
A 60 ÉVES N YÁRSAPÁT  K ARÁCSONYA

Az adventi várakozásban olvasva Wass Albert Karácsonyi
 !"#$%!&'#(")*+',-.'+/%*&0'1(-.'2)23"")' !+!++'4"4&'*-)5#6-(+
1("7(58'-(%7(9)+)*')'1*+":90'#5!"!+!+":9')';)'!;<!"$1!5'*#
ugyanúgy szólnak, mint 1954-ben, amikor kis falunk,
Nyársapát született. Képzeljük magunk elé 1954 telét, hogyan
is éltek akkor az emberek, és hogyan készültek a szeretet
ünnepére.  Ha átérezzük az akkori helyzetet, talán kisebbnek
+/%%!&';)*'-(%7=)*%&'*#>'?(9+)&'(9.)%'@#)967(&0')1(9
karácsonyfa helyett csak ágat díszítettek, de nem zselés,
marcipános, vajkaramellás szaloncukorral, hanem dióval és
almával. Nem voltak ékes díszek, villogó fények a fán, s még
a gyertyát is inkább a lakás világítására használták. Nem
voltak nagy bevásároló központok, ahol manapság már
novemberben karácsonyi hangulata lehet az embernek, ha
@#)&')'&A9#:#$-!&"!'B*-.!9A%&0'$#')1(9'%)-.(%'#(&'2$%5+
otthagyunk ajándékokra és a karácsonyi vacsora kellékeinek
beszerzésére, gondosan ügyelve arra, hogy nehogy
túlköltekezzünk. A gondos háziasszonyok kitakarítják,
feldíszítik a lakást, számba veszik, hogy kinek hiányzik még
valami, mit kell még az utolsó pillanatban elkészíteni. A
kérdés csak az, hogy mindennek a végére értünk, valóban
;!-B!9!9:' (9+C!')'&)"6@#(%.*'&$#5A9:7$#D
Arra is kellene gondolnunk, hogy mit is jelent az advent?
Sok embertársunk keres valamit, de nem igazán tudja, hogy
;*+>'E5')7 !%+')9)2-(%7(9)+)')'&45$%&'$"&!5:'F$5G#
eljövetelére való várakozást jelenti.
E5'4##5!#'!9:&$#5A9!+0')5')=6%7$&(&'+4;!-!0')'-(%7(#)%
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adhat számunkra. Nézzünk szét a lelkünkben. Lakozik-e
<!%%A%&'*-)5*'<$&!0'#5!"!+!+D'E5'A%%!2'!9:++*'#A"-$#C
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labbi hozzátartozóinkra, vagy mulasztásainkat csábító
ajándékokkal akarjuk jóvátenni? Észrevesszük-e azokat,
akik nálunk jóval nagyobb, számukra talán megoldhatatlan
problémákkal küszködnek, és megpróbáltunk-e segíteni
")=+G&D'E'&4"%.!5!+A%&<!%'$9:';)-6%.(#0'!9!#!++'!;<!"!&"!
figyeltünk-e? Ha túl vagyunk a lelkiismeret vizsgálaton és
elvégeztük a lelki nagytakarítást, biztosan megkönnyebbülve
&$#5A91!+A%&')5'A%%!2"!>'H.,=+#G&';!-')'9!9&A%&<!%'$-:
igaz szeretet lángját, és azt helyezzük el családunk
karácsonyfája alá. Hiszem, hogy elfeledve a világ összes
búját, baját, képesek vagyunk mi emberek igazán szeretni,
ahogyan azt Wass Albert írta nekünk:

„Szent tükrébe végre egyszer
pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!”

Nyársapát minden lakójának kívánok
áldott, szent, békés, nyugodt karácsonyt!

Kis Miklós polgármester

100 ÉVE SZÜLETETT  G ÁL  L ÁSZLÓNÉ !

Nem sokszor adatik meg egy falu életében, hogy 100 éve
született lakóját köszöntheti. Nyársapáton ismét köszönt-
hetjük egy lakosunkat születésnapja alkalmából, aki az
Ugyeri út 36. szám alatt lakik, és december 9-én tölti be
100. életévét. Éltesse az Isten jó egészségben Gál Lászlóné
Erzsike nénit!

„Mikor kigyúlnak ma az égi fények,
Nevetve mind e napra néznek.
Messzi sugarukkal keresik a helyet,
Ahol egykor egy ember született.
Útjukon rohanó szemeket fürkésznek:
I(#(9.-8+0'%$;6+0'B6")7+)+0'#5!"!+:+J'C
Hálás vándor-szívvel olykor megpihennek
Fáradhatatlanul mégis továbblépnek.
S sugaruk eléri a pillanatot,
Mely már múlik is ñ s ahogy
Ragyogó fényük jelzi a napot,
Boldog 100. születésnapot kívánok!”

Legyen még köztünk sokáig!
Kis Miklós polgármester
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TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …
K.6"#)26+'L45#$-'M%&(";6%.5)+6%)&'L$2 *#!9:C+!#+A9!+!
2014. november 26-án ülésezett.  Döntés született a
&$2 *#!9:&'+*#5+!9!+73=6"890';!9.!+')5'!9:5:'%$-.'$ 1!5
1)#(%98)%'NO>PQR'S+C<)%'699)23+(++';!-')'+!#+A9!+>''E'&$2 *#!9:C
testület a Pénzügyi Bizottság elnökének Bognár Istvánt,
tagjainak Bíró Csillát és Kis Anitát választotta meg. A
Bizottság elnökének tiszteletdíját 10.000 Ft-ban, tagjainak
tiszteletdíját 5.000 Ft-ban állapította meg a testület. A
&$2 *#!9:C+!#+A9!+';!-)9&(++)')'&45+!"A9!+!&'!9%! !5$#$":90
6+%! !5$#$":9' )9);*%+')'165#56;(56#'"!%7=$":9'#5898
"!%7!9!+!+>'E'"!%7!9!+'&4+!9!5!++#$-!+'3"'!9:')'9)&(#(&'#56C
mára, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, 2015.05.31-
ig köteles a hiányosságot pótolni. Továbbiakban sor került a
Helyi Építési Szabályzat módosítására. A Bursa Hungarica
S!9#:(&+)+6#*'M%&(";6%.5)+*'M#5+4%73=269.65)+")'4##5!#!%
T'7<'269.65)+'$"&!5!++>'E'&$2 *#!9:'+!#+A9!+'3-.'S8%)-.
Adrienn Cintia és Borics Zsolt részére ítélte az ösztöndíjat.

 Kis Miklós polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban
december hónapban az alábbi munkanapokon nincs

ügyfélfogadás:

2014. december 13. szombat

2014. december 22. 1$+B:

2014. december 23. kedd

2014. december 31. szerda
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S !"#$%#&'"(%)'*+ #,-

Nyársapát Község Önkormányzata sikeresen pályázott a
+!9!2A9$#*'4%&(";6%.5)+(&'#5(@*69*#'@$9,'+A5!9:)%.)-
 6#6"96#1(5'&)2@#(9878'&*!-$#53+:'+6;(-)+6#")>'E
U!9A-.;*%*#5+$"*G;'TVV';N'+/5*B)';!- 6#6"96#61(5
N>WQV>QOR>C'S+'4##5!-/'+6;(-)+6#<)%'"$#5!#3+!++!'+!9!C
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önkormányzat saját költségvetése terhére biztosította.   A
szociális rászorultság és az igénylés részletes feltételeit a
&$2 *#!9:C+!#+A9!+'')'XYTRVZ>'[\]>'TW>^'4%&(";6%.5)+*
"!%7!9!+$<!%'#5)<69.(5+)>'E'+/5*B)'9!#56993+6#")'&!"A9+0
melynek szétosztása a decemberi hónapban folyamatosan
történik. Ez a támogatás több  mint 150 család részére nyújt
segítséget a téli hónapokra.

