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MEGHÍVÓ
Az általános iskola búcsúzó 8. osztálya
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját
június 19-én 10 órakor
a CSENYÁ ÁMK
Erdei Ferenc Általános Iskolájában
tartandó ballagási ünnepségre.

MEGEMLÉKEZÉS

A

TRIANONI-EMLÉKMŰNÉL
Az alábbiakban közreadjuk Kis Miklós Zsolt alpolgármester
úr június 4-én elhangzott beszédét.

TISZTELT MEGEMLÉKEZŐK!
1920. június 4-e. Kilencven éve ezen a napon írták alá az I.
világháború győztes hatalmai Magyarország képviselőivel a
versailles-i Nagy Trianon kastélyban a háborút lezáró magyar
békeszerződést, bár a szerződés szó helyett a diktatúra szó a
helyesebb kifejezés leírni azt, ami akkor történt.
Magyarország területét 282 ezer négyzetkilométerről 93
ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették,
ebből több, mint 3 millió magyar került a határainkon túlra. A
Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Kelet-Bánát, Bácska,Muraköz
és Nyugat-Magyarország egy sávja, Szepes és Árva megyék
egyes részei az országon kívülre kerültek. A diktátum a
haderő létszámát 35 ezer főben maximálta, megtiltotta az
általános hadkötelezettséget és a nehézfegyverzetet, s korlátozta a fegyvergyártást. Az országnak 1921. május 1-jétől
30 éven át jóvátételt kellett fizetnie az általa okozott háborús
károkért, zálogul lekötötték az állam minden vagyonát és
bevételét. A nemzetközi kereskedelemben Magyarországnak meg kellett adnia a győztes hatalmak számára a legnagyobb kedvezményt. A békediktátum betartását nemzetközi
katonai ellenőrző bizottság felügyelte. A magyar állam
elvesztette iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát.
Megfosztottak nyersanyagainktól, közlekedési rendszerünket korlátozták, megalázták a szomszédos államokból
kitelepített magyar testvéreinket, akik sehol sem tudtak lakni,

így hosszú ideig kénytelenek voltak a vasúti marhavagonokban mindaddig élni, amíg valahol szállást nem találtak.
Még nagyobb kárt okozott ez a felelőtlen politika az emberi
lelkekben. Összetörték, lerombolták az egységes magyarság
kultúráját. Hazátlanná tettek, megaláztak olyan magyarokat,
akiknek a sors a határainkon kívülre való rekesztést adta.
Ezt a gyalázatos békediktátumot nemcsak a magyarok, hanem később más nemzetpolitikusok is ellenezték. Például
Francesco Nitti olasz miniszterelnök 1924-ben így fogalmazott: „Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul,
mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős
emberek lakják, akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen,
hogy senki nem vállalhatja érte a felelősséget. Mindenki úgy
tesz, mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat.
A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug
formula. a leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel.
Nincsen olyan francia, olasz vagy angol, aki elfogadná hazája
számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra
rákényszerítettek.”
Herbert Henry Asguit (nyolc évig volt angol miniszterelnök)
1925-ben így nyilatkozott: „Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye.”
Az elmúlt 90 évben sem történt igazán pozitív változás a
magyarság számára az európai politikában. Szomszédaink a
revízió félelmei miatt még mindig veszélyes kisebbségként
kezelik a magyarságot. A szlovák kormányfő napjainkban
egyenesen a magyarsággal riogatva próbál meg magának
még több szavazatot szerezni.
Az autonómia törekvések sorra elvesztek a politika hadszínterén. 2006. december 5-én pedig mi, az itteni magyarság
is levizsgáztunk, mert megtagadtuk határon túli testvéreinket.
Nem jött volna 23 millió román Magyarországra dolgozni,
nem árasztott volna el minket senki. De a felelőtlen politizálás óriási sebet ejtett a magyarságban. Ezt a sebet azóta
sem sikerült begyógyítani.
Valami azonban kezd megváltozni. Mintha más szelek fújnának május óta Magyarországon. Az új kormány és az
ellenzék egy része határozottan kiáll a magyarságért, első
lépései között a kettős állampolgárságról szóló törvényt
szavazták meg, ezenkívül pedig a nemzeti összetartozás
napjává nyilvánította a trianoni békeszerződés aláírásának
napját, június 4-ét. Ma délután, fél 5-kor, a diktátum 90 évvel
ezelőtti aláírásának pontos időpontjában pedig történelmi
emlékülést rendeznek a parlamentben.
(folytatás a második oldalon )
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Az tehát, amiről egyébként mi Nyársapáton évek óta
beszélünk, miszerint csak összafogva, összatartozva lehetünk erősek és sikeresek, azt az új kormány is a nemzeti politika részévé tette.
Azt hiszem, az olyan időben, mint a mai, amikor az ország
bizonyos részeit az árvíz fenyegeti, amikor családok válnak
hajléktalanná, amikor vállvetve küzdenek embertársaink a
gátakon, döbbenünk rá igazán, hogy csak egymásra számíthatunk, csak együtt, összefogva menthetünk meg házakat,
falvakat, országrészeket, hazát, nemzetet.

Szenvedélyek Hete - Táncnapja
A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató Gyermekjóléti
Szolgálata és a Napraforgó Egyesület a Ceglédi Gyermekekért munkatársai immár negyedik éve rendezték meg
Cegléden a Szenvedélyek Hete fesztivált. A rendezvény
alapvető célja az volt, hogy ne átlagos drog-prevenciós
programokat lássanak a diákok, hanem ismerjék meg egymás
pozitív szenvedélyeit. A hét öt napján egy-egy pozitív
szenvedély (sport, amatőr színjátszás, dalszövegírás, tánc,
alkotói pályázat) programjára lehetett jelentkezni a diákoknak.
Május 20-án, csütörtökön lépett fel nagy sikerrel a Nyársapáti
Nyugdíjas Klubból verbuválódott nagymama tánccsoport és
Strabán István vezette Cool Style 90’ tánc egyesület.
Ezúton szeretnénk megköszönni Nyársapát Polgármesteri
Hivatalának segítő közreműködését a fellépő nagymamik
tánccsoportjának szállításában.
Bíró Józsefné és Horgasné Balogh Ágnes családgondozók

