
E !"  ALKALOMMAL  ADTÁK  ÁT  A V ÁCI

EGYHÁZMEGYE  ELISMERÉSEIT

Beer Miklós megyéspüspök december 12-én, pénteken,
a váci Püspöki Palota dísztermében adta át „A Váci
 !"#$%&'!"'( )*+&',-(.%'&/)"'0(1*-23-'-/+,4)(+%5)5
okleveleket ñ tájékoztatott az egyházmegye sajtóreferense.
Az egyházmegye vidékfejlesztési irodájának kezde-
ményezésére a Váci Egyházmegye ñ eddig az országban
egyedülállóan ñ idén indította útjára tanúsító védjegyét. A
6/78'!"(9/)8:;(:(&*34+/!'-(')4$))<-5(6:!"(+%=)!$)-:-5
személyek pozitív megkülönböztetése; ösztönzés
&*34+/!>'8)'+%-/+,'?(&:!:+(+%<36=3:)@(-',&')/+,'?
szolgáltatásra, valamint értékesítésre, fogyasztóorientált
+%'&)/)'-,'?(:(1:-=)*1A+(/,-/1,'37B'(*))'+%1'74'3C(:%($)):375
&*34+/!(/,7'1/B'3(:(6/78'!"-A):87=3=+=1(-'6/1'3"+/!*
+%<36=3:)$3:1('))'34,%/+'C(:(6/78'!!"')(,'37')1'%4
személyek tevékenységének támogatása ñ áll a védjegy
alapító iratában.

egészséges többsége becsületes, és ezt másoktól is igényli;
továbbá, hogy igenis vannak a magyar közéletben
becsületes, a munkájukra igényes és a közösséget
1*'&')1'74(&57=3(+%=)!$)5('&B','1D( %'1(1E%2)(#:-:3
kapják most meg az egyházmegye védjegyét ñ fogalmazott
:(>4F$+%-=,D(G(H$9*( !"#$%&'!"'( )*+&',-(+%'&/)"'()'--
Bak Károlyné, a bugyi Szent Adalbert Plébánia
egyháztanácsának elnöke; Beszkid Andor rimóci
polgármester; Csernák Gábor gazdálkodó (a képen nem
szerepel, mivel az eseményen nem tudott megjelenni);
Kis Miklós, Nyársapát polgármestere; Kucsák Gábor, a
IA9+$1(IE3"61E-/+%'-(/+(J"=&7:(2!"6'%'-48'C(6:):&*3-
Pintér Sándor hentesmester.
Fotó: .=&=,8:*(K',!4

Magyar Kurír

Beer Miklós megyéspüspök a kitüntetés átadásakor mondott
beszédében kiemelte: amikor útjára indították a
kezdeményezést, nem is gondolták, mennyire aktuális lesz
'%(:(!=37=):-(/FF'3(&=+-?(:%(')+4(')*+&',/+'1($-:7$+:1=,D
Az elmúlt hónapok közbeszéde szinte másról sem szólt,
mint a korrupcióról ñ idézte föl a püspök ñ, ráadásul az
olyan események mellett, amelyek megtörténtek,
'))'34,*%#'-'-)'3(6$7:+1=7$+=11:)(*+(-')'(6:3(:(+:8-5D

VÁLTOZÁS  A SEGÉLYKIFIZETÉS

RENDSZERÉBEN

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy 2015. február 1-
-4)(:(+'!/)"'1'-(csak személyesen, személyazonosságot
és lakcímet igazoló okmány bemutatásával  lehet
felvenni. Meghatalmazást a Takarékszövetkezet nem
fogad el. A segélyek felvételére kizárólag a kifizetés napján
/+(:%(:%-(1E6'-4(L(#/-'3(B')2)(6:3()'#'-4+/!D

2015. évben a segélykifizetések napjai a
#$%&'#&()#*

2015. március 05. csütörtök
2015. április 03. péntek
2015. május 05. kedd
2015. június 05. péntek
2015. július 03. péntek
2015. augusztus 05. szerda
2015. szeptember 04. péntek
LMNOD(=1-5B',(MOD(#/->4
2015. november 05. csütörtök
2015. december 04. péntek

Nyársapát, 2015.02.02.
 !"#$%&'()%#*!%'+,%-.#/)01+2Ezért nagyon fontos, hogy megmutassuk: a társadalom
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosította
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) több rendelkezését.

A módosítások lényege:

+,-./012345670,-8')90:0;232750<5%:':90<:'27#$3=>&0#&3?9
az aktív korúak ellátása, amelynek keretében kétféle
ellátástípus állapítható meg:

P(:(>=!):)1=%-:-$+-(#')"'--'+<-4(-$&=!:-$+?
· egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új
ellátás, amely egyes rendszeres szociális segélyek helyébe
lép).

G(8')'3)'!(,'37+%','+(+%=9*$)*+(+'!/)"B'3(,/+%'+2)41('))$-$+,:
való jogosultsága 2015. március 01Q-4)(:(1E6'-1'%41(+%',*3-
alakul:

@AB9:9#A(':'27'0<&9C&''&7D')0'21AB:'273:  lesznek
jogosultak ñ amennyiben nyilatkozatban vállalják a
>=!):)1=%-:-$+-(#')"'--'+<-4(-$&=!:-$+,:(8=!=+A)-:1(+%$&$,:
')4<,-('!"2--&R1E7/+-(S(:%=1?(:1*1;
P(:(,'$8A1(6=3:-1=%5(3"A!7<81=,#:-$,-(O(/6'3(B')2)(B'-E)-41?
és
· jelenleg az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint
jogosultak a rendszeres szociális segélyre.

