$Èbe1 mic$:@a $%·m-
háborúkat vívtunk! Csata után a bogrács köré ültünk és
mi1@e1& mege&&G1k, ami& fÅë%&ek 1ekG1k a $%Glei1k.
Felejthetetlen élményt nyújtott, hogy minden nyáron vele
mehe&&G1k Bala&:1$%·3$%Û3a, a% ̇&&ˆ3Åë&·b:3ba. IFA p:1y ·$
teherautón utaztunk, a kényelmetlenség dacára végig dalol-
tuk az utat. Megtapasztalhattuk a tábori életet: reggeli torna,
ˆ1fele@& fG3@Åë%È$, ki mi& &u@, Èj$%akai Åë3$Èg, @i$c:, &·b:3&Å±% È$
sok más.  Engedett szórakozni, kikapcsolódni, de észrevét-
lenül megtanultunk magunkról gondoskodni, és beilleszkedni
a közösségi életbe. Köszönjük, hogy szeretettel bántál velünk!
Emlékkönyvembe írta: „Bár zord a harc, megéri a világ

Ha a% embe3 a% ma3a@, ami  :l&; Neme$, kG%@Åë, $%aba@ lelkÅ±
diák.” (Ady)
Kovács Gizella volt az iskolánk igazgatója. Gizi néni tanította
nekünk 5. osztálytól a magyar nyelv és irodalmat. Micsoda
órákat tartott nekünk! Pedagógiai módszere meghaladta a
korát. Finoman, szinte simogatva szerettette meg velünk a
szépirodalmat. Volt úgy, hogy az udvaron, a száraz falevél
kupac tetején ülve verseltünk, és olvastunk, máskor meg a
C$·b3i fe1y e$ e3@Åëbe1 hallga&&uk Gi%ike 1È1i Û3·j·&, kˆ%be1
Èl e%&Gk a% e3@Åë 1yugalm·&, &i$%&a illa&·&. E%ekbe1 a pilla-
natokban a legtöbbet, a legjobbat kaptuk. Felejthetetlenek a
közös felolvasások. Kedvencünk volt a Bambi, A kis herceg.
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a
szemnek láthatatlan.” - mondta a róka.
Mindig elmondhattuk véleményünket, észrevételeinket,
ötleteinket. Emlékezetes, hogy kérésünkre megengedte, hogy
a garázs padlásán örsi foglalkozásokat tartsunk. Az igazgató
néni érdeme, hogy eljutottunk Budapestre az Operába! Itthon
felkÈ$%Ì&e&& mi1ke& a% elÅëa@·$3a, h:gy megÈ3&$Gk, È$ mÈg
Èl e%1i i$ &u@juk a mÅ± e&. Mi1@ig i%gal:mmal  ·3&uk a 1ap:&,
felvettük a legszebb ruhánkat, és megtanultunk a helyhez
méltóan viselkedni. Az is igazgató néni érdeme -
egyG&&mÅ±kˆ@ e Laba1c% ¡3p·@@al, ¡3pi b·c$i al -, h:gy
szép, tágas, új iskolába járhattunk, ahol minden tárgyi és
személyi feltétel biztosított volt. Emlékkönyvembe ezt írta:
dC$ak a% &u@ Èl1i, ki mi1@Èg 1e e&, Ki1ek lelke Èle&&Åël  i@·m,
KibÅël kic$:3@ul mi1@e1 $%e3e&e&, …$ him1u$%& %e1g a% Èle&
haj1al·1.Ki mi1@e1 kˆ11ybÅël $%i ·3 ·1y& faka$%&, A% Èle&
˙&j·1 gyÅë%&e$e1 hala@, Mi1@e1 $%ikl·bÛl  i3·g:& faka$%&. C$ak
az tud élni, ki mindég mosolyog!”
D3.Gy·f3·$ S·1@:31È … ike 1È1i le&& a% :$%&·lyfÅë1ˆkG1k
5-8. osztályig.
Rˆg&ˆ1 m:1@&a, h:gy fel$Åë$ˆk le&&G1k, igyeke%%G1k i$ ̇gy
viselkedni. Nagy szigorúság lett, de ez nem vált kárunkra. A
legnehezebb tantárgyakat tanította, matematikát, fizikát.
Osztottunk, szoroztunk, küzdöttünk is eleget! Családláto-
gatások során megismerte a családok életét, ami akkor sem
 :l& kˆ11yÅ±, @e a kˆlc$ˆ1ˆ$ bi%al:m È$ &i$%&ele& &a1·3 È$ $%GlÅë
kˆ%& È3e%he&Åëe1 $egÌ&e&&e meg alÛ$Ì&a1i a kˆ%ˆ$ cÈl&, h:gy
nekünk jobb legyen.
O$%&·lyfÅë1ˆki Û3·k:1 mi1@e1& meg &u@&u1k be$%Èl1i, a%
osztálykirándulásokról is élményekkel teli jöttünk haza.
Nagy$%e3Å± :$%&·lykˆ%ˆ$$ÈgG1k  :l&, egym·$& $egÌ& e, $%e3e&-
ve éltük az életünket. A mai napig örömmel találkozunk
egymással. Hiszem, hogy ez így is marad.
„Tanuljuk meg, hogy a barátságunkat más iránt addig mutassuk
ki, amíg él, és nem halála után.”(Scott Fitzgerald)
Ballagáskor együtt sírtunk, és búcsúztunk az iskolától, de már
izgalommal vártuk az általunk kiválasztott középiskolát.
Évike néni érdeme, hogy idegen környezetbe kerülve megáll-
tuk a helyünket és szakmát szereztünk.
A% u&:l$Û h·3:m È$ fÈl hÛ1apig helye&&e$ :$%&·lyfÅë1ˆkG1k