Én hiszek ebben a nemzeti összatartozásban, ennek példája
ez a trianon emlékmű is, mely most már egy éve áll itt a falu
központjában, sértetlenül, a falu egyik díszeként. Őrizzük őt
továbbra is oly szeretettel, mint tesszük azt a határainkon túli
magyarokkal, a magyarság tudatunkkal, nemzeti öntudatunkkal.
Köszönöm figyelmüket!
Kis Miklós Zsolt alpolgármester

TESTÜLETI

ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.
május 26-án ülésezett.
A testület a Szarka kúria és az óvoda felújítása tárgyában
indult közbeszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Diagonál 3000 Kft-t (Cegléd, Világ u. 24.)
hirdette ki. A beruházások várható befejezési határideje
2010. augusztus 31. Új eljárást írt ki a testület az erdei iskola
felújítására, mivel érvényes ajánlat nem volt.
Döntött a testület arról is, hogy pályázatot nyújtanak be a
sportcsarnok, az informatika terem és a polgármesteri hivatal
hőszigetelésére, nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre.
A képviselők a fel nem vett tiszteletdíjukból 100.000.- Ft
támogatást nyújtottak a 2 éves, szívműtétre váró nyársapáti
kislány, Barna Lilla gyógyulásának elősegítéséhez.
Kis Miklós polgármester

SEGÍTŐ SZÁNDÉK
Sokszor tapasztalom a mai világban, hogy történik valami a
környezetünkben, valami, ami elszorítja a szívünket, tudjuk,
hogy segítenünk kéne, de az igazi tettek elmaradnak. Azt
mondjuk, mi nem tudjuk megoldani a problémát. Pedig a sok
kis segítségből lesz eredmény. Él Nyársapáton egy kislány,
Barna Lilla, aki versenyt fut az idővel. Szüleivel együtt harcol
az életéért. Szív transzplantációra vár. Sokan kaptunk erről
internetes levelet. A szülőknek azonban nemcsak lelki megpróbáltatás ez, hanem kemény anyagi is. Nyársapát képviselő-testülete nem hunyhatott szemet felette. Számtalan
dologra ajánlottuk már fel tiszteletdíjunkat (civil szervezetek,
egyesületek, rendezvények, óvodások, iskolások támogatására…), de talán még soha ilyen nemes célra. A testület
100.000 Ft-ot ajánlott fel, hogy ezzel a kis összeggel egy apró
segítséget nyújtson a szülőknek ebben a nehéz időszakban.
Reméljük, ezzel mi is hozzájárulhatunk Lilla mihamarabbi
gyógyulásához.
Aki átérzi nehéz helyzetüket, szintén segíthet. A Coop boltban
kihelyezett gyűjtődobozba, vagy az alábbi számlaszámon
nyújthat anyagi támogatást: 6580009032514416
Segítségüket előre is köszönjük. Reméljük, Lilla mihamarabb
teljes életet élhet köztünk itt, Nyársapáton.
Benkó Szilvia
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ÖKOVÍZ
Mindennapi életünk komoly környezeti problémája a keletkező
hulladékok mennyisége és sokfélesége. Mivel a hulladékot
mi termeljük, fontos tudni, hogy ezek mennyiségét hogyan
csökkenthetjük, milyen lépésekkel járulhatunk hozzá a tiszta
és egészséges környezetünk fenntartásához.
Mindannyiunk közös feladata tehát környezetünk tudatos
védelme, ezért a most induló sorozatunkkal célunk, hogy
folyamatosan ismertessük meg Kedves Ügyfeleineket és
Olvasóinkat a háztartásukban keletkező hulladékok helyes
gyűjtésével, kezelésével, hasznosításával kapcsolatos
gyakorlati ismeretekkel, hasznos és közérdekű információkkal!
Ebben a lapszámban bővebben foglalkozunk a háztartásában
keletkező hulladékok elhelyezésének megoldási lehetőségeivel. Tartsanak velünk!
Hulladékgazdálkodás – megoldási lehetőségek
A hulladék keletkezése – az előző lapszámban olvasottaknak
megfelelően – szorosan az emberi tevékenységhez kötődik.
A természet ugyanis hulladékmentesen működik. Ami az
egyik élőlény számára hulladék, az a másiknak táplálék.
Valamennyi mellék -és bomlásterméknek helye van azokban
a körfolyamatokban, amelyek meghatározzák bolygónk
arculatát. A társadalomban azonban ez nem így működik. A
keletkező hulladék mennyisége eddig nem tapasztalt méreteket
öltött, melynek kezelése komoly és összetett feladat.
Az alábbi felsorolásban a pontok egymásutánja egyáltalán
nem véletlenszerű. Ha sikerül csökkenteni a keletkező hulladék
mennyiségét, akkor sokkal kevesebb hulladékot kell kezelni.
Nézzük meg a lehetséges megoldásokat! Ebben a lapszámban
bővebben a megelőzéssel és újrahasználattal foglalkozunk.
1., Megelőzés
2., Újrahasználat
3., Újrafeldolgozás
4., Lerakás
5., Égetés
Megelőzés
A legjobb megoldás az lenne, ha nem is keletkezne hulladék.
Ez azt jelenti, hogy átgondolt vásárlással csak azokat a
termékeket vásároljuk meg, amelyekre valóban szükségünk
van illetve kevesebb csomagolóanyagot tartalmaznak, ezért
kisebb környezeti kárt okoznak. Környezetünk védelméért –
hulladékok tekintetében – ezzel tehetnénk a legjobbat.
1. Csökkentsük a fogyasztást!
Tudatosan vásároljunk! Csak szükségletünknek megfelelő
mennyiségű terméket vásároljunk meg!
2. Javítsuk meg, használjuk újra!
A visszaváltható, környezetbarát, többször használatos
csomagolásokat vegyük meg. Vásároljunk utántölthető,
nagyobb kiszerelésű termékeket! Javíttassuk meg dolgainkat
mielőtt újat vennénk! Amire nincs szükségünk, „adjuk oda”
másoknak! (bolhapiac, használt cikk boltok, jótékonysági
adományok)
3. Vásároljunk újrahasznosított termékeket!
Ezzel ösztönözhetjük a piacot ezen termékek gyártására,
forgalmazására! Így takarékoskodhatunk Földünk nyersanyag
és energiakészletével! Óvjuk meg bolygónkat a felesleges
környezeti ártalmaktól. (talaj-, víz-, levegőszennyezéstől,
élőhelyek, élőlények pusztulásától)

