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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
2010. október 3-án kerül sor az általános önkormányzati
választásra.
Minden választópolgár a lakóhelyén szavazhat, az Értesítőn
feltüntetett szavazókörben. Az a választópolgár, aki 2010.
június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással a
bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megjelölt
szavazókörben szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010.
október 1-jén 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes
jegyzőtől, ajánlott levélben pedig úgy, hogy legkésőbb 2010.
szeptember 28-án  megérkezzen a Polgármesteri Hivatalhoz.
Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16 óráig lehet kiadni.
Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától 19 óráig lehet, ha
személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az
alábbi igazolványok valamelyikével:
a)  lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazol-
vány;
b) lakcímigazolvány mellett kártya formátumú személy-
azonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően
kiállított vezetői engedély.
Amennyiben bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni,
és előzetesen nem kérte felvételét a névjegyzékre, az „Igazolás
a tartózkodási helyen történő szavazáshoz” elnevezésű nyom-
tatványt is vigye magával. Kérjük, hogy a szavazatszámláló
bizottság munkájának megkönnyítése érdekében az Értesítőt
szíveskedjenek a szavazásra magukkal vinni.
A személyazonosság igazolása után a szavazatszámláló
bizottság átadja az Ön jelenlétében lepecsételt szavazólapo-
kat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a
szavazófülkét.
Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve
felett elhelyezett körbe, tollal írt “X” vagy “+” jellel lehet.
Egyéb megjelölés nem vehető figyelembe érvényes szavazat-
ként. A szavazólapokat borítékba kell helyezni, és a borítékot
a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobni. Aki
a szavazólap kitöltését elrontja, és ezt még az urnába dobása
előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot
egy alkalommal kicseréli.
Polgármester választása: kizárólag egy jelöltre lehet szavazni.
Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a
legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Képviselők választása: Nyársapát községben a megválaszt-
ható képviselő száma 6 fő, ezért a szavazáskor legfeljebb 6

jelöltre lehet szavazni. Aki 6-nál több jelöltre adja le szava-
zatát, minden szavazata érvénytelen.
Megyei közgyűlés tagjainak választása: a megyei közgyűlés
tagjait listán választják. Listát pártok és egyéb társadalmi
szervezetek állíthatnak. Kizárólag egy listára lehet szavazni.
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan
bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a jegyzőhöz
vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.
Kérjük, éljen választójogával!

Dr. Bicskei Krisztina HVI vezető

SZÜRETI MULATSÁG
Nyársapát község Önkormányzata

tisztelettel hív és vár minden
érdeklődőt hagyományos
Szüreti mulatságára

2010. szeptember 25-én a
Szarka-kúria udvarára.

Program:
9 órától Főzőhelyek elfoglalása  (civil szervezetek-

nek a szokásos támogatással)
10-18 óráig gyerekeknek ugráló váras csúszda
11-13 óráig kézműves foglalkozások, lufi hajtogatás,

arcfestés, íjászat, mini foci, borkóstolás,
mustpréselés (Füle borászat)

12-14 óráig „Jó ebédhez szól a zene” Törökfalvi Dávid
és Lendvai Zoltán közreműködésével

14-16 óráig A 15 éves nyársapáti Nyugdíjas klub és
vendégeinek szórakoztató műsora

16 órakor Köszöntőt mond Jakab István az Ország-
gyűlés alelnöke
Első osztályosok fogadalomtétele

16.30 -18 óráig Óvodások, iskolások zenés, táncos
műsora

18 órakor Művészvendégünk: Forgács Gábor
humorista

19 órakor Papp Györgyi előadóművész vidám, zenés
összeállítása

19.50 órakor Felnőtt Tánccsoport bemutatója
20 órakor Tűztánc  show
20.30 órától    Táncmulatság, melyhez a zenét

Pesti Zoltán és zenekara szolgáltatja
A rendezvény minden látogatójának jó szórakozást

kívánnak a rendezők!
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.
augusztus 13-án tartotta testületi ülését, ahol napirendként
tárgyalta és elfogadta az Erdei iskola korábban kiírt közbe-
szerzési eljárás visszavonását.
A képviselő-testület a fel nem vett tiszteletdíjából 150 000 Ft
támogatást nyújt a Nyársapáti Nyugdíjas klub részére, akik a
szeptember 25-i szüreti mulatságon szeretnék megalaku-
lásuk 15 éves évfordulóját méltóképpen megünnepelni, és
megvendégelni a környékbeli nyugdíjas klubok tagjait. A
testület zárt ülés keretében döntött arról, hogy 2010. évben
nem adja ki a Díszpolgári címet. Továbbá a Nyársapátért
Emlékérem kitüntetést Strabán István részére adományozza
a 11 év eredményes munkájáért, a Coll Style’90 hip hop
tánciskola létrehozásáért. A községi rendezvényeken való
magas színvonalú szerepléséért, az óvodás kortól a nyugdíjas
korig történő koreográfiák betanításáért, Nyársapát
hírnevének öregbítéséért. Nyársapátért Emlékérem kitüntetést
adományoz a képviselő-testület Szalai Ferenc részére is, a
Szalai Fémmegmunkáló Kft. létrehozásáért, mivel az ott
elkészült műalkotások Nyársapát településének hírét viszik
szerte a világban.

Kis Miklós polgármester

NYÁRSAPÁT TELEPÜLÉS POLGÁRMESTER-
ÉS KÉPVISELŐJELÖLTJEI

Polgármesterjelölt:
1. Kis Miklós Nyársapát, Posta u. 33. független jelölt

Képviselőjelöltek:
1. Bognár István László Nyársapát, Iskola u. 20.

független jelölt
2. Emődi Tibor Nyársapát, Dózsa Gy. u. 28.

JOBBIK
3. Flórián Sándorné Nyársapát, Sugár u. 6.

független jelölt
4. Dr. Gyáfrás Sándor Nyársapát, Sugár u. 1.

független jelölt
5. Kasza István Nyársapát, Dózsa Gy. u. 41.

független jelölt
6. Kis Miklós Zsolt Nyársapát, Posta u. 33.

FIDESZ
7. Kocsisné Bogdán Magdolna Nyársapát,

Szövetkezeti u. 9. független jelölt
8. Miczi Flórián Dezső Nyársapát, József A. út 51.

független jelölt
9. Papdi Richárd Szilveszter Nyársapát, Sugár u.