Szluka Ferenc tanár úr lett, mert Évike néninek megszületett
kisfia, Zolika.
Fe3i b·c$i ke@ e$, i@Åë$, 1yug@Ìja$, &apa$%&al& ma&ema&ika-
fizika szakos tanárember volt, aki szárnyai alá vette az
:$%&·ly&. A 3ˆ i@ i@Åë elle1È3e jÛ kapc$:la& alakul& ki kˆ%ˆ&&G1k,
örültünk, hogy találkoztunk.
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Emlékkönyvi bejegyzése: „Minden ember lelkében dal van,
és saját lelkét hallja minden dalban. Akinek nagyon szép
lelkében az ének,az hallja a mások énekét is szépnek.”
(Babits)
Benkó Jánosné Margitka néni a kémiát tanította, de ennél
È!"eke%ebb ()l+ %,·mu0k!a, h)gy egy6++ mÅ±(el+6k a gyak)!-
lókertünket, ami a katolikus templom helyén volt. Télen a
h·,+a!+·% f)!+Èlyai+ +a0Ì+)++a, %6+ˆ++60k, fÅë,+60k, kˆ+ˆ++60k,
táska varrógéppel varrtunk. A mai napig hasznát vesszük
ezeknek a praktikáknak. Margitka néni alakított egy néptánc-
c%)p)!+)+, k6lˆ0bˆ,Åë e%emÈ0yeke0 fel i% lÈphe++60k. A
legemlÈke,e+e%ebb a, ()l+, amik)! c%Åë(·!i 0Èp(i%ele+be0
pompázhattunk.
Emlékkönyvembe írta: „Mi a legnagyobb boldogság e földön?
Vésd szívedbe igazán, Ha valaki sokáig mondhatja:
„ÉDESANYÁM”
Fodor Ferenc tanár úr technika órákat tartott a fiúknak.
Fúrtak, faragtak, mindig szép és hasznos tárgyakat alkottak.
P!eci,i+·%a egye"i ()l+. Fe!i b·c%i(al a, ÈlÈ0 mÅ±kˆ"ˆ++ a
lˆ(È%,-egye%6le+. Mi0ke+, gye!ekeke+ i% meg+a0Ì+)++ lÅë0i 0agy
türelemmel, szeretettel. Fegyelem, pontosság feltétel volt, aki
jól teljesített, azt versenyekre is elvitte.
Benkó János tanár bácsihoz napközibe jártunk. Jó dolgunk
volt vele, aki megtanulta a leckét, az sportolhatott, társas-
játékozhatott, vagy szakkörre mehetett. Nekünk, lányoknak
k6lˆ0 mege0ge"+e, h)gy a h·+%Û u"(a!)0 lÈ(Åë le%elej+e,e++
ebédes kocsiban kézimunkázhassunk, így örömmel hímez-
+6k a +e!Ì+Åëke+, )%,+·ly0aplÛk b)!Ì+Ûi+. EmlÈke,e+e%ek a jÛ
hangulatú énekkari próbák, az iskolai ünnepségeken öröm-
mel szerepeltünk.
Pataki Istvánné Terike néni oktatta a földrajzot, a történelmet
és a biológiát. Mindig higgadtan, halkan tartotta az órákat.
Megszerettette velünk a természetet, és felhívta a figyel-
münket arra, hogy a magunk módján mi is sokat tehetünk.
Óvjuk környezetünket, pl: nem szemetelünk, nem pocsékol-
juk az ivóvizet, nem bántjuk a madarakat, állatokat.
Emlékkönyvembe ezt írta: „Hát indulj! Kint a nagyvilágban
van sok nemes szív is, ne félj! Percig se csüggedj: aki bátran
elÅë!e +ˆ!, a, cÈlh), È!." (Nyek!a%,)()
Rosta Kálmán tanár úr a rajzot tanította. Kicsit tartottunk
+Åële, me!+ 0agy)0 m)g)!(·0ak +Å±0+, "e hama! !·jˆ++60k, h)gy
0em kell +Åële fÈl0i, me!+ l·gy %,Ì(e (a0.
Vi0c,epap Ig0·c0È +a0·!0Åë %,·mu0k!a a leg%,ebb, È%
legcsinosabb volt. Ági néni nagy türelemmel tanította az
orosz nyelvet. Még versenyekre is benevezett. Segítette a
szovjet-magyar diáklevelezéseinket. Nagy élmény volt, hogy
a távoli országban vannak ismeretlen barátaink. Próbáltuk
bemutatni hazánkat és boldog diákéletünket. Izgalommal
vártuk a postást, mikor hozza már a különleges leveleket,
képeslapokat. Sajnos a nyelvtudásunk már megkopott, ami
0em a, Åê hib·ja.
Emlékkönyvembe ezt írta: „Jutalmul: mindig légy szabad,
s ha nem szeretnek is: szeress! s ne sírj, ha vernek, mint
gyerek, hanem zengj, mint a cimbalom!” (Babits Mihály)
Fe0yÅë"i MiklÛ% +e%+0e(elÅë +a0·! ̇! ÈlÈ0k %p)!+Èle+e+ bi,+)%Ì+)++
%,·mu0k!a, 6gyel+ a +e%+i fejlÅë"È%60k!e. S,Ì(6gye ()l+ a fi˙ È%
lány kosárlabda csapat, annak ellenére, hogy többségünk
nem rendelkezett az ideális testmagassággal, de elhitette