Egészségkárosodási és  gyermekfelügyeleti támo-
gatásra lesznek jogosultak a törvény erejénél fogva:
· az Szt. jelenleg hatályos szabályai szerint egészség-
károsodottak (munkaképesség-csökkenésük eléri a 67 %-ot,
6:!"()'!:)$BB(OM(TQ=+(&/,-/1R('!/+%+/!1$,=+=7$+-
szenvedtek), és
P(NU(/6(:):--*(!"',&'1'-(3'6')41?(:1*1(:(!"',&'1('))$-$+$-
más módon vagy intézményben nem tudják megoldani.

+,-./012345670-8;=E01&B7(FE)0&992'27A#*

· lakásfenntartási támogatás,
· adósságkezelési szolgáltatás,
· méltányossági ápolási díj,
· méltányossági közgyógyellátás.

LMNUD(7'9'&B',(VNQ/-(1E6'-4'3(@8():1$+>'33-:,-$+*(-$&=!:-$+-
9+:1(LMNOD(>'B,A$,(LWQ*!(-:,-5(*74-:,-:&,:()'#'-(&'!$)):F<-:3*D
A korábban megállapított ellátásokat a határozatban foglalt
*74F=3-*!(1:F8$1(&'!(:(8=!=+A)-:1D
G(&'!+%R34('))$-$+=1(#')"'--(:(-')'F2)/+*(E31=,&$3"%:-
LMNOD(&$,9*A+(MNQ-4)('!"+/!'+(települési támogatás
keretében nyújthat támogatást az általa támogatandónak
ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekben.

Települési támogatás keretében nyújtható új támogatási
formák lehetnek különösen:
· a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

· a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az
$F=)$+$-?(!=37=%$+$-(6/!%4(+%'&/)"(,/+%/,'?
· a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
· a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére
megállapított támogatás.

Az önkormányzatnak rendeletét 2015. február 28-áig kell
megalkotnia.

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

TÁJÉKOZTATÓ

A 1:B2EG)()0:0H&7('59929I>&3&EH&(=7 feletti
'69:;HAE7(&3(=7'0:(0:('0#$%&')0-.0E:JAE0>&9?9

köteles a tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti
$E#A312EC(:'50:HI<:'I72B<A(K0&97)0&7&'>&E0&('0:

>&;&9&E'=7'K0:012301&B9=%)0>&3&EH&(=7&#3)90+,-./
január 15-éig kellett teljesíteni.