7. JOBBIK
10. Tóth Gábor Nyársapát, Posta u. 14. független

jelölt
11. Tóth Tibor Nyársapát, József A. út 63. JOBBIK

Dr. Bicskei Krisztina a HVI elnöke

A KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

Együtt egymásért
Tisztelt Választópolgárok!
Az itt élő és lakó polgárok megtisztelő bizalmából és szavaza-
taik jóvoltából voltam az elmúlt öt ciklusban önkormányzati
képviselő, bizottsági tag, alpolgármester.
Köszönöm, hogy a kopogtató céduláikat eljuttatták hozzám,
és így a 2010. évi választásokon, mint önkormányzati képviselő
jelölt újból megmérettethetem magam.
Mikor e sorokat írom, pont 41 éve, hogy Nyársapát községbe
kerültem - 1969. szeptember 1-jén - a Községi Tanácshoz
dolgozni. Különböző beosztásokban tevékenykedtem 1982.
január 31-ig. Ezt követően a Ferrokémia Vegyipari Szövetke-
zet Nyársapáton lévő telepét vezettem. A telep megszűnését
követően 2001. február 12-től rokkant nyugdíjas lettem, majd
ezt követően vállalkozó, mely tevékenységet jelenleg is
folytatom. Szívügyemnek tartom, illetve szeretném, ha meg-
valósulnának a településen a következő ciklusban az alábbiak:
 -A jövő feladatai közül a szennyvízberuházás végrehajtása
az egyik fő feladat, hiszen ennek megvalósulása után a falu
belterülete teljes infrastruktúrával rendelkező lesz.
 -A külterületen /tanyán/ élők helyzetének a javítása. A
dűlőutak szilárd burkolattal való ellátása pályázati pénzekből
a már megtervezett utakra. A volt képviselők közül egyedül
én élvezem a tanya szépségét és a „tél örömeit”.
 -A gyerekekben, a fiatalokban a lokálpatriotizmus erősítése.
A honfoglalást tanuló gyerekek a templomrom környékét és
a helyet jelölő keresztet ismerjék meg és ápolják környezetét.
 -A 441-es számú főközlekedési útvonalra való becsatlako-
zás rekonstrukciója; a leendő és remélhetőleg megépülő
Nagykőrös-Cegléd kerékpárútra való rácsatlakozás (pályázati
pénzből).
 -Az itt élő emberek érdekében a további fejlesztések illetve
a már meglévő anyagi javak szinten tartása, megőrzése;
utak, járdák, buszvárók stb.
 -A lakosság fizetőképességének a javítása, a munkahelyek
lehetőségének a megteremtése, a munkahelyteremtő pro-
jektek támogatása, menedzselése.
A személyes példamutatáson túl csodálatos lenne, mikor is az
Én dolgom találkozna a Te gondolatoddal, hogy Ő pedig meg
tudja valósítani. Mi mindannyian tudnánk a gyümölcsét él-
vezni, melyben Ti is tudnátok segíteni, hogy Ők is könnyeb-
ben tudják elviselni az ÉLET terheit.
Így legyen.

Bognár István képviselő-jelölt

A nevem Emődi Tibor. Cegléden születtem. Gyermekkorom
óta lakom Nyársapáton. Ált. iskolai tanulmányaim is a helyi
ált. iskolában végeztem el. Ezt követően a Lenkey János
Honvéd Gimnáziumban, majd a ZMNE BJKMF karán,
később pedig BMF- KVK-n folytattam tanulmányokat.
Jelenleg egy magyar tulajdonban lévő szoftver-fejlesztő cég
berkein belül végzem polgári munkám, szoftver-fejlesztő
mérnökként.  Népünk évtizedeken át zajló hanyatlása miatt
döntöttem a mellett, hogy a politikai színtérre kívánok lépni.
Ennek tükrében a Jobbik Magyarországért Mozgalom szí-
neiben indulok a 2010. évi önkormányzati választásokon.
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Politikai programom fő vezérvonala, hogy a demokrácia
definíciójának és elvének megfelelően rávezessem Nyársapát
lakosságát arra, hogy joguk és kötelességük is tevékenyen,
konstruktívan részt venni a közügyekben, amely nem feltét-
lenül csak a négyévente megrendezésre kerülő választá-
sokra korlátozódik. Ezt igényfelmérő és nyilvántartó pro-
jekttel kívánom elérni. A módszer hatékonyságát a nagyobb
vállalatok is példázzák. Programom főbb pontjai tételesen:
A belvíz elvezetése. A belvíz különösen a pincékben okoz
nagy károkat, de nem egyedülálló azon eset sem ahol már a
lakóingatlant veszélyezteti. Ennek elejét lehet venni egy
megfelelően kiépített és karbantartott csatornahálózattal. Ez
a szennyvízelvezető rendszer kiépítése előtt/mellett célszerű
kivitelezni, hiszen ha a talajvíz tömegesen a rendszerbe kerül,
az drasztikusan megnövelheti a szennyvíztisztítás költségeit.
A vasúti közlekedés fellendítése. Ez lenne az első projektem,
amely az igény teljes felmérésével és nyilvántartásával kez-
dődne. A Szeged-Budapest vonal, községünkön halad keresz-
tül, ezen felül nem egy szimpla megállóhelyünk van. Egy ilyen
lehetőséget nem kihasználni nagy vétek. Ha az igény teljes
körű, reális, akkor ismételten tárgyalásokat kell folytatni a
MÁV képviselőivel annak érdekében, hogy Nyársapát lakos-
sági igényeinek megfelelően használhassa eme hálózatot.
A közbiztonság javítása. Sajnos szeretett közösségünkbe is
egyre inkább befurakodni látszik az a métely, melyről sokan
nem hajlandóak tudomást venni. Nem fordulhatunk el a
vagyon elleni – és sajnos személy elleni is előfordul –
bűncselekmények, „szabálysértések” felett! Célom- a katonai,
biztonságtechnikai ismereteimet felhasználva – egy olyan
jelző- és értesítőrendszer kiépítése, mely elősegítené a tette-
sek tettenérését, a bizonyítékok rögzítését és hitelesítését.
Továbbá szorgalmazom a bűnösök megbüntetését, kiközö-
sítését. Nem fordulhatunk el a „szabálysértésektől” sem,
hiszen tudjuk: megélhetési bűnözés nincs, csak elkövetők,
akik bűnözésből kívánnak megélni. Nyársapáti terménypiac
kiépítése. Nyársapát kiváló minőségű terményeket állít elő,
elérhető áron. Mégis, sokan a hipermarketek kasszáit duzzaszt-
ják azzal, hogy ezen árucikkeket ott vásárolják meg. Azon
áruk sok esetben nem csak külföldről behurcolt alacsony
minőségű portékák, de gyakran a vegyszerezés miatt mérge-
zőek is. Eredetük sokszor ismeretlen, hiszen az átcso-
magolások következtében (melyhez az állam törvényekkel
asszisztál), eredetük gyakorlatilag ismeretlen. Nem szabad
hagynunk, hogy más gyarapodjon a mi áldozatos, és ke-
mény munkánk gyümölcséből! Ezért javaslom egy kol-
lektív, kistérségi termelő- és piackör kiépítését.

Emődi Tibor

TISZTELT NYÁRSAPÁTIAK!

Az Önök bizalmából 4 éven keresztül voltam képviselőjük ill.
alpolgármesterük. Úgy érzem, az eltelt időszakban sokat
tettünk településünk fejlődéséért. Az élet úgy hozta, hogy
most Budapestre szólít a munkám (a Parlamentben dolgozom
szakértőként), de ezt a helyzetet szeretném is kihasználni
annak érdekében, hogy Nyársapát még hatékonyabban
jelenjen meg a közéletben. A Fidesz színeiben, remélhetőleg
mint a Pest Megyei közgyűlés tagja is, szeretném, ha még
több sikertörténetnek adna helyet Nyársapát. Én ezen voltam
4 éven át, és ha lehetőséget adnak, ezen leszek a következő
ciklusban is.

