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SEGÉLYKIFIZETÉSEK 2017-BEN

A segélyeket csak személyesen, személyazonosságot és
lakcímet igazoló okmány bemutatásával lehet felvenni.
Meghatalmazást a Takarékszövetkezet nem fogad el. A
segélyek felvételére kizárólag a kifizetés napján és az azt
követõ 2 héten belül van lehetõség.

2017. évben a segélykifizetések napjai a következõk:

2017. január 05. csütörtök
2017. február 03. péntek
2017. március 03. péntek
2017. április 05. szerda
2017. május 05. péntek
2017. június 02. péntek
2017. július 05. szerda

2017. augusztus 04. péntek
2017. szeptember 05. kedd
2017. október 05. csütörtök
2017. november 03. péntek
2017. december 05. kedd

Nyársapát, 2016. 12. 01.

dr. Bicskei Krisztina
jegyzõ

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2016. november 30-án ülésezett.  Nyársapát Község
Önkormányzata sikeresen pályázott a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítõ támogatásra. A Belügyminisztérium mindössze
49 m3 tûzifa megvásárlásához elegendõ támogatásban
részesítette településünket, amely a tavalyi évhez képest
jóval kevesebb mennyiség. A szociális rászorultság és az
igénylés részletes feltételeit a képviselõ-testület a 6/2016.
(XII. 01.) önkormányzati rendeletében szabályozta. A tûzifa
szétosztása a decemberi hónap második felében történik. Ez
a támogatás mintegy 50 család részére nyújt segítséget a téli
hónapokra.
A Képviselõ-testület döntött arról, hogy a településen élõ 70.
év feletti lakosokat egyszeri 5.000- Ft rendkívüli települési

támogatásban részesíti valamint a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ gyermekeket is egyszeri 5.000.-
Ft támogatásban részesíti.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra összesen 2 db pályázat érkezett, melyet
a testület zárt ülés keretén belül bírált el.

Kis Miklós
polgármester

„A karácsony – apa, anya s a családom,
színes, könnyû, édes álom
puha, meleg kispárnámon,
óvó szeretet a karácsony.”

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk Nyársapát minden lakóját
2016. december 21-én 10 órára

az iskola tornatermébe
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKRE.

"Szép Tündérország támad
föl szívemben

Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára

nézek,
Megszáll egy titkos,

gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben."

Szeretetben, békességben gazdag Áldott Karácsonyi
Ünnepeket Kívánok minden kedves nyársapáti

lakosnak!

Kis Miklós polgármester
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FALUGYÛLÉS
ÖSSZEFOGLALÓJA

2016. DECEMBER 08.

Falugyûlés keretében a polgármester úr és a képviselõ-
testület tájékoztatta a lakosságot az önkormányzat elmúlt
évben végzett munkájáról, eseményeirõl.
Kis Miklós polgármester úr köszöntötte a megjelenteket,
majd megjegyezte, hogy ez a tizedik falugyûlés melyen
polgármesterként számolhat be az év eseményeirõl, jövõbeni
terveirõl.
Elsõként az intézményekrõl esett néhány szó, a Mûvelõdési
házban rengeteg program, lehetõség van, az ÁMK által
szervezett programok, rendezvények mindig nagyon
színvonalasak, az ideérkezõ vendégek tovább viszik a település
hírnevét.
Rengetegen vannak olyanok akik évek óta nem fizetik a
csatorna hozzájárulást, már többször kértük a lakosságot,
hogy akikre ez vonatkozik teljesítsék kötelességüket.
A képviselõ testület döntött arról, hogy a tanyagondnoki állás
pályázata kiírásra került nyugdíjazás miatt, az új tanyagondnok
júliustól Bárány István.
Nyársapát Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be
belterületi utak felújítására, mely kedvezõ elbírálásban
részesült, a beruházás az õsszel megvalósult, valamint
önerõbõl az Ugyeri utat is rendbetettük. Újabb pályázati
lehetõség esetén további utakat is szeretnénk felújítani.
A jövõt illetve terveink, elképzeléseink természetesen vannak.
Az óvoda siralmas állapotban van még, ha ez kívülrõl nem
is látszik, közel száz éves épületrõl van szó, bízunk benne,
hogy sikeres elbírálásban részesül a beadott pályázatunk és
az intézmény tetõszerkezete és teljes felújítása meg tud
történni. Megvalósulni látszik a 441-es út mentén a várva várt
kerékpárút megépítése, sajnos Pest megyében alig adnak
pénzt ilyen jellegû beruházásokra. Igaz pályázat még nincs
kiírva, de elkészültek a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges
tervek is. A jelenlegi parkolót szeretnénk térkõ burkolattal
ellátni, faházakat kihelyezni, az ott megvásárolt ingatlanból
pedig egy motel kialakítani, mindezzel szeretnénk a fõterünket
szebbé, kultúráltabbá tenni. Ipari park kialakítása is szerepel
a terveink között. Az orvosi rendelõ a lakással együtt nagyon
rossz állapotban van, szeretnénk egy új épületet, hátha
sikerrel járunk, egy kulturált egészségcentrumot szeretnénk
létrehozni az Ugyeri út mellett.
Ami a közbiztonságot illeti, az elõzõ évekhez hasonlóan
elmondhatjuk, hogy Nyársapáton a rendszeres rendõri
jelenlétnek illetve Gyõri Gábornak köszönhetõen nagyobb
esemény nem történt.
Sajnos a munkalehetõség településünkön továbbra is nagyon
csekély, sokszor azonban lennének lehetõségek, de kevesen
élnek vele.
Összességében úgy érzem, hogy Nyársapát egy nyugodt
település. Képviselõ társaimmal azon vagyunk, hogy
községünk épüljön és szépüljön. Sajnálom azt, hogy évrõl
évre egyre érdektelenebbé válik a Falugyûlés, hiszen évrõl
évre egyre kevesebben jönnek el.

Majd következtek a képviselõk, valamint a lakossági kérdések
és hozzászólások.
Bognár István képviselõ úr elmondta, hogy a tanyákon élõk
számára a külterületi utak karbantartása megkönnyíti a
mindennapi közlekedésüket. Más településekhez hasonlóan
a tanyavilágban a nyugdíjasokhoz házhoz megy a posta, jó
lenne ezt itt is megvalósítani. A civil szervezetek sajnos alig
mûködnek, többségük csak papíron létezik, jó lenne, ha õk
is aktívan tevékenykednének. Továbbra is fontosnak tartanám
a térfigyelõ kamerarendszer kiépítését.
Tóth Tibor alpolgármester úr elmondta, hogy amióta nem az
önkormányzat az iskola fenntartója sajnos egyre több probléma
adódik az intézmény életében, sajnos az iskolánknak továbbra
sincs igazi neve, örülnék, ha ez végre rendezõdne. Mindezek
mellett az iskola kapcsolta optimális a mûvelõdési házzal és
az óvodával is, valamint továbbra is rengeteg segítséget kap
az intézmény az önkormányzattól. A civil szervezeteket meg
kell erõsíteni, direkt módon nem lehet rájuk hatni.
Tudomásunkra jutott, hogy a Balatonszárszói tábor eladásra
kerül, azonban a jövõben is jó lenne nem olyan távol egy
üdülõ, ahol gyermekeink a szünidejüket tölthetnék.
Kis Miklós polgármester úr a hozzászólásokat követõen
elmondta, hogy a civil szervezeteknek önkéntes alapon kell
mûködniük, minderre az  emberek nagy része nem áldoz a
szabadidejébõl. Az önkormányzat évekkel ezelõtt adott
támogatást a szervezeteknek, mindaddig míg hatékonyan
mûködtek. A Balatoni tábor sajnos a nyársapáti gyermekek
szüleinek megfizethetetlen volt már, így már évek óta nem
is használtuk az üdülõt. Terveink között szerepel a Bükk
vagy a Mátra hegységben ingatlant vásárolni, abban az
estben, ha a Balatoni tábor ténylegesen eladásra kerül.
Kapás Mihályné javasolna egy büszkeség táblát létrehozni,
hiszen Nyársapát szülöttei között  jó néhányan vannak
olyanok akikre méltón büszkék lehetünk.  A Népdalkör
jövõre ünnepli a 30 éves fennállását, melynek alapító tagja
és vezetõje vagyok, a jövõbeni méltó ünneplés után azonban
továbbra mint tag tevékenykedek tovább.
Az ülés egy néhány perces filmvetítéssel zárult, mely tavasszal
készült, mely a településünket mutatja be a magasból.
Végül polgármester úr megköszönte a részvételt minden
kedves megjelentnek és ezúton kíván Békés Karácsonyt és
Boldog Új Évet Nyársapát minden lakosának.

Nyársapát Község Önkormányzata

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Nyársapáton most már második éve adventi gyertyagyújtó
ünnepséget szervezünk.
Az elsõ gyertya meggyújtására november 27-én került sor.
Idén, az adventi koszorún kívül egy betlehemi jászolban is
gyönyörködhetnek a megjelenõ vendégek, melyet Bimbó Pál
és lelkes csapata készített.  Ez úton is köszönjük szépen
munkájukat!
Mikor megtelt a templom elõtti kis tér gyerekekkel és
felnõttekkel, Tóth Tibor alpolgármester úr köszöntötte a
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megjelenteket, majd az általános iskolás gyerekek adtak
mûsort, miközben meleg teát, forralt bort  és zsíros kenyeret
lehetett fogyasztani. Az elsõ gyertya meggyújtásánál
óvodások, iskolások énekeltek együtt, ami meghittebbé tette
ezt az ünnepséget.