A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014.
november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal
E++%'>2!!4(&$+(-E,6/3"'1?(6:):&*3-(:(J'&%'-*(G75Q(/+
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosulnak a
jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.
A Jöt. módosításának célja az Európai Uniós szabályokkal
kapcsolatos harmonizációnak való megfelelés.
L01:B2EG)(=73&0=70:0>=3G)(=73&0%AE:'#A(I07(:>29CA#
+,-./0;:E6230-8;=')90;&9&E')701=3'=#>&E01&B%29'A(':#/
M:B2EG)(=7E&#(-=6$BB,:(*+(:(F$,):-3:1(:(&:!$3>4%4
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb
-,,095'&30F3':3':91NK0J239:'8&9)299D'2704=9;23:0#5:9:#D'A''
desztillálóberendezésen (:(&:!$3>4%4($)-:)(6/!%'--
')4$))<-$+:(&*34+2)?(7'( évente legfeljebb 50 liter
mennyiségig.
LMNOD(/6-4)(:(&:!$3>4%4(7'+%-*))$)5B','37'%/+/3'1
B'8')'3-/+/6')(1:F9+=):-B:3(/+(:(&:!$3>4%/+3/)(:%
adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos
eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság
jár el.  [Jöt. 5. § (9) bekezdés]
O29'A(5#0:01:B2EG)()0H&G5ED45I;:(*+?(&:!$3>4%43'1(:%(:
NWD(/)'-/6/-(B'-E)-E--(!"2&E)9+-',&'+%-4(+%'&/)"(&*34+2)?
aki 7:;2'0'69:;HAEN0BC?1$9447&9K0BC?1$947>)907(231:(I
alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját
tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.  [Jöt.
63. § (2) 12.]
G(&:!$3>4%4(:%(/6'3-'(')4$))<-#:-5(F$,):-&'33"*+/!(-@))/F/+'
esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles
bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett
&57=3(!=37=+1=73*(:(-EBB)'-&'33"*+/!(&'!+'&&*+<-/+/,4)D
[Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]
A 1:B2EG)(=7>&E0&9)299D'A''0J239:'0:HI;:0=%50-,,,
forint ?(&')"'-(:(&:!$3>4%43'1(1'))(&'!>*%'-3*'?(:&')"(:
&:!$3>4%4():15#')"'(+%',*3-*(E31=,&$3"%:-3:1(:(B'6/-')'D
G(&:!$3>4%43'1(:%(')4$))<-=--(&:!$3>4%E--(F$,):-(A-$3*
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adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet
#$%&')0=%0;:E6230-.85B0P0&BC?''0P0#&990'&9;&7D'&E5&0:
lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.  Ha a
&:!$3>4%4(3'&($))<-=--(')4(-$,!"/6B'3(&:!$3>4%E--(F$,):-=-?
akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási
kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64.
§ (6) bekezdés, 67/A. § (4) bekezdés]
A 1:B2EG)($''0J239:'0#5(23I9:B0:01:B2EG)()K047:92H':B;:5
vagy vendégei által fogyasztható el  feltéve, hogy
/,-/1'+<-/+,'(3'&(1',2)(+=,D(G(&:!$3>4%E--(F$,):-(1*%$,5):!
:)1=#=)-',&/1Q:75,:1-$,(,/+%/,'(/,-/1'+<-#'-4D(XYE-D(Z[\GD
§ (7) bekezdés]
]=3-=+(6$)-=%$+?(#=!"(LMNOD(8:3A$,(NQ8/-4)(:(&:!$3>4%4(:
7'+%-*))$)5B','37'%/+(>')'--*(-A):87=3+%',%/+-(:%(:%-(1E6'-4
15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatósághoz. E tulajdonszerzés nem
engedélyköteles. A bejelentésben meg kell adni a nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti
-A):87=3+%',%/+(*74F=3-8$-?(:(7'+%-*))$)5B','37'%/+(R,-:,-:)&$-
/+(-$,=)$+$3:1?(#:+%3$):-$3:1(#')"/-?(#:(:%(')-/,(:(&:!$3>4%4
):19<&/-4)D(G(1:B2EG)()0#$'&9&701&B)35(E50=70<:'I72B5
&99&E)3(=7#A30>&16':'E50:0H&7('59929I>&3&EH&(=70G&9&''5
;AB7(&3F0'69:;HAE7(&3(=7'05B:(A9I053:'A'/ [Jöt. 67/A. §
(1)-(3) bekezdés]
Q:0+,-./0;:E6230-8;='01&B&9)()&E0'$3'=E'0:
1:B2EG)(=73&07(A9B29I0H&7('59929I>&3&EH&(=70G&9&''5
'69:;HAE7(&3(=7K0:##A30:01:B2EG)()E&#0+,-./0;:E623
15-ig kellett megtennie a bejelentést.  [Jöt. 5. § (9)
bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés]
Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti
-A):87=3+%',%/+,4)(+%5)5(&:!$3>4%4*(B'8')'3-/+,4)?(6:):&*3-
:(&:!$3>4%4(:75B'6:))$+$,5)(/,-'+<-*(:(6$&#:-5+$!=-(/+(:
bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati
adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a
-')8'+<-/+-(1E6'-4(#53:F(NOD(3:F8$*!(12)7*(&'!(:%(*))'-/1'+
vámhatóság részére. [Jöt. 67/A. § (5) bekezdés]
Az :HI3:#'2303=7(=3&0'$3'=E)0=3'=#&7D'=7#A3K0illetve ha
:(&:!$3>4%4(:%($)-:):(')4$))<-=--(&:!$3>4%E--(F$,):--:)(1<6$3
részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen ,
a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés
+%',*3-*(B'8')'3-/+,4)?(6:):&*3-(:(F$,):-(A-$3(&'!>*%'-'--
adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolás
igazolja. [Jöt. 67/A. § (8) bekezdés]
^:!$3>4%/+('+'-/B'3(:%(:75(&'!$)):F<-$+$#=%(/+(:%
:75-:,-=%$+(6/!,'#:8-$+$#=%(6:)5(8=!(:%(')4$))<-=--
&:!$3>4%E--(F$,):-(A-$3*(:75B'6:))$+*(1E-')'%'--+/!(B'6:))$+*
#:-$,*7'8/-4)(+%$&<-=--(N(/6(')-')-/6')(/62)(')D(XYE-D(Z[\GD(_(`ab
bekezdés]
Felhívjuk figyelmüket, hogy a törvény hatályba lépését
&'!')4%4'3(')4$))<-=--(&:!$3>4%E--(F$,):-,:(LMNUD(7'9'&B',
VNQ/-(1E6'-4'3(*+(:%(')4$))<-$+1=,(/,6/3"'+(,'37')1'%/+'1(:%
*,$3":751D(G(-E,6/3"(#:-$)"B:()/F/+/-(1E6'-4'3(')4$))<-$+,:
1',2)4(F$,):-=1(-'1*3-'-/B'3(:%=3B:3(&$,(:%(@8(+%:B$)"=1:-
kell alapul venni. [Jöt. 128/K. § (2) bekezdés]
A0>=3G)(=7>&E0&9)299D'A''0J239:'06'2E057 - 2014. december
31. napjával - 1&B7(FE5#0:(0&HH5B0., liter mennyiségig
biztosított „0” forintos adómérték. (LMNOD(8:3A$,(NQ8/-4)
:(+%'+%>4%7/B'3(B/,>4%/+(1','-/B'3?(:(B/,>4%'-4
:):F:3":!$B5)(')4$))<-=--(F$,):-(:758:('!"(B/,>4%'-4(,/+%/,'

A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a
-A):87=3+%',%/+(*74F=3-8$-(/+(:(7'+%-*))$)5QB','37'%/+
R,-:,-:)&$-(1'))(&'!:73*?(-=6$BB$(:(B','37'%/+(-$,=)$+$3:1?
#:+%3$):-$3:1(#')"/-(*+?(#:(:%(')-/,(:(&:!$3>4%4():19<&/-4)D
Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is
képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell
bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a
B'8')'3-/+-D(G%(:7=--(E31=,&$3"%:-(/,-'+<-*('(B'8')'3-/+,4)(:
többi érintett hatóságot/adóhatóságot.
L01:B2EG)(=706'2E50:HI>&%:9927'0=%&E'&0&BC7(&30R&97)
&7&'>&E0:0+,-./0=%50:HI=%3)90+,-S/0;:E6230-.85BTK0:(
átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet
#$%&')0=%0;:E6230-.85B0#&9901&B'&EE5K0599&'%&0'&9;&7D'&E5
a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Felhívjuk a Tisztelt Magánszemélyek figyelmét arra, hogy a
bejelentés elmulasztása mulasztási bírság meg-
állapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár
200 ezer forintig  is terjedhet. [Art. 172. § (1) bekezdés]