Kis Miklós Zsolt képviselőjelölt

TISZTELT NYÁRSAPÁTIAK!

Nevem Kocsisné Bogdán Magdolna, 1970-ben születtem, a
nagykőrösi AMI Weiner Leo Zeneiskola tanáraként dol-
gozom Nyársapáton és Nagykőrösön. A kecskeméti Taní-
tóképző Főiskolán, és a szegedi Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán szereztem diplomát. 1994 óta tanítok ebben a
községben, 7 éve férjemmel úgy döntöttünk, hogy itt szeret-
nénk letelepedni. Mindkét gyermekem a nyársapáti általános
iskola tanulója. A nálam zenét tanuló gyermekek szüleivel
igyekszem jó, napi kapcsolatot fenntartani, így már eddig is
értesültem apróbb-nagyobb problémáikról, s erőmhöz mérten
segítséget is próbáltam nyújtani. Végzettségemből adódóan
elsősorban a gyerekek érdekében, szociális és oktatási téma-
körben szeretnék dolgozni mint képviselő. Mint független
jelölt nem szeretnék további ígéreteket, elképzeléseket felvá-
zolni, ha a falu lakosságának elnyerem a bizalmát, igyekszem
az Önök érdekeit képviselni. Végezetül köszönetet mondok
mindazoknak, akik ajánlószelvényükkel támogattak, s lehe-
tővé tették, hogy mint önkormányzati képviselő jelölt indul-
hassak a választáson.

Kocsisné Bogdán Magdolna

Papdi Richárd Szilveszter vagyok. 1989-ben születtem
Cegléden. Iskoláimat Cegléden, Nyársapáton és Kecskemé-
ten végeztem. Jelenleg tanulok, mellette alkalmi munkákat
vállalok. Ahogy végignézek Nyársapáton, az a legszem-
betűnőbb, hogy egyre kevesebb velem egykorú embert látok.
Ez érthető is, mert ezt a korosztályt semmi sem motiválja.
Iskolai végzettségüknek megfelelő munkahelyet nem kapnak
a közelben. A Budapest-Szeged vasútvonal közelsége elle-
nére az utazás sem megoldható, mivel a vonatok alig állnak
meg Nyársapáton. Ezek „csak” a legégetőbb kérdések, helyi
kiadványunkban közzéteszem a részlete programom pon-
tokba szedve az egyszerűség kedvéért.

Papdi Richárd Szilveszter

TISZTELT VÁLASZTÓK!
Ismét eltelt 4 év és újra választás előtt állunk. Az Eddigi 9
képviselő helyett most csak 6 főt kell választani. Az elmúlt
nyolc évben a helyi választók IGEN szavazatai alapján
gyakorolhattam ezt a tevékenységet. Szeretném ezt a munkát
tovább folytatni, ha a választók is úgy gondolják. Iskolai
végzettségem Államigazgatási Főiskola, ezért a megszerzett
szakmai tudásommal szeretném továbbra is segíteni a
képviselő-testület munkáját és a lakosságot. Az utóbbi négy
évben a képviselői tiszteletdíj terhére támogatást nyújtottunk
az óvodának, általános iskolának a különböző civil

szervezeteknek, alapítványoknak. A pályázatokon nyert
pénzekből településünkön több beruházás, felújítás
megvalósult. Soron következő nagy beruházás a belterületen
a csatornahálózat kiépítése lesz. Ezzel községünkben min-
den közmű megépül. Kérem a Választókat, hogy október 3-
án szavazatukkal támogassanak!

Tisztelettel: Flórián Sándorné képviselő jelölt
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KIS MIKLÓS POLGÁRMESTER ÚR

FALUNAPON ELHANGZOTT

ÜNNEPI BESZÉDE

 A mai nap az itt élő emberekről és a közöttük lévő kapcsolatok
ápolásáról szól. Örülök, hogy ennyien eljöttek, hogy részt
vegyenek rendezvényünkön. Örülök, hogy a falunap meg-
ünneplése lassan hagyománnyá gyökerezik településünk
életében.
Először is egy kis visszatekintéssel kezdeném beszédemet az
elmúlt 4 évről. Az utóbbi években sokat tettünk településünk
fejlesztéséért. Elmondhatjuk azt is, hogy az önkormányzat
mindent megtett, hogy iskolánkban gyermekeink megfelelő
oktatásban részesüljenek. Falunk nem más mint az itt lakó
emberek közössége, egysége. A közösség jellege az
összefogáson múlik, fontos, hogy felismerjük mindannyiunk
közös érdekeit, az egyéni érdekeink pedig másodlagossá
váljanak. Manapság, amikor az állam kivonulóban van a
települések támogatásából, megnövekszik a civiltársadalom
szerepe, az alulról jövő kezdeményezések. Fel kell nőnünk,
alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez, fel
kell ismernünk, hogy magunkra vagyunk utalva. Ha passzí-
vak vagyunk, és nem teszünk semmit a közösségért és a
közösségen keresztül saját magunkért, a közösség sorsát
pecsételjük meg, olyanok leszünk, mint az oldott kéve: szálait
szétfújja a szél. Jogosan tehetik fel a kérdést: mit lehet tenni,
és mit kell tenni? Vitathatatlan, hogy a vidéket sújtó legna-
gyobb probléma a munkanélküliség és az elöregedés, a fiata-
lok elvándorlása. Ennek megoldása csak az önkormányzat
és a polgárok összefogásával lehetséges, félretéve a politi-
kából eredő nézetkülönbségeket, az egyéni érdekeket. Nem
kérek, nem kérhetek olyan cselekedeteket Önöktől, amit
nekem nem kellene ugyanúgy megtennem. Együtt vagyunk
itt, itt vagyok Önökkel, ugyanazokkal a problémákkal szem-
besülünk, és ugyanúgy fogok nekifeszülni a megoldásuknak,
Önökkel együtt. A történelem során sok királya volt e
népnek, sok vezetője, elöljárója, akikről elfelejtkezhetünk,
akiket elfelejthetünk, ha tudunk. Mert voltak közöttük
méltatlanok, akik bár hatalmat birtokoltak, de akiket a nép
csupán elszenvedett, s igaz vezetőnek sohasem tekintett.
Nem tartozott ezek közé államalapító királyunk. Augusztus
20-án emlékezünk meg Szent Istvánról, első szent királyunkról.
Nem felejtjük el, mert nagy volt és nagyot alkotott, és alko-
tásának mindmáig élvezzük gyümölcseit. Országot alapított,
nemzetet nevelt és formált, beillesztett minket, a keresztény
világ korábbi rettegett pusztítóját a már keresztény Európa
népeinek közösségébe, megtanított a Krisztust követni az
akaró világ erkölcsére. Szent Istvánt, az ő művét igazolta a
történelem: Itt vagyunk, pedig nálunk nagyobb népek tűntek
el a történelem népeket megrázó, pusztító viharaiban, és
igazolta őt a történelem Ura is, maga az Isten. Remények és
csalódások, örömök és fájdalmak, sikerek és kudarcok között
élte küzdelmes, de minden magyarért küldetésként vállalt
életét.  Állta az élet viharait, küzdelmeit, ahogy Sík Sándor írja
szép versében: acélemberként. Igazi férfi, vezér volt hiva-
tásának: népéért élő ember. Most már rajtunk a sor. A jövő
és a jelen is azon múlik, mit teszünk és hogyan. Ma nem csak
emlékeznünk, de tanulnunk is kell! A szent király életpéldájához

