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TISZTELT LAKOSSÁG!
Nyársapát Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2016. december 8-án (csütörtök) 17 órakor
a Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpont nagytermében
FALUGYÛLÉST tart,
melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.
Kis Miklós polgármester

1956-OS MEGEMLÉKEZÉS
Nyársapáton 2016. október 21-én 16 órakor emlékeztünk
meg az 56-os forradalom eseményeirõl, hõseirõl a Szarka
Mihály Mûvelõdési és Szabadidõközpont nagytermében.
Megemlékezésünk elején ünnepségünk szónoka, Sági Ilona
történelem szakos tanár ünnepi beszédével adózott a hõsök
emlékének.
Ezt követõen a Himnusz közös eléneklésével kezdõdött
verses, zenés mûsorunk a mûvelõdési ház irodalmi színpada
(Bimbó Brigitta, Biró Csilla, Bozóki Dénes, Dombóvári
Judit, Kovács Sándor, Labancz Árpádné, Nagy Erzsébet,
Nagyné Kovács Éva), az általános iskola felsõs énekkara,
akiket Kocsisné Bogdán Magdolna kísért zongorán és az
általános iskola táncosai közremûködésével.
Megemlékezésünk a templom elõtti kopjafánál folytatódott,
ahol Kis Miklós polgármester úr illetve Farkas Albert - aki
mint gimnazista diák részese volt az 1956-os ceglédi
eseményeknek - osztotta meg gondolatait a jelenlévõkkel.
Ezt követõen Farkas Albert, az önkormányzat, az intézmények
és a nyársapáti civil szervezetek képviselõi helyeztek koszorút
a kopjafa talapzatára. A koszorúzás után mécseseket szoktunk
gyújtani, de erre most az esõ miatt nem kerülhetett sor, így
körülálltuk a kopjafát és fejet hajtottunk, tisztelegve az 1956os események résztvevõi elõtt.
Október 23-án este többen gyertyát gyújtottunk a kopjafa
talapzatán a hõsökre emlékezve.
Köszönjük minden fellépõnek, segítõinknek az ünnepi
mûsorban való közremûködést, azt, hogy szívvel-lélekkel
dolgoztak az irodalmi mûsor sikeréért.
Mûvelõdési ház dolgozói

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, akik jelenlétükkel
megtisztelték ünnepi mûsorunkat. Külön tisztelettel
köszöntöm Polgármester Urat, Jegyzõ asszonyt, és a képviselõtestület megjelent tagjait.
Ma 60 évvel ezelõtt történt eseményekre emlékezünk. Ami
1956. október 23-án, Budapesten kezdõdött, az a történelem
egyik jelentõs, a mai Magyarország és a jelenkori Európa
kialakulását meghatározó történése. Felidézünk egy
eseménysorozatot, amely annyiféle, ahány ember megélte,
alig megfogható.
A történeti köztudat és a most felnövõ generációk
történelemszemlélete, nemzettudatának alakulása nagymértékben függ az ünnepeink intellektuális és érzelmi
hatásától. Az ünnep jelkép és tanítás. Jelképe a hõsiességnek,
tanítás arról a nemzeti egységrõl, amely a forradalom tüzében,
egyéni és közösségi áldozatok között született. Ez az ünnep
magába sûríti mindazt, amire a magyarság vágyott, a
törekvéseit, mindazt, amit magának követelt.
Az ünneplés mindig visszatekintés, egyben célja is van. Ám
korántsem mindegy, mire épít és mire irányul: hamis
nosztalgiákra, ostorozó szemléletre, romantikus hõsiességre,
a tragikum és dicsõség történelmileg hamis ellentétére vagy
a valóságra, az emberekre. Az emberekre, személyekre, akik
a nemzeti szuverenitás és szabadságvágy igényével hozták
meg döntéseiket, tetteikkel igazodtak a helyzet követelményeihez. „A történelemben igen ritka dolog esett itt meg,
amit eddig csak elszigetelten láttunk: egy nemzet, amely
magától föltámadt, s maga keres ott a harc hevében pillanatnyi
vezetõket magának.” – írja Németh László.
Azt mondják, a történelem nem ismétli önmagát, mégis
meghökkentõk a párhuzamai. A magyar forradalmak az
ifjúság tüntetésével kezdõdtek 1848 márciusában és 1956
októberében is. A hõsiesség, az áldozatvállalás mégsem volt
elég a túlerõvel szemben vívott reménytelen harcban. A
megtorlás a vezetõk és az utcai forradalmárok bebörtönzésével,
meggyilkolásával, családok és egy nemzet fájdalmával ért
véget.
Október 23-a azon ünnepeink közé tartozik, melynek története
része a megélt és írott történelemnek. Üzenete, értéke,
szellemisége, szereplõinek cselekedetei ma is megosztják a
társadalmat, kiszolgáltatottá téve a múltat az aktuálpolitikai
befolyás igényeinek. Ahogy a kiegyezés, a dualizmus kora
sem lehetett meg 1848 nélkül, úgy a rendszerváltás, Magyar-
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ország gazdasági, társadalmi, demokratikus átalakulása sem
lehetett meg 1956 nélkül.
Heller Ágnes filozófus szerint: „1956 elismerése még
önmagában nem jelent programot, legföljebb annak további
makacs elutasítása informálhat bennünket a demokratikus
frázisok mögött rejlõ igazi indulatokról. Minden magyar
politikai erõ, amely komolyan veszi saját demokratikus
arculatát és politikai esélyeit, 1956-ra fog hivatkozni, és
mindegyik mást fog érteni ezen a hivatkozáson. {…} Így van
ez rendjén. Ebben a közmegegyezésben és ezekben a különbözõ
értelmezésekben válik 1956 forradalom azzá, ami legnagyobb
tette volt: az elutasítás, az ellenállás s az eszmékért és
tettekért való helytállás erkölcsi paradigmájává, egyszersmind
a magyar demokrácia alapító aktusává.”
Kérem, fogadják szeretettel az összeállítást, amellyel
méltóképpen szeretnénk tisztelegni a múlt eseményei és
hõsei elõtt.
Énekeljük el együtt a Himnuszt!
Sági Ilona

MÛSORUNK KÉPEKBEN
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Sajnálatos módon tapasztaltam az ünnepek alatt, hogy a
temetõben lévõ lámpatestbõl a villanykörtét ellopták,
ezzel megnehezítették a sötétben való tájékozódást.
Korábban a Nyársapát helységjelzõ táblát rongálták meg.
Akinek bármilyen információja van ezekrõl a gaztettekrõl,
kérjük értesítsék Gyõri Gábor körzeti megbízottat!
Segítségüket köszönjük!