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

évente legfeljebb 50 liter mennyiségig 167.000 forint (1 liter
50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 835
forint), az 50 litert meghaladó mennyiségre 333.385 forint (1
liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve
1667 forint). [Jöt. 64. § (3) bekezdés]
]=3-=+(6$)-=%$+?(#=!"(8E64,'(:%(E31=,&$3"%:-3:1(>*%'-'374
évi 1.000 forintos átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz
$))<-#:-5(')4(&:!$3>4%/+B'3D(G(+:8$-(>=!":+%-$+(9/)8$B5)
')4$))<-=--(&:!$3>4%E--(F$,):-(:75&'3-'++/!'(LMNOD(8:3A$,(NQ
8/-4)(&'!+%R3*1?(/+(:&'33"*B'3(-$,!"/6B'3(:(&:!$3>4%4
$))<-(')4(F$,):-=-?(NMMM(>=,*3-\/6($-:)$3":75Q>*%'-/+*
kötelezettsége keletkezik.
Tehát, aki jelenleg nyársapáti lakos és 2015. január 1-
;='01&B&9)()&E01:B2EG)(=7<&(0<:7(E29'0H&7('59929I
berendezést vásárolt, bejelentést kell tenni a
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Adó-
hatóságához.
Erre a célra szolgáló nyomtatvány az önkormányzati
#*6:-:)B:3(B'+%','%#'-4D

PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET HÍREI

UC237:J2'50@5I#6E#0&9=3<&')7=B&5*
Cím: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 2.

Telefon / Fax: 53/ 389-030
E-mail: nyarsapat@patriatakarek.hu
]*516'%'-4;(c+'#3/(d:1=+( ,%+/B'-

Nyársapáti Fiókunk nyitvatartási ideje:
H: 8:00 ñ 17:30

K - Sz - Cs: 7:30 ñ 16:00
P: 7:30 - 14:30

Forint pénztár nyitva tartás:
H: 8:00 ñ 17:15

K ñ Sz ñ Cs: 8:00 ñ 15:45
P: 8:00 ñ 14:15
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JANUÁRBAN TÖRTÉNT AZ ÓVODÁNKBAN…

AZ A KÍVÁNSÁGOM  …

A karácsony elmúltával az újév elején elbúcsúztunk

1:,$9+=3">$31-5)?(')9+=&:!=)-A1(:(7<+%'1'-?(#=!"(8E64,'(:

+%','-'-(233'F/3(@8,:(>')#:+%3$)#:++A1(41'-D(G(>'3"4-('!"

másik fa, a kívánságfa váltotta fel. Csodálatos fényeivel már

&'++%*,4)(-A7:--:(&*37'31*6')?(#=!"(6:):&*(6:,$%+):-=+

képességgel bír. A kívánságfára sorra gyülekeztek - kis

1$,-"$1=3(Q(:(+%2)41(/+(!"',&'1'1(1<6$3+$!:*D(J/#$3"

kívánság:

„Szeressék egymást az emberek és a világon legyen

sok boldogság.”

„Szeretnék jó gyermek lenni, szófogadó,

7(A3B:91:7K07&BD')#=7(K0<ABC0:EC6#21=#0>?7(#=#

lehessenek rám.”

„Szeretnék jó focista lenni.”

„Azt kívánom, hogy legyen egészség, sok pénz és

mindig legyen béke és összefogás.”

ÓVODAMEGHÍVÓ

 !"#$%&'($)*!+',-'./%!01,1)2&341!)*&,)151))15
meghívja

2015. február 27-én 17 órára,
'!6,'%.'!7*8$5#!790152-3&*!:/,(;<)='<

tartandó
( 2712 Nyársapát, Szarka M.u.7.)
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMÁRA.

Program:

17.00(I*+(^*1)5+(F=)!$,&'+-',(1E+%E3-48'

17.10 A 2015-ös év agrárpolitikai-

agrárgazdasági kihívásai, pályázatai

342. 5 : Dr. Viski József agrár-

0*-3.>1?51&,)3&*!(%;4%'@;.3%)!>15152&

helyettes államtitkár

17.40 Vállalkozói hitelprogramok

342. 5 : Boris Jánosné elnök-

A4#01,1)2B!C$)%*'!D'.'%3.&,/01).1,1)B

+1%415#!E&;5)!8*)151,3&*!A4#01,1)2B!C$)%*'

Takarékszövetkezet

18.00 Növényvédelmi tanácsok, újdonságok

342. 5 : Mádi Zsolt szaktanácsadó,

)1%A51)*!.3(0*&152!F6#<41<)'G

19.00 Vacsora

Kis Miklós
gazdakör elnöke

  Támogatóink:
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FEBRUÁRI PROGRAMOK AZ
ÓVODÁBAN:

Február 12-én óvodánk délig lesz nyitva, továbbképzés miatt.

 !"#!$%&'()("#&*+'(,-./01/"/12

Február 13-án rendezzük meg hagyományos Farsangi

ünnepségünket:

3(.4&*-'-#+()#(56789:)$;

3(<(50915*( ="#-(:9:/.-1/""-*(>##&'(-*()(1-*-1;

3(?(50915*()(,>6-*+8/"=(@9#:)$(A7*41)158='()(A)0")$.=

,B*)1"9.(CD"!0!,E!*+'(#-$-')0F(:7@5G7'F()0GA-"1/"F(*BA=

hajtogatás, jelmezesek felvonulása).

H#-0-1-11-*(690%B'()("#&*+'-1F(=**-16-()#(!1*-1-"(%-*,-#:-(:I%1

gyermekeket!