méltóan élni! Tudunk-e értékekért, azok megvalósulásáért
összefogni, képesek  vagyunk-e ezeket az összefogásra
alkalmas pontokat megtalálni és élni a lehetőséggel? Félre-
téve a kicsinyességet és szűkkeblűséget, gyönge s hazug
előnyt. Védjük-e a természet törvényeit, az élet természetes
értékeit? Merünk-e az élet mellé állni? Védjük-e azt a kör-
nyezetet, mely számunkra e világ, és melyet meg kell őriznünk
a minket váltó nemzedékek számára élettérnek, emberi
életre alkalmas közegnek az elkövetkező évszázadokra is,
amelyért felelősek vagyunk?  Kell, hogy bátran cseleked-
jünk, mert a mindent gazdasági szempontból néző látásmód
megmérgezi levegőnket és vizeinket, elpusztítja erdőinket,
megváltoztatja az éghajlatunkat, és végső soron lakhatatlanná
teszi a földet. Tudjuk-e segíteni azokat szeretettel, akik, ki
tudja, talán csak a közvélemény értékvesztő, olykor csak a
magának élést hirdető kiábrándultsága miatt, talán meg-
tévesztésből, talán a világos és hiteles, tiszta tanítás hiánya
miatt nem tudják elfogadni ezeket az elveket, nem ismerik fel
értékeiket és ezek szépségeit? Nem csak a hit és vallás
igazságainak szépsége, de a pusztán emberi értékek is oly
sokaktól vannak távol! Sok a kiábrándult, csak a mának s
magának élő, reményt és bizalmat, jövőt alakítani akarást
nem ismerő társunk! Felelősek vagyunk értük, nem hagyhat-
juk őket elveszni, leszakadni, véglegesen lemaradni a tár-
sadalom szerencsésebb felétől! Tudunk-e nekik is,
mindenkinek embertársak, testvére lenni, vállalva értük is
felelősségünket, hiszen nem káini lelket hordozunk magunk-
ban, de egymásért felelős testvérek vagyunk, akik száma-
dással tartozunk minden magyarért határon innen s túl és
minden emberért. Csak néhány teendő, döntést igénylő
kérdés, mellyel szembe kell néznünk, és amelyre a Szent
István-i életmű fényében kell választ adni mindnyájunknak,
lelkiismeretünk szerint. Hinnünk kell abban, hogy van jövőnk,
van jövője a közösségünknek, amit alkottunk. Ez az első
lépés. A második a felelősség vállalása ezért a közös jövőért,
a gondolkodás, hogy mit tehetünk mindannyiunk javáért, mi
az, amivel hozzájárulhatunk, legyen az kicsi vagy nagy dolog,
kinek-kinek lehetőségeihez mérten. Összefogásunk felté-
telezi, hogy senki sem értéktelen tagja az egésznek. Nem
kecsegtethetem Önöket ezek után az ígéret földjével, ahogy
romantikus költők és romantikátlan politikusok tették ezt a
múltban. Nem fognak megszűnni a problémáink egy csapásra,
hosszú és rögös út áll előttünk, és problémák mindig lesz-
nek. Azon a ponton kell bekövetkeznie a változásnak, hogy
hogyan kezeljük őket. Mert a fennmaradásunk záloga ebben
rejlik. Segítsen a szent király életének példája és tanítása, és
imádsága segítsen az égből mindnyájunkat, hogy a ránk váró
feladatokat – amint ő a magáét hitelesen, áldozatosan, a jóért,
a nemzetért és a hazáért való felelősség tudatában megtett-
mi is megtudjuk oldani, és a történelem, a későbbi nemzedé-
kek előtt bátran vállalhassuk felelősségünket! Mindez szép,
de nehéz feladat, örömteli, de a felelősség súlyát is vállunkra
teszi. De csak ezen az úton követhetjük ma a szent királyt, de
ezen az úton követték őt mindig is azok, akik előre mozdítot-
ták a magyar nép életét, akik Isten akaratának megvaló-
sulását szolgálták népünk körében, akik minden körülmények
között boldogan élték meg magyarságukat. Úgy vélem a
falunap lehetőséget ad nekünk, hogy átérezzük, milyen a
közösség részének lenni. Erősíti az összetartozásunkat,
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Nyársapát címer volt.
Ezután került sor a virágos, rendezett kert, utca díjak átadására.
A Faluszépítő Egyesület Márfi János, Bíró László, Mohella
Tibor, Bóka Ferenc, Farkas Zoltán, Csajbók Ferenc, Egri
János, Szabó László, Tóth Istvánné, Petrik Rudolf, Váróczi
Gábor, Balogh Antalné, Bognár László, Labancz Árpád és
családja részére adott át elismerést a falu szépítéséért,
virágosításáért.

A nap további részében a szórakozásé volt a főszerep.
Néptánc bemutatót láthattunk Zsidó Zoltán és táncosai elő-
adásában, aki táncházba is hívta táncolni szerető vendége-
inket. Néptánc után a népzene következett. Az aranypáva
díjas Nyársapáti Népdalkör aratódalokkal szórakoztatta a
közönséget. Ezután zenés műsort láthattunk az ismert tv-
sorozat főszereplőivel, Kis Ramónával, R. Kárpáti Péterrel.

A műsorban fellépett Czető Zsanett, Rátonyi Kriszta és
Hermál Henriett is. Közvetlenül ezután röppentek fel a
falunapi tűzijáték csodálatos rakétái. Utolsó fellépőként
köszönthettük színpadunkon a Megasztár középdöntőjében a
legjobb 13 csapat közé jutott B. Masters együttest. Bíró István
repper, Horváth Tímea énekes, és táncosaik, Őze Betti és
Strabán István mindent megtettek, hogy fergeteges
hangulatban szórakozhasson a nagyszámú közönség. A  Falunap
DJ. Bero discojával fejeződött be éjjel 1 órakor.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki részt vett a Falunap
szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában. Köszönjük
minden közreműködő, segítő részvételét, a fellépők színvonalas
produkcióit. Köszönjük Nyársapát lakosságának, hogy eljöttek,
részt vettek a három helyszínen megrendezett ünnepi
Falunapon.