Újrahasználat
A terméknek az eredeti célra való ismételt felhasználása az
újrahasználat. Ez esetben az adott terméket, csomagolást átalakítás nélkül - újra ugyanarra a feladatra lehet használni,
mint amire eredetileg gyártották. Jó példa újrahasználatra az
újratöltés, amikor az italcsomagolásnál az üveg visszaváltható,
majd újratöltésre kerül. Ezt a folyamatot kb. 40 alkalommal
lehet megismételni.
1 betétdíjas üveg használata tehát kb. 40 azonos
térfogatú PET-palack használatát váltja ki!
A következő lapszámban bővebben foglalkozunk a
hulladékgazdálkodás további lehetséges megoldásaival. A
következőkben a település házhoz menő gyűjtéséről valamint
az építési-bontási hulladékok elhelyezésével kapcsolatos
akcióról olvashatnak.
Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyársapáton az
alábbiak szerint alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés
rendje:2010. június 18.
2010. július 16.
2010. augusztus 20.
2010. szeptember 17.
Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük?
- színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack
(ásványvizes, üdítős)
- műanyag kupak

Sárga színű „ÖKOVÍZ”-es zsákban, kiöblítve, laposra
taposva!
Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja az 53/311-215-ös telefonszámot!
További szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos
információ a www.okoviz.hu honlapon olvasható.
Működjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisztasága,
jövője érdekében! Segítő közreműködésüket köszönjük!

Akció!
Az építkezés - legyen az felújítás vagy új ház építése – során
sokszor problémát okoz a keletkező építési-bontási hulladék
elhelyezése.
Az „ÖKOVÍZ” Kft. ennek megoldására egy akciót hirdet,
mely keretén belül a ceglédi regionális hulladéklerakón 2010.
május 15-től térítésmentesen helyezhetőek el –
mennyiségi korlátozás nélkül, a következő minőségi
követelmények mellett – az alábbi hulladékok:
¾ beton
Minőségi követelmény: homogén, tiszta és
szennyeződésmentes; 50 cm alatti befoglaló
méretű; vasalásmentes
¾ tégla
Minőségi követelmény: homogén, tiszta és
szennyeződésmentes
¾ beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok
keveréke
Minőségi követelmény: homogén, tiszta és
szennyeződésmentes; 50 cm alatti befoglaló
méretű; vasalásmentes
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¾ föld és kövek
¾ Minőségi követelmény: homogén, tiszta és
szennyeződésmentes
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális
hulladéklerakó kizárólag a fenti felsorolásban szereplő
hulladék fajtákat fogadja térítésmentesen!
Az akció visszavonásig érvényes!
Kevert építési és bontási hulladék továbbra is az
érvényes lerakati díj ellenében helyezhető el a lerakón.
Ökovíz Kft.

BORÁSZAT NYÁRSAPÁTON
A kistérség településein a nyílt pincenapok keretében 2010.
május 23-án bepillanthattunk a pincékbe, borházakba és
megismerhettük a borkészítés legújabb és ősi módszereit.
Ehhez a Ceglédet és környékét felölelő rendezvényhez csatlakozott a Füle Családi Borászat is. A Ceglédről érkezett kb.
40 fős érdeklődő csoportot a városnéző kisvonat hozta
Nyársapátra, ami biztosan még érdekesebbé tette a pincelátogatást. A gazda, Füle Dénes mutatta be a Kertes úton
lévő borházát és pincéjét, ahol vendégeket is tudnak fogadni
nagyon kellemes körülmények között. A környék egyetlen
olyan borászatát láthattuk, ahol a tradicionális borkészítés
hagyományát folytatják. Fahordókban érlelik és fogyasztásig
ott is tartják az alföldön honos borszőlők nemes nedvét.
Természetesen meg is kóstoltuk a különböző fehér, rozé és
vörösborokat. Mindegyik nagyon ízlett.
Nagy Ádám

Sajnos mindhiába, pedig segítettek az Óvó nénik, a Szülők és
nem utolsó sorban ti gyerekek. Képtelen voltam elköszönni,
bíztató útravalót mondani a rátok és szüleitekre váró hatalmas feladatról, megköszönni mindenkinek, hogy fontosnak
tartottátok, hogy én is veletek legyek ezen a napon. Nem
tudtam szólni, ezért most utólag kívánok nektek képességet
a lehetőségek megtalálásához, erőt a lehetőségek kihasználásához, igaz biztatót és támogatót a lehetőség megharcolásához, megnyeréséhez. Állítólag csak akarni kell, de
szerintem kell sok támogató, kell sok barát.
Mindenesetre még egyszer őszinte köszönet Nektek Óvó
nénik, Dajka nénik, Kedves Szülők és Búcsúzó Nagycsoportosok.
Segítségetekkel végre talán tényleg búcsút veszek…..
A tarisznya tartalmát, a gyertyát megőrzöm. Csak veletek
együtt gyújtom majd meg, ha egyszer ti is úgy gondoljátok.
Őszinte tisztelettel és szeretettel Irénke néni

BIZTOS KEZDET
GYERMEKNAP 2010
2010. május 26-ra meghívást kaptunk Bognár István Képviselő Úrtól és családjától a Gokart pályára, Gyermeknapi piknik megrendezésére. Apróságainkkal ritkán mozdulunk ki a
BIZTOS helyünkről, de ennek a meghívásnak nagyon
szerettünk volna eleget tenni, hiszen a szabadban, szép
környezetben, szíves vendégfogadásban együtt lenni nagyon
jó lett volna. A megfelelő támogatást is megkaptuk a szállítás
biztosításához, valamint a teát a Szociális Otthon, a finom
gyümölcsös joghurtot pedig Nyársapát Község Polgármesteri Hivatala biztosította, melyet ezúton is szeretnénk
megköszönni.
Sajnos az időjárás a gyönyörű külső környezetet elmosta,
azonban ennek ellenére is igazán hangulatos kis program, jó
játék, valamint minden gyermeknek nyerő tombolasorsolás
és sokféle enni, inni való tette hangulatossá a délelőttöt a
gyermekek és szüleik számára.
Bíró Józsefné

„A gyermek a miénk is, az enyém, a tied, mindannyiunké.”
(Hermann Alice)