Kis Miklós polgármester

KÖSZÖNET A V ./.012/2034456

Megköszönjük a helyi Vöröskereszt szervezete részére
felajánlott használt ruhákat Tóth Istvánné Marikának, aki
már több alkalommal juttatott így adományt a község rászo-
ruló lakossága részére.
Még egyszer köszönjük a segítségét!

Nyársapát minden
lakójának áldott,
békés karácsonyt
és boldog
)78& *89:;*
kívánunk!

Kaszáné Dobozi Éva

FIGYELJENEK  EGYMÁSRA !

November vége felé közeledve az éjszakák egyre
hidegebbek lesznek, valahol már most megjelent a

hajnali fagy, nemsokára beköszönt a tél.
E'1*7!-'*7:=6"6#'&(;(9.'B!%.!-!+$#+'=!9!%+')'B!7$9'%$9&A9

$9:&"!0')5(%<)%'%!;'@#)&':&' )%%)&' !#5$9.%!&'&*+$ !0
1)%!;')5(&')'+4<<%.*"!'*7:#0'!-.!7A9'$9:'!;<!"!&'*#0')&*&

korukra, egészségi állapotukra, vagyoni helyzetükre tekintettel
C' )-.'!-.$<'&4"A9;$%.!&';*)++'C'%!;'+G7=6&'<!B/+!%*')

lakásukat.
_)=%69)+(#';87(%';*%7!%'$ <!%'!9:B("7G9'(9.)%'1)969!#!+0

);*'&*1/9$#'&4 !+&!5;$%.!'$#'!5')'9!-+4<<'!#!+<!%'!9&!"A9C
1!+:0';!-!9:51!+:'9!++' (9%)>'E5'*9.!%'!#!+!&';!-!9:5$#!

össztársadalmi érdek, az egyes állampolgároknak is fontos
szerepe van ebben.

E'"!%7:"#$-'&$"*')'9)&(##6-(+0'1(-.'#!%&*'%!';!%=!%'!9')
1*7!-<!%0')'B4974%' )-.'2)7(%'B!& :'!;<!"';!99!++0'*99!+ !0

1)'+G7(;6#G&")'=G+0'1(-.')'&4"%.!5!+A&<!%' )9)&*'B/+!+9!%
lakásban él, akkor értesítsék a hatóságokat a 107, 112

központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
`!-.A%&'!-.A++')5$"+0'1(-.'#!%&*'%!'!##!%')'1*7!-'*7:

áldozatául!

FIGYELEM

A katolikus egyház szentmiséje

december 24-én (szerdán)  17 órakor
<8 :;:#<=

2%;**8'>?@AB'CD$*C%'E8*%8F8G8 (&'%8& =

A 22 órás és az éjféli mise nem lesz.
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TANÁCSOK AZ ADVENTI ]ab_cELdE

Az advent a keresztény kultúrkör legismertebb
H998I8@'-G8%J'-'<-D$"&!9J*'G8K8%; ;'98KJ8:#<
vasárnaptól egészen karácsonyig tart. Szomorú tény
azonban, hogy a leggyakoribb lakástüzek az adventi
<!& !D)<F! '<L*F8*;<=
E5')7 !%+*'*7:#5)&')9)++'#(&)%'-.,=+)%)&'-.!"+.6&)+'$#
mécseseket. Ezekben a napokban sem szabad megfeled-
&!5%*')'9!#!9&!7:' !#5$9.":90'!9#:#("<)%')'-.!"+.)'#5$20'7!
veszélyes lángjáról.
Helytelen használatuk a szabadban és zárt térben egyaránt
könnyen tüzet okozhat. Ennek veszélyeire hívja fel a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a lakosság
figyelmét. A statisztikák azt mutatják, hogy az ünnepek
idején megemelkedik a lakástüzek száma, sokan ugyanis
%!;'&!99:'&4"A9+!&*%+$##!9'1)#5%69=6&')'-.!"+.6&)+'$#')
mécseseket.
E5'*9.!%'+/5!#!+!&'&* 69+8'(&)')'9!-+4<<#54"')50'1(-.')5'$-:
mécseseket vagy gyertyákat gyúlékony anyag közelében
B!9!=+*&0')'&!9!+&!5:'96%-(&'2!7*-')'&A94%<45:'+!e+39*6&(%
[BA--4%.4%0')#5+)9+!"3+:%^'&!"!#5+A9'6++!"=!7%!&')'9)&6#';6#
1!9.*#$-!*"!>'E'9)&6#+A5!&0'*99!+ !')5')5(&<89'&4 !+&!5:
+")-$7*6&'!9&!"A91!+:!&')'-.!"+.6&0';$@#!#!&'1!9.$%!&
&4"A9+!&*%+:';!- 69)#5+6#6 )9>
Tanácsok a gyertyák és a koszorúk elhelyezésére:
E5'$-1!+:')%.)-,'&(#5(",+';*%7*-'1!9.!55A&'%!;'$-1!+:0
1:#5*-!+!9:')96+$+"!0')'-.!"+.6&0';$@#!#!&'@#)&'%!;'$-1!+:
+)"+8<)%'9!-.!%!&>'f$9#5!"/')5(&'&45!9$<:9';*%7!%'-.,C
lékony anyagot eltávolítani, emellett figyelni kell arra is, hogy
)';$@#!#+0'-.!"+.6+'#+)<*9'1!9."!'")&=G&0')1(9'%!;'7:91!+'B!90
és ahonnan nem eshet le. Gyertyákat ne használjuk függöny
 )-.';6#'$-1!+:')%.)-'&45!9$<!%>'E5'$-:'-.!"+.6+0';$@#!#+
%!'+!-.A&'1G5)+(#'1!9."!0')5+'%!' *-.A&'!-.*&'1!9.":9')
másikra. Ügyeljünk arra, hogy a kanóc ne legyen túl hosszú.
Soha ne engedjük teljesen leégni a gyertyát, mécsest és ne
1)-.=G&')'&)%8@(+'!97:9%*>'E5'$-:'-.!"+.)0';$@#!#'(9+6#6")
;*%7*-'+)"+#G%&')'&45!9<!%';!-B!9!9:'!#5&45+>'E5'$-1!+:
)%.)-,'&(#5(",+';*%7!%'1:B(""6#+89'+)"+#G&';!-B!9!9:
távolságra. Ne engedjük, hogy a gyertyákat és a mécseseket
gyerekek gyújtsák meg. A gyermekeket ne hagyjuk felü-
gyelet nélkül olyan koszorú közelében, amelyen égnek a
-.!"+.6&>'I*%7!%%!;/'-.,=+8!#5&45+'+)"+#G%&'!956" )0
-.!";!&!&'69+)9'!9'%!;'$"1!+:'1!9.!%>
E'#5)<69.(&'#5!;'!9:++'+)"+6#6 )9';!-)&)769.(51)+=G&')'+/5
keletkezését.
g)';$-*#'+/5'&!9!+&!5%!')'9)&6#G%&<)%0'B(%+(#0'1(-.')'9!1!+:
9!-"4 *7!<<'*7:%'<!9A9';!-+!-.A&')'#5A&#$-!#'*%+$5&!7$#!&!+h
;!%+#A&')'9)&6#<)%'+)"+85&(78&)+0'$"+!#3+#A&')'+/5(9+8#6-(+0
#'1)'+G7=G&0'&!57=A&';!-')'+/5'(9+6#6+i'E5'(9+6#1(5
1)#5%691)+G%&'%!7 !#'2(&"8@(+0'!-.' 474"' *5!+' )-.'+/5(9+8
&$#5A9$&!+>'g)')5')#5+)9(%'&!9!+&!5*&'+/50'-.("#'#!-3+#$-!+
=!9!%+')'+/5(9+8'+)&)"80' )-.')&6"'!-.'2(16"' 35'*#>'g)')'96%-(&
+!#+*'$2#$-A%&!+' !#5$9.!5+!+*&0'%!'&!57=A%&'<!9!')'+/5C
(9+6#<)0';!%!&A9=A%&')5'$2A9!+<:9i'E%%)&')'1!9.*#$-%!&')5
)=+)=6+0')1(9')'+/5'&!9!+&!5!++0'&*9*%@@#!9'56"=G&'<!0'3-.'&! !C
#!<<'(e*-$%1!5'=G+')'+/50'9)##)<<)%'+!"=!7>'j6";655G&'B!9')
szomszédokat, és hívjuk a 105-ös vagy a 112-es segély-