jutunk az életben, ha tudunk maradandót alkotni, stb. Nem
akarjuk elhinni, hogy önmagunkban, s az Isten szemében
(aki alkotott, s Õ senkit gagyinak nem tervezett) végtelen
értékesek vagyunk. Az ember mégis a bûnt, az Istentõl való
elszakadottságot, a látszólagos szabadságot választotta. Isten
azonban tudja, maradéktalanul nem tudunk nélküle valódi
boldogságra és békére jutni, ezért Õ maga lép be a
történelembe, hogy helyreállítsa a kapcsolatot Isten és ember
között. Ahogy Ferenc pápa is megfogalmazza az Irgalmasság
Évét meghirdetõ bullájában: „Az irgalmasság arca maga
Jézus Krisztus”. Benne egészen feltárul az a mindent átható
és átformálni akaró szeretet és irgalom, amely az emberiségnek
az egyedüli útja és lehetõsége.
Jézus nem uralkodni, rendet tenni jött el közénk, hanem az
isteni szeretetet felragyogtatni és behozni ebbe az önzõ,
önmaga körül forgó világba. Elég csak az utolsó vacsora
képét magunk elé képzelni, ahol a Mester a rabszolga
munkáját magára vállalja, hogy megmossa tanítványainak
lábát – ez sem méltatlan számára. S ekkor mondja számukra,
hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket,
nem emberi és érzelmi módon! S azok, akik befogadják
Istennek ezt a szeretetét, képessé válnak arra, hogy maguk
is fénnyé, világossággá váljanak. Ilyen példa a nemrégiben
szentté avatott Kalkuttai Szent Teréz, vagy egyszerûen csak
Teréz anya, akinek az egész életét ez a szolgáló szeretet
hatotta át. Amikor a béke Nobel-díjat megkapta, akkor
megkérdezték tõle, hogy mi értelme van ennek az egésznek:
megszépíteni néhány száz ember utolsó óráit itt a földön,
illetve az utcagyerekekrõl, leprásokról gondoskodni, hiszen
annyi más hasznos dolgot tudna tenni. Mire Teréz anya csak
ennyit válaszolt: Én ezekben az emberekben Jézust szolgálom.
Hiszem, hogy az Isten tervében a legkisebb dolgoknak is
helye van. Ahogy az óceán is vízcseppekbõl áll össze, úgy
az a kevés dolog, amit én meg tudok tenni, az segít az Isten
országát elhozni az emberek közé. Ezért nem kell mást tenni
egy kereszténynek, mint kis dolgokat, de nagy szeretettel.

Kis Miklós polgármester

ISTEN IRGALMASSÁGA – DE MIT IS JELENT EZ?
Az irgalom a héber rahamim szóból
származik, amelynek jelentése anyaméh.
Ez azt a bensõséges kapcsolatot akarja
leírni, amely az édesanya és a magzata
között fennáll. A frissen megfogant élet
teljesen ki van szolgáltatva anyukájának
– nélküle elpusztul. A pocakban a
gyermek ugyanis megérzi, ha az
édesanyja simogatja a hasát, énekel neki,
becézgeti, s létrejön az õsbizalom benne
– mondván: szép az élet, engem szeretnek,
várnak!
Erre a kapcsolatra, bensõségességre, gyengédségre lettünk
teremtve az Istennel szemben is. Enélkül értelmét veszti
minden, célt tévesztetté válnak a mindennapjaink. Ennek
hiányában azt fogjuk hinni, hogy akkor vagyunk értékesek,
ha pörgünk, ha leteszünk valamit az asztalra, ha elõrébb

Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen?
Uram, neked adom ma a kezemet.
Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, ma neked adom lábamat.
Uram, akarod ma a hangomat,
hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.
Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap
a magányosok szeretetével múljon el,
mert hiszen õk is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet.
Tamás atya
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MUSTGÁZ
MINDEN ÉVBEN ÁLDOZATÁVÁ VÁLIK VALAKI

Az õsz a szüret és ezzel együtt a borkészítés idõszaka, e
periódus jellemzõ veszélyforrása a mustgáz. Évrõl évre
csaknem tucatszor riasztják miatta a tûzoltókat, nem múlik
el esztendõ tragédia nélkül, tavaly Szekszárdon szedett
áldozatot a mustgáz.
A mustgáz tulajdonképpen a szõlõ levének erjedése során
keletkezõ szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a
levegõnél másfélszer nehezebb, zárt térben a levegõt kiszorítva,
a padlótól tölti fel a helyiséget. A szén-dioxid önmagában
nem mérgezõ, de mivel kiszorítja a levegõt a pincébõl,
oxigénhiányos állapotba kerül, aki mustgázzal teli zárt helyen
tartózkodik. A gáz miatti oxigénhiány szédülést, álmosságot,
eszméletvesztést, végül pedig fulladásos halált okoz.
A mustgázzal kapcsolatos balesetek a borospincék
szellõztetésével, illetve szén-dioxid-érzékelõk telepítésével
megelõzhetõek.
Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az
ember egy gyertyával a kezében megy le a pincébe. Lényeges
azonban, hogy a gyertyát ne a vállmagasságban, elõre
kinyújtott kezében tartsa a pincébe igyekvõ, hanem eressze
derékmagasság alá. Ez azért fontos, mert már 10 százalékos
szén-dioxid-koncentráció is eszméletvesztést, kis idõ
elteltével pedig fulladásos halált okozhat, de a gyertyaláng
csak 14 százalékos mustgáz-koncentrációnál alszik ki. A
legegyszerûbb megoldás egy rúdhoz erõsített égõ gyertyát
tartani lábmagasságban. Ha a gyertyaláng kialszik, akkor
nincs elég oxigén a pincében, azonnal el kell hagyni a
helyiséget.
Sem a gázálarc, sem a gázmaszk nem nyújt védelmet az
oxigénhiányt okozó mustgáz ellen, csak sûrített levegõs
légzõkészülékben lehet biztonságosan lemenni egy széndioxiddal telített pincébe. Ezért aki mustgázzal kapcsolatos
balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot!
Forrás: BM OKF

ÓVODAI

HÍREK

HALOTTAK NAPJA-GYEREKEKKEL
Nem szeretek senkinek tuti tippeket osztogatni, fõleg nem
egy olyan bensõséges ünnepen, mint a Halottak napja. A
halottaink talán jobban hozzánk tartoznak, mint az elõ
szeretteink, hiszen a velük kialakult kapcsolaton csak mi,
élõk tudunk már változtatni.
Amikor kislány voltam – lehettem tán 5 éves – drága
Nagyikám megfogta a kezem, és a Halottak napját a temetõben
töltöttük. Na jó, biztos nem az egész napot, de nekem
örökkévalóságnak tûnt az a pár óra, amíg a sírt gyomláltuk,
meg persze az autóút oda, meg az autóút vissza. Az egész
szertartás felfoghatatlan volt számomra. Unatkozni ugyan