(el60k, h)gy jÛ +ech0ik·(al È% +ak+ik·(al gyÅë,0i lehe+.
Lehe+Åë%Ège+ i% kap+u0k !·, h)gy a, )!%,·g leg%,ebb (·!)%aiba
elju%%u0k k)%·!lab"a mÈ!kÅë,È%ek!e, %)k %ike!ÈlmÈ0ybe0
volt részünk. Rendszeresen járhattunk Ceglédre a CVSE
p·ly·!a i%, a+lÈ+ikai (e!%e0yek ·lla0"Û !È%,+(e(Åëi ()l+u0k. A
tanár úr a lelki problémánkra is mindig odafigyelt, sokszor
tanítás után is velünk maradt a sportpályán. Jó és összetartó
volt a csapat, soha nem irigyeltük egymás sikerét, igaz, köve-
+elmÈ0y ()l+ a %p)!+%,e!Å±%Èg, fegyelem, p)0+)%%·g È% a
kitartás. Ezeknek is köszönhetjük az élet más területén elért
sikereinket, de általuk képesek lettünk a kudarcok
feldolgozására is. A mozgás számunkra soha nem volt teher,
alig vártuk az órákat. A sport iránti szeretet csak ilyen tanár
által tarthatott ki a mai napig. (Tanár úr jelentem, tegnap is
kocogtam a sportpályán 15 kört!)
Emlékkönyvembe bejegyezte: „Az ember nem arra született,
h)gy legyÅë,,Èk." (E!0e%+ Hemi0gway)
Köszönettel és hálával tartozunk minden tanárunknak, hogy
szívvel lélekkel tanítottak, óvtak és szerettek minket. Utólag
a,+ i% kˆ%,ˆ0j6k, h)gy megkˆ(e+el+Èk +Åël60k a !e0"e+, fegyel-
me+ È% legfÅëbb kˆ+ele%%Èg60ke+, a +a0ul·%+. S,Ì(60k +)(·bb
Åë!,i +a0Ì+Ûi0k, +a0·!ai0k +eki0+e+È+, +i%,+ele++el g)0")lu0k
vissza rájuk.
Mi0"e0ki0ek e!Åë+, egÈ%,%Ège+, %)k ̂!ˆme+, b)l")g%·g)+ È%
élményekkel teli hosszú nyugdíjas éveket kívánok!

Szeretettel: Törökné Révész Anna

TOVÁBBTANULÁSRÓL

Iskolánk nyolcadik osztályos tanulói már több hete izgatottan
várták, vajon melyik középiskolába nyernek felvételt.Az
értesítések megérkeztek, és örömmel közölhettem velük,
hogy mindannyian felvételt nyertek valamelyik általuk
választott intézménybe. A tizenkilenc tanulóból ketten
gimnáziumban, öten szakközépiskolában tizenketten
%,akmu0k·%kÈp,Åëbe0 f)ly+a+ha+j·k maj" +a0ulm·0yaika+.
Mindannyiuknak kívánom, hogy választott iskolájukban
È!e,,Èk jÛl maguka+ È% È!jÈk el ki+Å±,ˆ++ cÈljaika+.

Víg Károly

ÚJ SPORTÁG

Ki%ebb l·0y)m A0gli·bÛl fÈl +uca+ b)k%,ke%,+yÅ±+ h),)++
haza, és felajánlotta az iskolának.
UA leg0agy)bb %,·j˙ak0ak aj·0"Èk),)m a ke%,+yÅ±ke+, me!+
(alÛ%,Ì0Å±leg a,È!+ ha0g)%k)"0ak, me!+ fÈl0ek." - m)0"+a.
Ezután nagyon sokat gondolkoztam azon, hogyan lehetne
meghonosítani ezt a Magyarországnak oly sok sikert hozó
sportágat Nyársapáton. Felhívtam a Ceglédi Boksz Szak-
)%,+·ly kˆ,i%me!+ (e,e+ÅëjÈ+, K)(·c% I%+(·0+ (K)kÛ+), È%
meghívtam három alkalomra, hogy tartson bemutató
e",È%eke+. ElÅë%,ˆ! a gye!ekek (kb. 10-12-e0) 0agy
lelke%e"È%%el jˆ++ek a, e",È%ek!e. VÈg6l a, e",Åë a m)+i-
váltságuk és tehetségük alapján egy nagylányt és három fiút
(·la%,+)++ ki. Saj0)% a, e",Åëk kij·!·%·+ È% mu0k·j·0ak
finanszírozását nem tudtuk biztosítani, mert saját költség-
vetésünk nincs. Ezért a gyerekeket és Kedves Szüleiket arra
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beszéltük rá, hogy az edzéseket Cegléden folytassák, iskolánk
és a Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány havi 2000 Ft
%p)!+kˆ!i +·m)ga+·%ba0 !È%,e%Ì+i Åëke+.
Tele vagyok aggodalommal. Meddig tartanak ki a családok,
a tanítványok? Hogyan viselkednek a gyerekek a hétköz-
napokban? Mi lesz a nagyon gyenge tanulmányi ered-
ményekkel? A versenyeken sikeresen szerepelnek-e majd?
A jele0 È% a jˆ(Åë a"ja meg maj" a (·la%,+. H·!)m hÛ0ap u+·0
van egy BUDAPEST BAJNOKI CÍMÜNK ñ RÉVÉSZ
ALEXANDRA révén, és két BRONZ ÉRMÜNK ñ NAGY
SZABOLCS ÉS LAKATOS KRISTÓF ñ által. Gratulálunk
a bátor helytállásért!
RemÈlem, a jˆ(Åëbe0 P)lg·! I%+(·0 i% h),,a maj" a,
eredményeket.
Nagy kérdés, hogy tudnak-e szerényekké, igazi sport-
emberekké válni, vagy végleg elvesznek a felfuvalkodott
0agykÈpÅ±%Èggel È% a meg%,e!,e++ +u"·%%al, 0em ̂kˆl (Ì(0i,
hanem verekedni akarnak-e?
A Polgármester Úr nagyvonalú támogatását is köszönjük!
K6lˆ0 kˆ%,ˆ0ˆm a, e",Åë0ek, h)gy a 0y·!%ap·+i gye!ekek!e
kiemelt figyelmet fordít.
Tisztelt bokszoló palánták! Én betartottam az ígéretemet,
eli0"Ì+)++alak a %ike! felÈ (e,e+Åë ̇+)0. M)%+ 0ek+ek kell
MAGATOKNAK, de egy picit nekem is bizonyítani!