13 8#56;(+i'`/5=!95$#&("' 69)#5(9=G%&')'B!9+!++'&$"7$#!&"!0
1*#5'!55!9';!-&4%%.3+=A&'$#';!--.("#3+=G&')'+/5(9+8&
munkáját.
S(%+(#'$#'#5A&#$-#5!"/')5')9)2 !+:'#5)<69.(&'<!+)"+6#)0
hogy a meghitt ünnep ne váljék tragédiává!
Link: http://pest.katasztrofavedelem.hu/hirek/2609-
tanacsok-az-adventi-idoszakra

H I R D E T M É N Y

A Nyársapáti Földtulajdonosi Vadászati Közösség
-'MJ$D&-I$*'N'O&8G;'*8%8IH%(&8<'<L #K- K-*$&#

*8DH%8*(*'(D#9*;89
értesíti a 13-578710 kódszámú vadászterület

földtulajdonosait, hogy a
többlethasználati díj kifizetésére  (150.- Ft/ha)

2014. december 29 -31-ig  kerül sor  a

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban  a
hivatal ügyfélfogadási idejében

PQ(*,;'R'N'>ST#K@'0 8D:-'R'N'>ST#KU=
Kérem a tisztelt földtulajdonosokat, hogy a

rendelkezésükre álló, a tulajdonukat igazoló okmányokat
hozzák magukkal a bérleti díj kifizetése miatt.

Szükséges okmányok: személyi igazolvány, szabályos
meghatalmazás tulajdoni lap másolat /földhivatali/,

adóazonosító szám.

Nyársapáti Földtulajdonosi Vadászati Közösség
2712 Nyársapát, Kossuth L. u. 1.
Tel: 20/465-8200 Tel/fax: 53/389-128

Perlaki István elnök

       SZELEKTÍV HÍRLEVÉL
             2015. I. negyedév

            Tisztelt Ügyfelünk!

Nyársapát településén továbbra is az „ÖKOVÍZ” Nonprofit
LB+>' $-5*')'1651(5';!%:'#5!9!&+3 '1G99)7$&-./=+$#+>'f$9G%&0
)'#5!9!&+3 '1G99)7$&'-./=+$#'!77*-*'#*&!"!##$-$%!&';!-:"C
5$#!>'k-.A++;/&47:';G%&6=G&)+'!5,+(%'*#'&4#54%=A&'$#'&$"C
=A&0'1(-.'+)"+#)%)&' !9A%&'$#'-./=+#A%&'!-.A++'#5!9!&+3 !%i

QV3QW3'X2M5'0326214YZ
Q[66\]^1_`ab4^0

 !"#$#%&'(%)*$#*+,-%(.#/(01%2,$300#456(6,/78!*5%9:
E'#5!9!&+3 !%'-./=+4++',=")1)#5%(#3+1)+8'@#(;)-(96#*
1G99)7$&(&)+'[29>'2)23"0';/)%.)-0'B$;0'*+)9(#'&)"+(%^0'C')5
eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer szerint
ñ a rendelkezésre bocsátott &$DK-'& c9+'G+-9J-K' &$<E-9
keverten -./=+1!+*'$#')5')96<<*'1G99)7$&-./=+$#*'%)2(&(%
1!9.!51!+*'&*')5'*%-)+9)%)'!9$>'E'-./=+$#*',+;G+)+8')'5#6&(&(%
megtalálható.
2015.01.06. (kedd), 2015.02.03. (kedd), 2015.03.03.

(kedd)
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;78!*5%2,24<%&#6:')5'M%'-./=+$#*'&4"5!+$<!%'1) (%+)'!-.
alkalommal a fent megadott napokon.
FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés
érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba!
=%16(6,/78!*5%5'96,.+4!#:
A sárga zsákokat')'-./=+$#*'%)2(&(%'"!--!9' 700 óráig
szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a
3455. 6(017/,2#068/9!:7#)53.5. 9'.#4,9-;#(%3)51)+),,
zsákokat nem áll módunkban elszállítani!  Amennyiben a
zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem
;!-B!9!9:'+32G#,0'*99!+ !'#5!%%.!5!++'1G99)7$&'&!"A90',-.
Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását!
Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az
újrahasznosítható hulladékokat E$DG#%J89'G$&'$**8*& ;@
G+-9J-K' &$<E-9'#&'<#F8%J8 F8*#@ az ingatlana elé!

_`ab4503d_2421
/2M]26424^0032/a'Q\03MV6\4\

E'#5!9!&+3 '1G99)7$&-./=+$#*'"!%7#5!"'!-.*&'&*!;!9+'+!"A9!+!
)'-./=+:#5*-!+!#'1G99)7$&-./=+$#>
\'KJ+7*;& #K8*8<'<!9*(98D8#9'*-%$%F-*C'G-*D#"$<'<8%%;
segítséget nyújtanak azok helyes használatához,
G8%J8<'-'<Le8*<8 ;<f
E'-./=+:#5*-!+!&')'2)23"0';/)%.)-0'A !-0'B$;7(<(50' )9);*%+
*+)9(#'&)"+(%'@#(;)-(96#*'1G99)7$&(&'!9&A94%3+!++'-./=+$#$"!
szolgálnak. /89:<ceH%',!9*!&@'F!KJ'-'KJ+7*;& #K8*8<89
@#)&')5'!9:<<*!&<!%'B!9#("(9+'hasznosítható hulladékok
KJ+7*F8*;8<g
\'KJ+7*;& #K8*8<89'8KJ(E@'G$&'*cIh&)'Fh%%-:(<
elhelyezése szigorúan tilos!
- A sárga'#53%/';)+"*@6 )9'!996+(++'&(%+$%!"<!')'9)&(#(&%)&

9!1!+:#$-!' )%'l')' laposra taposott : - PET palackokat és
kupakjait, - fém italos dobozokat, - konzervdobozokat, -
+!=!#'$#'A73+:#'7(<(5(&)+0'C'B89*6&)+0'C'"!&96;#5)+."(&)+0'C
tejtermékek kiöblített  poharait, - tisztítószeres flakonokat