ÖRÜLÖK, HOGY VELETEK LEHETTEM!
2010. május 28-ra Ballagási meghívót hoztak énekelve, vidáman volt Óvodásaim, és az Óvó nénijeik.Miután 2009-ben
tőlük kellett elválnom, fájó emlékként pergett le gondolataimban az együtt töltött idő. Őszinte, kedves, bíztató gyermekarcuk azonban lehetőséget kínált nekem: lehetőséget a
búcsúra tőlük és az óvodától. Az egész napomat meghatározta a felkészülés, erős szerettem volna lenni, nagyon erős.
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OVI HÍREK!
Május 3-án került megrendezésre az Anyák Napi ünnepség.
A gyermekek sokat készültek rá, s úgy érezzük, hogy nagyon
jól sikerült. Minden csoport műsorral kedveskedett, s saját
kézzel készített ajándékkal lepték meg a gyermekek
Édesanyjukat.
Május 7-én a Művelődési Házban a Cool Style tánccsoport
tartott zenés-táncos bemutatót. Akik részt vettek ezen a
délutánon azok belekóstolhattak a „táncosok életébe”, együtt
bemelegítettek, megtanulhattak egy-két táncelemet,
tánclépést.
Május 21-én délelőtt tartottuk az óvodai gyermeknapot. A
napot az óvodai tánccsoport zenés műsorával indítottuk. A
reggeli tornán mindenki felfrissülhetett. A reggeli mozgás
után játékos versenyeken vehettek részt a bátrabb, versenyezni
akaró gyermekek. A délelőtt folyamán lehetőség nyílt
lovaglásra illetve lovas kocsis kirándulásra. A Gyermeknapra
vásárolt új játékokat és szaletlit boldogan vették birtokukba a
gyermekek. Akinek kedve volt egy kis kézműveskedésre,
ékszert készíthetett. Sokan kipróbálták az arcfestést, kedvenc
hőseikké válhattak egy kis időre. Eközben elkészült a finom
ebéd, melyet közösen fogyasztottunk el a szülőkkel és a
gyermekekkel az udvaron. Az ebédhez finom salátát
(Miklaker. felajánlása) és palacsintát is fogyasztottunk. Az
ebéd utáni csemege, a földieper (Kis Miklós polgármester
felajánlása) hatalmas sikert aratott. Ezúton is szeretnénk
megköszönni Mata Ferike, Rehor Levente, Csiló Szilvi és
Molnár Pali családjának a sok munkát és türelmet, mert a
lovas kirándulás és a lovaglás egy életre szóló élményt
nyújtott a gyermekeknek. Köszönjük a finom ebédet Káldi
Zoli bácsinak. Köszönjük a sok-sok szülői segítséget és
felajánlásokat. (sütik, palacsinta, gyümölcsök, üdítő, nokedli)
Köszönet az Szmk-nak a gyermeknapi ajándékért: a kerti
ülőgarnitúráért. Köszönjük Bimbó Pali bácsinak és
munkatársainak, hogy széppé varázsolták erre a napra az
udvart, felállították és berendezték erre a napra a sátrakat.
A Gyermeknap sikere abban rejlett, hogy sok szerető szív és
segítő kéz fogott össze ezen a napon.
Május 25-én délután a zeneovisok évzáróján vehettünk
részt. Sok szép dalt és mondókát hallottunk. Elmondhatjuk,
hogy ezek az ovisok minden zenei alapismeretet elsajátítottak, mert biztosan és bátran vettek részt valamennyi feladatban, válaszoltak a kérdésekre. Ismernek sok ütőhangszert,
felismerik dallamról és ritmusról a tanult dalokat, mondókákat.
Szívesen vesznek részt a körjátékokban. Köszönjük Magdi
néninek, hogy ilyen sok zenei ismeretet és zenei élményt
nyújtott ebben a nevelési évben óvodásainknak.
Május 27-én ellátogattak hozzánk az első osztályos tanulók.
Örömmel üdvözölték egymást, meséltek ovis és iskolai
élményeikről. A közös játékot és az új játékokat minden
gyermek élvezte. Az iskolások megnézték az óvodások
ballagási főpróbáját, minden csoportot megtapsoltak.
Május 28-án délelőtt a középső- és a nagycsoport részt
vehetett az iskolai Gyermeknapon. Egy rendőr bácsi arról
mesélt, hogyan kell közlekedni az utcán és a járdán.
Megmutatta a rendőrautót belülről is. A fiúkat nagyon érdekelte

az egyenruha, a gumibot és a bilincs. (Pár napig most biztosan
rendőröset játszanak) Minden gyermek kapott ajándékot
(színező, cukorka) Jó volt az udvaron találkozni, beszélgetni,
játszani az ismerős iskolás gyermekekkel.
Május 28-án délután tartottuk évzáró ballagási ünnepségünket. Óvodánk gyönyörűen feldíszítve várta a ballagókat
és vendégeiket. Az ünnepséget Palotai Lászlóné az ÁMK
vezetője nyitotta meg, köszöntötte az óvodásokat és minden
résztvevőt. A kis csoportosok magabiztosan énekeltek,
mondókáztak. Néhány „táncos lábú” apróságnak a
táncbemutatója hatalmas sikert aratott. A kicsik műsora után
a középső csoportos óvodások búcsúztak el az évtől és a
nagyoktól, boldogan táncolva, verselve, énekelve. A
nagycsoportosok lakodalmas műsorát lelkes tapsvihar kísérte
végig.

Büszkék lehetünk óvodásainkra, mert minden gyermek
nagyon iparkodott jól szerepelni. A műsor végén a
nagycsoportosok felengedték a felhők közé léggömbjeiket.
Reméljük teljesülnek kívánságaik és álmaik. Ezután a középső
csoportosok a tarisznyák átadásával búcsúztak el
nagycsoportos társaiktól. Ezt követően adhatták át a vendégek
és a családtagok a ballagó óvodásoknak a virágokat. Jó utat
és sok sikert kívánunk leendő iskolásainknak!
„Nézz és láss, mert várnak rád csodák
Csillagfényű éjszakán sok jókedvű barát.
Ha fázol, majd átölel egy váratlan mosoly,
Sose félj, ami tündér még nem túl komoly.
Nézz és láss, van sok-sok jó és szép
Csak elrontják a felnőttek a herceg ünnepét.
Ha tündér vagy, nagy leszel és könnyebb lesz az út
Sose félj, ami bánt, az végül múlttá fakul.”