Törõ  Zsóka
ADVENT

Karácsony elõtti várakozás
Búcsúzik november,
kopogtat december,
Reménynek csillaga
ragyog a szemekben.

Jöjj el hát, oly rég várt
megváltó szeretet,
varázsolj békéssé
elárvult lelkeket...

Felejtsünk haragot,
sértõdést, bánatot,
tanuljunk Jézustól
sok-sok alázatot...

Tanuljuk meg tõle,
mi a megbocsájtás,
ne legyen közöttünk
veszekedés, bántás...

Fedje be szennyünket
csillogó hólepel,

december havában
minden szív ünnepel.

Ajándékba idén
adj forró ölelést,
lelket melengetõ,

erõt adó reményt...

Ne legyen szívünkben
fájdalom és ború,

legyen a karácsony
Szeretetkoszorú...

Biró Csilla

MEGGYULLADT A MÁSODIK GYERTYA A FALU

ADVENTI KOSZORÚJÁN

Idén korábban érkezett a jó gyerekek várva várt kedvence:
a Mikulás.
December 4-én délután háromnegyed ötre összegyûlt
Nyársapát apraja-nagyja a templom elõtt. Óvodánk
nagycsoportosai kis meglepetés mûsorral kedveskedtek a
vendégeknek: Szent Mikós egyik legendáját elevenítették
fel.
Az óriási adventi koszorút körülállva énekszóval vártuk a
piros kabátos vendégünket, aki lovas kocsival érkezett meg
hozzánk. Kinyitotta hatalmas puttonyát, melybõl minden
gyermek markába jutott a mogyoróból, mandarinból,
szaloncukorból.
Minden segítõ kéznek és jó szándékú embernek köszönjük
ezt az emlékezetes estét.

Dombovári Judit
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ÉLETJELEK A TANYAVILÁGBÓL

EGYRE NÖVEKSZIK az érdeklõdés Gödöllõn, a Szent
István Egyetemen A tanya címû, választható tantárgy iránt.
A tárgy célja, hogy kedvet ébresszen a tanyai gazdálkodáshoz.
A tanyalátogatások alkalmával a hallgatók olyan emberekkel
találkoznak, akik el sem tudnák képzelni az életüket máshol.
Nagyjából négy egyenlõ részre osztható ma a magyar
tanyavilág: a lakatlan, roskadozó tanyákra; azokra,
amelyekben idõs emberek élnek, és halálukkal többnyire
üresen marad a ház; az úgynevezett nyomortanyákra; s
negyedikként azokra a tanyai gazdaságokra, ahol hosszú
távon is meg lehet élni.
A 2011-tõl meghirdetett tanyafejlesztési program keretében
eddig több mint 8 milliárd forint támogatást vehettek igénybe
a gazdák, ám ez hat évre és a tanyán lakók összlétszámára –
csaknem 300 ezer fõ – elosztva nem is olyan sok. Az idei
összeg – 725 millió forint – ráadásul nemcsak a tavalyinál,
hanem a 2011-esnél is kisebb. Egyedül a pályázati
lehetõségekben reménykedni tehát kevés – bár a gazdaságok
fejlesztésére vannak más források is –, ahhoz, hogy tanyán
boldogulni tudjon valaki, határtalan szorgalom, munkabírás,
küzdeni tudás, kemény akarat kell. Így volt ez mindig, s azok
a fiatalok, akik ebben nõttek föl, elõnyben vannak. Persze az
sem árt, ha van egy kis tõke és segíteni tud a család, mert a
semmibõl elindulni nagyon nehéz. Nem való a tanya a
bátortalan, határozatlan embernek, de a vakmerõnek sem –
csak annak, aki igen alaposan felkészült rá. És ma is érdemes
kézbe venni a Fél Edit–Hofer Tamás szerzõpáros Arányok és
mértékek a paraszti gazdálkodásban címû könyvét, amely a
téeszesítés elõtti évek átányi (Heves megye) tapasztalatai
nyomán született. Egyik fõ gondolata: a parasztember az
ötvenes években is tudta, hogy a sok ugyanolyan káros, mint
a kevés – az egyedül emberré tevõ mérce az elég.
Gyermekkorom tanyavilágát még – én 1952-ben születtem –
ez a mértékletesség és belátás, a másik ember és a természeti
javak megbecsülése jellemezte. A legendás tanyai összetartás,
egymás segítése, a közös küzdelem erejébe vetett hit enélkül
nehezen érthetõ meg. Az erõszakos téeszszervezés
következtében azonban sokan talajtalanná váltak, elvesztették
ezt az erkölcsi fogódzót.
Ám amikor a nyolvanas évek közepétõl immár a Szabad Föld
újságírójaként egyre többet járhattam ismét az alföldi
tanyavilágban, megtapasztalhattam, hogy ez az erkölcs meg
a józan paraszti ész még mennyi emberben él. Úgy gondolom,
fõként ennek köszönhetõ, hogy a rendszerváltozás idejére
kivéreztetett – lélekszámában ötödére, 200 ezer fõsre csökkent
– tanyavilág a kilencvenes évek bizonytalankodása után
lassan újra erõsödni kezdett.
Számos családot ismerek, akik az utóbbi 15 évben Budapestrõl
vagy más nagyvárosokból tanyára települve úgy gyökereztek
meg az új környezetben, hogy hallgattak az itt élõk okos
tanácsaira. Az eredmény: az õshonos állatokat tartó Eördögh
Andrásék Jászszentlászlón vagy a lúdtenyésztõ Komma
Péter–Kobülej Ildikó házaspár Csólyospáloson ma ugyanúgy
közmegbecsülésnek örvendenek, ahogy a városból visszatérõ
egykori tanyai emberek közül az ökogazdaságukról és
tanyamúzeumukról ismert Rendekék a Kerekegyházához

tartozó Kunpusztán, vagy az alföldi vízgazdálkodás kiváló
szakértõje, a nyugdíjas Gyõri-Nagy Sándor professzor és
családja Kiskunmajsán – s folytathatnánk a sort.
Akikkel a Szent István Egyetem hallgatói a tanyájukon
találkozhatnak, soha nem adják fel, mindig keresik az új
lehetõségeket. A fülöpjakabi Nemes Mátyás, a 2015-ös év
biogazdája és tanyaszomszédja, a gyógygombatermelõ
Gyöngyösi Sándor, az akasztói „szikipontyos” Szabó
Józsefék, a juhtartó szelidpusztai Bévárdi Pálék, a
díszfaiskolájukról híres csemõi Marosi Mihályék, a nyársapáti
„gokartos” Bognár Istvánék és mások közös vonása, hogy
tudtak váltani, amikor kellett. Ezekben a családokban több
nemzedék tudása adódik össze, s a gyermekeik után unokáik
között is bizonyosan lesz, aki a gazdaságot továbbviszi,
folytatja a tanyai életet.
Tizenkét év alatt – amióta meghirdették – több mint ötszázan
választották Gödöllõn A tanya tárgyat.
S minden évben vannak, akik – immár diplomásként –
elindulnak a tanyavilágba. Nem csak egy kirándulásra...

Szerzõ: Dulai Sándor
Megjelent a Szabad Föld 29. számában

NYUGDÍJAS NAPON VOLTUNK

Minden évben gondol ránk Nyársapát önkormányzata, és
vendégül látja a legidõsebb lakóit, a falu nyugdíjasait.
Idén is így volt ez, amit nagyon köszönök – nyugdíjas társaim
nevében is -.
November 5-én szombaton szép környezet, terített asztal,
finom ebéd és nagyon jó mûsor várt bennünket. Hálásan
köszönjük Kis Miklós polgármester úrnak a meghívást.
Én külterületen lakom, ezért nem igazán tudnék bejönni, ha
a hivatal autója nem jönne értünk. Köszönjük Bárány
Istvánnak, hogy a mûvelõdési házba beszállított, majd a nap
végén otthonunkba visszavitt bennünket. Köszönet illeti
azokat a lányokat, asszonyokat, akik kiszolgáltak minket és
köszönjük a szakácsoknak is a csodálatos marhapörköltet.
Nekünk idõseknek jól esik ez a törõdés, hálásak vagyunk érte.

László Istvánné

NYUGDÍJAS NAP NYÁRSAPÁTON

Évtizedes hagyomány, hogy Nyársapát Község Önkormány-
zata köszönti a falu nyugdíjasait.
Ez évben november 5-én vártuk a mûvelõdési ház nagytermébe
az idõsebb korosztály tagjait. Kis Miklós polgármester úr
köszöntõje után vidám, zenés nosztalgia mûsorral
kedveskedtünk a jelenlévõknek, amit Demeter Zsuzsa és
Kiss Dóra nyújtott át a vendégeknek óriási sikert aratva. Az
egy órás szórakoztató mûsor után az önkormányzat finom
ebéddel köszönte meg az idõseknek azt a sok munkát, amit
a faluért, és a fiatalokért tettek. A terített asztal díszeit
Törökné Révész Anna képviselõasszony, az apró ajándékokat
Kiss Andrea készítette nagy szeretettel. A finom ebédet
Varga Dánielnek és segítõ csapatának köszönhetjük, melynek
felszolgálásában Bíró Csilla önkormányzati képviselõ és az
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ÓVODAI HÍREK

Programjaink:

December 5-én délelõtt 10 órakor a mûvelõdési házba
érkezik a Mikulás, vidám színházi elõadás keretében, melyre
meghívtuk az iskolás gyerekeket is.