- elhelyezni.
C'E'2)23"'1G99)7$&'-./=+$#$"!'&*56"89)-')'kék'#53%/';)+"*@6 )9

"!%7!9&!5:'&(%+$%!"')9&)9;)#')'#2!@*69*#)%'&*)9)&3+(++
<!7(<8'%.396#)';*)++>'E'&(%+$%!"<!%'!91!9.!51!+:!&')5
újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott

  kartondobozok.
- A zöld'#53%/';)+"*@6 )9'!996+(++'&(%+$%!"')5'A !-'@#(;)C

-(96#*'1G99)7$&'-./=+$#$"!'#5(9-690';!9.')9)++')'&A94%<45:
''4<94#'A !-!&0'<!B:++!#A !-!&'$"+!%7:!&>
Kiemelten fontos0'1(-.')5'A !--./=+:'&(%+$%!"<!%'%!;
1!9.!51!+:'!9'!-.$<'A !-0'2$976G9h'#3&A !-0'7"8+(#'A !-0')G+8
#5$9 $7:>
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&! !"+!%0'!-.'A+!;<!%0'1)-.(;6%.(#'1G99)7$&-./=+:'=6"C
;/ !9'+4"+$%*&>
\'KJ+7*;& #K8*8<'8%%89;D (&(*@'4$D&-&$Kh9<',!%J-T
matosan, az illetékes hatóságok bevonásával végzi!
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OLCSÓ BIOMOSÓSZER KÉSZÍTÉSE  OTTHON

A DM-ben fél kg mosószódát kell venni + egy darab marhaepe
szappant + 1 darab 20dkg-os háziszappant.
E'1(556 )98&)+'9!'&!99'"!#5!9%*0'$#'Z'9*+!"'B(""6#<)%'9! :
vízben el kell keverni folyamatos kevergetés közben. A
szappanokkal együtt a vízbe még a mosószóda felét (negyed
kg) is bele kell keverni. Ez lesz majd a törzsoldat, amit 14 liter
meleg vízben tovább lehet hígítani. Ezután 24 óráig állni kell
)'&! !"$&%!&0'!&&("")'&(@#(%.)#5!"/'B!1$"')%.)--6' 69*&>
Q'9*+!"';(#8 35<!'@#G26%'V'79C+'&!99'1)#5%69%*'!<<:9')'#5!"<:9>
Klórtartalmú anyagokat pl. hypo-t szigorúan tilos belekeverni.
j!-2")&+*&G#)<<'B!7!9!#';/)%.)-' 474"<!%'+6"(9%*>
Ezt a receptet Márkuj Péter és Kedves Édesanyja ajánlotta.
Rövid megjegyzés: nagyon megörültem ennek a kezde-
;$%.!5$#%!&0'1*#5!%'!55!9')'%!1$5')%.)-*'1!9.5!+<!%'9$ :
családok segíthetnek önmagukon. De ehhez öntevékenynek
kell lenni. Meg kell vásárolni a hozzávalókat és meg kell
csinálni. Az alkotás öröme szinte pénzben kifejezhetetlen ñ
ezt ÉN csináltam! Ráadásul sokkal olcsóbb, veszélytelen
szerrel lehet tisztára mosni ruháinkat.
Kérés: ha bármilyen területen valakinek van valami jó,
&4%%.!%'B!91)#5%691)+8'4+9!+!0')5',=#6-'#5!"&!#5+:#$-!
biztosan nagy örömmel fogadja.
Igaz az a mondás, hogy „a rászorult embereknek nem halat
&!99')7%*0'1)%!;'1698+0'1(-.'&*B(-=6&')' 35<:9')'1)9)+>m

Tisztelettel: Tóth Tibor

 !"#$

NOVEMBERI  PROGRAMOK  AZ ÓVODÁBAN :

A hónapban a nagycsoportosok ellátogattak Kecskemétre a
I)9(;'U! 6#6"98&452(%+';(5*=6<)>'I)=)0')';$1!@#&!'@3;/
;!#!B*9;!+'%$5+$&';!->'E'1)+)9;)#'&* !+3+:0')'NaC#';!-=!C

lenítés, a hanghatások, a színek elvarázsolták a gyermekeket.
Szájtátva nézték a kis apróságok a varázslatos történetet.

Egy újfajta élményben volt részünk.
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gyermekek nevében is!November 11-én megrendeztük hagyományos Márton napi
rendezvényünket. Örömmel készültünk erre a napra. Libás

&*+/5:&!+'&$#53+!++A%&0'9*<);6=)+'$#'9*<)16=)+'#A+4++A%&0
feldíszítettük az óvodát a nagy eseményre. A program 9

8")&("')'@#(2("+(&'I6"+(%'%)2*';/#("6 )9'&!57:74++>'XhNRC
+89'U*;<8'U"*-*++)'!9:)78;/ $#5'I6"+(%'%)2*'5!%$#';/#("6+

+!&*%+1!++$&';!-')'-.!";!&!&>'E';/#("'&45<!%':&'*#
szerephez juthattak, részt vehettek a Márton naphoz

kapcsolódó történet megelevenítésében.

E'1)%-G9)+(#';/#("'G+6%'!-.'9*<)'B)";")'G+)5+G%&>'_5!"!+!++!9

 6"+)&'<!%%A%&!+'?)"-)'c(9+6%'$#'@#)967=)>'n9:'&45!9#$-<!%
ismerkedhettek meg a gyermekek a libával és más barom-

fikkal (gyöngytyúk, pulyka, kacsa, tyúk, kakas). Nagy élményt
=!9!%+!++';!-B*-.!9%*')5'699)+(&' *#!9&!7$#$+'$#'&A9#:'=!-.!*+>

Vendéglátóink frissen sütött pogácsával kedveskedtek a

gyermekeknek. Köszönjük Varga Zoltánéknak a vendég-
96+6#+i'L4#54%=A&')'o(9-6";!#+!"*'g* )+)9%)&0'$#')'#5A9:&C

%!&')5'G+)56#'9!<(%.(93+6#6+i'k5!%')'%)2(%')'_5A9:*'_5!" !C
zet és az óvoda sütemény vásárt rendezett az óvodában,

amelynek bevételét a gyermekek karácsonyi ajándékára
fordíthatjuk. Köszönjük a sok finom süteményt és vásárlást!

Nagyon jól sikerült ez a program, mert sok lelkes ember
támogatta süteménnyel, vagy vásárlással. Köszönjük a

K( !;<!"'TOC6%'E7 !%+*'&$#5A9:7$#'@3;;!9'&)"6@#(%.*
&$5;/ !#'7$9G+6%+'+)"+(++G%&')5'8 (76<)%>'E7 !%+*

&(#5(",&)+'$#')#5+)973#5!&!+'&$#53+1!++!&')'#5A9:&'$#
gyermekeik. Meghitt hangulatban készültek a szebbnél szebb

&)"6@#(%.*'73#5!&>'k5')'@#)967*'2"(-");'"!;$9=A&'=4 :"!
+4<<'#5A9:+'$#'-.!";!&!+'*#'*7! (%5>

November utolsó hetében ünnepi díszbe öltöztettük óvodánkat.
E5'!9:+$"<!%'!91!9.!5!++'2(#+)9676<)')'-.!";!&!&')

Mikulásnak szánt rajzaikat, kéréseiket postázhatták.
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DECEMBERI  PROGRAMJAINK :

December 5-én érkezik hozzánk a Mikulás. Nagyon várjuk már

az érkezését sok dallal és verssel.

December 10-én #53%165<)'96+(-)+G%&')'&45$2#:'$#
%)-.@#(2("+(#'-.!";!&!&&!9>'E'K)-.&:"4#*'I/ !9:7$#*

L452(%+<)%')'pg6"(;'&3 6%#6-m'@3;/';!#!7)")<(+'%$51!+=A&

meg.

December 17-én „Adni jó” (Dobozos Advent) címmel hirdetjük
A%%!2*';/#("")9'!-.<!&4+4++'"!%7!5 $%.A%&!+')'_5)"&)'I*169.