egy pillanatig sem unatkoztam, tébláboltam a temetõben,
olvasgattam a sírfeliratokat, és próbáltam feltérképezni,
miért is vagyunk éppen itt. Nagyika végtelen türelemmel
magyarázta, hogyan kell árvácskát ültetni, meg melyik a
gyomnövény a sok zöldség között, és végig egy cél vezérelte:
szép legyen a szülei sírja. Na, én ezt a kimondatlan motivációt
egybõl fogtam.
Amikor végeztünk, és indultunk kifelé, emlékszem, szerettem
volna neki örömet okozni a sok bosszúság után, amit a sírok
rendbetétele közben átélt. Felnéztem rá, és azt mondtam:
“Nagyika, ha te meghalsz, én megígérem, neked lesz a
legszebb sírod a temetõben!” Úgy éreztem, minden hálámat
sikerült belesûrítenem ebbe az egy ígéretbe. Hát nem arattam
osztatlan sikert…. De ahogy az már lenni szokott, ez az ígéret
elkísért egész eddigi életem során. Nagyika augusztusban
költözött el, 93 évet élt. Most elérkezett az idõ, hogy az ígéret
ne csupán ígéret legyen.
A kérdés számomra az, hogy milyen is a “szép sír” ? Milyen
a “szép halál”? Ezeket a kérdéseket kell mindannyiunknak
megválaszolnunk ezeket a válaszokat, ha akarjuk, ha nem
átadjuk a gyerekeinknek.
Persze a válaszaink nem csak verbális válaszok, sõt elsõsorban
nem verbális válaszok. A gyerekeink abból szûrik le az élet
kérdéseire adott válaszainkat, amit eléjük élünk.
Elvisszük-e õket a nagymama/nagypapa temetésére? Hogyan
emlékezünk a halottainkra? Milyen a kapcsolatunk az élõ
rokonainkkal?
Jó hír, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy a
gyerekeinkhez közelebb hozzuk, számukra átélhetõvé,
megfoghatóvá tegyük a Halottak napját.
Mi egészen pici koruktól kezdve beszélgetünk velük a
halottainkról. Fontos: nem a halálról, hanem a halottainkról!
A gyerekeknek a halál semmi…egyszerûen nincs élményük
róla. Erre akkor jöttem rá, amikor magyarázni próbáltam a
két-háromévesemnek, hogy miért fontos fognia a kezemet az
utcán:
-Tudod, ha kiszaladsz egy autó elé, és az elgázol, akár meg
is halhatsz! – hatás: nulla, vigyorogva szaladgál tovább.
-Tudod, ha kiszaladsz egy autó elé, és az elgázol, akkor bibis
lesz a kisujjad, vérezni fog, és az fáj! – hatás: azonnal
megszeppent, és megfogta a kezemet.
Éppen ezért ne a halálról beszéljünk ezen a napon, hanem a
halottainkról!
Mi elõvettünk az elhunyt szeretteink fényképeit, együtt
nézegettük, és meséltünk róluk. Elmeséltük a kedves
emlékeinket, jókat nevettünk néhány ilyen történeten.
Elmeséltük a gyerekeinknek, milyen emberek voltak a
dédszüleik, a nagyszüleik, vagy más rokon, barát. Találgattuk,
ki mit örökölt tõlük…persze ezen a ponton már õk is aktív
részesei voltak a beszélgetésnek, õk maguk fedezték fel,
milyen jó fej volt a dédi papa, ahogy egyfolytában megviccelt
mindenkit, milyen ügyes lehetett, hogy hetven évesen fejen
állt a konyhaasztalon, és milyen vicces lehetett, amikor dédi
mama kiabált vele emiatt – pedig nem is borította fel a
levesestálat.
A beszélgetés végén mindenki választott magának valakit a
halottaink közül, és kezébe fogta a fényképét. Pár szóban
gyertyát. Így végül mindenkiért égett egy gyertya…
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A kisebbek rajzoltak is valamit, amit késõbb kivittünk a Egy-egy pötty esetében, pláne szúnyogszezonban, rovarcsípés
temetõbe, és a fejfára akaszthattak. Így lett számunkra szép esetén természetesen nincs gond, de figyelnünk kell a fertõzõ
betegségekre, melyek igen jól elkülöníthetõek:
ünnep a halottaink napja.
– bárányhimlõ: figyelem! Az oltottakon megjelenõ
bárányhimlõ is fertõzõ…
Forrás: www.gyereketeto.hu
– skarlát – nyelven definiálható, általában magas lázzal,
jellegzetes bõrpírszerû kiütéssel jár
Programjaink:
5. Könnyezõ, váladékos szem
Általában kötõhártya gyulladásra utal! Szigorúan tilos ezzel
2016. november 11-én, Márton nap alkalmából utazó közösségbe menni, hisz itt is elmondhatjuk, hogy az elsõ
planetárium érkezik az iskola tornatermébe, ahol az óvodások napokban fertõz leginkább. Viszketõ, piros, váladékos
és az iskolások tekinthetik meg, hogy mit rejt az univerzum. szemmel mindenképp menjünk gyerekorvoshoz
6. Fülfájás
2016. december 5-én 10 órától rendezzük meg a Krampusztánc A fülfájást is komolyan kell venni, a közösséget ilyenkor
- zenés, interaktív Mikulás-váró rendezvényünket, melyre felejtsük el. A fájdalomcsillapításon kívül, pláne magas láz
várjuk sok szeretettel az alsó tagozatos diákokat is.
mellett orvosi vizsgálat javasolt.
7. „Mondva csinált fájdalmak”
2016. december 20-án 10 órától Kis karácsony - Nagy A gyerek bármilyen fájdalomra panaszkodik, figyeljünk rá.
karácsony - zenés betlehemes játékkal kedveskedünk A lelki eredetû problémák feltérképezésére a legjobb módszer
óvodásainknak és az általános iskola alsó tagozatos diákjainak. a figyelemelterelés. A gyermek reggel nem akar óvodába,
iskolába menni, pld. hasfájásra, fájó lábra hivatkozik,
próbáljuk kreatív ötlettel, a helyzetbõl való kizökkentéssel
Óvó nénik
tesztelni. Amennyiben a figyelem elterelésre jól reagál,
késõbbiekben nem jelez fájdalmat, akkor nincs komoly baj.
Azonban, ha nem sikerül eltérítenünk, akkor vegyük
TANÁCSOK
komolyan. Egy vakbél- vagy egy csipõizületi gyulladástól
szenvedõ gyereket nem tudunk játékra bírni.
8+1 intõ jel, ami garantáltan arra utal, hogy a gyerek beteg 8. Éjjeli hasmenés, hányás után semmiképp ne vigyük
lesz! Figyelj rá, és ha csak teheted, ne vidd közösségbe! A közösségbe a gyereket!
hõemelkedéssel, majd lázzal járó betegségek az elsõ napokban Levert, erõtlen, szüksége van legalább 24 órányi
fertõznek leginkább. A gyermeked és a vele egy csoportba, tünetmentességre! Nem étrendbeli, hanem mennyiségi diétát
osztályba járó gyermek érdeke egyaránt, hogy figyelembe tartsunk! Egyen azt, ami jól esik, de fokozatosan és keveset.
vegyük azokat a vélhetõen betegségre utaló jeleket, amelyek A folyadékpótlásra figyeljünk, hányás után kanalanként
már “üzennek”. Nincs jogunk a gyereket rossz közérzettel, itassuk hûtött folyadékkal folyamatosan a gyereket!
leverten, taknyosan elvinni óvodába, iskolába, csak azért Folyamatosan romló állapot – ha több folyadékot veszít, mint
mert MÉG nem lázas és mert a családi menetrend felborul. amennyit bele tudunk diktálni – esetén menjünk orvoshoz!
Király doktor segítségével összegyûjtöttük a leginkább fontos
jeleket, amik egy betegség közeli állapotot mutatnak:
1. 37 fok feletti hõemelkedés esetén már ne vigyük a gyereket
közösségbe!
Mit jelent a láz? Mikortól lázas a gyerek? A láz a szervezet
egyik legfontosabb jelzõrendszere. Lázcsillapításról ugyan
csak 38,5 C fölött beszélünk, de már a reggeli hõemelkedés
is jelzés értékkel bír. A legtöbb közösségben kezdõdõ betegség
akkor fertõz, amikor kezdõdik. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az egy hónapja köhögõ Pistike kevésbé fertõz,
mint a friss lázas gyerek.
2. A reggeli hõemelkedésbõl a legtöbb esetben délutánra,
estére láz lesz! Kíméljük meg és magunkat a nappali óvodába,
iskolába szaladgálástól, ahonnan a lázas gyerekeket azonnal
el kell vinni általában igen rossz állapotban.
3. Nátha, orrfolyás
Már a vizes orrfolyással sem illõ közösségbe menni, hisz a
nátha szakaszai ismerve elõször ugyan még csak bedugul az
orr, vizes orrfolyás jön, de ez már vírusfertõzésre utal,
általában ebben a szakaszban fertõz a legjobban. Ezt követi
a második szakasz, a zöldes-sárga váladék.
4. Kiütések