J-:0B90(KL3/$()(H#&*+=(H#-06-#-1(MH#-0-*,-"(J)0")$.N

GO,,-*(8="G71("#-06-#()(,>6-*+8/"=(@9#:)$;

Óvó nénik

A hónap végén sajnos nagyon sok gyermek beteg lett az

56789:)$;( /0%&'()("#&*+'-1F(@7.4()("#!6+8,/$4-'F(/"()

A-01+#/"6-"#/*4(-*'-0&*/"-(/08-'/:-$()($91@9"F('!@!.+F

lázas gyermekeket ne hozzák az óvodába! Ha megbetegszik

a gyermek, kérjük, jelezzék személyesen az óvodában, vagy

az óvoda telefonszámán. Az óvoda telefonszámai: 389-

022 és 70/430-45-64. Ha meggyógyult a gyermek, szintén

jelezzék az óvodában, hogy az étkeztetését biztosítani tudjuk!

P(:-1-."/.-'(,-.-*+#/"-(/08-'/:-$(-.4-$-'()(.4-0,-'-'

sok zöldséget és gyümölcsöt, öltözékük legyen réteges,

,7#7.%)$)'("7')1()("#):)8(*-6-.+$;

 !"!#$%#&'(

SZÍNHÁZBAN  JÁRTUNK

Q)$B90(RK3/$()($).4G"7E7017"(/"('!#/E"+(G"7E7017"

.4-0,-'-'("#O$@9#*917.)19"7$(6-@-11-'(0/"#1;(S).4'+0!"!$

)(,>6-*+8/"=(@9#("#O$@9#1-0,/:-$()(T7**-()$45(G;

,-"-%91/'71(1-'=$1@-11/'(,-.;(P#(-*+)89"(@)$.B*)17"F

6)09#"*)17"(67*1F(*-$4>.!#1-()(.4-0,-'-'-1;

NYÍLT  NAP A NAGYCSOPORTBAN

Q)$B90(RU39$()("#&*+'(:-1-'=$1/"1($4-0@-11-'()($).4G"7E701

5678)=(/*-1/:-;(H7'("#&*+(6-11(0/"#1(-#-$()(E07.0),7$;

Megfigyelhették mi történik az óvodában, mivel töltik

.4-0,-'-='()($)E%)=')1F(@7.4)$(A-%*+8$-'(/"(7'7"78$)';

Minden gyermek nagyon iparkodott, hogy édesanyja vagy

édesapja büszke legyen a teljesítményére. Játszottak a

számokkal, énekeltek, meséltek, verseltek, beszélgettek a

'!0$4-#-1&':-$("#-0#-11(=",-0-1-'0+*(/"(1)E)"#1)*)17'05*;

V#-$()($)E7$("#&*+=(/01-'-#*-1('-0-1/:-$()("#&*+'(19%/'7#1)19"1

kaptak az iskolaérettség kritériumairól, az óvoda iskolára

6)*5(A-*'/"#O1/"/0+*;(W-.=",-0@-11/'()#(5678)(1)6)"#=(/"

nyári programtervezetét. Ezen a napon nagycsoportosaink

ügyesek, kreatívak voltak, s felkészülve várják majd az

iskolát.

AZ  EURÓPAI  UNIÓS !(')&*$+,-.,  /!#0!(!('!-  AZ

ÖNKORMÁNYZAT  FELÚJÍTJA , BIZTONSÁGOSSÁ  TESZI

AZ  ÓVODA  JÁTSZÓTERÉT

K ÖSZÖNJÜK !
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ISKOLA

UNALMAS , DE CÉLJAINKNAK  /!#0!(!('

FÉLÉVET  ZÁRTUNK

P(1)$/6$4=15(&$$-E/*4-$(-*,7$8711(:-"#/8-,:-$(1-06-=$'0+*
-.4/01-*,>-$("#5*1),;(X"#=$1/$F()(@)$."I*47'0)(A=.4-*6-F()
lényeget kiemelve szerettem volna megvilágítani a hátráltató
gondokat és vágyott fejlesztéseket.
H#5*1),()(G")*98()*)E6-1+F(,-.@)1907#5("#-0-E/0+*()
gyerekeknél.
Egy fiatal számára az édesanya, édesapa kérésénél,
szereteténél a világon nincsen fontosabb. A gyermek
nevelésében, bizonyos dolgokban az oktatásában is a
A-*-*+""/.($).47::='(0/"#-()("#&*+'/;(S-'&$'(,)0)8()(1!::=F
),=(-.40-(%-*-$1+"-::;(Y4)'0)$(1)*9*'7#7,('/1"/.:--"-11
"#&*+6-*F()'=(G")'()$$4=1(,7$8Z(MS-,(:O07'()(.4-0-'-,,-*;N
S).47$(*-@)$.7*5(@)**)$=()(1-*%-"('B8)0G91(-*=",-0+("#&*+1;
V,*O1-11-,F(@7.4("#-0-1$/$'(,-.-0+"O1-$=()(1)$B*5"#7:91;
Óriási plusz munkával, önkéntes vállalásokkal tudtuk
biztosítani, hogy minden osztály külön tanuljon délutánonként.
A házi feladat elkészítésének a rendje, becsülete lassan, de
kezd kialakulni.
Soha nem volt ilyen rendezett, szemétmentes az iskola és
környéke. Ez is közös sikerünk, de tehetnénk még többet.
Az igazolatlan órák számát sikerült drasztikusan csökkenteni,
egy diák kivételével, aki maga 270 órát lógott, ma sem tudjuk,
merre kódorog.
 /0-,()( -86-"(H#&*+'-1F($-(*-.4-$-'(*9.4"#O6>-'F(@)
hiányzásról van szó. Én is könyörögtem édesanyámnak
707"#(87*.7#)1(-*+11F(8-(-*61-*-$&*("7@)($-,()8711(=.)#7*9"1;
A templom mögötti parkról is szóltam, hogy jó lenne egy
07,)$1='B"(E=@-$+E)0''9()*)'O1)$=;(H='-0&*1(-.4(W[\37"
pályázatot találni, amit kidolgoztunk, és izgatottan várjuk
február végét, hogy kapunk-e indító pénzt a munkálatokhoz.
Nagy küzdelem árán sikerült megkaparintani egy fiatal,
lelkes néptánctanár bácsit, aki a gyerekekkel megszeretteti
)#1()($/E=('B*1I091F(),=1()($).4"#&*+'()(,=$8-$$)E7':)$(="
megéltek.
Ha döcögve is, de elindult a kosárlabda kultúra kiépítése,
0-,/*@-1+*-.()(,9"78='(A/*/6:-$('=1-*%-"-8=';