December 6-án óvodásainkat látogatja meg a Mikulás.

December 19-én, hétfõn nagy – nagy szeretettel várunk
mindenkit óvodánk karácsonyi mûsorára, melynek kezdõ
idõpontja 9 óra a templomban, majd ünnepségünk az óvodában

folytatódik a csoportok ajándékozásával.

ÁMK dolgozói segítettek. Köszönjük a hivatalnak, hogy a
külterületen lakók be- és visszaszállításához biztosították a
kisbuszt, amit Bárány István vezetett.
Nagyon szép idõben tartalmas napot tölthettünk együtt
azokkal, akik elfogadták az önkormányzat meghívását, és
részt vettek a falu nyugdíjasainak tiszteletére rendezett
ünnepségen.

Szeretnénk, ha jövõre még többen lennénk!

Nagyné Kovács Éva

SZOMORÚ AZ ÓVODA…

Szomorú dolog történt óvodánkban. Egy hétfõi napon azzal
kellett szembesülnünk, hogy az óvoda belsõ ajtaja elõtt
található kapuról valaki elvitte a gyönyörû karácsonyi
világításunkat. Szorgos kezek munkáját dicsérte az óvoda
csodaszép világítása, amellyel a gyermekekben szerettük
volna a meghitt karácsonyi hangulatot elõcsalogatni. A kapu
zárva volt, így az illetõ illetéktelenül hatolt be az óvoda
udvarára. A nagyobb értékû világítás anyagi kárként is ért
minket. Sajnos nem tudjuk, hogy ki és miért tette, de
reméljük, hogy boldogabb lett attól, hogy a gyermekektõl
vette el ezt a csodaszép élményt, amellyel minden reggel, és
délután találkozhattak óvodánk ajtajában.

Óvó nénik

Aznap este az utcákat járva (hátha megtaláljuk), tényleg
megláttuk és tudtuk, hogy ez a nyársapáti óvodásoké. Kedden
elmentünk érte és visszakértük. Volt hangoskodás,
veszekedés, de ez minket nem zavart, hiszen ez a gyerekeké
volt. Kamerákat, mozgásérzékelõ lámpát állítottunk fel,
újból ünnepi díszbe öltöztettük szeretett óvodánkat

Óvoda közössége

BEMUTATKOZIK A KÖZÉPSÕ CSOPORT…

„Világukat a gyerekek éppúgy alakítják, ahogy a világ
alakítja õket.”

(Alison Gopnik)

A középsõ, Maci csoport jelenleg 28 fõvel mûködik.
Összeszokott kis csoport vagyunk. Sokat énekelünk, játszunk,
építünk, tornázunk, táncolunk, verselünk, soha nem
unatkozunk.
Színes programokkal tesszünk érdekesebbé a mindennapokat.
A mindennapjaink jelenleg a decemberi idõszak köré épülnek.

December 20-án, kedden 10 órától a mûvelõdési házban
színházi elõadáson vehetnek részt a gyerekek és kisiskolás
barátaink.

December 21-én az iskolai karácsonyi ünnepélyen szerepelnek
nagycsoportosaink.

Utolsó nevelési nap: december 21., szerda.

Téli szünet utáni elsõ nevelési nap: január 3., kedd.

Óvodánk minden lakója nevében Áldott, Békés,
Szeretetben, Nyugalomban, Egészségben eltöltött

Ünnepeket Kívánunk!

Óvodai közösség
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MACI CSOPORTRÓL NÉHÁNY KÉP

A gyermekek nagy szeretettel várják már ezt a hónapot,
hiszen ekkor érkezik hozzánk a Mikulás, és akkor lesz a
karácsonyi mûsor is. Nagy-nagy izgalommal kezdtük meg az
ünnepi készülõdést, amely során meghitt hangulatba
csomagoltuk a szívünket.
Az Adventi várakozás idõszakát mi is megéljük. Saját
készítésû Adventi naptárral leptük meg a gyermekeket.
Minden nap más gyermek helyezhet fel egy díszt az „Adventi
karácsonyfa alakú naptárunkra”, majd ezt követõen egy
ajándékot is kapnak a gyermekek. A dísz felhelyezése elõtt
lekapcsoljuk a villanyokat, gyertyát gyújtunk, és meghitt,
karácsonyi hangulatú énekeket énekelünk. Ekkor a gyermekek
is megnyugszanak, lecsendesednek egy kicsit magukban.
Izgatottan várják a Mikulást. Énekeket tanulunk, amelyeket
majd elénekelhetünk neki, és rajzokat készítünk, amelyeket
majd ajándékba adhatunk neki.
Néhány képpel szeretnénk megmutatni az Adventi készülõdés
pillanatait.

Sok szeretettel: Maci csoport

SZÍNHÁZ AZ ÓVODÁBAN

Mikulás nap alkalmával színházi elõadásban volt részük
községünk óvodásainak, melyet nagy érdeklõdéssel nézett
végig mindenki.

Maci csoport
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ISKOLAI HÍREK

Kedves Olvasó!

A Hírmondó elõzõ számában már olvashattak néhány
olyan mesét, melyet diákjaink írtak a népmese napjára

kiírt meseíró pályázatra. Most ismét közreadunk ezekbõl.

 Kis meseíróinknak pedig gratulálunk!

A SEGÍTÕ MÓKUS

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kis házikó az erdõ
közepén. A házikóban lakott egy idõs néni. Mindenki félt
tõle, mert a háza telis-tele volt érdekes, kitömött állatokkal.
A faluban azt rebesgették, hogy õ az erdõ boszorkánya. Matyi
a faluban élõ kisfiú volt, aki szegény családból származott,
nem voltak barátai, mert gyávának, butának tartották. Pedig
õ csak félénk volt. Elhatározta azt, hogy segítséget kér az
erdei boszorkánytól, hogy bebizonyítsa azt, hogy õ nem
gyáva. El is indult az erdõbe. Ment- mendegélt, amíg a
házikóhoz nem ért. Itt már nagyon félt Matyi! A ház ijesztõ
volt. Körbefonta a házat a borostyán, s nagyon sok állat volt
a kertben, az ablakban, a falakon, a tetõn. Volt itt madár,
medve, pók, pókhálók, mókusok, minden, amit el lehetett
képzelni. Matyi erõt vett magán, s beljebb ment. Ekkor látta
meg, hogy ezek az állatok nem élnek. Kitömött lények voltak.
Kopogtatott. S kijött az öreg néni. Matyi alig mert szólni, de
a néni nagyon kedves volt hozzá, s behívta a házba. Teát
fõzött, és elmesélte történetét. Az õ férje vadász volt, s innen
a sok állat, de ezeknek az állatoknak varázserejük van, ám
csak annak segítenek, akik kedvesek és jólelkûek. A néni
adott egy mókust Matyinak, mert eljött hozzá, s nem félt tõle.
Azt a tanácsot adta neki, hogy teliholdkor háromszor simogassa
meg. Mikor Matyi hazaért a házukba, teliholdkor megsimogatta
a mókust, s mit látott, mit nem, az bizony életre kelt.
Elválaszthatatlanok lettek, a mókus mindenben segített
Matyinak. Lett is neki sok barátja, de a mókus maradt a
legjobb barátja. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

Monzinger Petra 6. osztály

A SZEGÉNY EMBER

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez
a szegény ember magányos volt. De egy nap fogott egy
tarisznyát, és elindult világot látni. Ahogy ment, útközben
meglátta, hogy egy medve csapdába esett. Kérve kérte a
szegény embert, hogy segítsen neki. A szegény ember
megsajnálta a medvét, és segített rajta. A medve így szólt:
- Köszönöm, hogy segítettél nekem, cserébe kérhetsz valamit.
- Nem kérek én egyebet, csak egy kis élelmet.
- Rendben, akkor megkapod. – válaszolta a medve.
A szegény ember tovább indult. Egyszer csak elért egy

Február 11.
ZSUZSANNA BÁL

19 óra

Vendégvárás 18:30 óra

Zene: Mondi Károly és Ézsiás János

Büfé: Holdfény Büfé

Vacsora :

„A” menü: 3király göngyölt hús + rántott sajt + rántott
gomba. Rizi-bizivel, petrezselymes burgonyával.

„B”menü: Vadas sertés szelet zsemlegombóccal  +
hercegnõ burgonya + bacon chips

Vacsora jegy: 2000ft/ fõ

Koktél, tombola, meglepetés mûsor

Jegyek december 1-tõl az óvodában kaphatóak.

Vacsora nélkül a bálban való részvétel NEM
lehetséges!