I/ !9:7$#*'g65<)%>'I!-)=6%7$&(55G&')5(&)+')'@#)967(&)+0
akiknek kevesebb ajándék kerülhet a fa alá. Aki úgy érzi, hogy

szeretne ebben részt venni, és megajándékozni valakit, annak

szívesen fogadjuk a felajánlását.

M I A SZERETET?

Így látják a gyermekek:

pE;*&("'%)-.*%)&'<!-.G99)7+)&')5'35A9!+!*0'%!;'+G7(++';6"'!9:"!

hajolni, hogy kifesthesse a lábán a körmeit. Most mindig a
nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki is ízületi gyulladása

van.
Ez a szeretet.”

pE'#5!"!+!+')50';*&("')%.G'&6 $+'B:5')26%)&0'7!'<!9!&("+.(90
;*!9:++'(7))7%6'%!&*0'@#)&')'<*5+(%#6-'&!7 $$"+0'1(-.'!99!%:"*55!0

hogy biztosan finom-e.”

„A szeretet olyan, mint mikor egy kicsi öreg néni és egy
kicsi öreg bácsi még mindig barátok, még azután is,
miután jól megismerték egymást.”
„A szeretet az, mikor anyu a legfinomabb csirkehúst
odaadja apának.”
„A szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt vagy.”
„A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy
pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását,
akkor lehet meghallani.”
„Az apukám csiklandoz minket a tesómmal. Néha az
anyu is beszáll, és akkor sikítozik az egész család.
L454#!%'9!'+G7=G&'-.:5%*')5')26+0')'f#*&*28&&)9'!-.<!%>
Olyankor érzem, hogy a szeretet is csiklandós.”
„A szerelem az, amikor azt mondod egy fiúnak, hogy
tetszik az inge, és aztán azt hordja minden nap.”
„A szeretet az, amikor a kutyám össze-vissza nyalogat,
pedig egész napra magára hagytam.”
pg)-.(;0'1(-.')'%: $"!;'699)%78)%'#5("(%-)##(%
engem, mert anyu azt mondta, hogy csak azért csinálja,
mert szeret. Ezért a kisöcsémet én is mindig
megszorongatom.”
„Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal
kezdd, akit utálsz.”
„Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a
%! !7>'?)9)1(9'$"5!70'1(-.')5':'#56=6<)%'<*5+(%#6-<)%
van a neved.”
„Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne
kimondanod, hogy szeretlek. De ha komolyan gondolod,
akkor szerintem sokszor ki kell mondani. Az emberek
hamar elfelejtik.”                                       Ó VODÁSOK

%&'"($

 !"#$%&' "(#)*+)",' %-. /")+012+)
21%1$3"$!+4+5+55+'.+$3"#$5+)56'
7'*&55"% 478$&)953": 4(-)#%;$3

1451%+%+5"5+4+(563".-
%<!<$$1=+%+5" ' %>5-3"+=91)#

 (2>8#-% 5"(+=0 '-$>5-"?."10+5
%>07);)%"(#)*+)")974$ @75#

@&'=74) %A
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 !"#"$"$$"% &' &$( !$"%"$$"% &)*+,-. &' &+/#,-.

0 1/# 23/$ &%2.4  /5/$ !"#$% !"!#$!%%"&'&'%%"!%(%)%*
2&$4#02 $"#"67"

*+%,-./0*,%(*%)"-/'1,%2''!3-&4%!$
. 8%90 & !"#"$0'0. &6"5 !:%*$20( &$20*$+/012(0. & !8%"($ ;
0251 !8%"($ ;&)( !"0 &51"#6".8. ;&-04./,-. &%")"$ ;&)451

 !"#"3"% <&= 4>/%2$4 &+4%$&"518$$ &800"3"%0( ;
 !:#2.4!0( &2&?2%-&@A&'+" &'+?4#>-%:,2 &2%.2%6/7:%

 !"#+"!"$$ &( .4%2( &$/0=)/!40 <

?","!!8. &.( &B,#2 ;&)451 &"518$$ &2&.2#/= 401 &( & !"77 <
+/#,-. & !"#"$C & !*++"% &2&.( &,'!- .2 &B,#2 &"%,9+"$"%'$ D

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

6"5)*+:

KATALIN  BÁL  BÁL BÁL

Nagyon szép hagyomány iskolánkban, hogy az adventi
 !"# $% # %&#' !())'*&+',-$' +.'/ !#0-1-%2!)'#034-5607#8
9*!&5#0 *:';6+.'&,)<0 % 55 !' 0 !())'-'%<7565'/-4#-$+<
*2!-)#7+-'2)7$'=>)) 5'>##0 '-'5 %, #'#0?!(5'&#'@ %-A
gógusokkal, barátokkal együtt buliztunk.
B0' !(0('&,<'&#'-0'<% <'C-)-!<$'17!4-'*74')D!'@ =64-)E,'! $$ 
-'12!<'#03)';-#0$7!$<8'F<$% $'= !! *0(=&, !:'"#2@-
$-+.1 )G55 !'E4;-)=25:';6+.'HIJ',6!)8'K<#0 $',6!)'*G#64:
/<$6*',-"#64-:'5<,7!3'0 $ 5-4:'$-+.#0 4G'/<-)-!'&#'5 ,&#1&
fiatal bálozók, vidám társaság, aki nagyon kulturáltan
viselkedett, értékes tombola tárgyak is gazdára találtak.
Természetesen mindent megtettünk a szép terítésért és a
méltó díszítésért is. Jó volt részesének lenni a 2014. évi
C-)-!<$'17!$-58'L65'5 %, #'#0?!(:'56!!&+-:',6!)'%<75'&#
<#* 4(#>5:'1-47)65'-!56))75'-'*<$%<+')7$"6!3:';-4#7$.
közönséget, akik sosem lendültek át túlzásokba. Nagyon
;7!7#-5',-+.2$5:';6+.'M6!+74* #) 4'N4:'O +.0('B##06$.:'-
P9PQ'B!-@/65D'FG,&#0 )<'R#56!-', 0 )(#&+ ' !/6+-%)75
meghívásunkat. Szerencsére nem volt agresszivitás, túlzó
<)-!607#:'1-47)#7+:',<%7*#7+:'% 4G')>!)>)) '1 '-')64$-) 4* )8
S&! *&$.?$5'#0 4<$)' +.'= ! $)(#'(#0<'&#' +.'/-4#-$+'5>0 !<
bál elég is lenne piciny falunknak. Ezek a bálok legyenek
$&@ # 5:'<+-0<'@6!+74<'&4)&5 5 )'5>0, )E)(:' *!&5 0 ) #:'=3!
megszervezett együttlétek. Ezen a téren is nagyon fontos az
összefogás. Ehhez a bálhoz kellett a TETZ AMI, a Nyársapáti
I!)-!7$6#'R#56!-:'L0?!(<'L0 4, 0 ):'T.74#-@7)<'U. 4* 5 5&4)
C>0-!-@E),7$.:'V<75>$564*7$.0-):'-'5 %, #'/ !!&@(5:'! !A
kes asszonyok, igazi vezéregyéniségek (Dobos József,
V-$"#3'W607!<-:'#)18X') ))4 '5&#0'# +E)(5:'%<7565:'#0?!(5'&#
T.<)4-<'J7#0!3',7!!-!5607#7$-5' +.?))*G5>%&# 8'P<#0)-'#0E,A
1(!'5>#0>$=?5Y
K-',-!-5<'5<*-4-%):'-0'-0'>4 + %('* *34<-';<17=-:' !$&0&#)

kérünk.
O>,(4 'D=4-')-!7!5602$5:'&#'*&+'/-$)-#0)<52#-11'C-)-!<$'17!)
szervezünk magunknak, és a bevételt pedig diákjainkra
szeretnénk akkor is költeni.