Nagyné Kovács Éva

megmutatja, hogy van múltunk, amire büszkék lehetünk  és
van jövőnk, amiért érdemes dolgozni és együttműködni.
Örömmel nézek végig az arcokon, és örülök, hogy itt lehetek
ebben a körben. Hálás vagyok Önöknek, hogy én lehetek az,
aki a mai ünnepséget megnyithatja. Köszönöm a figyelmet!

 Kívánom, érezzék jól magukat!
Szent István király, imádkozz értünk, mai

magyarokért és Nyársapát lakóiért!
Kis Miklós polgármester

FALUNAP 2010. AUGUSZTUS 20.
Falunapi rendezvényünket hagyományosan az ünnepi
szentmisével kezdtük 2010. augusztus 20-án 15 órakor a
templomban, amit Márkuj Péter jótékonysági orgonahang-
versenye követett Barna Lilláért.

Ezzel mi is csatlakoztunk az összefogás napjához. Nagyon
köszönjük Márkuj Péternek a csodálatos előadást és azt,
hogy Lillára gondolt, amikor eltervezte a hangversenyét.
Köszönjük Hernádi László plébános úrnak, hogy templo-
munkban tarthattuk meg a jótékonysági hangversenyt. Az
adományokból összegyűlt 24 000 Ft-ot a művésszel együtt
adtuk át Barna Lilla családjának.
Programunk a Béke parkban folytatódott az Árpád-szobor
koszorúzásával. Bognár István képviselő úr mondott pár
gondolatot Árpád vezérről és a 2009. augusztus 20-án
felavatott szobor születéséről. A szobor talapzatán az
önkormányzat képviselő-testülete, az intézmények és a civil
szervezetek helyezték el a megemlékezés virágait.
Községi ünnepségünk harmadik helyszíne a Szarka kúria
udvarán volt. Itt került sor a kenyérszentelésre. Hernádi
László plébános úr és Köteles Attila lelkipásztor együtt
szentelte fel az új kenyeret, és mondott áldást, majd közös
imát az ünnepség résztvevőivel. Ezt követően Kis Miklós
polgármester úr mondott ünnepi köszöntőt. Ezután irodalmi
műsorunk következett, ahol az irodalmi színpad, a népdalkör
és a felnőtt énekkar tagjai emlékeztek meg államalapító
István királyról. Az ünnepi megemlékezés befejezéseként
adta át Kis Miklós polgármester úr és dr. Bicskei Krisztina
jegyző asszony a Nyársapátért Emlékérmeket Szalai
Ferencnek és Strabán Istvánnak a képviselő-testület
döntésének megfelelően. Bognár István képviselő úr
ajándékot adott át a polgármester úr részére, ami Zakar
István iparművész által készített tűzzománc
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OVI HÍREK

 A nyáron felújították az óvodánkat. A helyi Önkormányzat 
sikeres pályázat után kicserélte a régi nyílászárókat, szige-
telte és tatarozta  kívül-belül az épületet. Nagyon szép és
korszerű lett. Reméljük sok-sok  évtizedig biztosít kényelmes
otthont a pici gyermekeknek.
Köszönjük mindenkinek a munkáját, amivel hozzájárult
óvodánk szebbé varázslásához.
Augusztus 25-én  szülői értekezletet tartottunk. A szülők
megismerhették  az óvodai élet szokás-és napirendjét,
házirendjét.
 Az “új” gyermekek  szülei megismerhették  az óvodai
beszoktatás  módszereit és lehetőségeit.
 A 2010/2011-es nevelési  évben  osztatlan (vegyes) életko-
rú csoportokban  valósítjuk meg  az óvodai nevelés feladatait.
Reméljük, így több lehetőségünk lesz az egyéni  fejleszté-
sekre és tehetséggondozásra. Kevésbé viseli meg a piciket a
beszokás, hiszen a nagyok babusgatják és segítik őket. A
testvér közelsége biztonságot ad.
A Szülői Munkaközösség új vezetőket választott.
Kívánunk sok-sok sikert, erőt, kitartást feladataik megva-
lósításához.
Szeptember 1-jén  délután ünnepélyes keretek között  avat-
tuk fel , vehettük át óvodánkat. Bár az időjárás nem kedve-
zett,  ezúttal az örömünket nem ronthatta el. A meghívott
vendégek mind elismeréssel nyugtázták, milyen szép lett
óvodánk.

A köszöntő beszéd és a szalag ünnepélyes átvágása után a
legkisebbek műsora tette színesebbé a zord idő dacára  ezt
az eseményt.
Köszönjük a szülőknek, hogy részt vettek ezen az eseményen
és elhozták gyermekeiket.
Remélem, mindenki óvni és vigyázni fogja megújult intéz-
ményünket, mert mindannyiunké!

Csehi Istvánné

 

ISKOLAI HÍREK

Kedves Szülők!

Szeptember 13-án 17 órakor szülői értekezletet  tartunk az
iskolában, melyen az iskolarendőr programról adunk

tájékoztatót. Vendégünk Tóth Tibor körzeti megbízott lesz.
Gyermekeink biztonsága bizonyára minden szülő számára
fontos, ezért számítunk megjelenésükre.

Palotai Lászlóné igazgató

TÁBOR!
Július utolsó hetében két tábor is indult a Szarka Mihály
Művelődési Központban:íjásztábor, és tánctábor. Vígné Magdi
néni, Szerelemné Szepesi Ági néni és Síposné Ica néni
vezetésével vidáman töltöttük a délutánokat. Első napon
mindenki izgatottan jött. A napot bemelegítéssel kezdtük:
Ági nénivel íjászkodtunk, Ica nénivel pedig mindig újabb
tánclépéseket tanultunk. Pihenésképpen csodás üvegfest-
ményeket készítettünk, melyek majd az iskolát is díszítik.
Aki vitt szép üveget, vagy poharat, azt amit festett haza is
vihette. Utolsó napon nemcsak a képeket fejeztük be, ha-
nem Ági nénivel gyűrűt faragtunk, Magdi nénivel gyöngyö-
ket rakosgattunk, melyek aztán levasalva kis ajándékokká
váltak. Ica néni karkötő fűzésére tanított bennünket. Délután
a Szarka Kúria udvarán nyársalással zártuk le a tábort.
Mindenki jól érezte magát, s a táborozók nevében köszönjük
Magdi néninek, Ági néninek és Ica néninek, hogy egy hétig
foglalkoztak velünk.