Tisztelettel: Tóth Tibor

FÜZESGYARMATON  JÁRTUNK ...
Április utolsó hétvégéjén útnak indultunk Füzesgyarmatra,
hogy kipihenjük az iskola 45. születésnapjára szervezett
600ep%Èg%)!),a+ f·!a"almai+. A, i%k)la elÅë++ ()l+ a gy6leke,Åë,
melyre mindenki izgatottan érkezett. Kicsit olyan volt, mint
mikor diákként készültünk az osztálykirándulásra. A várva
várt indulás 7 óra után nem sokkal meg is történt. Az utunk
el%ÅëkÈ0+ a mÈl+·0 hÌ!e% f6,e%gya!ma+i f6!"Åëbe (e,e+e++, ah)l
mindenki elfoglalta a szobáját, kipakoltunk és utána pedig a
f6!"Åë gyÛgy(i,Èbe0 m·!+Û,+u0k meg. Miu+·0 U˙%,Ûh·!+ya
0Åë++" a, ujjai0k kˆ,ˆ++, p·! Û!·% %È+a kˆ(e+ke,e++, mely %)!·0
ellátogattunk Galambos Sándor Lovasházához, ahol szebbnél
%,ebb l)(aka+ c%)"·lha++u0k meg. E,+ kˆ(e+Åëe0 a pa!a%,+-
házban vezetett körbe minket Galambos Sándor felesége,
Magdi asszony, aki a család mindenese. Nagyon szívélyesen
f)ga"+a a c%apa+u0ka+, e,·l+al !ˆ(i" i"Åë0 bel6l c%al·"ia%
ha0gula+ alakul+ ki. VÈg6l a hi0+ÛkÈ%,Ì+Åë 6,embe (e,e+e++ a,
utunk.
Galamb)% S·0")! i%me!+ k)(·c% È% hi0+Û kÈ%,Ì+Åë me%+e!.
S,Èc%i JÛ,%ef+Åël +a0ul+a a, alap)ka+, aki maga i% k)c%igy·!+Û
me%+e! ()l+. M·!a Åê a, egye+le0 k)(·c% me%+e! Magya!-
)!%,·g)0, aki a hi0+Ûgy·!+·%h), megfelelÅë (Èg,e++%Èggel
!e0"elke,ik È% %,akm·j·ba0 ")lg),ik. KÈ%,6l0ek  a mÅ±helybe0
díszhintók, jártató kocsik, maraton kocsik és sétakocsik.
Mindezek mellett  nemcsak új kocsikat készítenek, hanem
felújítást is vállalnak. Igényesen, precízen, magas szinten
végzik a mesterek a feladatukat. Többségében kézi munkával
készülnek a “Galambos kocsik”.
Miután itt is körbevezettek minket, megcsodáltuk a csodálatos
hintókat, az utunk a szállásunkra vezetett, ahol Karcsi bácsinak
kˆ%,ˆ0he+Åëe0 Ì,le+e% pˆ!kˆl+e+ f)gya%,+ha++u0k el (ac%)!·!a.

Este kártyázással zártuk ezt a kellemes hangulatban telt
napot.
M·%0ap !eggel, !eggeli u+·0 i%mÈ+ kiÈl(e,+6k a f6!"Åë 0y˙j+)++a
lehe+Åë%Ègeke+. Lehe+e++ %,au0·,0i, 0ap),0i, ma%%,Ì!),+a+0i,
pihe00i a gyÛgy(Ì,be0. P·! Û!·% fel+ˆl+Åë"È% u+·0, a f6!"Åë
melletti hotelben fogyasztottuk el ebédünket, majd össze-
pak)l+u0k È% i0"ul+u0k ha,a. Ha,afelÈ +e++60k egy ki% ki+È!Åë+
Szolnokon, ahol megálltunk fagyizni.
Nagyon jó volt ez a két nap. Úgy gondolom, hogy az ilyen
események mindig közelebb hozzák egymáshoz az embe-
reket, remélem még sok ilyenben lesz részünk.
Kˆ%,ˆ0j6k Ki% MiklÛ% p)lg·!me%+e! ̇!0ak, h)gy lehe+Åë(È
tette a szolgálati autó használatát számunkra és a kedves
kollégáknak, akik épségben hazahoztak minket.

Kiss Andrea

M\VELÅêD…SI  HÁZ

KÖLTÉSZET N APJA

2014. ·p!ili% 11-È0 "Èlu+·0 16 Û!ak)! 600epel+6k a mÅ±(elÅë"È%i
ház nagytermében a Költészet Napját. A Ceglédi Kossuth
MÅ±(elÅë"È%i Kˆ,p)0+ È% Kˆ0y(+·! Ol(a%Ûkˆ!È0ek elÅëa"·%·ba0
Si0ka I%+(·0 mÅ±(eibÅël hallha++u0k (e!%eke+, p!Û,ai !È%,le-
+eke+. A 2011 Û+a mÅ±kˆ"Åë, pe"agÛgu%)kbÛl ·llÛ ama+Åë!
csoport 16 tagja vállalkozott arra, hogy bemutassa nekünk a
K)%%u+h "Ìja% kˆl+Åë, Ì!Û, Si0ka I%+(·0 %)k%,Ì0Å± mu0k·%%·g·+.
A, elha0g,)++ kˆl+emÈ0yek kˆ,ˆ++ felc%e0"6lÅë "al)k È% ,e0ei
be+È+ek c%)"·la+)% !È%,È+ kÈpe,+Èk a fa0+a%,+iku% elÅëa"·%-
nak.
A, elÅëa"·% u+·0 P. RÛ0ai G·b)! alk)+·%ai+ +eki0+he++6k meg.
A kiállított munkákról dr. Petrik Gábor Andrásné, az ÁMK
iga,ga+Ûja m)0")++ i%me!+e+Åë+.
Köszönjük mindenkinek ezt a tartalmas, szép délutánt!