]-=$8B*1()(Q7::().4A/*1-'/"(0)%#1)$A7*4),(A-*$+11-'$-'F(67*1
diákoknak. Februárban a tanulókkal is el szeretném kezdeni.
Ilyen tematikájú pályázatot is beadtunk, hogy anyagiakkal is
19,7.)""B'()(,>'!8+(0-$8"#-01;
Bízom abban, hogy kollégáimmal, picivel kisebb terhet kell
nap mint nap cipelnünk a második félévben, hiszen egy
pedagógus gyakornokkal és két pedagógiai asszisztenssel
:+6&*1()(1)$1-"1&*-1;(P(E-8).5.=)=()""#="#1-$"-'()($).4
létszámú alsós osztályokban segítik leküzdeni az akadályokat.
Ez már nem is küzdelem, hanem maga az élet! Ehhez az
élethez kívánok mindenkinek sok játékot, humort, ügyesedést,
pozitív élményt, persze nem árt, ha a tudás, hit is gyarapodik.
 -86-"(H#&*+'F(%!%%-$-'2(V.4&11(&$$-E-*$=F(%91"#)$=F
problémákat megoldani sokkal jobb.
Kollégáimnak, az iskolát támogató hivataloknak,
"#-,/*4-'$-'F("#&*+'$-'F(-.4-"&*-1-'$-'F(,>6/"#-1=
="'7*9'$)'F(/"(A+*-.()(,71=69*1F(A=.4-*+F(%51(7'7#5F(A-%*+8/"1
elfogadó diákoknak köszönöm az együtt töltött félévet!
Év végén ne legyen egyetlen bukdácsoló tanuló sem!

Tóth Tibor

TÁNC, DAL, ZSÍROSKENYÉR!

(A Magyar Kultúra Napján)

1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti
imádságunkat, a Himnuszt.
V.4-1*-$(=*4-$(0-$8-*1-1/">(6-0"("=$G"()(6=*9.7$F(),-*4()#
^"1-$("#56)*('-#8+8=';(W-.#-$/"O1-11(69*17#)1)(_(V0'-*
Ferenc komponálásában ñ fájdalmasan drámai, és meghatóan
harmonikus, kozmikus hangzást kölcsönöz a versnek.
Az Isten kezdés kötelez bennünket, hogy szinte ma már
egyetlen, de tengernyi értékünket, a KULTÚRÁNKAT
védjük, átadjuk gyermekeinknek. Maga a kultúra szó is ezt
sugallja, hiszen ápolást, gondozást jelent. A MAGYAR
KULTÚRA együtt azt jelenti: MAGYART ÁPOLNI,
Y[S`[aS^;(P(,>6-*+8/"=(@9#F()#(5678)F(/"()#(9*1)*9$7"
iskola már sokadszorra összefogott ebben a meghatározó és
A-*-,-*+(A-*)8)1:)$(="F(@7.4('!#!"-$(bc[\Qd (P
MAGYART.
`/*B19$(.4&*-'-#1-'()(170$)1-0-,:-$()('-86-"(/08-'*+8+
6-$8/.-'F(.4-0-'-'F("#&*+'F(E-8).5.B"7'F(A)*B:-*=(E7*.907';
Egy zászló, néhány megterített asztal jelezte: itt most valami
nemzeti, ünnepi, fontos dolog fog történni. Ez a TÖRTÉNÉS
6/.1-*-$&*(-.4"#-0>(67*1;(c)0)"#1')*)E:)$(/"(=$.B%%:)$()#
iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet. Szerinte ez a
karácsonnyal azonos rangú ünnep, hiszen létezésünk,
magyarságunk, nyelvünk értékeinél fontosabb nincsen, mert
az életünk is csak egy bizonyos meghatározott körben
teljesedhet ki optimálisan. (De sajnálom fiataljainkat, hogy a
hitelek, a könnyebb megélhetés miatt egy más kultúrkörben,
fájó szívvel gondolnak a hazai gyümölcsökre, a Túró Rudira,
a disznóvágásra, a búcsúkra, és a májusfaállításokra.)
Ezzel az alappal, a MAGYAR KULTÚRÁVAL ñ lehet
gazdálkodni, meg lehet oldani az aktuális gondokat, lehet
példát adni, lelkesíteni. DE IDEGENNEL SOHA! Mert azt
a kultúrát a Jóisten máshová rendelte, csak az emberi
,7@5"9.(-0+*1-1=(,9"0);
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P(:-6-#-1+(.7$87*)17'(B19$(D"-@=(`50)(-*+)89"9:)$
meghallgattuk a Himnuszt.