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretnénk megköszönni a helyi Kígyó Patika
dolgozóinak ajándékát, melyet ballagó óvodásaink kaptak.
Köszönjük a fagyit, a hatalmas plüss játékot és a kabala
figurákat.
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Köszönjük a nagybolt dolgozóinak a finom jégkrémet, mellyel
ebéd után leptek meg bennünket.
Köszönjük a fenntartó önkormányzatnak, hogy biztosította a
feltételeket ebben a nevelési évben is barátságos, otthonos
környezetben lehetnek gyermekeink. Folyamatosan bővült
eszköz és játékkészletünk, egyre szebb és korszerűbb lesz
óvodánk.
Óvó nénik

ISKOLA
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI
2010.

MÁJUS

NAP

20.

2010.május 20-án egészség megőrzési napot tartottunk a
Szarka Mihály Művelődési Házban, ahová nemcsak
gyerekeket, hanem a falu lakosságát is szeretettel vártuk.
Célunk az volt, hogy tanulóink kellő motivációt és az
egészséggel kapcsolatos alkalmazható tudást szerezzenek,
hogy időben felismerjék a betegségeket előidéző tényezőket,
és váljanak alkalmassá az egészséges életvitel kialakítására.
Az érdeklődés nem maradt el. Időnként kicsinek bizonyult a
hely, ahol a különböző szűrővizsgálatokat végezték a Kígyó
Patika munkatársai.
Képet kaphattunk vérnyomásunkról, vércukorszintünkről,
megtudhattuk test-tömegindexünket is.

Ezen a napon sikerült egy kicsit felébresztenünk az érdeklődést
az egészséges táplálkozás és testmozgás iránt. Az egészséges
életmód választásának joga mindig a mi kezünkben van.
Figyeljünk jobban testünk egészségére és tegyünk meg
mindent lelkünk épsége érdekében. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani:
- A Kígyó Patika munkatársainak és Dr. Nagy Bélánénak
a szűrések lebonyolításáért,
- Az Országos Mentőszolgálat munkatársainak,
- A Ceglédi Vöröskereszt részéről Tölgyessy Attilánénak,
- Dobosné Demeter Erikának a Nagycsaládosok Egyesületéből, aki e nap lebonyolításában segédkezett.
Köszönjük a sok-sok ajándékot a Felszegi úti Gyógyszertárnak, a Szent Imre Gyógyszertárnak és a Szent Anna
Gyógyszertárnak.
Lőrinczy Lászlóné

RENDHAGYÓ GYERMEKNAP

A délelőtt folyamán érdekes előadást hallgathattunk az
egészséges táplálkozásról, amit salátakóstoló követett.
A gyerekek meglévő és új ismeretükről egészségnevelési
TOTÓ kitöltésével adhattak számot. A telitalálatos TOTÓ
tulajdonosai értékes ajándékokat vehettek át az eredményhirdetéskor.
A művelődési ház udvarán a Ceglédi Kereskedelmi Iskola 2
tanulója és az Országos Mentőszolgálat mentősei közvetlen
hangulatú bemutatót tartottak elsősegélynyújtásból és
újraélesztésből. A rögtönzött bemutató nagy tetszést aratott
a nézők körében. A legnagyobb érdeklődést a mentőautó
váltotta ki. Mindent kipróbáltunk, megfogtunk, megnéztünk,
amit lehetett. Képet kaphattunk a mentősök felelősségteljes
munkájáról.

Május 28-án az iskolában közlekedésbiztonsági programokkal színesített gyermeknapot tartottunk. Tanulóink többféle
lehetőség közül választhattak. A Nagykőrösi Rendőrkapitányság közreműködésével KRESZ TOTOT töltöttek
ki, majd kerékpár ügyességi pályán kerekezhettek végig a
bátor vállalkozó kedvű diákok. Igazán nem volt könnyű
feladat, de gyerekeink közül többen jeleskedtek a nehéz
terepen is. A versenyt Móricz Gergő rendőr bácsi vezette, aki
Nagykőrösről érkezett.

H ÍRMONDÓ

7. oldal

ÁMK HÍREK
A délelőtt folyamán a helyi Nyugdíjas Klub tagjai is ellátogattak
az iskolába, gyönyörű kézimunkáikat hozták el nekünk. Sőt
betekinthettünk a horgolás, kötés, gobelinezés szép, nagy
ügyességet igénylő munkájába. A kézügyességüket diákjaink
is fejleszthették, hiszen kreatív foglalkozásokon gyöngyöt
fűztek és raktak ki, ékszereket, jelvényeket készítettek. Az
ehhez szükséges eszközöket pályázati pénzből tudtuk
megvásárolni. Közben az alsósoknak alkalmuk nyílt
lovaskocsizni a Csiló és Molnár család jóvoltából. A nap
zárásaként játékos sorversenyen mérhették össze tudásukat
az osztályok. Az óvodások is eljöttek hozzánk ezen a délelőttön
és bekapcsolódtak programjainkba. A sok izgalom után jól
esett az ebéd, melyet az SZMK biztosított a gyerekeknek.

Szövetségnek ill. Bognár István képviselő úrnak a felajánlásaikért. Köszönetet mondunk a Nyugdíjas Klub kézimunkázó tagjainak és a Csiló családnak, Molnár Pálnak és az
szmk-nak, hogy a napunkat színesítették.
Tóthné Bognár Eszter

ÉLVEZETES TALÁLKOZÓ
Néhány nappal ezelőtt tanárnőnk felhívta figyelmünket,
hogy június 3-án író-olvasó találkozó lesz délután. Nem nagy
kedvvel fogadtuk. Hogy kedvünk legyen hozzá, az irodalom
órákon ízelítőt kaptunk Sohonyai Edit műveiből. Az írónő
írásait nagyon megkedveltük, egyre jobban vártuk a találkozót. Csütörtökön 1óra előtt közösen indult a művelődési házba a felső tagozat. Olyan sokan lettünk, hogy kevés lett a
szék. A találkozó pacsizással kezdődött.Majd az írónő mesélni kezdte, hogy miért éppen az írást választotta. Ezeket
nagy nevetésekkel jutalmaztuk. Rengeteg tippet kaptunk
illemtanból, ezeket is nevetéssel díjaztuk. Alig vettük észre,
hogy elröppent az egy óra. El is határoztam hogy elolvasom
az írónő egyik művét.
Balog Zsófia 7. osztályos tanuló