Nagyné Kovács Éva
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VENDÉGÜNK  VOLT V ARRÓ D ÁNIEL

A +a(a%,i %,60e+ u+·0i el%Åë Û()"ai 0ap, 2014. ·p!ili% 23-a
biztosan emlékezetes lesz 40 nyársapáti óvodás gyermek
részére, mivel személyesen ismerkedhettek meg könyv-
+·!u0kba0 0apjai0k egyik legi%me!+ebb kˆl+ÅëjÈ(el, (e!%e%-
me%e Ì!Ûj·(al, Va!!Û D·0iellel. Tˆbb kˆ+e+ÈbÅël )l(a%)++ fˆl,
vagyis inkább azt mondhatnám, hogy bevonta a gyerekeket
a versek világába interaktív, játékos formában. Mintha találós
kérdések lennének, együtt „találták ki” a verssorok végét,
illetve mozgással kísérve tanultak meg szinte percek alatt
verseket. A gyerekek nagyon ügyesen, okosan válaszoltak
Varró Dániel kérdéseire, és még az is kiderült, hogy bizony
i%me!ik i% a kˆl+Åë Ì!·%ai+, ami0ek 0agy)0 ̂!6l+. Mi fel0Åë++ek
pedig, akik jelen voltunk ezen a könyvtári foglalkozáson,
igazán büszkék voltunk a nyársapáti gyerekekre. Hamar
el%,ala"+ a, egy Û!a, ami ala++ mi0"e0 jele0lÈ(Åë 0agy)0 jÛl
érezte magát. A gyereksereg távozása után Varró Dániel
kézjegyével is ellátta a nyársapáti könyvtár tulajdonában
lÈ(Åë kˆ+e+ei+. Kˆ%,ˆ0j6k a Pe%+ Megyei Kˆ0y(+·!0ak, h)gy
lehe+Åë(È +e++Èk a,+, h)gy Ny·!%ap·+)0 kˆ%,ˆ0+he++6k Va!!Û
Dánielt.

Nagyné Kovács Éva

ÉNEKELJ  VELEM

Nevelj játékos dallal boldog gyereket!
…0eke%-m)0"Ûk·% f)glalk),·% a 0y·!%ap·+i mÅ±(elÅë"È%i
házban minden csütörtökön 15:30 - 16:15 óráig.
Cél: a zene megszerettetése, a gyermek ritmusérzékének,
be%,È"- È% È!,elmi fejlÅë"È%È0ek fejle%,+È%e, a k)mmu0ik·ciÛ
segítése.
El%Åë%)!ba0 6 hÛ0ap)%+Ûl 3 È(e% k)!˙ gye!mekeke+ (·!)m
szüleivel. Hozd el nagyobb testvéred is. Semmilyen zenei
elÅëkÈp,e++%Èg 0em kell.
A részvétel ingyenes!
Foglalkozásokat tartja:

Tol#ai J(dit c,ec,e.Åë- È, g3er.e5#evelÅë go#do78

TÁMOGASSA  A
LÁTÁSSÉRÜLTEKET!

Adója 1%-ával segíthet nekünk!
Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Közhasznú szervezet
2700 Cegléd, Alkotmány utca 11.
Tel: 06-70-773-4044
E-mail: ctle@freemail.hu
Számlaszám: 10403129-00003428-00000001
Adószám: 18711413-1-13
Egyesületünk célja: a látássérültek segítése, érdekképviselete,
érdekérvényesítése.
Tevékenységeinket két irányba végezzük. Egyrészt a
látássérültek felé, másrészt a többségi társadalom felé.
CÈlu0k, h)gy Ìgy +e!em+%6k meg a megfelelÅë i0f)!m·l+%·g)+
È% elÅë%egÌ+%6k a, i0+eg!·ciÛ+ a, al·bbiakkal: egye0lÅë e%ÈlyÅ±
hozzáférés az épített környezethez, az oktatáshoz, munkához,
kul+˙!·h),, %,aba"i"Åë% +e(Èke0y%Ègekhe,, egÈ%,%Èg6gyi
szolgáltatásokhoz. Felkutatjuk mindazokat, akik látássérült-
kÈ0+ 0em ju+0ak h),,· a, Åëke+ megille+Åë ju++a+·%)kh),,
szolgáltatásokhoz, segédeszközökhöz.
„Szükségünk van egymásra! Neked az én értékeimre és
nekem a tiédre! Látok vagy se ember vagyok, aki tud
küzdeni, alkalmazkodni, örülni és sírni, mint bárki, aki
látható problémával teszi ugyanezt.

NAGYAPÁM  100 ÉVES NAPLÓJÁBÓL

Idén lesz 100 éve, hogy kitört a Nagy háború
(I. világháború)