Tisztelettel: Iskolavezetés
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JÓ  !"#$ %  LENNI …
9!(#0>4'<#'! #0>+ 0 *:';6+.'$ *',-+.65'5</ = 0 )) $'$-+.
híve a gyerekek versenyeztetésének. De amikor megkapok
egy versenykiírást, elindul a fantáziám, kit és mivel lehetne
benevezni a megmérettetésre.
November 11-re két kiváló rajzost neveztem be az országos
grafikai versenyre, Tápiószentmártonra. Nem alkotásokat
5 !! ))'1 5?!% $<:';-$ *'-0'6))-$<'; !.#0E$ $' !(4 '$ *
tudható feladatot kellett teljesíteni. Nagy Sándor 5. osztályos
és Csehi Dóra 8. osztályos tanítványaink képviselték a
/-!2$5'<#56!7=7)'&#'-'P9PQ'B!-@/65D'FG,&#0 )<'R#56!7)8
Tudom, magukat, Kedves Családjukat is. Kivételesen ügyes,
kreatív gyermekek, mindketten már 10 éves korukban alkal-
masak voltak akár középiskolai felvételre is, de hála Istennek
itt maradtak.
F<&4)'=3:';6+.'5 0 <*'&#'56!!&+7<*'5 0 '-!-))'*-4-%)-5'(5Z
Mert bizonyították, hogy ebben a pici falusi iskolában is lehet
/ =!(%$<:'5<) != # %$<:'*-=%' 4 %*&$.)' !&4$<8
Csehi Dóri &'() '! ))'-', )&!5 %($8'C&@0 ! )'+-0%-+:'&4% A
kes, rajztechnikailag pontos alkotást készített.
T-+.'L-$.<'<#'?+. #',6!):'('*&+'"#-5'-'=>,(' *1 4 '-
nagyobbak között.
V34<'-')(! '#0657#6#'*3%6$'#0 4&$. $'/6+-%)-'-'5<,&) ! #
elismerést. Sajnos én úgy tapasztaltam, hogy környezetében
nem volt túl nagy ámulat a siker után. Talán azért, mert nem
-0' !#('<!. $'$-+.'#<5 4 ',6!):',-+.',-!-*<'*7#&4)8'[$'D+.
vélem, hogy nagyon nagy dolgot ért el. Megmutatta, hogy a
tehetsége mellett a kitartó gyakorlás hozhat csak eredményt.
Amit még látok esetenként a birkózóknál, bokszolóknál is.
\5'@&!%75:'#():'5>, ) $%('@&!%758'B0)')-@-#0)-!6*:';6+.'-
siker mögött mindig ott van a család, mert fontos a biztatás,
segítés, motiválás.
Kedves Családok, Diákok, Kollégák! Húzzunk bele! Fedez-
0?5'/ !'-') ; )#&+ 5 ):')-$E)#25'* +'+.(0$<:'/ =!(%$<'5>0># $
csemetéinket!
Miközben gratulálok még egyszer Dórinak egy picit saját
*2$57*1-', ) ))';<) *'<#' 4(#>%<58'9+. %?!:'>$0($:',&! )! A
nül nem megy semmi, csak együtt, mindannyiunk örömére
sikerülhetnek a dolgok.

Tóth Tibor

RADNÓTI  M IKLÓS  EMLÉKÉRE

SZÓLT A VERS

Iskolánkban nagyon régi hagyomány a szavalóverseny, hi-
#0 $'-'+.(0) # 5'5&@,<# !<5'*-=%'<#56!7$5-)'-'L0-45-'F<A
;7!.'L0-1-%<%(5>0@6$)'5>40 )<', 4# $.&$8
Mai „trendi” szemlélettel: „szinte nevetséges a helyzet, hogy
mennyire ciki az internet világában ez a verselgetés”. Pedig
nem az!
Csodásnak tartom, hogy kollégáimnak és tanítványainknak
volt energiájuk a felkészülésre, a megtanulásra, az elmé-
!.?!&#4 :'-'* +*2)-)5607#4-8'T-+.6$'#65'5 %, #'#0?!(:
kolléga tisztelte meg a programot. Tanítványaink tiszteletre
méltóan, ügyesen, emlékezetesen szerepeltek. Ezen a

délutánon egymásra talált az érték, az iskola, a család. Kell
 $$&!'16!%6+E)311Z'B'*D!):'-'= ! $:'-'=>,('5-"&456%6))'-0
>4>55&,-!3#7++-!:'-'F]S[LQ9PP9J8
C>#0>$ )'-'0#G4<' !$>5&$ 5'T-+.$&'C6,7"#'[,7$-5'&#'-
0#G4<)-+65$-5:'H<*13'H4<+<))7$-5'&#'L<@6#'F !<$%7$-5'-
/ ! !(##&+) != #:' *@-)<52#'*2$57&4)8
Ha valaminek van értelme, akkor az ilyen programnak
biztosan. Egy csapásra több dolgot üthetünk le: jól szóra-
koztunk, örömben együtt voltunk, harmóniában értéket
;60)2$5'!&)4 :'&#'5>01 $'$ *'+6$%6!)2$5'-'1646$+3#'(#04 :
-')&,&#6460-)4-:'-'/-" 1665A4-:'&#'*<'/ !$()) 5'-0'?4 # %(
pénztárcára.

Eredmények: I. kategória (1-2. osztály)
1. helyezett: Molnár Vivien 1. osztály
2. helyezett: Flórián Virág 2. osztály
3. helyezett: Barna Réka 2. osztály,

       Krenyóczi Martin 1. osztály
Különdíj: Szabados Márk 1. osztály

II. kategória (3-4. osztály)
1. helyezett: Reggel Máté 3. osztály
2. helyezett: Szalóki Zsanett Kinga

       4.osztály
3. helyezett: Varga Leila 3. osztály,

       Kiskun Noémi 4. osztály
Különdíj: Csiló Klaudia 4. osztály

III. kategória (5-6. osztály)
1. helyezett: Kovács Sándor 5. osztály
2. helyezett: Pásztor Olivér 6. osztály
3. helyezett: Mohella Pál 5. osztály

Különdíj:        Rehor Barbara 5. osztály,
       Kiskun Bence 5. osztály

IV. kategória (7-8. osztály)
1. helyezett: Csehi Dóra 8. osztály,

       Kása Viktória 7. osztály

Így utólag már tudom, diákjaink sok, dobogós eredményt
értek el a körzeti versenyen.

Tisztelettel: Tóth Tibor

INGYENES J OBB AGYFÉLTEKÉS  TANFOLYAM

AZ  ISKOLÁBAN

O-$274'^A&$'_;&)/(X'`a'34-564'#0 4 )$&5')-!7!560$<'*<$% $
&4% 5!(%(, !:'-5<',7!!-!$7'-0'<$+. $')-$/6!.-*'7!%7#7)'&#
$.G+&)8'95564' +. 0) )$&$5'-')6,711<'<%(@6$)6543!8
PE0'&, #$&!'<%(# 11'%<7565-)b,6!)'%<7565-):'C %, #'L0?!(A
5 ):'&4% 5!(%(5 )'#0 4 ) )) !',746*8
Új sikerekben lesz részed! Ceruzával megtanulsz elfo-
gadhatóan rajzolni. Egy teljesen új látásmódot ismersz meg,
amit a hétköznapokban is fel tudsz használni. A jól sikerült
4-=065'>$1<0-!*-)'-%$-58'T *';<) + )! 5:'*G,&#0'$ *',7!<5
1 !(! %'-')-$/6!.-*',&+&4 :'% '-'@7!"<5-' *1 4:'$ *')2%65
rajzolni, én nem örököltem rajztudást effektusnak vége lesz.
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Rajzolni meg lehet tanulni mindenkinek, ugyanúgy, mint
6!,-#$<:'E4$<:'1<"<5!<0$<:';<#0 $'-!-@, )('5&#0#&+8
T&;7$.'>##0 ) ,()'5 !!'* +)-$2!$<c

- a szélek észlelése
- a terek észlelése
- a viszonyok észlelése
- fények és árnyékok észlelése
- teljesség észlelése.