+1
Anyai és apai ösztön! Hallgassunk a megérzésünkre, ha azt
észleljük, hogy a gyerek valamiért nincs rendben, pihenésre
van szüksége, akkor szánjunk rá idõt, igazoljunk neki 1-1
napot! Figyeljünk rá, beszélgessünk vele, ivott-e, evett-e….
Az óvodában történt-e valami, kiírás, hogy van-e fertõzõ
betegség, de lehetséges, hogy egyszerûen egy nyugodt,
otthoni, szeretetteljes napra és feltöltõdésre van szüksége,
ilyenkor adjuk meg neki!
további segítség: www.zsebdoktor.hu
Tibenszky Moni Lisa

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS AZ ÓVODÁBAN
SOK

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A KEDVES

ÉRDEKLÕDÕKET, GYEREKEKET, SZÜLÕKET

2016. NOVEMBER 30-ÁN 15 ÓRÁTÓL AZ ÓVODÁBAN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ ÜNNEPI KÉSZÜLÕDÉSÜNKRE!
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ISKOLAI HÍREK
BIZTOSAN ALSZANAK?
Kedves Szülõk! Biztosak abban, hogy a gyermekei este 9 óra
után már alszanak? Hiszen egy általános iskolás gyermeknek
9-10 órát minimum aludni kellene. A legértékesebb alvási idõ
az éjfél elõtti, talán dupla annyit ér, mint az éjfél utáni.
Tudomásunkra jutott, hogy néhány tanulónál 22 óra körül
még izzanak a „facebook vonalak”, de nem ritka az éjféli, sõt
hajnali 2-3 óra körüli kapcsolatfelvétel is. Ha számon kérjük
az illetõ kamasztól, elõször hevesen tiltakozik, majd beismeri.
Gondoljunk bele, hogy valaki éjjel 2 óráig fent van, az
iskolában hogyan tud produkálni. Ráadásul reggel még gyors
megoldásként megiszik egy-két energiaitalt. Ilyen állapotban
vagy nagyon levertek, vagy felpörgött idegállapotban vannak.
Mondhatják, semmi közöm, közünk, hogy mit csinálnak a
gyerekek otthon. Ez látszólag így van akkor, ha a szülõ teljes
felelõsségével nevel otthon. Gyakran hallani: „nem bírok a
gyerekemmel”. Ez végletesen negatív hozzáállás,
belenyugszom, hogy az orromnál fogva vezessen. Mai,
érthetetlenül össze-vissza világunkban ez nagyon gyakori.
A mobiltelefon, az internet, a TV az egyetlen boldogságforrás
jó néhány gyereknél.
Kedves Szülõk! Beszélgessenek õszintén, játsszanak,
kártyázzanak a gyerekeikkel, mert erre vágynak legbelül.
Sajnos mára már nagyon sok gyermek, fiatal, felnõtt egyaránt
számítógép-, mobiltelefon függõvé vált, ami az idõ múltával
lelkileg, testileg betegít meg. Nyugaton már erre
specializálódott szakemberek foglalkoznak a függõség
feloldásával.
A gyerek inkább mozogjon, játsszon, pihenjen, okosan
barátkozzon és ne csak virtuálisan, hanem valóságosan is.
Ha másként nem megy, este lefekvés elõtt kérjék el a
mobiltelefonokat a gyerekektõl, így elképzelhetõ, hogy egy
fáradságos, de csodás nap után szülõ és csemete is boldog
álomba tud majd merülni. Természetesen a szülõi jó példa
mutatása is elõbbre viszi a dolgot.
Másnap mi pedagógusok is bízvást sokkal többre megyünk
a gyerekekkel a tanításban.
Köszönöm figyelmüket, és legyenek bátran „látszólag”
maradiak!
Tisztelettel: Tóth Tibor

focizni, de nem tudott, ezért csúfolta õt a többi fiú. Elhatározta
a focilabda, hogy megtanítja a fiút focizni. Mikor ügyetlenül
belerúgott a fiú a labdába, a labda jó irányba gurult, és így gólt
tudott szerezni a fiú. Mivel a labdának varázsereje volt így
tudott segíteni, hogy a fiú ügyesen meg tudjon tanulni labdát
kezelni. Csodálatos napokat, heteket töltöttek együtt a fiúval,
mikorra az megtanult focizni. Varázserejével megszeretette
a sráccal a focit, aki nagyon boldog volt, mert elfogadták a
többiek. Talán még most is együtt járnak focizni, a fiú és a
labda.
Víg Bálint 4. o.

A SZEGÉNY EMBER ÉS A LÁNYA
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg ember,
annak volt egy lánya. Nagyon szegények voltak. Egyszer a
szegény ember azt kérdezte a lányától,hogy mit tehetne, hogy
legalább egy picike földje is legyen. Erre a lánya azt felelte:
- Apám, én elmegyek a királyhoz, és kérek tõle egy picike
földet. Se többet, se kevesebbet. Erre az apja azt felelte: - Ha
te lányom nem lennél, itt maradnánk éhen. El is ment a lány
a királyhoz, és kért tõle egy picike földet. Erre azt felelte a
király, hogy nem tud adni, mert akkor mások is jönnének
kérni. De a lány olyan szép volt, hogy végül a király nem
tudott ellenállni és mégis neki adta az egyik földjét. Azon
nyomban hazáig futott a lány, mert annyira örült a földnek.
Rögtön ki is mentek a földhöz. Elkezdték nézegetni. A
szegény ember elkezdett kapálgatni. Kapálgatott, kapálgatott,
egyszer csak valamiben megakadt a kapa. Lehajolt a szegény
ember, és valami nagyon csillogós dobozkát talált a homokban.
Elkezdte nézegetni, nagyon megtetszett neki. Azt mondta a
lánya: - Apám, ezt vissza kell adni a királynak. A szegény
ember megértette, mert ha a király hûséges volt, õ is az lesz.
Most a szegény ember ment a királyhoz. A király kérdezte
tõle, hogy mi a csuda ez? A szegény ember elmondta, hogyan
találta a ládikót, ami nagyon tetszett a királynak. – No,
szegény ember – mondta – amiért ilyen hûséges vagy
hozzám, kapsz egy zsáknyi aranyat. De a királynak nagyon
tetszett a szegény ember lánya. A kék szeme, a szõke haja és
a hófehér arca. Ezért feleségül kérte. Nagyon nagy mulatságot
rendeztek, még mai élnek, ha meg nem haltak.
Mócza Nikoletta 5. o.