Kocsis Luca, Kocsis Bence

ZENEISKOLA

Az AMI Weiner Leó Zeneiskola nyársapáti kihelyezett
tagozatának 2009/2010. évi munkájáról-eredményeiről
szeretnék beszámolni. Az elmúlt tanévben 21 zeneóvodás, 7
előképzős és 20 zongorát tanuló diák kezdte meg zenei
tanulmányait. Az év folyamán kétszer vizsga formájában
adtak számot tudásokról a hangszeresek: félévkor a szü-
lőknek szóló hangversenyen, év végén pedig a zeneiskola
vezetése előtt vizsgáztak. Sajnos a legtöbb zongorát tanu-
lónak nincs lehetősége otthon a gyakorlásra, s enélkül na-
gyon nehéz a vizsgákra való felkészülés. Mindezek ellenére,
akinek a szorgalma, lelkesedése “megengedte” tisztessé-
gesen megtanulta a kötelező 3-4 műből álló vizsgaanyagot.
A tanév folyamán többen szerepeltek Nyársapáton és
Nagykőrösön is. Az első alkalom karácsony körül volt, ekkor
Dobos Judit, Hanyecz Gábor és Kocsis Luca zongoráztak
karácsonyi dallamokat az iskolai ünnepségen.A Vakok és
Gyengénlátók meghívására készült műsorban Hernádi
Krisztina, Gesztesi Beatrix, Hanga Vivien, Ócsai Henrietta,
Hanyecz Gábor, Kocsis Luca és Kocsis Bence énekelt. A
faluban betlehemezéssel próbálkoztunk, amit úgy láttunk
szeretettel fogadtak. A pásztorok: Kocsis Bence, Szolnoki
Veronika, Hanyecz Gábor, az angyalok: Kocsis Luca és
Szolnoki Andrea voltak. Januárban a Magyar Kultúra Nap-
ján Hanyecz Gábor és jómagam zongoráztunk a műsor
részeként. Február 27-én, egy esős szombat délelőttön
zenetörténeti vetélkedőn vett részt csapatunk: Méhes Szilvia,
Hanyecz Gábor, Kocsis Luca és Kocsis Bence a
zeneiskolában. A 22 csapatból a 11. helyet szerezték meg, de
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mivel gimnazista csapatok is voltak, úgy gondolom ez nem
rossz helyezés. Március 17-én a nagykőrösi Városi
Hangszerszólón szerepeltünk. Ezen az alkalmon a legjobbak
vehetnek részt minden hangszerfajtából. Mindhárom
növendék: Szegedi Barbara, Hanyecz Gábor és Kocsis Luca
is bronz fokozatot szereztek. Március 25-én tartottuk a szülők
részére növendékhangversenyünket, melyre nagy örömünk-
re sokan kíváncsiak voltak. Az osztályok anyák   napi ünnep-
ségét is színesítettük. A 2. osztályból Kapás Henrietta,
Hanga Petra és Rehor Orsolya, a 4. osztályból Rehor
Alexandra, Ócsai Henrietta és Hanyecz Gábor zongorázott.
A zeneiskola minden évben egy zenei műhöz kapcsolódva
rajzpályázatot hirdet. Az idén Purcell: Dido és Aeneas című
operája volt a téma. Hanga Vivien és Kocsis Luca rajza
korcsoportjuk legjobbja lett. Oklevéllel jutalmaz-ták Ócsai
Henrietta és Dobos Judit munkáját. Elérkeztünk május
végéhez, amikor a vizsgák ideje következett. Május 25-én a
zeneóvodások egy nyílt foglalkozás formájában mutatták be
tudásukat, majd megkapták a megérdemelt bizonyítványt.
Nagy örömmel láttuk, hogy a szülők közül is- akik megtehették-
eljöttek az alkalomra. Az iskolások június 9-én vizsgáztak.
13.30-tól az előképzősők, 14.15-től a hangszeresek szolfézsból
majd zongorából adtak számot tudásukról a zeneiskola
igazgatóhelyettese és egyik tanára előtt.
Szeretnénk ebben a tanévben is ilyen eredményes munkát
végezni.Szeretettel várok minden érdeklődő kis diákot, óvo-
dást a zenei foglalkozásokra. Térítési díjak: előképző
(1.osztályosok): 4050 Ft/félév, zeneóvoda: 3000 Ft/félév.
Jelentkezni szeptember 15-ig lehet a térítési díj befizeté-
sével. Akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülnek, és hozzák a határozat fénymásolatát, azok
számára a zeneoktatás ingyenes.

Kocsisné Bogdán Magdolna

KÖSZÖNET

Néhány sort szeretnék leírni Barna Lilla betegségéről, amely
a Dilatatív cardiomyophatia, azaz szívizom betegség. A szív
izomzatának elgyengülésével, a pumpafunkció zavarával,
ezáltal a szívből kilökődő vér mennyiségének csökkenésével,
illetve szívmegnagyobbodással járó betegség.  Gyógysze-
rekkel támogatva segítjük a szív munkáját és a vérkeringést.
Egy egészséges pici szívre várunk immár 10 hónapja, de a
várólistán sajnos elénk került egy súlyos állapotban lévő egy
éves kisfiú. Ez egy versenyfutás az idővel. Lilla állapota
jelenleg stabil, de a várakozás még hosszú lehet.  A transz-
plantáció utáni időszak - mely bármikor bekövetkezhet -
nehéz, szigorú és elég költséges lesz. Ehhez kértünk se-
gítséget.
Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani mindenkinek, aki
bármilyen módon segíteni tudott ebben a nehéz időszakban.
Köszönjük a támogatást a Képviselő testületnek, valamint
Márkuj Péternek, aki az augusztus 20-i orgona-
hangversenyének bevételét átadta családunknak.

Barna család

AKINEK VAN A BIRTOKÁBAN

ruhanemű, bútor vagy
bármilyen más használati tárgy,

amire már nincs szüksége, de másnak még
hasznos lehet,

azt kérjük jelezze felénk:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Nyársapát, Béke u. 2.
Telefon: 389-017