Vajon mi késztet egy 84 éves császárt és királyt arra, hogy
háborút indítson azon felül, hogy az Osztrák-Magyar
Monarchiának gyarmatai nem voltak?
A (·la%, mÈ!he+e+le06l egy%,e!Å±. 1914. j˙0iu% 28-·0
Szarajevóban Ferenc József császár akkori trónörökösét,
ˆcc%È0ek fi·+, Fe!e0c Fe!"i0·0" fÅëhe!cege+ fele%ÈgÈ(el
együtt meggyilkolta a szerb Fekete Kéz terrorszervezet
+agja, Ga(!il) P!i0cip. A gyilk)%%·g +e!(È!Åël a %,e!b k)!m·0y
bizonyos tagjai is tudtak.
Az Osztrák-Magyar Monarchia, a Német Császárság
ösztönzésével és támogatásával 1914. július 28-án hadat
üzent Szerbiának. Az akkori nagyhatalmi szövetségi
!e0"%,e!ekbÅël kˆ(e+ke,Åëe0 e, a lÈpÈ% ki!)bba0+)++a a
(il·gh·b)!˙+. Egym·%+ kˆ(e+Åëe0 %)!ba0 lÈp+ek be a, )!%,·g)k
a h·b)!˙ba, ki-ki a %aj·+ È!"ekei0ek megfelelÅë )l"al)0.
A háború borzalmainak csak egy apró szeletkéjét szeretném
bemu+a+0i 0agypap·m, KÅëh·,i-Ki%% Fe!e0c, akk)!i Ì!·%ai0ak
%egÌ+%ÈgÈ(el. Åê 1895-be0 %,6le+e++, È% 1915. m·ju% 15-È0
vonult be a kecskeméti 38. gyalogezredbe. Fogságba esése
az ukrán fronton történt az oroszok Luck-i áttörésének
alkalmával:
A ha$c&È$() &ˆl&ˆ&& ,-Åëm l(gb2$zalmasabb )apja, 1915.
Sz(p&(mb($ 21-, &·ma-·s Ès 28-, Èjj(l, (lÅë)@2mul·s,
Október 7-én az 1. zászlóaljunk ellen intézett heves
orosz támadás és annak visszaverése.
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A fogságba esésem és az azutáni napló

Az 1916. JE),us 5-$Åël 6-$a, Fag@,s hÈ&fÅë$Åël k(--$(
virradó iszonyatos éjszaka után, látva a történteket, mi
-az öregebb harcosok- már kezdtük egymásnak jósol-
ga&), a kˆz(lgÅë b2$zalmas F(sz(-(lm(&, a f,a&alabbak)ak
azonban nem szóltunk semmit, nehogy még jobban
(l$ÈmŒØ&s¸k Åëk(&. K(--() $(gg(l&Åël f2gFa &a$&2&&ak m,)-
két szárnyunkon a leírhatatlan kemény harcok, de
különösen balról a szegény öreg honvédeknél, akiknél
tudták az oroszok, hogy nincs más rezervájuk; mint a
csehek. Velünk szemben nem támadtak mindaddig, míg
teljesen be nem kerítettek bennünket, ránk csak az
·g@Ek ̂zˆ)È& zE-ŒØ&2&&a, Eg@szÛlF·) (g@&Åël-(g@,g ag@2)
akart bennünket veretni. Azt hiszem úgy gondolkozott,
minek nekem 38-as fogoly egy is, ha az mind háromszor
annyi emberembe fog kerülni. Csak akkor támadott meg
b())¸)k(& Û$,·s, &ˆm(gb() (lˆl$Åël, am,k2$ a h·&u)k
mˆgˆ&& lÈFÅëkk(l ,s alap2sa) m(g&al·l&uk a -2lgu)ka&.
A bekerítés veszedelme nekünk nem volt tudtunkra adva,
hogy kinek a hibájából, azt is tudom, de jobb lesz, ha le
sem írom. 6-án 11 órakor borzalmas történtek után
fogoly voltam, de nem csak én, hanem az ezredünknek
legnagyobb része a tiszturakkal együtt.
Ekk2$ k(z-Åë-ˆ&& az&·) a sz2m2$E, ,gaz, s,$almas, sÅë& )(m
(mb($& m(g,ll(&Åë )@2m2$Es·g2s Èl(&, am,& $Èszl(&(s()
leírni nem lehet. Elkezdtek bennünket hajtani
Oroszország belseje felé. 3 nap és 3 éjjel hajtottak
bennünket. Istenem milyen volt ez az utazás! Végre aztán
Rovno (Rivne) elhagyása után egy kis városkában vo-
natra raktak bennünket. Ezen jöttünk aztán 10-én
reggelre Kijevbe. Itt 8 napig voltunk, és hogy milyen
életet kellett élnünk, legyen reá példa az, hogy minden
nap 3-4 halott volt közülünk csupán az élelmünkért való
küzdelembe. 18-án transzporttal vonatra ültünk és 20-ig
vonaton utaztunk. 21-én keserves gyaloglással tettünk
meg 10km utat. 22-én elosztottak bennünket, 23-án
értünk Sekhovcov báróné birtokára. (valahol Tim és
Kurszk városok között)
A Luck-i ·++ˆ!È%!Åël Ìgy Ì! A ()l+ c%·%,·!i È% ki!·lyi 38-a%
gyalogezred Története és Emlékkönyve: „1916. június 6-án
az ezred, illetve az egész 7. hadosztály helyzete tarthatatlanná
vált. 10 óra 30 perckor a hadosztályparancsnokság elren-
delte a visszavonulást, amelyet a balszárnynak, vagyis a 38-
asoknak kellett megkezdeniük. A 38. gyalogezrednek Piane
kele+i i!·0y·ba kelle++ ()l0a (i%%,ame00i, È% a, )++ le(Åë
elÅëkÈ%,Ì+e++ ·ll·%)ka+ elf)glal0i. A (i%%,a()0ul·% a,)0ba0
ebbe0 a, i"Åëp)0+ba0 a, e,!e" %,·m·!a m·! maj"0em lehe-
tetlen volt, hisz balszárnyában nem csak át volt karolva, de
visszavonulási útja is át volt vágva. Kétségbeesett harcok
árán óriási veszteségekkel, önfeláldozóan tartotta magát az
ezred az állásban, hogy ha már magát nem mentheti, leg-
alább a hadosztály többi csapatainak biztosítsa a
visszavonulást. Ez utóbbi az ezred óriási veszteségei árán
sikerült is, miközben úgyszólván megsemmisült. A veszteség
38 +i%,+ È% 2332 fÅë legÈ0y%Èg ()l+ hal)++akba0, %ebe%6l+ekbe0,
È% el+Å±0+ekbe0, 7 gÈppu%ka i% el(e%,e++. A ha")%,+·ly c%apa+ai
és az ezred maradványai ñmivel a Piane-i állás tartásáról

most már szó sem lehetett- a Styr-Ikwa vonalába mentek
vissza.”
A me,Åëga,"a%·gi kÈ0y%,e!mu0k·!Ûl 6 hÛ0apig +u")++
jegyzetelni a papa, azután betelt a notesz, de a rabságnak és
kényszermunkának csak hosszú évek múltán lett vége, ami-
kor végre úgy alakult a politikai helyzet, hogy hazajöhettek.
Magyarországra nézve a háború súlyos következményeit
ismerjük, emberáldozatban és területi veszteségekben min-
den korábbi harcot felülmúlt.