Kedves Olvasó!
A Hírmondó elõzõ számában már olvashattak néhány olyan
AZ ARANYALMA
mesét, melyet diákjaink írtak a népmese napjára kiírt meseíró
pályázatra. Most ismét közreadunk ezekbõl, és még folytatjuk. Egyszer volt egy királyfi, Márkónak hívták. Volt, hogy
beborult az ég. Márkó azt mondta: - Apám, én most lemegyek
Kis meseíróinknak pedig gratulálunk!
megkeresni az aranyalmát. Elhozom, és megmentem a világot.
– Jó fiam. Adok neked egy gyémántkardot, egy
A VARÁZS FOCILABDA
gyémántpáncélt és egy gyémántpajzsot. Ugye tudod, hogy ez
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy varázs focilabda. nagyon veszélyes. – mondta az apja. De Márkó már nem
Egy olyan fiúnak volt a labdája, aki nagyon szeretett volna

H ÍRMONDÓ
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halotta, mert elindult. Miközben ment, találkozott egy rókával.
– Mi baj van róka?- kérdezte tõle. – Éhes vagyok. Tudnál adni
valami kosztot? Márkó adott neki vizet és kenyeret. A róka
elindult vele. – Nem is mondtad a nevedet. – Róka Samu a
hivatalos nevem. – Engem Márkó királyfinak hívnak. Mentek
tovább, tovább, majd leszakadt a lábuk. – Ott egy kunyhó!
– mondta Samu. – Menjünk be! Be is mentek. A kunyhóban
egy lány lakott. De nem akármilyen lány volt. Márkónak
nagyon megtetszett. – Aludhatunk itt egy éjszaka? – kérdezte
Samu. – Igen, persze, de vigyázzatok, mert éjszaka jönnek
a kísértetek, a régi boszorkák szellemei.
- Oké, akkor mi most eltesszük magunkat holnapra. Éjszaka
jöttek a kísértetek. Fogták a gyémántkardot, levágták a
fõboszorkány fejét, és a többi elmenekült. Felkelt a lány, és
azt mondta:
- Lehet egy kívánságod. Mert én egy jó boszorka vagyok. –
Azt kívánom, mondd meg hol van az aranyalma. – mondta
Márkó. – Hallgass az ösztöneidre. - válaszolt a lány. – Jó,
akkor keletre indulok. Mentek tovább egy-két napot, mikor
elértek egy barlanghoz. Ott volt két ágy és étel. Spagetti,
paradicsomleves, palacsinta. Megették az ételt, aztán
elaludtak. Reggel, mikor felébredtek zajokat hallottak.
Kimentek megnézni, hogy mi az. Hát az bizony egy
medveember volt. Félig ember, félig medve. De kedves volt,
nem bántott senkit. Segített nekik, még útravalót is adott. –
Ez kelleni fog – mondta. Márkó és Samu útra kelt. Találtak
egy embert. – Biztos éhezik – mondta Márkó Samunak.
Adtak neki ételt, és tovább haladtak volna, de az ember így
szólt: - Te vagy a kiválasztott, te mented meg a világot az
aranyalma segítségével. Samu nem értette a dolgot. – Így
igaz. mondta neki Márkó. Én vagyok a kiválasztott. Hol van
a gyémántkard és a pajzs? – Itt ni, a kezemben. Mentek tovább
az úton, találkoztak egy manóval. – Nem mehetsz át itt, csak
ha levágod a nyolcfejû sárkányt! Márkó megtette, levágta a
sárkány mind a nyolc fejét. Tovább ment, és találkozott egy
szegény emberrel. - Ha itt át akarsz menni, válaszolnod kell
egy találós kérdésre. Mi az se keze se lába, mégis átnyúlik
mindkét partra. Márkó és Samu gondolkodtak. Végül Samu
rájött, hogy a tenger az. Az ember tovább engedte õket. Ott
volt az aranyalma. Gyorsan felvették és elfutottak, mert
érezték, hogy a föld be fog omlani. Hazaindultak. Útközben
megint találkoztak az emberrel, a medveemberrel, a jó
boszival. Beértek a palotába, a koronára tették az aranyalmát,
a király a fejére tette és a trónjára ült. Ebben a pillanatban a
sötétség elmúlt és boldogan éltek, míg meg nem haltak.
Reggel Máté 5. o.

A Nyársapáti Gyermekekért Közalapítványunk évközben
is bármekkora összegû felajánlásokat szívesen fogad.
Számlaszámunk:
Pátria Takarék 65100352-11019442-00000000
Köszönjük.

KATALIN

BÁL

Szeretettel várjuk és hívjuk
a szórakozni vágyó vendégeket
2016. november 26-án 19 órától
az iskola tornatermébe.
Zenérõl Mondi Károly és együttese gondoskodik. A
mûsor további részében meglepetés mûvészek teszik
színesebbé az estét.
Vacsorát a szorgos Kisméhecskék szolgáltatják. (vegyes
sültes tál, köretekkel)
Jegyek kaphatóak:
Anikó fodrászat,
COOP bolt,
iskola titkársága,
100 Ft-os bolt
Vacsorás jegy ára: 2500 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!

MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

KÖRZETI SZAVALÓVERSENY FELHÍVÁS
A nyársapáti Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpontban – az elõzõ évekhez hasonlóan –
szeretnénk megrendezni a
SZARKA MIHÁLY SZAVALÓVERSENYT
térségünk települései között.
A verseny idõpontja:
2016. december 7. (szerda) 13 óra.
Helyszíne:
Nyársapát, Szarka Mihály Mûvelõdési és
Szabadidõközpont.
A versenyt négy kategóriában kívánjuk lebonyolítani.
Általános iskolások:
I. kategória – 1-2. osztály
II. kategória - 3-4. osztály
III. kategória – 5-6. osztály
IV. kategória – 7-8. osztály
Nevezni szabadon választott verssel lehet a magyar
irodalomból.
Az intézmények kategóriánként két versenyzõt indíthatnak.
A kategóriák legjobbjai díjazásban részesülnek.
Jelentkezési határidõ: 2016. december 5.
A résztvevõk nevét és korosztályát is kérjük megküldeni a
szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címre.
A felkészüléshez jó munkát kívánunk, és szeretettel várjuk
az iskolák legjobb versmondóinak jelentkezését!
Természetesen nem csak a versmondókat, a verseket kedvelõ
érdeklõdõket is várjuk szeretettel a december 7-ei térségi
szavalóversenyünkre.
Mûvelõdési ház dolgozói
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FALUSI KARÁCSONY
Advent elsõ vasárnapján,
november 27-én, 17 órai kezdettel
gyújtsuk meg együtt a falu koszorújának elsõ
gyertyáját!
Töltsünk el együtt egy áhitattal teli vidám estét a templom
elõtti téren, egy kis énekszó, zsíros stangli, meleg tea és
persze forralt bor kíséretében.
Várjuk együtt a kis Jézuska születését!
Mûvelõdési ház dolgozói

ADVENTI FOGLALKOZÁS
A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

2016. november 29-én 16 órától 18 óráig és
2016. december 5-én 16 órától 18 óráig.
Sok szeretettel várok minden kedves érdeklõdõt!
Kiss Andrea

KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA
VARGA MIHÁLY: BÉREMELÉSÉRT
JÁRHAT A JÁRULÉKCSÖKKENTÉS
A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNY ÜGYÉT A
KÖVETKEZÕ HETEKBEN TEKINTI ÁT A
SZAKTÁRCA
A kormány kész mérsékelni a járulékokat, ha a vállalkozások
megtartják a minõségi munkaerõt és bért emelnek – mondta
a Magyar Idõknek Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
Hozzátette: a szaktárca a jövõ héten ül tárgyaló-asztalhoz a
munkáltatók és a munkavállalók képviselõivel, s ha egyezség
születik, a tehercsökkentés 2017-ben életbe léphet. Az új,
õszi adócsomagot ettõl függetlenül beterjesztette tegnap a
kormány, a több száz pontos indítvánnyal az adózást
egyszerûsítenék.
A kormány pénteken benyújtotta az Országgyûlésnek az õszi
adócsomagot, a mintegy háromszáz paragrafusból álló javaslat
harminc törvényt módosítana. Az indítványról szólva a
nemzetgazdasági tárca vezetõje a Magyar Idõknek úgy
fogalmazott: csökkenteni kell az adóügyi adminisztrációt,
vagyis azokat a bürokratikus terheket, amelyek a
közteherviselés elõírásaihoz kapcsolódnak.
– A mostani javaslat fõ célja tehát az adóegyszerûsítés – húzta
alá Varga Mihály, majd kiemelt egy fontos intézkedést.
Eszerint a jelenleginek a duplájára emelkedne a kata, vagyis
a kisadózó vállalkozások tételes adójának értékhatára. Így a
jövõben azok a szereplõk is választhatnák a legegyszerûbb
vállalkozási adózást, amelyek éves bevétele meghaladja a
hatmillió forintot, de nem lépi túl a tizenkétmilliót.