Eddigi felajánlásaikat köszönjük!
Bíró Józsefné és

Horgasné Balogh Ágnes

MEZŐGAZDASÁGI GÉP

NAGYKERESKEDELEM NAGYKŐRÖSÖN

Már harmadik éve a mezőgazdasági termeléshez szükséges erő- és
munkagép kínálattal állunk a termelők,  gazdálkodók rendelkezésé-
re. Tevékenységi körünket kiegészítve ez év februárjától a forgal-
mazott gépek teljes alkatrészellátását is tudjuk biztosítani,  de igény
esetén bármit be tudunk max. 24 órán belül szerezni, legyen az
ekevas, tárcsalap, kardántengely, mezőgazdasági szerszám ill.
tartozék, amire a termelés folyamatában egy gazdálkodónak szük-
sége lehet.
Erőgépkínálat
– Massey Fergusson
– MTZ, a jól ismert márka klí mával és homlokrakodóval is felszerelhető
– YTO: olasz technológiával készült Perkins licence alapján Kínában
gyártott motorral felszerelt erőgép
Rakodógépek
– DIECI Agri telesz kópos rakodók széles választékban 2,5-7t teherbírásig,
5,75-9,75m maximális emelési magasságig.– Track Lift homlokrakodó
– Locust csúszókormányos rakodó, 450-1200 kg-os névleges teherbírás-
sal
Pótkocsik
– kis szerviz igényű 3 t hasznostól 30 t össz. gördülő tömegű 1 ill. 2
tengelyű Farmtech mezőgazdasági pótkocsik
Talajmunkagépek: a Güttler, a Lemken, a HE-VA, Vogel-Noot, Sasform,
Vertikum gyárt mányok
– ekék, –tárcsák,– mélylazítók,– grubberek,– kultivátorok,–magágy-
előkészítők,– vetőgépek, – Cambridge és Croskill hengerek, sőt 2010-
től hidraulikusan állítható, utólag is felszerelhető Güttler simítóval
Permetező gépek
– Kertitox, – Lemken, – Vogel-Noot
Szálastakarmányok kezelése
– Dobos, kis- és nagy tárcsás Fella fűkaszák 1,65-9,5 m munkaszéles
ségben front-, hátsófüggesztésű és vontatott kivitelben egyaránt – 4-18 m
munkaszélességű rendterítők függesztett, félig függesztett és vontatott
változatban akár hidraulikus nyitási és csukási lehetőséggel
– rendsodrók 3-12,5 m munkaszélességgel
Szárítók
– KCM stabil szárító, ami az alsó szárító zóna hulladékhőjének köszön-
hetően rendkívül energiatakarékos, ugyanakkor rendkívül kis a zaj és
por kibocsátású.
– Bonfanti stabil és mobil szárítók
Üzemanyagellátó rendszerek a szárítók, az állattartó telepek, az irodák
 energiaellátásához – földalatti és föld feletti gáztartályok, –üzemanyag
tartályok forgalmazása, telepítése – konténerkutak tervezése,
szabványosítása
Gyakorlatilag egy nagykereskedelem, ami könnyen elérhető, ahol minden
megtalálható ill.rendelhető, ehhez pedig megfelelő tanácsadás, szer viz és
alkatrészellátás párosul.
Pap-Agro Kft.
2750 Nagykőrös, Alsójárás d. 1/a.
Tel: 53/552-283 • Fax: 53/552-284
info@pap-agro.eu • www.pap-agro.eu
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Az előző lapszámban bővebben foglalkoztunk a hulladék
újrahasznosításával és a megvalósításához szükséges szelek-
tív gyűjtéssel. Ebben a lapszámban műanyag hulladékokkal
kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak
velünk!
A műanyag kőolajból, adalékanyagok hozzáadásával ké-
szülő, mesterségesen előállított anyag. A környezetben
rendkívül lassan vagy egyáltalán nem bomlik le. Égése során
veszélyes anyagok szabadulnak fel.
Műanyag krónikája
A műanyagok ősei – a természetes gyanták és bitumen - már
az ókorban is ismertek voltak.  Egy olasz tudós szerint, az
1500-as évek elején Leonardo da Vinci alkotta meg az első
műanyagot, azonban gyártásuk csak 100 éve kezdődött meg
világszerte. Magyarországon az 1920-as évek közepétől
gyártanak műanyagot, széleskörű elterjedésének kedve-
zett az anyag olcsósága.
Műanyag és a környezet
A műanyagok jelentős része már gyártáskor, felhasználáskor,
majd hulladékként is jelentősen károsítja környezetünket.
Ezek közül csak néhányat említünk:

• égetéskor betegséget okozó anyagok keletkeznek
• gyártásuk során mérgező melléktermékek (pl.

peroxidok, oldószerek) keletkeznek
• az élelmiszer műanyagba való csomagolásakor -

főleg zsíros ételek esetén - átkerülhetnek
adalékanyagok az élelmiszerekbe

• a gyerekjátékokban lévő PVC-adalékok a
szervezetet károsíthatják

• a természetbe kikerülve számos állat életét
veszélyeztetik

Magyarországon évente legalább 450.000 tonna
műanyag hulladék keletkezik!

Mit és hogyan gyűjtsünk?
Szelektív gyűjtőszigetek sárga
színű vagy sárga matricával
ellátott konténereibe, illetve a
házhoz menő gyűjtés keretén
belül a sárga „ÖKOVÍZ”-es
zsákokba a következő – képen is
látható - hulladékok helyezhetőek el:
- színes és színtelen (víztiszta)
PET jelzésű üdítős és ásványvizes
palackok
- kupakok
Helyes elhelyezése

Miután elfogyott az üdítő a
műanyag palackból, kevés vízzel
öblítsük ki. Egy határozott
mozdulattal tapossuk laposra, a
kupakot csavarjuk vissza, és így
helyezzük el a konténerbe vagy
gyűjtőzsákba, hogy minél több férjen
el belőle!

A következő hulladékok nem helyezhetőek el a gyűjtőszigeten
illetve a házhoz menő szelektív gyűjtés keretén belül:

· gyermekjáték, magnó –és videókazetta, CD lemez,
chipses zacskó, csokis papír - ezek háztartási vegyes
hulladékkal gyűjtendők

· zsíros, motorolajos, hígítós flakon – ezek veszélyes
hulladékok, ezért hulladékudvarban kell elhelyezni

Hulladékból termék
Miután a műanyag hulladékokat elhelyeztük a megfelelő
gyűjtőkonténerbe illetve zsákba, begyűjtésre majd elszállításra
kerülnek a ceglédi válogatóműbe, előkezelés (utóválogatás,
bálázás) céljából. A műanyag hulladékok termékké válásának
útjáról egy későbbi lapszámunkban olvashatnak!
A műanyag PET palackokból és kupakból újrahasznosítás
után sok hasznos, mindennapi életünkben is használatos
termék készülhet, melyek közül csak néhányat említünk:
vödör, pad, zsák, kaspó, oszlop, polár ruházati  termékek   (sál,
sapka, pulóver stb.), esernyő, cérna,  plüss játék,  láda

Tudta-e?
A 2010-es Dél-Afrikai VB-n 10 csapat PET palackokból
készült mezben lépett pályára. A mezek elkészítéséhez 13
millió palackot gyűjtöttek össze, ami nagyjából 279 tonna
poliészter hulladék.  A palackokból poliészter cérnát
gyártanak, amiből a mezeket szövik. Egy mezhez 8 db
palackra van szükség, gyártásukhoz pedig 30%-al kevesebb
energiára van szükség.

Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje
Tájékoztatjuk

Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy Nyársapáton

az alábbiak szerint alakul a
házhoz menő szelektív gyűjtés rendje:

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 és
www.hulladekboltermek.hu honlapokon olvasható.
Működjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk

tisztasága, jövője érdekében!
Segítő közreműködésüket, köszönjük!

 „ÖKOVÍZ” Kft.

ÖKOVÍZ SOROZAT
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ANYAKÖNYVI HÍREK

  MEGHALT:
Kovács Gergő Nyársapát,

Dózsa Gy. u. 20. szám alatti lakos
2010.08.11-én. 5 éves volt.

Emlékét megőrizzük!

  HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
Reggel Ferenc és Török Krisztina

2010. augusztus 14-én.
Tóth Gábor és Kapus Diána

2010. augusztus 14-én.

Szívből gratulálunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
férjem Bedő Mihály temetésén megje-
lentek, sírjára a megemlékezés virágait
elhelyezték, vagy részvétüket bármilyen
módon kifejezték. Külön köszönet a
Családsegítő Szolgálat dolgozóinak.