MÛVELÕDÉSI HÁZBAN JÁRT A

MIKULÁS
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A programot 2014-ben Bagdi Bella a Jobb Veled a Világ
Alapítvány elnöke hozta létre.
A Boldog Iskolák alapja a Boldogság órák megtartása,
melynek hátterében tudományos kutatások állnak.
Magyarországon az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma
Prof. Oláh Attila vezetésével a 2015/2016-os tanévben
tudományosan mérte a program hatékonyságát és
eredményességét.
A mára országos méretûvé vált Boldog Iskola hálózathoz a
2016/2017-es tanévben 173 intézmény csatlakozott
Magyarországon kívül Erdélybõl, Horvátországból,
Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából. Ezen intézményekben
a programba 1.038 pedagógust vonnak be, a Boldogságórákon
részt vevõ tanulók száma pedig meghaladja a 16.000-et.
Intézményünk, a Csemõi Ladányi Mihály Általános Iskola
Nyársapáti Tagintézménye is pályázott a Boldog Iskola
Címre, melynek eredményeként a tanév végéig Boldog
Iskola cím birtokosává váltunk.
A Boldog Iskola a következõ tanévekben is folytatódik és
szeretnénk, ha a diákjaink továbbra is a program részesei
maradnának és megszereznénk az Örökös Boldog Iskola
címet.
Azok a gyerekek, akik részt vesznek a programban azok
olyan technikákat, pozitív megerõsítési technikákat tanulnak,
amely segítségével fejlõdik a személyiségük. Könnyebben
meg tudják oldani a mindennapi élet problémás helyzeteit,
ezáltal derûlátóbbak, boldogabbak, vidámabbak lesznek.
Müller Péter gondolatát szeretném idézni, aki nagyon jól
megfogalmazza, mi az öröm, mely a Boldogságórák alapja
és a jól mûködõ Boldogság Iskolák mozgatórugója.

„Az öröm akkor jön, amikor elengeded magad. Amikor
hagyod magad örülni. Amikor önfeledt vagy. Olyan, mint a
repülés: elfelejted a gravitációt. Ennek lélektani oka van. Az
ego a földhöz van horganyozva. Fél, szorong, okoskodik,
akar. Az öröm pedig a lelkednek olyan rétegében él, ahol
szabadság van.”

Tolnai Judit

KATALIN BÁL

Az iskolai SZMK és a Diákönkormányzat (DÖK) Katalin
napi bált szervezett az iskola tornatermében. Lelkes elõkészület
után nagy szeretettel várták a vendégeket a közös mulatságra.
Az egybegyûlteket Tóth Tibor tagintézményvezetõ
köszöntötte, mely során elismerõen beszélt az iskolai SZMK
ról és DÖK-rõl. Nyársapáton már több éves hagyomány a
Katatalin bál, melyet az iskolai SZMK rendez meg. Ennek a
hagyománynak a szellemében vágtunk neki a szervezésnek,
mely a közös szórakozáson felül az iskola
eszközfelszereltségének bõvítésére, a gyermeknapi
programok színesebbé tételére és a közösség összetartására
is jó lehetõség. Bizonyítja ezt a mûsorszámok összetétele is,
amiben közösen vettek részt a gyerekek, szülõk és település
nyugdíjasai is. A mûsort Bimbó Brigi kezdte fáradhatatlan

királyságba. Ott mindenki szomorú volt, de a szegény ember
a táncával és a vicceivel felvidította a népet. A király jutalmul
nekiadta a fele királyságát és a lányát. Éltek boldogan, de egy
nap egy gonosz ember véget vetett a vidámságnak. Elvette a
koronát, és õ uralkodott tovább az országban. A királylányt
és férjét azonban nem érdekelte, hogy szegények lettek,
annyira szerették egymást. Született sok gyermekük, és
boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Zsikla Vivien 6. osztály

A VARÁZSFA

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember.
Egyszer kopogtattak az ajtaján, kinyitja, és látja, hogy egy
idõs koldus áll az ajtaja elõtt. A koldus ételt, italt kért. A
szegény ember adott neki. A koldus elment, de az asztalon
egy térképet hagyott azzal az üzenettel, hogy hálája jeléül
hagyta, kövesse az útvonalat. A szegény ember másnap a
térkép szerint el is indult. Útközben megéhezett, és útravaló
ételének a negyedét megette. Evés közben lódobogást hallott.
Egy katona lovagolt hozzá. Megkérdezte tõle: - Megosztanád-
e velem ételed egy részét? A szegény ember igennel felelt.
A katona megköszönte az ételt és egy sípot adott neki. – Ha
bármi baj van, fújd meg és én ott termek. – mondta, és elment.
A szegény ember tovább vándorolt. Útja során meglátott egy
boszorkányt, és gyorsan lehasalt egy bokorhoz. Elkezd
hallgatózni. Hallja ám, hogy a boszorkány egy varázsigét
mormog. A szegény ember ijedtében megfújta a sípot, a
katona mindjárt ott termett, és lekaszabolta a banyát. A
szegény ember megköszönte a katona tettét, és tovább ment.
Egyszer ránéz a térképre, és látja, hogy odaért a céljához. De
csak egy nagy fa állt ott. A fa alatt ült egy öregember.
Megszólította: - Fáradt utazó, miért jöttél erre a helyre? a
szegény ember elmondta, hogy egy térkép vezette erre a
helyre. Erre az öreg azt mondja: - Eme helyen áll a varázsfa,
melynek én vagyok az õrzõje. Aki a varázsfa gyümölcsébõl
eszik, örökké élhet. De ki kell állnod három próbát!
-Jól van – mondta a szegény ember – elfogadom a kihívásokat.
Az elsõ próba az erõ próbája volt. Le kellett gyõzni egy
medvét egy karddal. A második az elme próbája volt, meg
kellett fejteni egy találós kérdést. A szegény ember kiállta
mindkét próbát. A harmadik próba az volt, hogy szedje le a
fáról a legfelsõ gyümölcsöt. A szegény ember fogta a kardját,
és kivágta vele a fát. Odament a legfelsõ gyümölcshöz,
leszedte, utána meg is ette. Azóta is boldogan él, ha meg nem
halt, márpedig nem halt meg.

Kardos Bálint 7. osztály

BOLDOG ISKOLA SZAKMAI NAP ÉS CÍMÁTADÓ

A Jobb Veled a Világ Alapítvány november 8-án tartotta meg
a Boldog Iskola hálózat elsõ szakmai napját és Boldog Iskola
címadóját.
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hangjával. Õt követte Nusika a már megszokott buli hangulatot
fokozó nótáival. Következett a nyársapáti felnõtt, és gyermek
zumba csoport igényes koreográfiát bemutató produkciója
Détári Anikó vezetésével, majd a már méltán elismert
nyugdíjas tánccsoport fokozta fel a hangulatot a nagyérdemû
szerencsésebb férfiak bevonásával. A Kisméhecske kifõzde
által elkészített esztétikus tálalással felszolgált finom
vacsoráját követõen kezdetét vette a tánc Mondi Károly és
zenekara részvételével. A jó hangulatú mulatós zenét a
bálkirálynõ - Biró Csilla-és a bálkirályok - Papp Gergõ és
Kovács János - köszöntése, valamint a tombolasorsolás
szakította meg. Ezt követõen pedig ismét mulatás és tánc ki
meddig bírta.
Az iskolai SZMK ez úton is szeretné megköszönni és hálás
köszönetét kifejezni mindazon vállalkozóknak és
magánszemélyeknek, akik támogatásukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy a településen élõ lakosság és a más településekrõl
érkezõ szórakozni vágyó kedves vendégek méltón
kikapcsolódhassanak. Külön is szeretnénk megköszönni
azon szülõk támogató tevékenységét, akik szervezõ
munkájukkal, és technikai részletek gördülékeny
kivitelezéséhez nyújtott szorgalmas munkájukkal ismét
komoly segítséget nyújtottak. Azon személyek, akik a nemes
cél ellenére a gyermekeink örömét szolgáló építõ munkát
kevésbé segítették, bizakodva várjuk, hogy a jövõben segítõ
szándékkal lépnek az összefogást akarók táborába.
A rendezvény támogatói:
Mikazo Trans Kft, Kis Miklós, Benkó Hajnika, Dr Gyáfrás
Sándor, Törökné  Révész Anna, Káldi Zoltán, Coop bolt,
RATIO Kft, 100 FT-os bolt, Miczi Flóriánné Zsuzsika,
Anikó fodrászat, Kocsis Ferenc, Óvodai SZMK, Holdfény
büfé, Mózes Csilla Poppy, Celsius Plussz Kft, Purina Táp
bolt, Bognár Gokart, Szabó Albert, Gyógyszertár, Szofi
kozmetika, Kovács Zoltán, Mészáros Sándor, Varga Dániel,
Kiss László, Redszer-Klíma Kft, Mikla ker Kft, Füle borászat,
Nyársapáti posta dolgozói, Nagy Boglárka, Kohan Erika,
Sági István, ifj Sági István, Mészáros István, Godó Jánosné,
Bakosi Attila, Dr Farkas István, Farkas Albert, Nyársapáti
óvoda dolgozói, Németh János, Lugosi István, Bakosné
Marika, Papp Gergõ, Pappné Nagy Cintia, Barkóczi József,
Pataki Istvánné, Pataki Ferenc, Russó pizza, Nagyné
Szathmáry Dóra, Godóné Pozsár Andrea.