– Jelenleg több mint 160 ezer vállalkozás követi a kata
szabályait, a módosítással újabb 50-60 ezer kisebb gazdasági
szereplõ csatlakozhatna – mutatott rá Varga Mihály.
A parlament elé terjesztett õszi csomag a különbözõ terheken
nem változtatna.
– Tavasszal már elfogadott egy adótörvényt az Országgyûlés
– emlékeztetett a tárcavezetõ, akkor született döntés arról,
hogy 2017. január elsején öt százalékra csökken a friss tej,
a tojás és a baromfihús forgalmi adója, miközben az
internethasználat, valamint az éttermi szolgáltatások áfája 27
százalékról 18 százalékra mérséklõdik.
– Nem szerencsés – fogalmazott Varga Mihály –, ha félévente
módosulnak a kulcsok, az adózásban különösen fontos a
kiszámíthatóság és a tervezhetõség. Egy kivétel mégis
elképzelhetõ. A kormány a napokban adott felhatalmazást,
hogy tárgyalásokat kezdjek a munkáltatók és a munkavállalók
képviselõivel a járulékcsökkentés kapcsán – közölte a
miniszter. Az egyeztetések november elsõ napjaiban, vagyis
már a jövõ héten elindulhatnak, s minden érintett kifejtheti,
milyen mértékû csökkentést képzel el és ehhez milyen
módszert tart megfelelõnek.
– A kormány álláspontja ez ügyben világos. A kabinet azt
szeretné, hogy a jól képzett, tapasztalt munkaerõ a jövõben
is Magyarországon dolgozzon – mondta Varga Mihály. Ez
szerinte leginkább úgy érhetõ el, ha a bérek emelkednek, és
a honi vállalkozások a mostaninál hatékonyabb mûködést
alakítanak ki.
– A kormány kész érdemi járulékcsökkentéssel támogatni a
gazdasági szereplõket, ha növelik a fizetéseket és javítják
hatékonyságukat – közölte. Szerinte elképzelhetõ olyan
megoldás, hogy a béremelést jelentõ összeget érintõen az
állam eltekint a járulék bizonyos részétõl.
A nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány szeretné
itthon tartani a képzett munkaerõt
– Ha megszületik az egyezség, a járulékcsökkentés módosító
indítvány formájában bekerülhet az adócsomagba, s 2017ben életbe is léphet – jelezte a szakminiszter, ám
nyomatékosította: a teherenyhítés a nyugdíjak folyósítását és
az egészségügy mûködésének anyagi fedezetét semmiképpen
sem befolyásolja.
A gazdasági tárca vezetõje szerint az utóbbi három-négy
évben alapvetõen megváltozott a helyzet Magyarországon,
pontosan mutatja ezt, hogy immár nem a munkanélküliség
leküzdésérõl, hanem béremelésrõl esik sok szó.
– Változásról árulkodik a letelepedési kötvények ügye is –
jegyezte meg, majd emlékeztetett: a kötvényeket annak
idején azért vezette be hazánk, mert az államot finanszírozni
kellett. A módszer jó megoldásnak bizonyult, az idõleges
letelepedési jogért cserébe külföldi személyek eddig összesen
egymilliárd euróért vásároltak kötvényt, vagyis ennyi pénzt
adtak hitelbe az országnak, abban az idõszakban amikor
máshonnan nehezen tudunk forrásokat bevonni.
– A következõ hetekben vizsgáljuk meg, hogy megtartsuke a kötvényeket vagy elhagyjuk ezt a megoldást – mondta a
minisztert. Ha megmarad a lehetõség, akkor változtatni kell
a feltételeken, csökkenteni kell az állam által fizetendõ
kamatot és a kapcsolódó költségeket.
– A kötvényekrõl végleg lemondani felesleges volna, jöhetnek
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még olyan idõk, amikor ismét szükségünk lehet erre a
forrásra – mondta Varga Mihály.
Arról, hogy a Jobbik a letelepedési kötvények eltörlését
szabta feltételül a migránsok kötelezõ betelepítését
megakadályozó alaptörvény-módosítás megszavazásához, a
miniszter úgy vélekedett: szokatlan dolog, hogy az ország
biztonságának alapvetõ kérdését az ellenzék egy gazdasági
intézkedéssel kapcsolja össze.
– Szereptévesztés az ilyen magatartás – mondta, majd
hozzátette: 3,3 millió ember népszavazáson kifejtett
véleményének semmibevétele demokratikus keretek között
súlyos hibának számít.
Forrás: Magyar Idõk

REKORDMAGAS SZINTEN A
KÜLKERESKEDELMI TÖBBLET
Az Európai Bizottság tegnap megjelent legújabb üzleti
bizalmi felmérése szerint térségünkben 108 ponttal
Magyarország produkálta a legjobb eredményt, vagyis a
közép- és kelet-európai térségben nálunk a legnagyobb a
jövõbe vetett bizalom. Mindez a londoni Capital Economics
elõrejelzése szerint további élénk lakossági fogyasztást vetít
elõre.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint
külkereskedelmi adataink is kedvezõen alakulnak.
Augusztusban a kivitel és a behozatal egyaránt 15 százalékkal
emelkedett, a többlet 147 millió euróval nõtt az elõzõ év
azonos hónapjához viszonyítva – derül ki a a KSH tegnapi
részletes adatközlésébõl. Az egyenleg értéke 10 millió euróval
alacsonyabb az elsõ becslésben közölt értéknél. A forgalom
alakulását befolyásolta, hogy augusztusban hárommal több
munkanap volt, mint egy évvel korábban. Az év nyolc
hónapjában a külkereskedelmi mérleg többlete 6,6 milliárd
eurót tett ki. Az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitel
és behozatal 15 százalékkal emelkedett. A külkereskedelmi
többlet 41 millió euróval nõtt, és 554 millió eurót tett ki. Az
EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel
16, a behozatal 12 százalékkal nõtt; a külkereskedelmi
mérleg ebben a viszonylatban 106 millió euróval javult, és 38
millió euró többletet mutat.
Ugyancsak tegnap jelentette meg a KSH a szeptemberi ipari
termelõi árakat: a kilencedik hónapban az árak átlagosan 2,6,
ezen belül a belföldi értékesítési árak 2,8, az exportárak 2,5
százalékkal csökkentek. Belföldön a feldolgozóiparban egy
százalékkal, a jelentõs súlyt képviselõ villamosenergia-, gáz, gõzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ágban 7,1
százalékkal maradtak el az árak az egy évvel korábbitól. Éves
összevetésben az ipar belföldi értékesítésének árai 2,8
százalékkal csökkentek. Ezen belül az ágazatok rendeltetés
szerinti csoportjai közül az energia- és továbbfelhasználásra
termelõ ágazatokban – az energiahordozók áralakulása miatt
– 4,4 százalékkal voltak alacsonyabbak az árak. A beruházási
javakat gyártó ágazatokban ugyanakkor 0,5, a fogyasztási
cikkeket gyártókban 1,1 százalékos volt az emelkedés.
Az ipari exportértékesítésben a feldolgozóipari árak 1,9
százalékkal voltak alacsonyabbak, mint egy éve. A

jármûgyártásban 1,5, a számítástechnikában 3,7, a villamos
berendezéseknél 2,1, a gépgyártásban 1,6 százalékkal
mérséklõdtek a forintban számolt exportárak.
Forrás: Magyar Idõk