Gyászoló család

Köszönetet szeretnék mondani özv. Cseh
Józsefnének, aki Édesanyám özv. Kósa
Istvánné temetésére elkísért, és akik
részvétükkel velem éreztek nagy
fájdalmamban. Ugyanakkor hálás kö-
szönetemet szeretném kifejezni Dr.
Gyáfrás Sándor háziorvosunknak és
asszisztenseinek Törökné Révész Anná-
nak  és Csehné Ildikónak, akik több évti-
zedes odaadó munkájukkal segítettek
Édesanyám gyógyításában.
Külön köszönet a gyógyszertár dolgo-
zóinak, akik megértő figyelmességükkel
és szaktudásukkal segítséget nyújtottak
Édesanyám fájdalmának enyhítésében.

Köszönettel: lánya: Kósa Klára

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 utcá-
ban 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
Nyársapát központjában 90 m2-es
üzlethelyiség nagy udvarral kiadó (tápbolt
volt). Érdeklődni a 20/910-6746 telefonon .
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 30/624-3008
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
Családi ház eladó a Felszabadulás u. 5. szám
alatt. Érdeklődni a 06/20/4342-995
Szolárium kedvező áron! A legújabb
Chocolate Brown csövek. Álló gép.
Bejelentkezés: Pópity Tünde 06/20/391-2324.

HIRDETÉSEK

Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága?
Szeretne ezért a jelenleginél

kevesebbet fizetni?
12 biztosítótársaság kínálatából választ-
hatja ki a leginkább megfelelőt! (Élet-,
lakás-, vállalkozói vagyon-, szakmai fele-
lősség-, gépjármű-biztosítások, nyugdíj-
pénztárak stb.) Minden, ami biztosítás!
Kovács Gábor a Biztonság Bróker-
ház biztosítás közvetítője.

06/20/4621325

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, nagyszer-
viz, 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/
3152-752 telefonon lehet.
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2 területű
szántó és tanyahely. Érdeklődni a 06/70/323-
8971 telefonon lehet.
Eladó 1 db gáztűzhely (vezetékes, palackos)
10.000.- Ft, 3 csillagos Lehel hűtőszekrény
8000.- Ft, műbőr kárpitos konyhai székek
500.- Ft/db áron. Érdeklődni az esti órákban
a 389-119, vagy a 20/4473071 telefonon lehet.
Rántani való csirkék kaphatóak Varga
Jánosnénál. Érdeklődni a 389-081-es és a 06/
70/255-5335 telefonon lehet.
Eladó 8 db négy vízoszlopos lemezradiátor
lülönböző méretekben. Használt 120
literesvillanybojler. Bontásból 4 db 220cm
x 150 cm-es háromszárnyas , 1 db150 cm
x 150 cm-es kétszárnyas, 1db120 cm x 150
cm-es egyszárnyas ablak, 1  db 120 cm x 60
cm egyszárnyas ablak, 5 méteres alumínium
gázkémény.Érd. lehet: 06 20 5555-125
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2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

AZ ELSŐ KISTÉRSÉGI GOKART KUPÁRÓL

Augusztus 15-én, vasárnap a Bognár Gokart Parkban
rendezték az I. Kistérségi Gokart Kupát. Az edzések reggel
9 órától kezdődtek. 21 gyerek és 23 felnőtt vágott neki a
versenynek. Természetesen ennél sokkal többen voltunk,
hiszen a versenyzőket elkísérte családja, az érdeklődő barátok.
A verseny 14 órától indult. A barcelonai F1 pályára emlékez-
tető aszfaltcsíkon egyszerre két versenyző próbálta a
pályacsúcsot megdönteni. A 4 perces futamok végén a
versenyzők gokartot cseréltek, hogy senki se mondhassa:
bezzeg ha a másikkal mentem volna… A köridőket
ezredmásodpercnyi pontossággal gép mérte, a kihelyezett
monitor előtt izgulva fürkészték mind hozzátartozók, mind
ellenfelek.
Az időjárás „kegyes” volt. A viharfelhők inkább tovább-
álltak, mintsem hogy elrontsák szórakozásunkat. A 6-13
évesek kupájának abszolút győztese ifj. Süveges Péter, a 14-
17 éveseké ifj. Hank István, a felnőtteké Udvar József, aki
23,163 másodperc alattszáguldott végig a pályán.
Minden kategóriában minden versenyző érmet, ajándékot,
illetve oklevelet kapott. Az elért hatodik helyezésem a
győzelemmel felér. Egyedüli nyársapáti indulóként ez az el-
ső helyet is jelentette. Az eredmények összesítése után a
Bognár Gokart által biztosított díjakat dr. Bicskei Krisztina
jegyző és Kis Miklós polgármester úr adta át.
A rendezők megígérték a dobogóról lemaradtaknak: jövőre
javíthatnak. A versenyt 2011-ben is megrendezik, remélhe-
tőleg már a tervezett új pályán, sok-sok kistérségi és nyársa-
páti indulóval.
Köszönjük Bognár Istvánnak és családjának, hogy ekkora
szeretettel várt és fogadott mindenkit, gondoskodva ezzel a
részvevők kellemes időtöltéséről!

Pintér László

A NYÁRSAPÁTI MOTOCROSS EGYESÜLET

SZERETETTEL VÁR MINDEN ÉRDEKLŐDŐT A

2010. SZEPTEMBER 26-ÁN
MEGRENDEZENDŐ

MOTOCROSS VERSENYRE

AZ UGYERI ÚTI PÁLYÁRA.

EDZÉSEK 9 ÓRÁTÓL

VERSENYEK 13 ÓRÁTÓL

BELÉPŐ: 14 ÉV ALATT INGYENES

14 ÉVEN FELÜLIEKNEK 1000 FT

CSEMŐBEN VOLTUNK AUGUSZTUS 20-ÁN.
Az idén a Csemői Sport Egyesület rendezte meg a hagyo-
mányos sportvetélkedőt három sportágban. Labdarúgásban
három korosztályban (diák, felnőtt, senior), kosárlabdázásban
és röplabdázásban vetélkedtünk. Labdarúgásban diák
csapatunk 4 – 2-es vereséget szenvedett a hazaiaktól, a
felnőttek izgalmas mérkőzésen 2 – 2-es döntetlent értek el.
A senior csapatunk 2 -1-es győzelmet szerzett. Ezután került
sor az utcai kosárlabdázásra (egy palánkra játszás), sajnos a
vendéglátók sikerével. Majd következett a mindent eldöntő
röplabda csata. Három játszmában  igen szoros mérkőzésen
2 – 1 arányban vereséget szenvedtünk. Így Csemő csapatánál
maradt az Augusztus 20. Kupa. A vendéglátók a versenyek
befejezése után ebéddel vártak a Polgármesteri Hivatal
udvarán, ahol jókedvűen, bár kissé elfáradva fogyasztottuk el
a babgulyást, illetve az üdítőket. Ezzel a vetélkedővel is
sikerült elmélyíteni a sportbaráti kapcsolatokat a szomszéd
településsel. Szeretném megköszönni minden nyársapáti
résztvevőnek, hogy képviselte községünket a rendezvényen.

Víg Károly