Köszönettel: Az iskolai SZMK

NYÁRSAPÁTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK

SZAVALÓVERSENYE

A mûvelõdési ház nagyterme adott otthont 2016. november
30-án a nyársapáti iskolások Arany Jánosról elnevezett
versmondó versenyének, ahol Cseh Józsefné Ági nénivel és
Benkó Hajnalkával együtt a zsûri tagjaként nagy örömmel
hallgattam a gyerekek verseit. Azt szokták mondani, hogy a
zsûrinek nehéz dolga van, de ugyan ilyen nehéz a szavalóknak
is, hiszen már azt sem mindenki meri megtenni, hogy kiáll
egy színpadra és nézõk elõtt verset mond – hát még, ha ezt

versenyben teszi! Éppen ezért nagyon köszönjük a 40
tanulónak, aki részt vett ezen a megmérettetésen, és köszönjük
a felkészítõ pedagógusoknak, és a szülõknek is azt a munkát,
mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a diákok a legjobb tudásuk
szerint teljesítették ezt a nehéz, de egyben felemelõ feladatot.
Remélem, hogy minden versmondó olyan jól érezte magát a
színpadon, mint mi a zsûriben. Nagyon sok jó verset hallottunk
értõ elõadásban, de sajnos nem mindenki érhetett el helyezést,
döntenünk kellett. Az 1-2. osztályosok között elsõ helyezést
ért el Gyõri Marcell, második Flórián Alex, harmadik pedig
Szabó Laura és Kovács Milán lett. A 3-4. osztályosok
kategóriájában két elsõ helyezést ítélt oda a zsûri, Krenyóczi
Martin és Víg Bálint részére, második Kökény Milán,
harmadik pedig Kis Virág lett. Az 5-6. osztályosoknál az elsõ
Zsikla Vivien, a második Monzinger Petra, a harmadik pedig
Paradicza Andrea és Reggel Máté lett. A legnagyobbak
között az elsõ helyezést Pásztor Olivérnek ítélte a zsûri,
második Kiskun Bence, harmadik pedig Rehor Barbara lett.
Kiemelkedõ teljesítményüket az iskola 1-1 szép könyvvel
jutalmazta. Gratulálunk, és köszönjük mindenkinek, hiszen
mint azt a bevezetõben Tóthné Bognár Eszter tanítónõ
mondta, a mûvészet a lélek tápláléka, amire nagyon nagy
szükségünk van!
A legjobbak képviselték Nyársapátot  a Szarka Mihály
Térségi Szavalóversenyen, melynek színhelye szintén a
mûvelõdési ház  volt.

Nagyné Kovács Éva
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

CSEMÕBEN JÁRT A NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR

SZARKA MIHÁLY TÉRSÉGI

SZAVALÓVERSENY NYÁRSAPÁTON

Hosszú évek – legalább 15 év - hagyományaira visszatekintõ
térségi szavalóverseny zajlott 2016. december 7-én a
Nyársapáti ÁMK Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpont nagytermében. Ide a kistérség, a környezõ
települések iskoláinak legjobb versmondóit vártuk a magyar
irodalomból szabadon választott verssel. Versenyünkre 45
versmondó érkezett Ceglédrõl, Ceglédbercelrõl, Nagy-
kõrösrõl, Újszilvásról, és természetesen Nyársapátról. A
zsûri tagjai a gyerekek versmondását csak a húzott sorszámok
ismeretében értékelte, vagyis nem ismerték sem a versmondók
nevét, sem az iskolájukat. Csodálatos verseket hallottunk
értõ elõadásban. Talán az utóbbi évek legmagasabb színvonalú
versmondó versenye volt az idei. A 3 tagú zsûrinek – Péliné
Bán Éva magyartanár, aki nyugdíjazásáig sokfelé
tevékenykedett, volt a debreceni Csokonai Kiadó igazgatója,
majd a különbözõ nevû mûvelõdési és kulturális
minisztériumokban a könyvkiadás szakmai kérdésivel foglal-
kozott. Sokféle témában volt szakértõ, osztályvezetõként,
majd szervezõ vezetõ fõtanácsosként. Mindig tanított is
különbözõ iskolákban, a magyar nyelv és irodalom tanítása
a szenvedélye volt! Jelenleg sem szakadt el a könyvektõl, az
irodalomtól, Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban civil
önkéntes segítõként munkálkodik, illetve Nagyné Szathmáry
Dóra óvónõ, aki már a legkisebb gyerekekkel is megszeretteti
a verseket, és Horváth Istvánné nyugalmazott védõnõ,
nyársapáti mûvészetkedvelõ - tényleg nehéz dolga volt,
amikor kiválasztotta a nagyon sok jó közül a legjobbakat.

Az alábbi eredmények születtek: I. kategória (1-2.
osztályosok): I. Papp Nándor, a nagykõrösi Arany János
Református Általános Iskola, II. Kósa-Fehér Lili Diána, a
nagykõrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, III. Gyõri
Marcell, a nyársapáti általános iskola tanulója. A legnépesebb
17 indulóval a

II. kategória volt (3-4. osztályosok): I. Tamás Levente
Hunor, a ceglédberceli Eötvös József Általános Iskola, II.
Varga Petra, a nagykõrösi Kossuth Lajos Általános Iskola,
Bacsó Gergely, a nagykõrösi Arany János Református
Általános Iskola valamint Sál Vivien, a nagykõrösi II.
Rákóczi Ferenc Általános iskola, III. Gulyás Levente, a
ceglédberceli Eötvös József Általános Iskola tanulója.

Az 5-6. osztályosok mezõnyében I. helyezést ért el Bányai
Barnabás a nagykõrösi Arany János Református Általános
Iskolából, II. Kemencés Dóra, a ceglédi Várkonyi István
Általános Iskolából, III. Bakonyi Hanna a nagykõrösi Petõfi
Sándor Általános Iskolából és Sipos Angéla a ceglédi
Várkonyi István Általános Iskolából. Különdíjas Bakos
József a Dalmady Gyõzõ Általános Iskola Nagykõrös tanulója.

A 7-8. osztályos versmondók közül I. helyezést 3 diák ért el
maximális pontszámmal; Tarczali Réka, a nagykõrösi Arany
János Református Általános Iskola, Bagota Mercédesz, a
nagykõrösi Petõfi Sándor Általános Iskola és Sipos Tamás,
a Ceglédi Kossuth Gimnáziumból. II. Pásztor Olivér, a
nyársapáti általános iskola, III. Kiskun Bence a nyársapáti
általános iskola és Demeter Léna a nagykõrösi Petõfi Sándor
Általános Iskola tanulója. Különdíjat kapott Smidt Daisy, a
nagykõrösi Arany János Református Általános Iskola diákja.

Ez évben nem csak a helyezetteket jutalmazhattuk. Nyársapát
Község Önkormányzata és a Pest Megyei Könyvtár jóvoltából
minden résztvevõ diáknak tudtunk kis ajándékkal
kedveskedni, amit ezúton is köszönünk.
Gratulálunk minden versmondónak és köszönjük a szép
verseket! Köszönjük felkészítõ tanáraiknak és szüleiknek is,
akik mindent megtettek azért, hogy a gyerekek a legjobb
eredményt érjék el. Bár az összes versenyzõ nem érhetett el
helyezést, bízom benne, hogy elégedetten, a versmondás
csodás élményével távoztak Nyársapátról.

Reméljük, hogy jövõre is találkozunk!

Nagyné Kovács Éva
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KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA

CSAK A BÁRÁNYOK HALLGATNAK

December elsõ napjaiban rossz emlékû évfordulók miatt
vetjük vigyázó szemeinket a határon túlra, különösen Erdélyre.
December 1-je Románia nemzeti ünnepe, 1918-ban ezen a
napon nyilvánították ki Erdély Romániához való
csatlakozásának szándékát. December 5. a szégyen napjának
évfordulója, 2004-ben érvénytelen népszavazás fosztotta
meg a határon túli magyarokat a magyar állampolgárság
visszanyerésének lehetõségétõl, az akkor regnáló kormány
szégyentelen, 23 millió román bevándorlóval fenyegetõzõ
propagandájának eredményeképpen. Nem véletlenül idõzítik
erre a periódusra a Magyar Állandó Értekezlet (Máért)
nagygyûlését, ahol az anyaországi és a határon túli magyar
politikai vezetõk nemzetstratégiai egyeztetést folytatnak.
December elsõ napjaiban tehát felizzik a magyar–román
feszültség. Szijjártó Péter már tegnapelõtt bemelegített:
megtiltotta a magyar diplomatáknak és külügyeseknek, hogy
részt vegyenek a román nemzeti ünnep protokolláris
rendezvényein. A külügyminiszter lakonikusan fogalmazott:
a magyar embereknek nincs mit ünnepelniük december 1-
jén. Azt hiszem, minden nemzeti érzelmû honfitársam
mélyen egyetért ezzel az axiómával, úgyhogy nem is
kommentálom.
A Máérten elhangzott beszédében a kormányfõ magabiztosan
jelentette ki, hogy Magyarország egy gyõztes csapathoz
tartozik, nemrég még megbélyegezték, kritizálták az országot,
ám a magyar politika hirtelen a gyõztesek politikájává vált.
A nemzetegyesítést pedig az elmúlt hat év legnagyobb
sikerének nevezte: száz évvel a trianoni diktátum után a
magyar nemzet egyes részei egymásra találtak. Kritizálta a
kisebbségi jogok uniós politikáját és az erdélyi magyarság
vezetõi és intézményei ellen folytatott román hadjáratot.
Természetesen nyomban elkezdõdött az ellenzéki sivalkodás
is: újfent a magyar külpolitika apokalipszisét emlegetik.
Mondják ezt azok, akik 2002–2010 között megalkuvó
külpolitikát folytattak, mert bizony nem igazán emlékezhetünk
egyetlen tökös kiállásra sem ebben a periódusban, sem a
határon túli magyarok ügyében, sem másban.
Arra viszont emlékszünk, hogy az akkori kormány meg sem
próbálta kicsikarni az erdélyi magyar autonómiát, holott
Románia uniós csatlakozásánál igen jó fegyver lehetett volna
Magyarország vétójoga. De nem, akkor senkit nem kritizáltak,
mindenkivel megpróbáltak joviális viszonyt fenntartani, a
nagyhatalmakkal, az unióval, a szomszédokkal. És mi lett az
eredménye? Semmi. Pontosabban az, hogy Magyarország
lekerült a politika térképérõl.
Ugyanis kit érdekel egy megalkuvó ország, amelynek
kormánya, külügye mindenre csak bólogat, és igyekszik
mindenkivel kedélyeskedni? Van valaki annyira naiv, hogy
azt higgye, ez eredményre vezet a világpolitika harcmezején?
Ugyan! A farkasok küzdelmében a bárányoknak nincs
helyük. Becsülete a harcosnak van, nem a nyájaskodó
maflának. Éppen ezért eredményesebb a 2010 utáni magyar