911(!'! ; )'!7)$<:';6+.'$ *'-'5&0?+. ##&++ !',-$'1-=:';-$ *
a koncentrációval és az észleléssel. A JOBB szót azért
;-$+#D!.60025:'* 4)'-+.2$5'5&)'-+./&!) 5&1(!'7!!8'B'1-!)
használjuk dominánsan, ami a beszédet, a részletek sorba
rakását, a nyelvtanulást, számolást, logikus gondolkodást,
zenélést, éneklést segíti. Addig a kissé elhanyagolt jobb
agyfélteke a nem szóbeli észlelést, térlátást, a hasonlóság
&#04 ,&) !&):'-0'>#0)>$>#'* +&40&# 5 )'<47$.E)=-8'L():'*&+
egy nagyon fontos dolgot, a kreativitást. Tehát nem csak
rajzolni tanulsz meg jobban, hanem megtanulod bekapcsolni
a ma még kevésbé használt jobb agyféltekédet. Erre a
programra hívlak jó szívvel.
Jelentkezni az iskola telefonszámán (06-53/389-004) lehet
Tóth Tibornál vagy Sipos Melindánál.

M *+ !#,-".  H ÁZ

„D OBOZBA ZÁRT  A DVENT ”
B'T.74#-@7)<'I!)-!7$6#'FG, !(%&#<'C>0@6$)'#0 4, 0&#&1 $

2014. december 17-én szerdán 16 órakor
„Kis karácsonyi gyertya” címmel

Bimbó Brigitta és Kurucz Nikolett
5>04 *G5>%&#&, !'5-47"#6$.<'-=7$%&5'*G#644-!',74=25'-
*G, !(%&#<';70'$-+.) 4*&1 $'-065-)'-'$-+.! !5G
-%6*7$.6035-):'-5<5'-0' !(0(';-,<'KE4*6$%31-$'*74
megjelent felhívásunkra ajándékot hoztak illetve hoznak  a
nyársapáti rászoruló gyermekek és családjaik részére.
B'*G, !(%&#<';701-$'*&+'*<$%<+',74=25'-'=3'7!!-@6)D:'% 
feleslegessé vált játékokat, könyveket, illetve tartós élel-
*<#0 4)'"<@(#'%6160651-'"#6*-+6!,-8'C&4=?5:';6+.'-
csomagokra írják rá, hogy mit tartalmaz, és azt, hogy milyen
korú gyermeknek szánják.
B'/ !-=7$!7#65-)'-'*G#64'2)7$'=2))-)=25' !'-0'3,6%-'&#'-0
<#56!-'5>04 *G5>%&#&, !'-'47#0642!3'+. 4* 5 5'4&#0&4 8
Legyen minden nyársapáti gyermek karácsonyfája alatt
ajándék!
Adományaikat hálásan köszönjük!

 !"#$%&'()*+,-*&.$/.-0)

SZARKA  M IHÁLY  T ÉRSÉGI

SZAVALÓVERSENY  N YÁRSAPÁTON

K6##0D'&, 5';-+.6*7$.-<4-',<##0-) 5<$)(')&4#&+<'#0-,-A
lóverseny zajlott 2014. november 20-án a Nyársapáti ÁMK
L0-45-'F<;7!.'FG, !(%&#<'&#'L0-1-%<%(5>0@6$)'#0E$;70A
) 4*&1 $8'R% '-'5>4$. 0(') ! @?!&# 5'7!)-!7$6#A'&#
középiskolás korú versmondóit vártuk a magyar irodalomból
szabadon választott verssel. Versenyünkre 32 versmondó
&45 0 ))'d +!&%4(!:'d +!&%1 4" !4(!:'T-+.5(4>#4(!:'P7@<3A
#0 !&4(!'&#') 4*&#0 ) # $'T.74#-@7)43!8
d#6%7!-)6#', 4# 5 )';-!!6))2$5'&4)(' !(-%7#1-$8'B'e')-+D
0#G4<$ 5'f'H $5&$&'L0<+ )<'F74)-'$.2+-!*-06))'/(<#56!-<
tanár, az Arany János Társaság tagja, dr. Mihálka Györgyné
-'P )0'B!-@/65D'FG,&#0 )<'R#56!-'<+-0+-)3=-:'T-+.'940#&A
1 )'-'P )0'*2$5-)74#-:'$.74#-@7)<'*G,&#0 )5 %, !('&#'P3);
Tibor a nyársapáti általános iskola igazgatója - tényleg nehéz
dolga volt, amikor kiválasztotta a nagyon sok jó közül a
legjobbakat.
Az alábbi eredmények születtek:
I. kategória  (1-2. osztályosok): 1. Pap Veronika Zsófia a
Ceglédi Várkonyi István Általános Iskola, 2. Demeter Emma
-'T-+.5(4>#<'M )(/<'L7$%64'I!)-!7$6#'R#56!-:'g8'H-"#3
U 4+ !.'R#),7$'-'T-+.5(4>#<'B4-$.'O7$6#'W /64*7)2#
Általános Iskola tanulója. Különdíjat kapott Varga Petra a
T-+.5(4>#<'RR8'W753"0<'h 4 $"'I!)-!7$6#'R#56!-'&#'F6!$74
Vivien a nyársapáti általános iskola tanulója.
II. kategória (3-4. osztályosok): 1. Sipos Angéla Tamara a
P7@<3#0 ! <'I!)-!7$6#'R#56!-:'i8'T-+.'H!-$5-'-'T-+.5(4>#<
Kossuth Lajos Általános Iskola, 3. Reggel Máté a nyársapáti
általános iskola tanulója. Különdíjban részesült Marjai Le-
, $) '-'T-+.5(4>#<'M )(/<'L7$%64'I!)-!7$6#'R#56!713!'&#
S>!+.<'T<56! ))-'-'T-+.5(4>#<'V-!*-%.'U.(0('I!)-!7$6#
Iskolából.
III. kategória  (5-6. osztályosok): 1. Sipos Tamás a Ceglédi
Kossuth Gimnázium, 2. Takács Viktória szintén a Ceglédi
Kossuth Gimnázium, 3. Kovács Sándor a nyársapáti általá-
nos iskola tanulója. Különdíjat kapott Cselóczki Viola a
T-+.5(4>#<'M )(/<'L7$%64'I!)-!7$6#'R#56!-')-$2!3=-8
IV. kategória  (7-8. osztályosok): 1. Csehi Dóra, a nyársapáti
7!)-!7$6#'<#56!-:'i8'd# !3"05<'H6+!745-:'-'T-+.5(4>#<'B4-$.
O7$6#'W /64*7)2#'U<*$70<2*:'g8'P-$"#<5'P-*7#'-'T-+.5(A
4>#<'M )(/<'L7$%64'I!)-!7$6#'R#56!-')-$2!3=-8'911 $'-
5-) +34<71-$'<#'5&)'5?!>$%E=-)'6#0)6))'5<'-'0#G4<:'-*<)'Q#<+-
h!64<$-'-'T-+.5(4>#<'V-!*-%.'U.(0('&#'C7#-'S<5)34<-'-
nyársapáti általános iskola tanulója kapott.
Versenyünkre sajnos csak két középiskolás nevezett, akik
mindketten csodálatos élménnyel ajándékoztak meg
bennünket. 1. helyezést ért el Majoros Lilla Luca a Ceglédi
P>4>5'O7$6#'F+A<'&#'9+&#0#&+?+.<'L0-55&@0('R#56!-')-$2A
!3=-:'i8'! ))'P6;-<'V7,<%'-'T-+.5(4>#<'P6!%<'F<5!3#
Szakközépiskola diákja.
U4-)2!7!2$5'*<$% $', 4#*6$%3'+. 4* 5$ 5'&#'/ !5&#0E)(A
iknek is.
Rendezvényünkön megemlékeztünk Radnóti Miklósról, aki
aj'&,, !' 0 !()):'`kee'$6, *1 4&1 $';-!)'* +8