JÖVÕRE MÁR NEM ÍRNAK KI ÚJ
AGRÁRPÁLYÁZATOKAT

Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelõs államtitkár
nyitotta meg csütörtökön a Profi Gazdálkodók Napja címû
rendezvényt. A résztvevõk megtudták, ha nem hitelbõl
szeretnének fejleszteni, hanem pályázati támogatásból, nagyon
össze kell kapni magukat. Ugyanis 2017-tõl már nem írnak
ki agrárpályázatokat. És már csak két hónap van!
Kis Miklós Zsolt államtitkár nyitóbeszédében elmondta, nem
a megszokott, prezentációs-bemutatós módját választotta a
vidékfejlesztési eredmények és a pályázatok bemutatásának,
hanem gondolatébresztõ elõadással érkezett. Nem véletlenül
választotta elõadása címéül ezt:
„Fejlesszünk, de hogyan?”
- Azt gondolom, aki a magyar mezõgazdaságban él és
dolgozik, az folyamatosan, nem csak a túlélésért küzd,
hanem fejleszteni is kíván. Erre pedig elég sokféle lehetõsége
van. Egyrészt támogatások segítségével, másrészt hitel
felvételével. Ez sokszor fejtörést okoz egy vállalkozó számára.
Hogy részt vegyen-e a pályázati mechanizmusban, fizessen
egy pályázatírónak, és - egy még mindig bürokratikus
rendszerben – pályázatok útján kívánja fejleszteni a gazdaságát,
vagy – ezt félretéve – megnézi, milyen hitellehetõségek
vannak – mondta az államtitkár majd hozzátette, 10-15 éve
még, a magas kamatok miatt nagyon kevesen vállalták be a
hitelbõl fejlesztést, de a növekedési hitelprogramnak, a
Széchenyi-kártyának köszönhetõen ma már alternatíva ez is.
A támogatási lehetõségekrõl elmondta, sikerült egy olyan
vidékfejlesztési programot megalkotni, amellyel a
gazdálkodók jelentõs segítséget kaphatnak. Amíg lehet,
vissza nem térítendõ forrásokat bocsátanak rendelkezésre, de
aránya várhatóan csökkenni fog, és inkább a visszatérítendõ,
vagy a kombinált termékek aránya fog erõsödni.
- A versenyképesség növelése az elsõszámú cél, de a
munkahelyek létrehozását is el kell érni a vidéki térségekben.
Ez nem persze nem lehet kényszer, de ha valaki a vállalja, az
õ projektje elõnyt fog élvezni a többivel szemben. A beruházási
pályázatoknál már látszik, hogy többletpontot kap az, aki
vállalják a foglalkoztatotti létszám növelését – hívta fel a
figyelmet Kis Miklós Zsolt.
Az elõadásból kiderült, a tervek szerint az új idõszak a
kertészeti, állattenyésztési és az élelmiszeripari fejlesztésekre
fókuszálnak, és fontos az is hogy olyan fejlesztések
szükségesek a magyar agráriumban, melyek jó eséllyel olyan
ágazatban történnek meg, amelyekben potenciális
versenyelõnyünk van. Ehhez e jogszabályi környezet
csiszolására van szükség. Ami biztos: azok a beruházások
lesznek hosszú távon is versenyképesek és célravezetõek,
amelyek támogatások nélkül is megállják a helyüket a
versenyben.
A 2016-os évben a kormányzat arra törekedett, hogy lehetõleg
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az összes, agráriumnak fontos és legnagyobb összegeket
biztosító pályázati kiírások megjelenjenek. A legtöbb már le
is zárult, vagy lezárásközeli állapotban vannak. Az év végéig
még lesznek felhívások, melyek meg fognak jelenni (eddig
38 pályázatot hirdettünk meg és 942,5 milliárd forint értékben
osztottunk el keretet, tehát van még hátra durván 350 milliárd
forint, amibõl legalább 100-150 milliárd az év végéig még
meg fog jelenni. 2017-18-ban nem fognak pályázati felhívások
megjelenni, hiszen mindent a teljes kerettel nyitottak meg.
Ez az év a döntések és kifizetések éve lesz. Mert mindenhol
4-5-szörös túligénylés van, ebbõl pedig már ki tudják választani
a legjobbnak ígérkezõ projekteket.
- Ha valaki lemaradt, de jó projektje van, támogatott hitel
vagy második hitel formájában is meg tudja valósítani a
mostani hitelkörnyezetben - zárta beszédét Kis Miklós Zsolt.
Forrás: Magyar Idõk

ÚJABB VIDÉKFEJLESZTÉSI
PÁLYÁZATOK JELENNEK MEG
ÕSSZEL
Az õsszel újabb pályázati dömping várható a Vidékfejlesztési
programban, az év végéig mintegy 200 milliárd forint keretre
jelennek meg kiírások – mondta Kis Miklós Zsolt, a
Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelõs
államtitkára kedden háttérbeszélgetésen, Budapesten.
Emlékeztetett: a 2014-2020 közötti programban 1300 milliárd
forint keret áll rendelkezésre, ebbõl 900 milliárd forintnyit
már meghirdettek.
Jelentõs túljelentkezés van a vidékfejlesztési pályázatokon
az állattartó telepek korszerûsítésére, az élelmiszeripari, a
borászati, a kertészeti területeken. A pályázatok értékelést
felgyorsítják, létrejött az értékelõ rendszer, rendelkezésre áll
az informatikai háttér, ezért érdemi elõrelépésre lehet
számítani az elbírálásokban.
Kérdésre válaszolva az államtitkár úgy vélte, a programban
2016. végéig tervezett 200 milliárd forint kifizetés ambiciózus
terv, és felhívta a figyelmet arra, hogy a támogatói döntés
esetén lehetõség lesz elõleg igénylésére. Az õszi pályázati
kiírások közül az államtitkár kiemelte, hogy lehetõleg még
szeptember 30-ig szeretnék megjelentetni az agrár
környezetgazdálkodási kiírást 40 milliárd forint keretre.
A kertészeti gépbeszerzésre 18 milliárd forint kerettel jelenik
meg a felhívás, a pályázó árbevétele 75 százalékának a
kertészethez kell kötõdnie, és szeretnének minél több kis és
közepes családi gazdaságot elérni – tette hozzá.
A fiatal gazdák induló támogatására 38 milliárd forint keretet
szánnak, az önkormányzatok a szilárd burkolattal nem
rendelkezõ, a mezõgazdaságot segítõ utak fejlesztésére 18
milliárd forintra pályázhatnak, a helyi termékek értékesítését
szolgáló piacok fejlesztésére 12 milliárd forint áll
rendelkezésre, a hosszú távon mûködõ termelõi csoportok,
szervezetek létrehozását 26 milliárd forint értékû pályázaton
támogatják, segítik továbbá az erdészet, az agrárinnováció és
a diverzifikáció területét – mondta Kis Miklós Zsolt.
Forrás: Magyar Idõk

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Rehor Zsolt és Nyitrai Zsuzsanna Nyársapát, Nyilas dûlõ
3. szám alatti lakosok FRUZSINA FLÓRA nevû gyermeke
2016. október 4-én.
Bárány László és Bársony Tímea Nyársapát, József Attila
út 1. szám alatti lakosok KINGA nevû gyermeke 2016.
október 15-én.
Urbán Zsolt és Faragó Anita Nyársapát, József Attila út
87. szám alatti lakosok ZSOLT nevû gyermeke 2016.
október 19-én.
Horváth József és Völgyi Vivien Nyársapát, Léc dûlõ 5.
szám alatti lakosok ZSANETT nevû gyermeke 2016.
október 22-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:
Kiss Ferenc Nyársapát, Sugár utca 2. szám alatti lakos
2016. október 22-én 65 éves volt.
Emlékét õrizzük!