politika, amely ugyan valóst gondoskodott arról, hogy
Magyarország erõt mutasson.
Úgyhogy jól van ez így, méltatlankodjon csak az ellenzék és
a román külügy. Románia szinte egy évszázada tiporja lábbal
a kisebbségi jogokat, nehogy már nekünk kelljen jó képet
vágnunk ehhez! Az erdélyi magyarság a legnépesebb európai
kisebbség. Politikai képviselete gyakran a mérleg nyelve az
önkormányzati és az országos politikában. Magyarország az
egyik legnagyobb befektetõ Romániában.
Mindez igen komoly erõt jelent, élni kell vele, nem sunnyogni.
Minden jel arra mutat, paradigmaváltás történik a
világpolitikában, és beérett az eddigi stratégia, a szelek
nekünk kedveznek.
Erõt kell mutatni, hogy az unió ne csak a szexuális kisebbségek
és a vágóhídi állatok jogaiért agitáljon, hanem az európai
nemzeti kisebbségek évtizedek óta orvosolatlan problémáiért
is.

ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG
GYÕZTES CSAPATBA TARTOZIK

ÚJ FEJEZET KEZDÕDIK HAZÁNK ÉS AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOK KAPCSOLATÁBAN

Orbán Viktor a nemzetegyesítést tartja az elmúlt hat év egyik
legnagyobb sikerének – derült ki a kormányfõ beszédébõl,
amelyet a Magyar Állandó Értekezlet XV. plenáris ülésén
tartott csütörtökön. A miniszterelnök ugyanakkor
támogatásáról biztosította a külhoni tematikus évek gondolatát,
jelezve, hogy 2017 a határon túli magyar családi vállalkozások
éve lehet. A Jobbik elnöke távol maradt az értekezlettõl,
amiért közleményben ítélte el a KDNP ifjúsági tagozata.

TRUMP TANÁCSADÓJA: ORBÁN
VIKTOR NAGYSZERÛ VEZETÕ,

VILÁGSZERTE AZ EGYIK LEGJOBB

Mély csodálat és tisztelet van a magyar miniszterelnök felé
Donald Trump kampánycsapatában – mondta el a a frissen
megválasztott amerikai elnök kampánytanácsadója. Jeffrey
D. Gordonnal Stumpf András készített interjút, a Mandiner.hu-
n megjelent cikkben Gordon úgy fogalmazott, Orbán Viktor
a józan ész talaján áll, és új fejezetek kezdõdnek majd
mostantól az amerikai-magyar kapcsolatokban.
Trump kampánycsapatában azonnal tudtak a tusványosi
beszédrõl, ami Trumphoz is eljutott.
A tanácsadó szerint ugyanazt kellene tenni a migránsválság
kapcsán, mint amit a magyar miniszterelnök is javasolt.
Új fejezet kezdõdik a kétoldalú kapcsolatokban.
Mandiner.hu: Orbán Viktor elsõként mondta ki még nyáron:
Európa számára Trump lenne jobb. Számít ez most
Washingtonban, vagy teljesen mindegy, mikor mit mond egy
tízmilliós ország kormányfõje?
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Jeffrey D. Gordon amerikai kommunikációs és külpolitikai
tanácsadó, aki számos amerikai médium szakértõjeként is
tevékenykedik, Több magas rangú politikus tanácsadója, és
négy éven át a Pentagon szóvivõje is volt, februárban
csatlakozott Donald Trump kampánystábjához.
Jeffrey D. Gordon: Egy barátom rögtön elküldte nekem
Orbán Viktor Donald Trumpra vonatkozó mondatait nyáron.
Elképesztõen jó érzés volt olvasnom azokat a sorokat.
Nyugodtan mondhatom: Mr. Trump csapatában mély csodálat
és tisztelet van Orbán Viktor felé.
Donald Trump is tudott tehát arról a nyilatkozatról. Múlt
héten pedig beszéltek is telefonon.
– Az igaz, hogy Trump akkor meghívta Washingtonba
Orbánt? Ezt ugyanis nem erõsítette meg senki amerikai
részrõl.
– Orbán Viktor mondta, úgyhogy nyugodtan készpénznek
vehetik. (…)
– Mi lenne az EU dolga ilyen helyzetben? (Mint amilyen a
migránsválság – a szerk.)
– Amit az EU-nak tennie kellene szerintem: a migránsokat
Líbia partjaira visszaszállítani. Nem pedig Lampedusára.
– Ez pont az, amit Orbán mond.
– Tudom, többek között ez az, amiért egyike a kedvenc
vezetõimnek. Donald Trump is így van ezzel.
Orbán bátor vezetõ, aki a józan ész talaján áll.
A világ pedig fel fog ébredni és rá fog jönni, hogy neki és Mr.
Trumpnak igaza van. Ebbe az irányba mennek a dolgok.
Ahogy ugyanis Európa a migrációs válságot kezelte, az
katasztrofális volt. Ezen változtatni kell. (…)
Orbán ötlete
Egy Líbiában felállítandó, két-hárommilliós menekülttábort
vetett fel javaslatként a magyar miniszterelnök, aki a Földközi-
tengeren át érkezõ illegális bevándorlás kezelése kapcsán állt
elõ ötletével.
– Vége lesz az amerikai demokrácia-exportnak?
– Vége. Irakban kipróbálták. Katasztrófa lett a vége.
Egyiptomban is láttuk, mi történt. A demokráciát nem lehet
úgy exportálni, mint valami árucikket.
– Magyarországnak sem mondják majd meg, hogyan kell
viselkedni? Ennek az iránynak vége lesz?
– Igen. Új fejezet kezdõdik az amerikai-magyar
kapcsolatokban, és ennek már nagyon ideje volt.
Mi úgy látjuk, Orbán Viktor nagyszerû vezetõ, világszerte az
egyik legjobb.
Olyan, aki a józan ész talaján áll. Õszintén tiszteljük ezért.
Semmi gond nincs azzal, hogy miniszterelnökük
Magyarországot teszi az elsõ helyre. Mi pedig Amerikát
akarjuk naggyá tenni. Ez pedig annyit jelent: We’re gonna
make the America-Hungary relation great again. Újra naggyá
tesszük az amerikai-magyar kapcsolatot!

VÁLTOZTATNI KELL AZ UNIÓS
AGRÁRPOLITIKÁN

Komoly kihívásokkal néz szembe a jövõben az Európai Unió
közös agrárpolitikája (KAP), a kontinens és a világ politikáját
jellemzõ bizonytalanságok pedig a magyar agráriumra is
hatással lehetnek – hívta fel a figyelmet tegnap Joost Korte,
az Európai Bizottság mezõgazdasági és vidékfejlesztési
igazgatóság fõigazgató-helyettese (képünkön) az agrárszektor
szakmai konferenciáján. A szakember szerint a következõ
idõszakban négy területen kell a jelenlegi közös agrárpolitikán
változtatni. Ezek közt a rugalmasságot, a fenntarthatóságot
és az innovációt említette. Ugyanakkor meglátása szerint a
jogszabályalkotásban és azok betartatásában is jelentõs
változásokra van szükség. Elmondta, január-tól széles körû
egyeztetések kezdõdnek az egész EU-ban, hogy nyáron
megjelenhessen a KAP modernizálását és egyszerûsítését
célzó dokumentum.
Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára szerint a rendszer gyökeres átalakítását hazánk
nem tartja szükségesnek. Ugyanakkor megjegyezte, alapvetõ
követelmény, hogy az agrárpénzeket továbbra is az
agrártermelõk kapják. Bármely új célhoz, amit az Európai
Bizottság beemel a programba, megfelelõ forrásokat kell
rendelni. Hozzátette: az agrártámogatások komoly szerepet
játszanak abban, hogy a magyar mezõgazdaság jövedel-
mezõsége az elmúlt években érdemben javult, stabilabbá vált
a termelõk helyzete.
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért
felelõs államtitkára az európai uniós vidékfejlesztési
forrásokkal kapcsolatban jelezte, 2017 tavaszáig az összes
kiírás meg fog jelenni, december végéig például meghirdetik
a fiatal gazdák induló támogatását célzó pályázatot, a
tanyavillamosítási felhívást, a helyi piacok fejlesztését, a
vízvédelmi, valamint a jégesõ-megelõzési pályázatot is.
Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
szerint az uniós pályázatok akkor hozzák a legnagyobb
hasznot, ha minél hamarabb beépülnek a reálgazdaságba, és
végre lehet hajtani a versenyképességet növelõ beruházásokat.
Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének elnöke szintén a fejlesztések gyors
végrehajtását szorgalmazta, ugyanakkor megjegyezte, hogy
megalapozott, átgondolt pályázati kiírásokra van szükség,
ahogy a jól elõkészített projektekhez is idõ kell.