Az egész nap folyamán az osztályok és a gyerekek versenyeztek
egymással. Az alábbi eredmények születtek:
Csapatversenyben:
alsó tagozat
felső tagozat
I. 2.osztály
I. 7. osztály
II. 4. osztály
II. 5. osztály
III.1. osztály
III. 6. osztály
IV. 3. osztály
IV. 8. osztály
A 2. osztályosok focilabdát, a 7-esek gokartozási lehetőséget nyertek.
A sorverseny eredményei:
alsó tagozaton
felső tagozaton
I. 4. osztály
I. 7. osztály
A negyedikesek pólókat, a 7-esek lépésszámlálót kaptak.
Egyéni helyezések a kerékpárügyességi versenyben:
1-2. osztály
3-4. osztály
I. Seres Attila
I. Hencz Gergő
Horváth Tamás
II. Kébert Attila
II. Kisgyörgy László
III. Rácz Tivadar
III. Polgár István
5-6. osztály
7-8. osztály
I. Kecskeméti Ferenc
I. Szabó Zoltán
II. Dobos Attila
II. Nagy Dénes Szilárd
III. Lukács Benjamin
III. Horváth Csaba
Ők egyéni ajándékokban részesültek. Ahhoz, hogy a verseny
helyezettjeit díjazni tudjuk sok segítségben részesültünk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Nagykőrösi
Rendőrkapitányságnak, a Pest-Megyei Szabadidő Sport

JOGOSÍTVÁNY
Az Autópest- V. Sebesség kft. Gépjárművezetői tanfolyamot indít
június 15-én 19 órakor
a József A. út 61/A sz. alatt
AZ ELMÉLETI TANFOLYAM ÁRÁBÓL
50% kedvezményt adunk !
Érdeklődni lehet Bíró Józsefnél a
06-20 9 316 016-os telefonszámon.
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SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

ISMÉT CSERKESZŐLŐN

A Nyugdíjas Klub tagjai idén is, mint minden évben
Cserkeszőlőre kirándultak, ahol a fürdőzés mellett nézői és
MÉLTÓN EMLÉKEZTÜNK
szereplői voltak a nemzetközi és országos nyugdíjas találkoBár az időjárás csúnyán megtréfált minket, úgy érzem a zónak is. A szépkorúak, mint mindenhol, itt is nagy sikert
szakadó eső ellenére is méltóképpen sikerült emlékeznünk a arattak táncaikkal.
Trianoni-békediktátum aláírásának 90. évfordulóján, június Legközelebb Békésen, az Országos Senior Táncversenyen
4-én az emlékműnél. Kis Miklós Zsolt alpolgármester úr a lépnek fel június 12-én, ahová ajánlás alapján kaptak meghívást.
múltat idéző és a nemzeti összetartozást hangsúlyozó szavai
után műsorral emlékeztünk, melyben közreműködött a
ARANYPÁVA!
Nyársapáti Népdalkör, a Felnőtt Énekkar, Labancz Árpádné,
Bíró Csilla, Kocsisné Bogdán Magdolna, Nagy Ádám. A Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a Nyársapáti Népdalkör
diktátum aláírásának percében / mint 90 éve/ harangszó június 6-án Egerben, a „Ködellik a Mátra…” országos
zengte a nemzet fájdalmát, majd a megemlékezés koszorúit népzenei minősítőn és találkozón Aranypáva Díjat kapott a
helyezték el az emlékműre: Nyársapát község Önkormány- szakmai zsűritől. Eredményükhöz szívből gratulálunk!
zata, az Általános Művelődési Központ, a Nyársapáti Gazdakör,
Vígné Kerekes Magdolna
a Nyársapáti Népdalkör, a Nyugdíjas Klub, a Karácsonyi
Csillagokért Alapítvány, a Nyársapáti Szabadidő Sport
Egyesület, a Fidesz Nyársapáti Szervezete, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Nyársapáti Szervezete és annak
A Col Style 90’ TSE
Ifjúsági Tagozata. Ünnepségünk végén felcsendült a Székely
2010. június 21-én 18 órától
himnusz. Köszönjük valamennyi résztvevőnek, hogy az eső
tartja szokásos évzárógáláját a
ellenére kitartott, és együtt emlékezett velünk.
Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpontban.
Vígné Kerekes Magdolna
Az egyesület diákjai az év folyamán tanult koreográfiákat
mutatják be. A gálán kiosztásra kerülnek
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
kitüntetések és ösztöndíjak is.
További fellépők a B.Masters Hip-Hop együttes és
Június 3-án a 81. Ünnepi Könyvhét és 9. GyermekkönyvNusika.
napok alkalmából két programunk is szólt a gyerekekhez.
A belépődíj 600 Ft, ezzel diákjaink munkáját támogatja.
Délelőtt a Ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár
Mindenkit szeretettel várnak a Cool Style 90’ TSE vezetői
mozgókönyvtára hozta el az alsó tagozatosoknak a könyvés növendékei
hétre megjelent újdonságokat, melyeket a gyerekek élvezetŐze Bettina az egyesület vezetője
tel forgattak, majd osztályonként játékos irodalmi foglalkozáson vettek részt.

HIP-HOP GÁLA

MESTERÜNKRŐL

Ebéd után a felsősöket várta a művelődési házban Sohonyai
Edit írónő, aki közvetlenségével, humorával, történeteivel
elvarázsolta a sokszor nehezen motiválható kiskamaszokat.
Úgy gondolom maradandó élményt és sok jó tanácsot nyújtott
számukra, és talán néhányan könyvei elolvasásához is kedvet kaptak.

Annak kapcsán, hogy már itt Nyársapáton is lehet kung-fut
tanulni, egy kis tájékoztatást szeretnénk közre adni
mesterünkről, Serflek Józsefről. Teljes nevén Sifu Serflek
József Shi Xing Fu. Ez generációs név, amit a kínai Shong
Shan Shaolin templom adományozott részére. Fordítása így
hangzik: 32 generációs harcos, aki ha belép, a szoba megtelik
szeretettel.
A Magyar Wushu Szövetség és egyesület elnöke, a
Magyarországi Harcművészetek Össz-Szövetségének
főtitkára, a Magyar Tradicionális Wushu és Kung-Fu
Szakszövetség alelnöke.
Annak ellenére, hogy komoly nemzetközi elismeréssel,
bajnokságokkal, életmű díjjal büszkélkedhet, máig képzi magát,
a kínai Wudang kolostorban folytatja tanulmányait.
Elért eredményeinket elsősorban neki és edzőnknek, Pintye
Attilának köszönhetjük!
Öhler Tibor