Pataki Ferenc

PÜNKÖSD - A S ZENTLÉLEK  HAVA

 A pünkösdöt ma az egyik legfontosabb egyházi ünnepként
tartjuk számon ñ az egyházalapítás ünnepe. A húsvétot
kˆ(e+Åë 50. 0ap)0 a, ap)%+)l)k!a Ule%,·ll+ È% el+ˆl+ˆ++e Åëke+"
a Szentlélek. „És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan
egyaka!a++al egy6++ (al·0ak. …% lÅë0 0agy hi!+ele0%Èggel a,
ÈgbÅël mi0+egy %ebe%e0 ,˙gÛ %,Èl0ek ,e0"6lÈ%e, È% el+elÈ a,
egÈ%, h·,a+, a h)l 6l0ek (ala. …% megjele0+ek elÅë++6k ke++Åë%
tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének
mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken,
a mint a Lélek adta nékik szólniok.” (Apostolok Cselekedetei
2. fejezet, Károli Biblia) Péter apostol kezdett prédikálni,
egy!e +ˆbbe0 figyel+ek !·, megalakul+ak a, el%Åë gy6leke,e+ek
ñ ezért tartjuk Pétert az egyház alapítójának.Húsvéthoz
kˆ+Åë"Åë m),gÛ 600ep lÈ(È0 p60kˆ%" (a, el0e(e,È% a gˆ!ˆg
pentekosztész, ötvenedik szóból származik) vasárnapja
legk)!·bba0 m·ju% 10-È0, legkÈ%Åëbb j˙0iu% 13-·0 lehe+, i"È0
június 9. Karácsonyhoz és húsvéthoz hasonlóan pünkösdnek
i% (a0 Um·%0apja", p60kˆ%"hÈ+fÅë A p60kˆ%"hˆ, kapc%)lÛ"Û
szokások közül legismertebb a pünkösdi király választása. A
falu legényei különféle tréfás, de nagy ügyességet kívánó
(e!%e0yeke0 mÈ!+Èk ̂%%,e e!ej6ke+, È% a gyÅë,+e% megkap+a
egy évre (voltak helyek, ahol csak egyetlen napra) a pünkösdi
ki!·ly cÌme+. Amihe, ·l+al·ba0 k6lˆ0fÈle ki(·l+%·g)k, elÅëj)g)k
i% j·!+ak - el%Åë ()l+ a legÈ0yek kˆ,ˆ++, i0gye0 iha+)++ a
kocsmában, „hivatalból” meghívták az összes lakoda-
l)mba.P60kˆ%"hˆ, kˆ+Åë"ik a XV. %,·,a"i hagy)m·0y)k!a
(i%%,a+eki0+Åë c%Ìk%)mlyÛi b˙c%˙, ami a, i"Åëk %)!·0 a
magyarság pünkösdi zarándoklatává, egyetemes találkozójává
(·l+. …(!Åël È(!e +ˆbb %,·,e,e! embe! gyÅ±lik ̂%%,e p60kˆ%"
szombatján a Mária-kegytemplomnál, ahonnan felvonulnak a
Somlyó-hegyre, ahol részt vesznek a Salvator-kápolna
közelében kialakított szabadtéri oltárnál tartott misén.

forrás:internet

MEGHÍVÓ

Május 18-án Nyársapáton
a 15 éves Nyársapáti Motocross Egyesület rendezésében

NEMZETKÖZI MOTOCROSS VERSENY lesz.
Edzések 9 órától,
futamok 13 órától!

Mi0"e0 È!"eklÅë"Åë+ %,e!e+e++el (·!u0k!
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

 S ZÜLETETT :
Csontos Pál és Kis Anita Nyársapát,
Dózsa Gy. u. . 44. szám alatti lakosok

BÁLINT  0e(Å± gye!meke
2014. április 4-én.

Szabó Albert és Monzinger Violetta
Nyársapát, Ugyeri u. 4. szám alatti

lakosok GRÉTA VIOLETTA 0e(Å±
gyermeke 2014. április 22-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

HIRDETÉSEK :

ELAD” 1 "b 0agy +elje%Ì+mÈ0yÅ±
motoros kapa, 2 db szivattyú, 1 db japán
pe!me+e,ÅëgÈp 50 mÈ+e!e% +ˆmlÅë(el,
valamint Nyársapát, Tizenharmadik
"Å±lÅëbe0 k)mf)!+ 0Èlk6li Èp6le+ …!".: 06/
30 3679627
Belterületen 550 m2 terület komfortos
épülettel ELADÓ. Érd. 06/30 3679627
Ny·!%ap·+)0, a, )!()%i !e0"elÅë melle++
felújított családi ház eladó. I.ár: 7.2 M
F+, ille+(e Ny·!%ap·+)0 a Kˆ,Èp%Åë
"Å±lÅëbe0 !e0"e,e++ +a0ya, +ˆbb mellÈk-
épülettel, 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, %,·!a, k)lb·%,)k,
-savanyú káposzta, - savanyúságok.

BÅëv#tett v·(a*ztÈ--a(, /i1de1 hÈte1 /·*-/·* a-ci6.
Meghosszabbított nyitva tartással várom vásárlóimat!