ZÖKKENÕMENTES LESZ AZ
UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE

A KORMÁNYHIVATALNOKOKAT KÉPVISELÕ
SZAKSZERVEZET TILTAKOZIK A DÖNTÉS ELLEN

Nem okoz majd nehézséget a nyugdíjasoknak szánt Erzsébet-
utalványok kézbesítése, miután a hivatali dolgozók
munkaidõben kézbesítik azokat – közölte Kovács Zoltán
területi közigazgatásért felelõs államtitkár. A köztisztviselõk
tiltakoznak az intézkedés ellen, szerintük emiatt nem mehetnek
szabadságra az ünnepek alatt. A Magyar Közalkalmazottak,
Köztisztviselõk és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete



HÍRMONDÓ 13. oldal

elfogadhatatlannak tartja, hogy a posta helyett a hivatalok
dolgozói vigyék házhoz az utalványokat.
Semmilyen fennakadást nem okoz az ügyintézésben és
semmilyen hátránnyal nem jár a járási és kormányhivatalok
dolgozóinak a nyugdíjasoknak szánt karácsonyi Erzsébet-
utalványok kézbesítése – ezt közölte a területi közigazgatásért
felelõs államtitkár a hét végén. Kovács Zoltán úgy fogalmazott:
a munkatársak számos ügytípusban, így a hatósági feladatok
jelentõs részében eleve helyszíni kiszállással dolgoznak, de
a hivatalok szervezték többek között a földárveréseket, ami
mellett a hivatali munka, az ügyintézés szintén folyamatos
volt. – Az ügyfelek számíthatnak arra, hogy mindent ugyanúgy
el tudnak majd intézni azokon a napokon is, amikor a
munkatársaink egy része utalványt kézbesít, hiszen megfelelõ
munkaszervezéssel biztosítani fogjuk a folyamatos h0ivatali
ügyintézést – mondta Kovács Zoltán.
Kiemelte: a kézbesítés megszervezésekor a hivatalvezetõk
minden emberi szempontot figyelembe fognak venni,
„senkinek nem rontják el az ünnepét”, a hivatali dolgozók
munkaidõben kézbesítik az utalványokat – tette hozzá.
Ennek ellenére a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselõk
és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)
elfogadhatatlannak tartja, „hogy a kormány az egyébként is
túlhajszolt, többségükben nõi alkalmazottakkal szállíttassa
házhoz a nyugdíjasoknak szánt tízezer forintos Erzsébet-
utalványt”. A kormányhivatalok nyílt levélben tiltakoznak,
mint írják: „Megdöbbenéssel hallottuk, hogy a posta helyett
mi fogjuk karácsony elõtt és a két ünnep között kézbesíteni
minden magyar nyugdíjasnak a tízezer forintos ajándék-
utalványt. Emiatt senki nem mehet szabadságra karácsony
elõtt és a két ünnep között.”
Ismert: Lázár János Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a
múlt héten beszélt arról, hogy jövõre 1,6 százalékkal
emelkednek a nyugdíjak, karácsonykor pedig 2,8 millió
nyugdíjas részesül fejenként tízezer forintos Erzsébet-
utalványban.

AZ EGÉSZ TÁRSADALMAT
MEGBETEGÍTI A NEOLIBERÁLIS

GAZDASÁGPOLITIKA

Magyarországon tartott elõadást Tim Kasser pszichológus,
boldogságkutató, aki az értékek és a fogyasztói társadalom
kapcsolatát vizsgálja többek között. Kasser szerint a tisztán
pénzügyi mutatók mellett más mérõszámokat is figyelni
kellene akkor, amikor gazdaságról beszélünk, kiemelt céljai
közé tartozik, hogy megszûnjenek a gyermekeknek szóló
reklámok.
Az elõadó rögtön az elején fontosnak kiemelni, hogy õ nem
közgazdász, hanem pszichológus, ebbéli minõségében viszont
a kapitalizmust, a vállalati kapitalizmus vizsgálja. Teszi
mindezt a pszichológia szemszögébõl, vagyis, arra kíváncsi,
milyen hatást gyakorol az emberekre, a társadalomra a
kapitalizmus.

Kasser egy olyan általánosan elfogadott értékrendszert vett
alapul kutatásai során, amely egy izraeli szociálpszichológus,
Shalom Schwartz nevéhez köthetõ. Schwartz értékrend-
szerében az egyes fogalmakat egy kör mentén helyezte el, és
azok közül az egymás mellettiek kapcsolódnak szom-
szédjukhoz, az egymással szemben állók pedig ellentétei
egymásnak. Konkrétan szemléltetve a hatalom és a hierarchia
szomszédok, és kapcsolódnak egymáshoz, velük pedig
gyökeresen szemben áll a harmónia, és az egyenlõség, avagy
társadalmi igazságosság.
A neoliberalizmus az egész társadalom szövetét átjárja
A neoliberalizmus jellemzõje, hogy az emberiességi
szempontok helyett megvalósíthatatlanul szoros költségvetési
fegyelem és elszámoltathatósági kényszer uralkodik el a
közszférában. A neoliberalizmus annyira a világképünk
része lett, és annyira áthatja az átlagos nyugat-európai
állampolgár mindennapjait, hogy már nem is pusztán
ideológiaként tekintünk rá. A szemlélet az egyetemeken is
elterjedt, így a kikerülõ diákok is a neoliberális elveket
követik – idézi a Századvég a téma szakértõjét. A mondandó
egybecseng Tim Kasserével: a neoliberalizmus nem pusztán
egy gazdaságpolitikai filozófia, az egész társadalom szövetét
átjárja, roncsolva azt, sokszor éppen õk a gyermekek az
elsõszámú célpontok, áldozatok.
A pszichológus 2007-ben készített egy elõrejelzést, amelyet
a késõbbi széles körben elvégzett tesztek és vizsgálatok
elmondása szerint maximálisan igazoltak. Kasser szerint az
államot jellemzõ és irányító vezérelv átsugárzik az
állampolgárokra – vagyis például ha minél inkább a
neoliberális gazdaságpolitikai elveket követik, az ország
polgárai is ahhoz az értékrendhez kezdenek el igazodni. Ezen
államokat a fenti értékrendszerbõl elsõsorban a hierarchia és
a hatalom az, ami jellemzi, ezeket az értékek felé fordultak
az ott élõk.
A GYERMEKEK IS CÉLPONTBAN
Az állampolgárok számára így a legfontosabb értékké az
válik, hogy pénzt gyûjtsenek, és költsenek, utóbbit akár
kényszeresen is.
Mindez nem jár elégedettséggel, szorongás, depresszió, testi
és lelki bajok, negatív érzelmek kapcsolódnak mindezekhez.
Ez ráadásul tovább gyûrûzik a többi ember irányába, így a
társadalom tagjainak egymással szembeni hozzáállása is
negatívabb lesz. kevés az empátia. Ahogy fogalmazott, az
általános szubjektív jóléti érzet alacsony lesz. Ennek hatására
növekszik a bûnözés is, a környezetvédelem viszont ennek
a társadalomnak már kevésbé lesz fontos.
Forrás: Magyar Kurír
Külön kiemelte, hogy minél több hierarchia és hatalom van
jelen a társadalomban, a gyerekek számára is annál károsabb
folyamatokat indít el ez a testi-lelki fejlõdésükben. Szintén
tetten érhetõek ezek a gyermekvállaláshoz kapcsolódó állami
intézkedésekben, mint megemlítette, az Egyesült Államokban
például különösen kevés idõt adnak szülési szabadság gyanánt.
Pozitív példát is említett, mint mondta, vannak országok,
ahol akár két év is lehet mindez – ez egyébként igaz
Magyarországra is.
Egyrészt egyéni tréningeket javasol, elmondása szerint egy
nagyszabású kísérlet igazolta, hogy azok a gyerekek, akik a
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Eladó Nyársapát központjától 1,5 km-re, újszerû állapotban
levõ összkomfortos 80 m2-es tanya melléképületekkel,
ólakkal. A tanya körül 5 Ha szántó van 3 kúttal, ipari
árammal.
Tel.: 06-30-579-8245

HIRDETÉSEK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Meghalt:

Törökfalvy Gyula Nyársapát, Új u. 6. szám alatti lakos
2016. október 27-én 68 éves volt.

Kurucz Sándor Nyársapát, Rákóczi u. 25. szám alatti
lakos 2016. október 29-én 59 éves volt.

Miczi Flórián Dezsõ Nyársapát, József A. u. 51. szám
alatti lakos 2016. november 20-án 74 éves volt.

Emléküket õrizzük!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Született:

Turkevi-Nagy András és Strázsi Éva Nyársapát, Fáklya
utca 18. szám alatti LÉNA nevû gyermekük 2016.
november 08-án.

Balog Ambrus és Abonyi Viktória Nyársapát, Iskola utca
3. szám alatti lakosok ZÉTÉNY nevû gyermekük 2016.
november 10-én.