Nagyné Kovács Éva

 !" #$%& '$()

&* + ,),- !&'.%(

/ 0#/&12/(

 !3 24 !5)",/"

2 6.&$" 6

$2,.(( !6 %$7&."#)

1""/'/6/( !8&

+.2,.0 !9: !8;/( !6<;$"
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ANYAKÖNYVI  H ÍREK

  M EGHALT :
Cseh Pál Nyársapát,

Fáklya u.6. szám alatti lakos
2014. november 9-én. 83 éves volt.

Mohella Pálné Nyársapát,
Vasút d.1. szám alatti lakos

2014. november 13-án. 58 éves volt.

9*!&5?5 )'(4<00?5Y

K ÖSZÖNET

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett férj, édesapa, nagypapa,
dédnagypapa CSEH PÁL temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdalmunkban együtt
éreztek.

Gyászoló család

HIRDETÉSEK :
9JBVl''`'%1'=-@7$'@ 4* ) 0(+&@'^j
*&) 4 #')>*!(, !:'i'-=)3#'#0 54&$.
polccal, 4 személyes olajzöld rekamié 2
fotellal. Érd.: 06/30 367-9627,  06/30/
441-1948
Belterületen 550 m2 terület komfortos
épülettel ELADÓ. Érd. 06/30 3679627
T.74#-@7)6$:'-0'64,6#<'4 $% !('* !! ))
felújított családi ház eladó. I.ár: 7.2 M
h):'<!! ), 'T.74#-@7)6$'-'C>0&@#(
%G!(1 $'4 $% 0 ))')-$.-:')>11'* !!&5A
épülettel, 2 ha földdel eladó. I.ár: 4,9 M
Ft. Valamint szobabútorok eladók! Érd.:
06/70 500-5049
9JBVl'T.74#-@7)6$'-'C>0'%G!(1 $
e8^me'*i') 4?! )G'4&#01 $' 4%(:'4&#01 $
szántóföld . Érd.: 06/20 82 89 134
ELADÓ Nyársapát, József A. út 7.
szám alatti összkomfortos ingatlan 2
"#-!7%'4&#0&4 '',-+.'$-+.5(4>#<'"#-!7%<
;704-' !"# 4&!; )(8'[4%8c'jmbij'iiaA`eA
44
ELADÓ Nyársapát belterületén 2835
m2 nagyságú, építkezésre alkalmas telek
Víz, villany van! Érd.: 06/70 57 66 859-
es számon a délutáni órákban.
9JBVl'5<,7!3'7!!-@6)1-$'!&,(
BIOPTRON (PAG 990-es típusú) lámpa
A lámpa fénye gyógyító hatással van
számos betegségre. (Fájdalomcsillapítás,
gyulladáscsökkentés) Ár megegyezés
szerint.  Érd.: 06/70 231-60-07

HIRDETÉSEK :

Eladó Nyársapát külterületén a Köz d.-
ben 1881 m2 bekerített területen,  32 m2
télen is lakható ingatlan ( egy szoba,
56$.;-:'/?4%('X8'I!!-))-4)7#4-'-!5-!*-#
földterület 2 db fúrott kúttal. Az épületben
víz villany wc található. Továbbá
tyúkólak, disznóól ,galambos takar-
mányos, szerszám tároló stb. található.
Busz 150 m. Irányár: 2,8 millió Ft
Érd. : 06-20-9350-172
d +!&% $'njj'*i') !5 $'g'&#'o'#0617#
/ !D=E)6))'ki'*i', +. #')?0 !&#G:'+706#
lakás, fedett terasszal, garázzsal, rende-
zett udvarral nyugodt környezetben
eladó. Irányár: 10 millió Ft Érd. : 06-70
-6652-539
S7+6))'-57"')G0</-'4 $% !; )(8
2600 Ft/q Érd.: 30-464-7543
ELADÓ Nyársapáton, az Ugyeri
2)"-'`8'#07*'-!-))'!&,('56*/64)6#:'`
szoba, konyhás melléképület, alatta
pincével, 550 m2 bekerített területtel
[4% 5!(%$<'-'jmbgjbgmaAkmia:'<!!8'-'jmb
30/441-1948, vagy az 53/389-054
h ;&4'/?4%(#061-'#0 54&$.''&#'#07*E)3A
gép asztal eladó. Ár: 9.000 Ft és 5.000
Ft Érd.: Fodor Ferenc, 53-389-120

H IRDETÉSEK :

Új fatelep Nyársapáton!

Vastag akác: 2800.- Ft/q

Vékony akác: 2300.- Ft/q

Tölgy: 2400.- Ft/q

Bükk: 2400.- Ft/q

Nyárfa: 1500.- Ft/q

Vegyes: 1700.- Ft/q
Érd.: 06/20 398-28-30-as

számon.

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA
A'/4<##')(5 ;D#65: - házi hurka, kolbász,
- házi disznósajt, májas, - szalonna félék,
- sült házi zsír, A') @ 4)(:'#074-0'56!17#065:
- savanyú káposzta, - savanyúságok.

/)012&22304'5(627885'93:;<=&<3>72&<3:4(?:4(358@;AB
Új nyitva tartással várom vásárlóimat!

$C;205325D24(E3>72F)<E364D05
8&==2)'?G7<2&8;HE6,30-12 óráig, 14-17 óráig
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig

%I'J4(6>K(37(3FID:46I223(I<853:&HD&<=&'>&2)L

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

/0&0(1%-$23!44
&.*)5(6"7!%8""$9$&$4%0(
/6+#62%:;%0'$4%&<')"6&=



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
M ! !#"3%.N,O : Kis Miklós polgármester
M#"P Q% "PR# :
"P Q% "PR#/.PSRR"TU : Dombóvári-Godó Zsuzsanna,

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

FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
B'`^`8'LQIFPlJ'C9QV\V\9T'B'KpWFqTVl'P9JO9L

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.
'''''''ajj'@&!%7$.1-$'* += ! $('RTUr9T9L')7=&560)-)3'5<-%,7$.Y

2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

ADY E NDRE: K ARÁCSONYI  REGE

Harang csendül,
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember

Szeretettel
Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumba
A Messiás

Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszu sorba

Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban

Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn

A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,

Az én kedves, kis falumban
Minden szívben

Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,

De jó volna ünnepelni
Odahaza. 

V '=3',6!$-')<#0)-'#0E,1(!
- Úgy mint régen -

Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent

Elfeledni,
De jó volna játszadozó

Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel

A világgal
Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.
          

Ha ez a szép rege

Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság

Szállna a világra.
És a gyarló ember

Ember lenne újra,
Talizmánja lenne

A szomoru útra.
Golgota nem volna

Ez a földi élet,
9+.' 4(';-)$7'7)

A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,

Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent

És egymást szeretni...
Karácsonyi rege

Ha valóra válna,
Igazi boldogság

Szállna a világra...
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