 Nekünk, pedagógusoknak olyan ünnepeket kell szervezni,
ahol a gyerekek nem csak a fülükkel ünnepelnek, hanem
tevékenykednek, és vidámak, lendületesek lehetnek. Az
erdélyi nóták közben zsíroskenyeret ettünk lilahagymával
(gyermekkorom ízeit idézi), finom teát ittunk. Az észrevétlenül
-*1-*1(=8+(B19$(,=$8-$'=(A-*1!*1+86-(=$8B*1(@)#);

W=$8-$(!$'/$1(-*%!6+$-'(@9*96)*(1)017#B$';

Tisztelettel:

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

V#B19$(-.4('-G"'-,/1=($/E19$G7"(E90(:9%7"F(A=)1)*7"(*-$8&*-1>
néptánc bemutatót tartott. Akik látták, azoknak nem kell
magyarázni, hogy miért tesz meg mindent az óvoda és az
iskola vezetése, hogy gyökeret verjen a tánckultúra a faluban.
A bemutatót egy fergeteges közös táncház követte. A sok
mosoly, a ritmus, a mozgás, a barátságos kézfogások azt
jelezték, hogy ezt mindenki szereti csinálni.
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/12!('3%$456*7

 '!1-*-""/.&$'(,-.+0=#$=F(1="#1-*$=(/"(A-%*-"#1-$=;(P($4-*6&$'-1F
táncainkat, meséinket, irodalmi alkotásainkat, és más
,>6/"#-1=('B*1I09$')1F('!#1&'()(E)0)"#1=('B*1I091(="(&$$-E-*%&'
ezzel. „Az a magyar, aki magyarul érez, gondolkodik, és az
a magyar, akinek fáj Trianon.”
P('!"#!$1+(-*@)$.#9")(B19$(D"-@=(`50=(17*,9G"7*9"9:)$
meghallgattuk a Kölcsey Ferenc által írt Himnuszt. Ezután
$).4(W).4)070"#9.(/"()('!0$4-#+('="'B$"9.($/E19$G)=:5*
')E1B$'(O#-*O1+1(e/A=(^*8='515*(/"()(:-1-.-"'-8+(W7*$90(W91/1
@-*4-11-"O1+( B*G"90(^"169$15*;(D"789*)17"(/*,/$41($4I%1711
-*+)89"B'F(),=(B19$(19$G@9#('!6-1'-#-11F(6).4="(1)$O17119'(="
-#-'-1()(19$G7')1()(%-*-$*/6+(.4-0-'-'$-'F("#&*+'$-'F
vendégeinknek. A tornaterem egészét elfoglalta a táncolók
köre. Nagyon jó volt látni az arcokról sugárzó örömet, azt,
hogy igazán szívesen vettek részt a néptáncok tanulásában.
A táncház után finom teával és zsíros kenyérrel vendégeltük
,-.()#(&$$-E"/.(0/"#16-6+=1;
Köszönjük az iskolának, hogy biztosította a helyszínt, Réfi
Ildikónak, Kulcsár Istvánnak, Csehi Dórinak a csodálatos
-*+)89"1F(T7**5(^"169$$)'()(@)$.7"O19"1F()#(bW (87*.7#5=$)'

a finom uzsonnát.

Nagyné Kovács Éva

ÚJ KLUB  A /12!('3%$4  HÁZBAN

P(,>6-*+8/"=(@9#(I%('*B:71("#-0-1$-(=$8O1)$=F(,-*4$-'(-*"+
foglalkozása 2015. február 13-án 14 órakor lesz. Szívesen
690%B'('7015*(/"($-,1+*(A&..-1*-$&*()#7')1()($490")E91=
/08-'*+8+'-1F()'='(7*4)$('!#!""/.:-("#-0-1$/$-'(1)017#$=F
ahol szabadon, a társaság elhatározása alapján töltenék el
szabadidejüket hetente vagy kéthetente. A klub arculatát is
azok határoznák meg, akik tagjai kívánnak lenni.
Nagy szeretettel várjuk a jelentkezéseket a 06/70/430-4565
telefonon, a szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu e-mail címen,
illetve személyesen Nagyné Kovács Évánál.

RENDSZERES PROGRAMJAINK :

Minden hónap második szerdája Nyugdíjas Klub összejövetele
14 órától.
Szerdánként 17:30-tól Népdalkör próbái, 16 órától Nyugdíjas
Tánckar próbái.
Minden kedden és csütörtökön 18 órától 19 óráig Kiss
Piroska tart tornát a hölgyeknek.
T-*4"#O$Z(1/*=(=8+"#)':)$()#(5678)(170$)"#7:9%);

K ÖZÖSEN ÜNNEPELTÜK  A M AGYAR  K ULTÚRA

NAPJÁT

Az általános iskola tornaterme volt helyszíne 2015. január
K?3/$(Kf(50)'70()#(="'7*)F()#(5678)(/"()(,>6-*+8/"=(@9#
közösen szervezett ünnepségének. Tóth Tibor igazgató úr,
Nyársapát alpolgármestere köszöntötte vendégeinket, az
56789"7')1F(="'7*9"7')1F("#&*+'-1F(E-8).5.B"7')1F
mindazokat, akik részesei voltak ennek a csodálatos
délutánnak. Elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a Magyar
Kultúra Napját, hiszen magyarságunkat, a magyar kultúrát

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk köz-

ségünk asszonyait,

leányait 2015. március

6-án (péntek), 16 órakor

)(,>6-*+8/"=(@9#($).43

termébe hagyományos

KÖZSÉGI

SXSPcdS eP;

Természetesen szívesen látjuk a férfiakat is,

@="#($/*'&*&'($-,(&$$-E-*@-1$/$'()($+$)E712

A hölgyeket Kis Miklós polgármester úr

'!"#!$1=;(W>"70B$':)$('!#0-,>'!8='( =""

a"7*1F()($).4'+0!"=( !0"#O@9#(,>6/"#-;

,-*#.+/0(&"12!"/3.$3!4&

-'-.845 *(
2015. március 7-én

19.30 órától bált
szervez a Nyársapáti

Népdalkör a
,>6-*+8/"=(@9#
nagytermében,

melyre szeretettel
meghívjuk.