  Nyitva tart·*: hÈtfÅë1: z·rva
-eddtÅë(-=È1te-ig: 6,30-12 óráig, 14-18,30 óráig
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig

HIRDETÉSEK :
Összkomfortos családi HÁZ ELADÓ
Nyársapát, Szövetkezeti u. 17. szám
alatt. Tel.: 53/389-169
Ny·!%ap·+)0 a S,Èl%Åë "Å±lÅëbe0 4.564 m2
+e!6le+Å± !È%,be0 e!"Åë, !È%,be0 %,·0+Ûfˆl"
ELADÓ. Érd.: 06/20 82 89 134-es
telefonszámon lehet.
Nyársapát, József A. út 7. szám alatti
összkomfortos ingatlan 2 család részére
ELAD” (agy 0agykÅë!ˆ%i c%al·"i h·,!a
elc%e!Èlhe+Åë. …!".: 06/20 227-14-44
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NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
?ELELÅêS KIAG” : Kis Miklós polgármester
?ÅêSZERKESZTÅê:
SZERKESZTÅêBIZLTTS¡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.
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 B IRKÓZÁS

Április 12-én szombaton rendezték a diák I-es kötöttfogású
)!%,·g)% baj0)k%·g)+ D)!)g)0. A Ny·!%ap·+i S,aba"i"Åë SE
h·!)m (e!%e0y,Åë(el kÈp(i%el+e++e mag·+ a baj0)k%·g)0.
Nagy%,e!Å±e0 %,e!epel+ek, mi(el egy baj0)ki cÌme+ È% egy
ötödik helyet is sikerült elhozni Dorogról. Kecskeméti Dávid
0Ègy gyÅë,elme+ kˆ(e+Åëe0 megÈ!"emel+e0 %,e!e,+e meg a
35kg bajnoki címét.
Eredmények:
35 kg  1.  Kecskeméti Dávid
58 kg  5.  Rehor Ferenc

H˙%(È+k)! a Ny·!%ap·+i S,aba"i"Åë SE h·!)m (e!%e0y,Åëje a
Cegléddel közösen Hollandiában, Utrechtben nemzetközi
kötöttfogású Húsvét Kupán vett részt. A tizennyolc ország
ha+%,·, (e!%e0y,Åëje kˆ,ˆ++ a 0y·!%ap·+iak !emek6l hely+-
·ll+ak. A 0agy)0 e!Åë% me,Åë0ybe0 kÈ+ b!)0,È!me+ È% egy
ötödik helyet sikerült megszerezniük.
Eredmények
%e!"6lÅë:
35 kg  3.  Kecskeméti Dávid
kadet
46 kg  5.  Kecskeméti Krisztián

54 kg  3.  Kecskeméti Ferenc 

¡p!ili% 27-È0 (a%·!0ap !e0"e,+Èk a %e!"6lÅë kˆ+ˆ++f)g·%˙
)!%,·g)% baj0)k%·g)+ a  Va%a% SC e",Åëc%a!0)k·ba0. A
Ny·!%ap·+i S,aba"i"Åë SE h·!)m (e!%e0y,Åëje i% %,Åë0yeg!e
lÈpe++ a baj0)k%·g)0. Nagy%,e!Å±e0 %,e!epel+ek, mi(el
mindannyian a helyezettek között végeztek. Kecskeméti
K!i%,+i·0 0agy%,e!Å± bi!kÛ,Û%·0ak kˆ%,ˆ0he+Åëe0 egy baj-
0)ki cÌme+ i% %ike!6l+ begyÅ±j+e0i. K!i%,+i·0 mi0"e0 elle0felÈ+
+u%%al (agy +ech0ikai +u%%al legyÅë,(e megÈ!"emel+e0 %,e-
rezte meg a 42 kg bajnoki címét. 
Eredmények:
38 kg  3.  Kecskeméti Dávid
42 kg  1.  Kecskeméti Krisztián
          5.  Seres Attila 

Pap Ferenc

L ABDARÚGÁS

Május 4-én Cegléden a CVSE sporttelepén rendezték meg
a, el%Åë U+a%%y Tib)! emlÈk(e!e0y+. 12 c%apa+ 0e(e,e++ a
(e!%e0y!e, kˆ,+6k a 0y·!%ap·+iak i%. A !e0"e,Åëk h·!)m 0Ègy
c%apa+)% c%)p)!+)+ alakÌ+)++ak ki, È% a c%)p)!+ el%Åëk È% m·-
%)"ikak ju+)++ak a kˆ,Èp"ˆ0+Åëbe. A j·+Èki"Åë 2t15 pe!c ()l+.
A csoportunkban a második helyen végeztünk 5 ponttal
h)l+(e!%e0ybe0 a, el%Åë helye,e++el, egy gÛl k6lˆ0b%Èg "ˆ0+ˆ++
a javukra.
Eredményeink:Ny·!%ap·+ - C%emÅëi D!i0k Team 1 - 0

FC Hold - Nyársapát 1 - 1
Közgép - Nyársapát 3 - 3

E,u+·0 kˆ(e+ke,e++ a kˆ,Èp"ˆ0+Åë. Saj0)% i++ m·! 0em %ike!6l+
jó eredményt elérni, mert csak hatan jöttek el a faluból játsza-
ni, és két játékos is sérülést szenvedett. Így csapatunk 9 - 2-
es vereséget szenvedett a Kedvencek csapatától, és nem
ju+)++ a "ˆ0+Åëbe. Kˆ,%Èg60ke+ a kˆ(e+ke,Åë j·+Èk)%)k
képviselték:Dobozi Zoltán, Pásztor László, Pásztor Ádám,
Nagy Attila, Kubinyi Zoltán, Víg Viktor. Szomorú tény, de
néhány nyársapáti fiatal igérete ellenére sem jött el játszani.

Víg Károly
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