Nyitrai Gábor és Turi Erika Nyársapát, Piszkés utca 7.
szám alatti lakosok JULIANNA ERIKA nevû gyermekük
2016. november 25-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kiss
Ferenc temetésén megjelentek, mély fájdalmunkban
osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT ÜNNEPI AJÁNLATA:

- kolbászhússal töltött karaj
- elõkészített töltött káposztahús

- házi hurka, kolbász
- saját készítésû füstölt kolbászok

- sertéshúsok

Kolbászhús, formázott sonka megrendelhetõ!

Minden tisztelt vendégemnek Áldott, Békés Ünnepeket
Kívánok!

“Rajtad nem gyõzhet
Halál, Idõ és Tér,
Mert akit szeretnek
Mindörökké él.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik MICZI
FLÓRIÁN búcsúztatásán részt vettek, õt utolsó útjára
elkísérték.

Gyászoló család

belsõ értékek, vagy a természet felé közelítenek, sokkal
kiegyensúlyozottabb tinédzserek lesznek, mint akik csak a
pénzszerzést ismerik, mint legfõbb célt.
Az egyéni ráhatáson túl a társadalmi szinten történõ
odafigyelést is fontosnak tartja Kasser.
A gyermekekrõl szólva külön kitért a reklámokra, Tim
Kasser ugyanis amellett kardoskodik, hogy betiltsák a
gyermekeknek szóló reklámokat, Brazíliában és
Lengyelországban is ért el ezzel kapcsolatban eredményeket
elmondása szerint. Negatív példaként egy amerikai esetet is
említett: egy ottani iskola értesítõjében a jobb jegyeket elérõ
diákoknak ingyen menüt kínáltak egy népszerû
gyorsétteremben.
ALULRÓL JÖVÕ KEZDEMÉNYEZÉS
Javaslata szerint el kellene érni, hogy alternatív mérõszámok
kerüljenek bevezetésre, ne csak és kizárólag a közgazdasági
adatok alapján.
A GDP mellett helyet szorítana például a már korábban
említett, a gyermeknevelésre fordítható idõnek, és más,
pénzben elsõre nehezebben átváltható értékeknek.
Ugyanakkor meglátása szerint a mai generáció gyermekei,
már máshogy állnak hozzá a reklámokhoz, mint a korábbiak.
Tiszteletét fejezte ki azok iránt, akik képesek egy rosszabbul
fizetõ állást elfogadni, csak azért, hogy több idõt töltsenek
például a családjukkal. Szerinte minél többen tesznek így, az
intézményeknek annál inkább lépniük kell erre, amely
megkönnyíti azok dolgát a késõbbiekben, akik hasonlóképpen
tesznek majd a jövõben. Ahogy fogalmazott, ennek egy
alulról jövõ kezdeményezésnek kell lennie, amely elõbb
önkormányzati, majd késõbb állami szintre is juthat. A
túlzott pénzhajhászás ellen pedig fontos ellenszernek tartja
a spiritualitást.
ÁT LEHET ESNI A LÓ TÚLOLDALÁRA IS
Fontos ugyanakkor szerinte, hogy nem szabad átesni a ló
túloldalára sem: ha valaki egy jó ügyben túlságosan
erõszakossá válik, „dühös aktivista” válik belõle, akkor az
káros az egyén és a társadalom számára is, ugyanolyan
negatív érzetben éli az életét, mint ami ellen elvileg küzdene.

Forrás: Magyar Idõk
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November 5-én, szombaton Tatabányán a Földi Imre
Sportcsarnokban került megrendezésre a idei évi szabadfogású
diákolimpia a diák I-es korosztály részére. A 14 bajnoki
címért 224-en szálak harcba. A nyársapátiak két fõvel vettek
részt a bajnokságon, amelyrõl egy ezüstéremmel térhettek
haza.

Eredmények:
35 kg 3. Rehor Levente

November 6-án, vasárnap a serdülõk léptek szõnyegre a
tizenhárom diákolimpiai címért Tatabányán. Ebben a
korosztályban 47 szakosztály 162 birkózója képviseltette
magát. A nyársapátiak két fõvel utaztak a bajnokságra,
amelyrõl nagyon szép eredményekkel térhettek haza.
Kecskeméti Dávid 46 kg-ban bajnoki címet nyert négy
gyõztes mérkõzés után. Ezen kívül egy ötödik hely is
Nyársapátra került Tóth Levente révén.

Eredmények:
46 kg 1. Kecskeméti Dávid

58 kg 5. Tóth Levente

November 12-én, szombaton rendezték a 2016. évi kadet
szabadfogású országos bajnokságot Dunaújvárosban.
Érdekesen alakultak a bajnoki címek sorsa, hiszen a kiosztott
tizenegy aranyérembõl mindössze csak három kategóriában
tudott szabadfogású birkózó nyerni, míg a többiben az
ellenkezõ fogásnem versenyzõi jeleskedtek. A száztizenöt
sportolót felvonultató bajnokságon a nyársapátiak a
gyengébbik fogásnemben is remekül helyt álltak mivel egy
bajnoki cím mellett még egy bronzérmet és egy ötödik helyet
is megszereztek. A bajnoki címeket a 46 kg-ban birkózó
Kecskeméti Dávid nyerte.

Eredmények
46 kg 1. Kecskeméti Dávid

58 kg 3. Tóth Levente
5. Kecskeméti Krisztián

November 20-án, vasárnap Tiszakécskén rendezték meg a
2016. évi serdülõ szabadfogású országos bajnokságot,
amelyre több mint százharmincan mérlegeltek. A Nyársapáti
Szabadidõ SE három versenyzõvel képviseltette magát a
bajnokságon. Ezúttal a nyársapátiak egy bronzérmet és két
ötödik helyet hoztak el a bajnokságról.

Eredmények:
35 kg 5. Kovács Ferenc

46 kg 3. Kecskeméti Dávid
58 kg 5. Tóth Levente

November 26-án, szombaton Esztergomban rendezték a diák
és utánpótlás leány csapatbajnokságot. A diákoknál tizenhat,

SPORT

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác 2.700.- Ft/q
Vastag akác 2.900.- Ft /q
Hasított akác 3.100.- Ft/q
Száraz nyárfa hasítva 1.800.- Ft / q

Az árak a házhozszállítás díját tartalmazzák.

Érd.: 06-20-380-8406

2 fõ érettségizett, szorgalmas, tanulékony munkatársat
keresek, lakástakarék szakértõi vállalkozásomhoz kiemelt
anyagi juttatásért.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ 30/9035-099

Lakásfelújítás, Vásárlás, Építés fix és garantált állami
támogatásra.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ 30/9035-099

Anikó Fodrászat

Fodrászat : hétfõ-szerda-péntek: 13:00 – 18:00
                   kedd-csütörtök-szombat: 08: - 12:00
Kozmetika keddenként, a szolárium pedig minden nap várja
a szépülni vágyókat.
Bejelentkezés a fodrászüzletben valamint a 06-20-485-
2913, 53-389-106 telefonszámon.

Boldog, Békés és meghitt Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kívánok minden
kedves vendégemnek!

100 Ft-os Bolt

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok
minden kedves vásárlómnak!

Villanybojler tisztítást vállalok és felújított bojlerek
értékesítésével is foglalkozom.
Érdeklõdni:  30-375-9483, 53-350-302

Nyársapát, Part d.16. szám alatt lévõ 1,5 szobás tanya,
gazdasági épületekkel eladó.
Érdeklõdni: 70-32-38-971

Nyársapáton, az orvosi rendelõ mellett felújított családi ház
eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.
Érd.: 06-70-500-5049



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács

Éva, Pécsi-Dézsi Csilla,
FOTÓK: Benkó Hajnalka, Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu

A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
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.
       700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató

kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

az utánpótlásban tizenegy csapat küzdött a bajnoki címért. A
Nyársapáti Szabadidõ SE a diák korosztályban képviseltette magát
elsõ alkalommal. A tizenhat csapatot négy csoportba sorsolták ahol
a nyársapátiak az ESMTK, Abony és az Esztergom csapataival került
egy csoportba. Az elsõ fordulóban az Esztergom csapatától 15-10-
re kikaptak, majd a második fordulóban 30-0-ra nyertek az Abony
csapata ellen. Az utolsó fordulóban az esélyesebb ESMTK nyert 20-
10-re. A nyársapáti lányok így a csoport harmadik helyén végeztek
és így végül a tizenhat csapatból a tizedik helyen végeztek.

A csapat tagjai: Pataki Ágnes, Pálfi Andrea, Csiló Szilvia és Kovács
Maja.

Másnap vasárnap Csepelen a Pénzügyõr rendezésében került
lebonyolításra a 2016. évi junior szabadfogású országos bajnokság,
amelyen a nyársapátiak három fõvel vettek részt. A bajnokságról egy
bajnoki címet és egy bronzérmet hoztak el. Horváth Csaba a
legkisebb súlykategóriában az 50 kg-ban három gyõzelmet követõen
szerezte meg a súlycsoportja bajnoki címét.

Eredmények:
50 kg 1. Horváth Csaba

54 kg 3. Kecskeméti Krisztián

KÉPEK AZ ESEMÉNYEKRÕL Pap Ferenc

Kedves Olvasóink!

Hirdetés és újságcikk feladására minden hónap
utolsó napján 12 óráig van lehetõség! Ezt az

idõpontot követõen csak a Hírmondó következõ
számában jelenik meg cikkük!

Megértésüket köszönjük!

Szerkesztõség

16. oldal