 9:;<=>5?@@@AB50CDE=.
A zenét Szóláth László

szolgáltatja.
BÜFÉ, TOMBOLA!

W=6-*()(,>6-*+8/"=(@9#(:-A7.)85'/E-""/.-
6/.-"F(O.4('/0%&'(:-%-*-$1'-#/"&'-1(-*+0-

Kapás Mihálynénál a 06/20/5000-309 számon.
Mindenkit, aki kulturált szórakozásra vágyik,

szeretettel várunk!
Népdalkör közössége



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
0!(!('$5,4.3F : Kis Miklós polgármester
0'$7!&,!$7"' : Sipos Melinda
$7!&,!$7"' 47+""$*# : Nagyné Kovács Éva, Pécsi-Dézsi

     Csilla, Sipos Melinda
FOTÓK : Nagyné Kovács Éva, Sipos Melinda
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
P(KgK;(HabWhi\( Va`X`XVS(P(TjeW[S`i(hV\QVH

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

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

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
(((((((kUU(E/*89$4:)$(,-.%-*-$+(^SYlVSVH(19%/'7#1)15('=)869$42

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

ANYAKÖNYVI  H ÍREK

Meghalt:

Rásó Lajosné Nyársapát,

m""#-'!1+(8;(Rg;("#9,()*)11=(*)'7"

2015. január 20-án 84 éves volt.

h51@(])*9#"(S490")E91F( !#/E"+

d. 5. szám alatti lakos 2015. január

27-én 74 éves volt.

V,*/'&'-1(+0=##&'2

ELADÓ

Nyársapáton, az Ugyeri utca
K;("#9,()*)11(*/6+('7,A7017"F
1 szoba, konyhás mellék-
épület, alatta pincével, 550
m2 bekerített területtel eladó.

n08-'*+8$=()(UfopUopfk3?fRkF
illetve a 06/30/441-1948, vagy
az 53/389-054 telefonon lehet.

HIRDETÉSEK :

V\P`i(K(8:(%)E9$(E-0,-1-#+./E(gU
,/1-0-"(1!,*+6-*F(R()%15"("#-'0/$4
polccal, 4 személyes olajzöld rekamié
2 fotellal. Érd.: 06/30 367-9627, 06/
30/441-1948.

S490")E917$F()#(7067"=(0-$8-*+(,-**-11
felújított családi ház eladó. I.ár: 7.2 M
Ft.
S490")E917$()( !#/E"+(8>*+:-$
rendezett tanya, több melléképülettel,
1 ha földdel eladó. I.ár: 4,9 M Ft
Érd.: 06/70 500-5049

Eladó Nyársapát külterületén a Köz
8>*+:-$(K<<K(,R(:-'-0O1-11(1-0&*-1-$F
32 m2 télen is lakható ingatlan (egy
"#7:)F('7$4@)F(A&08+q;(b**)11)019"0)
alkalmas földterület 2 db fúrott kúttal.
Az épületben víz villany wc található.
Továbbá tyúkólak, disznóól, ga-
lambos, takarmányos, szerszámtároló
stb. található. Busz 150 m.
Irányár: 2,8 millió Ft
Érd.: 06-20-9350-172

Számítógép asztal eladó. Ár: 5.000 Ft
Érd.: Fodor Ferenc, 53-389-120

D-.*/8-$(<UU(,R(1-*'-$(p(/"(r("#7:9"
A-*I%O1711(?R(,R(6-.4-"(1&#-*/">F(.9#7"
lakás, fedett terasszal, garázzsal,
rendezett udvarral nyugodt környezet-
ben eladó.
Irányár: 10 millió Ft
Érd.: 06-70-6652-
539

Új fatelep Nyársapáton! Vastag akác:
2800 Ft/q, vékony akác: 2300 Ft/q,
vegyes: 1700 Ft/q. Érd.: 06-20-398-
28-30

P bD(1>#=A)(0-$8-*@-1+2
Szállítva 0,5 - 2,2 m-es szálakban,
2200.-/ mázsa. Pataki Ferenc Tel.:
0620/4942127

s9.711()'9G(1>#=A)
0-$8-*@-1+;
2600 Ft/q

Érd.: 30-464-7543

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA
sertéshúsok

házi hurka, kolbász
füstölt kolbászok, szalámik

szalonna félék
fagyasztott baromfi

E!0GF(1-E-01+
savanyúságok

 7*:9"#@I"(,-.0-$8-*@-1+2
Minden héten más-más akciókkal várom tisztelt

vásárlóimat!

Q5(9**)E71:)$(*/6+
franciaágy, valamint
egyszemélyes gye-
rekágy ELADÓ!
n08-'*+8$=Z(UfoRU
959-1318

KEDVES O LVASÓINK!
HIRDETÉS FELADÁSÁRA  MINDEN  HÓNAP

1-JÉN 12 ÓRÁIG VAN  \VTVhXHnY . E ZT

AZ ^`Xc[Sh[h   msVhXVS  CSAK A

 msVh VaX  SZÁMBAN  JELENIK MEG

HIRDETÉSÜK.

5!#)'#(!6+(0$

10. oldal