H ÍRMONDÓ

HIRDETÉSEK
VILLANYBOJLEREK 3 évenként
esedékes tisztítását, karbantartását és
javítását is vállalom! Danóczi Kálmán
Endre
350-302
vagy 06/30-375-9483
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni a 06/30/
358-3921 telefonon lehet.
Eladó 98-as fekete Fiat Punto 1.2 típusú
szgk! Szervó kormány, elektromos ablak,
ködlámpa, alufelni, színre fújt lökhárító, kp
zár, xenon, vezérlés-vízpumpa cserélve!
450.000 Ft. Hitelre is 10%-tól elvihető!
Beszámítás lehetséges! Érd: 0620/9270-952
Eladó 92-as évjáratú metálkék Renault Clio
1.2 típusú szgk! Fékek felújítva, nagyszerviz,
friss műszaki és zöldkártya! 220.000 Ft. Csere
lehetséges! Érd: 0620/9270-952
Eladó 2007-es Aprillia rs 125 rendszámos
motor! Törésmentes, 800.000 Ft. Hitelre is
10%-tól elvihető! Beszámítás lehetséges!
Érd: 0620/9270-952
Eladó 2007-es egyedi festésű Suzuki
Intruder 1800 motor! 6700 kilométert futott!
2.400.000 Ft. Hitelre is 15%-tól elvihető!
Beszámítás lehetséges! Érd: 0620/9270-952
Eladó 98-as ezüst színű Ford Escort 1.6
típusú szgk! Klíma, ABS, alu felni, el. ablak
és tükör, kp zár, riasztó, váltózár, ködlámpa,
színre fújt lökhárító, friss műszaki és
zöldkártya! 590.000 Ft. Hitelre is 10%-tól
elvihető! Beszámítás lehetséges! Érd: 0620/
9270-952
Eladó 98-as fehér színű Ford Escort 1.6
típusú szgk! Elektromos ablak, kp zár, színre
fújt lökhárítók, friss műszakival! 550.000!
Hitelre is 15%-tól elvihető! Beszámítás
lehetséges! Érd: 0620/9270-952
Morzsolt kukorica eladó. Érdeklődni a 06/
30/565-1298 telefonon lehet.
Az Iskola u. 7. szám alatti 1500 m2 területű
telek (víz, villany, gáz, fúrott kút) eladó.
Érdeklődni Hatházy Ferenc Nyársapát, Béke
u. 16. szám alatt, vagy a 389-122, 06/20/3152752 telefonon lehet.
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2 területű
szántó és tanyahely. Érdeklődni a 06/70/
323-8971 telefonon lehet.

Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága?
Szeretne ezért a jelenleginél kevesebbet
fizetni? 12 biztosítótársaság kínálatából
választhatja ki a leginkább megfelelőt!
(Élet-, lakás-, vállalkozói vagyon-,
szakmai felelősség-, gépjármű-biztosítások, nyugdíjpénztárak stb.) Minden,
ami biztosítás! Kovács Gábor
független biztosításközvetítő a
Biztonság Brókerház képviselője06/20/
4621325 Lakás: 2712 Nyársapát,
Táncsics M. u. 2.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETETT:
Tolnai Judit és Scholteisz János
Nyársapát, Rákóczi u. 23. szám alatti
lakosok JOHANNA nevű gyermeke
2010. május 24-én.
Nagy Mária és Bíró Gábor
Nyársapát, Dózsa Gy. u. 52. szám
alatti lakos DÁNIEL nevű gyermeke
2010. május 26-án.
Ozsváth Ottilia és Csáki József
Nyársapát, József A. út 47. szám
alatti lakosok DORINA nevű
gyermeke 2010. május 28-án.
Köszöntjük Nyársapát legifjabb
polgárait!

MEGHALT:
Bodzsár Jánosné Nyársapát, Erdő
d. 3. szám alatti lakos 2010. május 5én. 88 éves volt.
Id. Tolnai Józsefné Nyársapát,
József A. út 25. szám alatti lakos
2010. május 26-án. 86 éves volt.
Emléküket őrizzük!

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. Oláh Mihály temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak, vagy részvétüket nyilvánították ki. Külön köszönet
munkatársaimnak, az ÁMK dolgozóinak
az együttérzésükért.
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Dávid Elemér Zoltán temetésén
megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Köszönjük Kis Miklós polgármester úr
és a polgármesteri hivatal dolgozóinak a
temetéshez nyújtott segítségét.
Gyászoló család

Kedves Hirdetők!
Kérjük, hogy jelezzék, ha már
nem kívánják hirdetésük
megjelentetését, vagy azon
változtatni szeretnének.
Köszönjük!

HIRDETÉSEK
Eladó a Nyársapát, Viola u. 25. szám alatti
1279 m2 területű építési telek. Érdeklődni
Bíró Zoltánnál a 30/416-4617 telefonon lehet.
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
Nyársapát, Kertes dűlőben. Minőségi,
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
kiszerelésben. Érdeklődni Füle Dénesnél
lehet az alábbi telefon: 30/415-1452.
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2 szántó
területtel, valamint a Vak dűlőben 6564 m2
gyümölcsös faházzal eladó. Érdeklődni a
30/23-66-247 telefonon lehet.
Építési telek (976 m2-es) a Széchenyi utcában
eladó. Irányár 500.000.- Ft. Érdeklődni a
Piszkés utca 2. szám alatt lehet. Tel: 707-298.
Nyársapáton belterületi zártkert eladó.
Villany és fúrott kút van. Érdeklődni Csehné
Bakos Erzsébet 70/433-9948 és Bakos
Ferencné 70/245-5896 telefonon lehet.
Fáj a lába, mert repedezett a sarka? Sok a
talpán a bőrkeményedés? Tyúkszeme van?
Vagy csak egyszerűen szeretne ápolt lábakat
és kezeket? Hívjon és megbeszélünk egy
időpontot! Pedikűr, manikűr és műkörömépítés. Cseh Szilvia 06-70/314-1024
Ház eladó Nyársapát, Fáklya u. 11. szám
alatt. Érdeklődni a Nyársapát, Marx u. 6.
szám alatt illetve a 389-137 telefonon lehet.
Tanya eladó Nyársapát, Középső d. 15. szám
alatt. Érdeklődni a 316-116, 70/438-9913
telefonon lehet.
Nyársapát központjában 90 m2-es üzlethelyiség nagy udvarral kiadó (tápbolt volt).
Érdeklődni a 20/910-6746 telefonon lehet.
Az Ugyeri úton teljesen felújított, modern
családi ház 1400 n.öl földterülettel eladó.
Közvíz, központi fűtés van, új tetőszerkezetű,
új vezetékelésű. A kert szépítést igényel.
Érdeklődni a 06/20/5848-407 telefonon lehet.
Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos
2 részből álló családi ház eladó. Érdeklődni
a 06/70/591-3789 telefonon lehet.
Eladó a Magyar dűlőben 14 hektár kaszáló,
illetve az Erdő dűlőben 7.200 m2 szántó
terület. Érdeklődni a 389-110 és a 30/6243008 telefonon lehet.
Kedvező áron pedikűr, manikűr, műköröm
készítés! Kérésére házhoz megyek.
Bejelentkezés: 06/70/576-6859
Nyársapát, József A. út 12. szám alatt telek
eladó. Érdeklődni a helyszínen, id. Sperli
Jánosnénál lehet.
Eladó 80 m2-es családi ház – gáz, víz
bevezetve – a Nyársapát, József Attila út 44.
szám alatt. Érdeklődni a 06/70-771-5660
telefonon lehet.
Családi ház eladó a Felszabadulás u. 5. szám
alatt. Érdeklődni a 06/20/4342-995 telefonon
Szolárium kedvező áron! A legújabb
Chocolate Brown csövek. Álló gép.
Bejelentkezés: Pópity Tünde 06/20/391-2324.
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BIRKÓZÁS