HIRDETÉSEK
Használt, jó állapotú gyermekjátékok, társas játékok olcsón
eladók.
Érd.: 20/404-0408
NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA:
ÁFA CSÖKKENÉS!
MINDEN SERTÉSHÚS OLCSÓBBAN!
sertéshúsok
házi hurka, kolbász
sült zsír
tepertõ, pörc
saját gyártású füstölt kolbászok, szalámik
KOLBÁSZHÚS, FORMÁZOTT SONKA
MEGRENDELHETÕ!

ELADÓ
Nyársapáton, az Ugyeri utca 1. szám alatt lévõ komfortos,
1 szoba, konyhás melléképület, alatta pincével,550 m2
bekerített területtel eladó.
Érdeklõdni a 06/30/367-9627, illetve a 06/30/441-1948,
vagy az 53/389-054 telefonon lehet.
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Nyársapáton, az orvosi rendelõ mellett felújított családi ház
eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.
Érd.: 06-70-500-5049

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

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

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

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 06-20-4852913, 53-389-106 telefonszámon.

SPORT
2016. október 8-án, szombaton a diák I-es szabadfogású
rangsor versenyt rendeztek Jászapátiban. A megmérettetésre
szép számmal gyûltek össze a fiatalok, akik 258-an mérlegeltek
a 14 súlycsoportba. A Nyársapáti Szabadidõ SE birkózói
három fõvel képviseltették magukat a rangos versenyen
ahonnan végül egy ötödik hellyel térhettek haza.
Eredmények:
35 kg 5. Rehor Levente

2016. október 15-én, szombaton, Tokodon rendezték az idei
év junior kötöttfogású országos bajnokságát, amelyre 73-an
mérlegeltek. A Nyársapáti Szabadidõ SE birkózói 2 fõvel
vettek részt a megmérettetésen. A nyársapátiak két ezüstérmet
szereztek az 55 és 60 kg-ban Kecskeméti Krisztián és
Kecskeméti Ferenc révén. Krisztián két gyõzelemmel jutott
a döntõbe ahol egy kiélezett, szoros mérkõzést vívott érdi
ellenfelével. A mérkõzés vége elõtt még Õ vezetett 3:1-re,
de ellenfele levitte és mögé került így 3:3-ra módosult az
eredmény, ami már a mérkõzés végéig nem változott és ez
az ellenfelének kedvezett.
Feri is magabiztos két gyõzelemmel került a döntõbe.
Szintén szoros mérkõzést vívott egri ellenfelével, de mivel
a versenyt megelõzõ héten végig lázas beteg volt ez
nagymértékben befolyásolta a mérkõzés végeredményét.
Sajnos pontozásos vereséget szenvedett, de így is dicséretes,
hogy ilyen elõzménnyel is vállalta a versenyzést. Így végül
mind a ketten ezüstéremmel zárták a bajnokságot.
Eredmények:
55 kg 2. Kecskeméti Krisztián
60 kg 2. Kecskeméti Ferenc

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

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

Eladó Isaszegen Budapesttõl 15 kilométerre 176
négyzetméteres két generáció számára alkalmas ikerház.
Irányár: 25.390.000,-Ft. Telefonszám: 06-20-44-11-790

Eladó Dányban négy lakásásos társasházban, 80nm-es 2+2
szobás téglaépítésû, teljesen felújított földszinti lakás. Irányár:
10.390.000,-Ft. Telefonszám: 06-20-44-11-790

Másnap vasárnap a serdülõk léptek szõnyegre Szigetszentmiklóson ahol az idei év elsõ szabadfogású rangsorversenyét rendezték a korosztály számára. A nyársapátiak
három fõvel képviseltették magukat ezen a versenyen és egy
bronzéremmel és egy ötödik hellyel zárták a versenyt.
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Eredmények:
35 kg 5. Kovács Ferenc
50 kg 3. Kecskeméti Dávid

2016. 10. 22-én a szentesi Dr. Papp László Városi Sportcsarnok adott
otthont a nõi diák és serdülõ országos bajnokságnak. A bajnokságon
182 versenyzõ gyûrte egymást a szõnyegen. A diákok között
tizenkettõ, a serdülõknél pedig tíz aranyérem lett kiosztva. A
Nyársapáti Szabadidõ SE egy fõvel képviseltette magát a serdülõ
korosztályban. Az 52 kg-ban induló Rehor Orsolya két gyõzelmet
követõen jutott a súlycsoportja döntõjébe ahol a szegedi ellenfelétõl
pontozásos vereséget szenvedett és végül az elõkelõ második helyen
végzett.
Eredmények:

Október 29-én, Dorogon, a városi sportcsarnok
három szõnyegén került lebonyolításra a 2016. évi
kadet kötöttfogású és nõi országos bajnokság október
utolsó szombatján. A két szakágban összesen
huszonkettõ súlycsoportban mérhették össze a
tudásukat a birkózók. A Nyársapáti Szabadidõ SE
versenyzõi remekül szerepeltek, mivel három bajnoki
cím mellett egy bronzérmet is szereztek. Ennél többet
csak a házigazda Dorog tudott nyerni. Kecskeméti
Dávid 46 kg-ban, Kecskeméti Krisztián 54 kg-ban,
valamint Rehor Orsolya 52 kg-ban egyaránt négynégy gyõzelmet követõen állhatott fel a dobogó
legmagasabb fokára. A siker értékét növeli, hogy
Kecskeméti Dávid és Rehor Orsolya utolsó éves
serdülõként az idõsebb korosztályban a kadetoknál
tudott bajnoki címet nyerni. A bronzérmet a 43 kgban versenyzõ Kása Viktória szerezte.

52 kg 2. Rehor Orsolya
Eredmények
nõi
43 kg 3. Kása Viktória
52 kg 1. Rehor Orsolya
fiúk
46 kg 1. Kecskeméti Dávid
54 kg 1. Kecskeméti Krisztián

Szintén ezen a napon a kadetek a kötöttfogású I. Kárpát-medencei
Bajnokságon vettek részt az ESMTK Kruj Iván Sportcsarnokában
ahol végül hat ország versenyzõi küzdöttek a bajnoki címekért.
Kecskeméti Dávid a 46 kg-ban, Kecskeméti Krisztián pedig 58 kgban lépett a szõnyegre. Az igen erõs mezõnyben mind a ketten az
elõkelõ második helyen végeztek.
Eredmények:

Pap Ferenc

46 kg 2. Kecskeméti Dávid
58 kg 2. Kecskeméti Krisztián

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