LABDARÚGÁS

Május 8-án szombaton rendezték a Kiskun Kupa nemzetközi
meghívásos szabadfogású birkózó versenyt Kiskunfélegyházán,
amely egyben id. Besze László emlékverseny is volt. A viadalon
három ország több mint kétszáz versenyzője vett részt, amelyen a
Nyársapáti Szabadidő SE versenyzői is indultak.
Eredmények:
Gyermek korosztály
24 kg 1. Kecskeméti Dávid
3. Kovács Kevin
30kg 4. Kardos Mihály
Diák I.
29 kg 2. Kecskeméti Krisztián
35 kg 1. Kecskeméti Ferenc

Az ifjúsági csapat erdeményei:
Nyársapát – Farmos 3 – 0
A farmosi csapat sajnos nem jött el a mérkőzésre, így
3-0-s gólkülönbséggel játék nélkül nekünk igazolták a
mérkőzést.
Tószeg – Nyársapát 2 – 1 (1 – 1)
Erre a mérkőzésre csak tíz játékossal utaztunk el ( 28
érvényes igazolásból). Sajnos az igazolt játékosok
többsége cserben hagyta csapatát. Akik viszont ott
voltak, becsületesen küzdöttek, Tovább sujtotta a
csapatot, hogy Mucsányi László a 20. percben
megsérült és nem tudta folytatni a játékot. Kilenc
emberrel is méltó ellenfelei voltunk a hazaiaknak, és
talán a döntetlen eredmény reálisabb lett volna.
Gl. Antal Lóránd
Nyársapát – Tápiószőlős 3 – 1 (2 – 0)
Az első félidőben ellenfelünk fölé kerekedtünk, és két
szép támadásból is sikerült gólt elérnünk. A második
félidőben ellenfelünk játszott jobban, de újabb gólt
szereztünk egy ötletes támadásból, ami a biztos
győzelmünket hozta.
Gl. Mucsányi Norbert, Sziládi Ádám, Várkonyi
Zsolt.
Ezzel véget ért a bajnokság és csapatunk összeségében
a II. helyet szerezte meg 14 győzelemmel 6 vereséggel
66-22-es gólkülönbséggel Tápiószőlős csapata mögött.
Gratulálunk az eredményhez!

Orosházán, május 22-én szombaton rendezték a Hegedűs Pál meghívásos nemzetközi emlékversenyt, ahol három ország 120 birkózója
lépett szőnyegre. A Nyársapáti Szabadidő SE birkózói remekül
szerepeltek, mivel három első és két második hellyel térhettek haza.
Eredmények:
Gyermek korosztály
26 kg 2. Kecskeméti Dávid
29 kg 2. Kardos Mihály
5. Tóth Levente
Diák II.
28 kg 1. Kecskeméti Krisztián
34 kg 1. Sípos Benjamin
Diák I.
35 kg 1. Kecskeméti Ferenc
Hétvégén, szombaton rendezték a Sziget Mobil Kupa junior kötöttfogású országos bajnokságot Szigetszentmiklóson. A Magyar bajnokságon Kmegy Dániel is szőnyegre lépett, aki ceglédi nevelésű és
jelenleg a Vasas igazolt versenyzője, de a Nyársapáti Szabadidő SE
edzésein készül a versenyekre. Három magabiztos győzelem
után megszerezte az 55 kg bajnoki címét és ezzel véglegessé vált,
hogy a július 20-25. között Budapesten megrendezésre kerülő junior
világbajnokságon Ö képviseli hazánkat az 55 kg-ban.
Eredmények:
55 kg Kmegy Dániel magyar bajnok
Edzői: Bódi Jenő, Pap Attila, Pap Ferenc
Pap Ferenc edző

KUNG-FU EREDMÉNYEK
2010. május 22-én ismét megmutathatták tudásokat a kungfusok Nagykőrösön, az Országos Wudang, Shung Hop Kuen
Magyar Bajnokság keretében, ahol a 10-14 évesek között Évin
Sándor Sipa Lohan Chuan kategóriában I., Chung Hop Kuen
67 kategóriában pedig III. helyezést ért el.
A felnőttek között Öhler Tibor ötállás és bemutató forma
gyakorlatban I., Sipa Lohan Chuan kategóriában II., Chung Hop
Kuen kategóriában pedig III. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményekhez, és reméljük, hogy egyre
több nyársapáti gyermek és felnőtt kap kedvet ehhez a sporthoz.
Nagyné Kovács Éva

KERÉKPÁRTÚRA!
Ebben az évben kerékpártúránk július 4-től 13-ig tart
az alábbi útvonalon. Nyársapát - Ráckeve-GárdonyDabas-Nyársapát. A részvételi díj általános iskolai
diákoknak 15 000 Ft, a felnőtteknek 18 000 Ft, amely
tartalmazza a szállás, étkezés, és 8 napi strandbelépő
díját is. Jelentkezni lehet Víg Károlynál az általános
iskolában június 20-ig a bekerülési költség felének befizetésével.
Víg Károly

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ:
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon
Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK: Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.
CIM: 2712 Nyársapát, Béke u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
700 példányban megjelenő INGYENES tájékoztató kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

