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A VÁLASZTÁSI IRODA
TÁJÉKOZTATÓJA
2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Nyársapát községben a választópolgárok száma 1.523 fő volt, melyből 372 fő (24,43 %) adta
le voksát.
A szavazatok megszámlálása után az alábbi eredmény
született:
Polgármesterjelöltre leadott érvényes szavazatok alapján
megválasztott polgármester:
Kis Miklós független 343 szavazattal

2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai:
Dr. Holozsai Nóra elnök, Bálintné Béres Valéria, Faragó
Sándorné, Papp Gergely, Szerelem Márk.
Választási iroda tagjai: dr. Bicskei Krisztina vezető, Erdős
Benőné, Héjas Sándor, Regdon Jánosné Varga Dánielné.
Szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezetők: Nagyné Kovács Éva, Pintér Lászlóné.
Köszönetet érdemelnek a polgárőrség tagjai, akik vigyáztak
arra, hogy a szavazólapok, a szavazással kapcsolatos egyéb
iratok október 3-án hiánytalanul rendelkezésre álljanak.
dr. Bicskei Krisztina helyi választási iroda vezető

MEGHÍVÓ

Megyei listákra leadott érvényes szavazatok száma:
FIDESZ-KDNP
229 (64,51 %)
JOBBIK
73 (20,56 %)
MSZP
53 (14,93 %)

NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma alapján megválasztott képviselők:
Kis Miklós Zsolt
Fidesz
278 (78,75 %)
Dr. Gyáfrás Sándor független
253 (71,67 %)
Bognár István László független
215 (60,91 %)
Flórián Sándorné
független
165 (46,74 %)
Kasza István
független
162 (45,89 %)
Tóth Tibor
Jobbik
159 (45,04 %)

1956-OS MEGEMLÉKEZÉSÉRE
2010. OKTÓBER 22-ÉN
16 ÓRÁRA,
A SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
SZABADIDŐKÖZPONTBA.
AZ ÜNNEPSÉG UTÁN KOSZORÚZÁST

További eredmények:
Miczi Flórián Dezső
független
123 (34,84 %)
Kocsisné Bogdán Magdolna független 114 (32,29 %)
Tóth Gábor
független
104 (29,46 %)
Papdi Richárd Szilveszter Jobbik
74 (20,96 %)
Emődi Tibor
Jobbik
63 (17,84 %)
A szavazás törvényesen, zavartalanul zajlott le, mely annak
következménye, hogy a helyi választási bizottság, szavazatszámláló bizottságok, a jegyzőkönyvvezetők, a helyi választási iroda tagjai pontosan ismerték feladataikat, a törvényekben előírtakat jól alkalmazták és betartatták. Ezért
elismerés illeti az alábbi személyeket:
Helyi választási bizottság tagjai: Molnár Csaba elnök, Bíró
Csilla, Godó Zsuzsanna.
1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: Csehné
Bakos Erzsébet elnök, Bimbó Pál, Henczné Nagy Krisztina,
Kovács József, Sipos Lászlóné.

TISZTELETTEL HÍV ÉS VÁR MINDENKIT

TARTUNK A TEMPLOM ELŐTTI
KOPJAFÁNÁL.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
KEDVES NYÁRSAPÁTIAK!
Köszönöm, hogy éltek törvényes jogukkal, részt vettek és
szavaztak az október 3-ai önkormányzati választásokon.
Köszönöm a rám adott voksokat, bizalmukat, mellyel elnyerhettem ismét a polgármesteri megbízást. Minden erőmmel
azon leszek, hogy községünk érdekeit szolgáljam, hogy kitűzött
programunkat a képviselő-testülettel együttműködve
megvalósítsuk.
Továbbra is a faluért szeretnék tenni. Négy évvel ezelőtt,
(folytatás a második oldalon)

2. oldal

N YÁRSAPÁTI

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

(folytatás az első oldalról)

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.
szeptember 22-én ülésezett.
Első napirendként a játszótér felújítására, építésére kiírt
közbeszerzési eljárás eredményhirdetése szerepelt. A testület értékelte a beérkezett ajánlatokat, majd úgy döntött, hogy
érvénytelennek nyilvánítja és rábízza a következő ciklus
képviselőire az új közbeszerzési eljárás kiírását. Kovács
Gábor közbeszerzési tanácsadó elkészítette a csatornaépítésre vonatkozó ajánlattételi felhívás tervezetét, melyet a
képviselő-testület elfogadott.
A továbbiakban egyszerű közbeszerzési eljárást indít
Nyársapát települési szilárd hulladéklerakó telep
rekultivációjával kapcsolatban, mely a volt sertés felvásárló
telep helyén található. Szeretnék a munkálatokat mihamarabb elkezdeni. A terv egy kulturált környezet kialakítása,
mely helyet adhat a jövőben bármely vállalkozás részére.
A testület megtárgyalta a kiadási és bevételi előirányzat
főösszegének módosításáról szóló napirendet és ennek megfelelően módosította a költségvetésről szóló rendeletét. A
bevételi főösszeget 564 millió 355 ezer forintban, a kiadási
főösszeget 569 millió 492 ezer forintban állapította meg. Az
önkormányzat elfogadta a 2010. I. félévi pénzügyi helyzetéről
szóló tájékoztatót.
Az elmúlt 4 év eredményesen zárult, nincsenek anyagi
problémák. Képviselő társak és jómagam mindent megtettünk, hogy az önkormányzat sikeresen tudjon működni. A
tiszteletdíj felajánlásával is Nyársapát települését segítettük.
A községben hátralék jelentkezik az építmény és az iparűzési
adónál. Reméljük, hogy az adófizetési morál javulni fog és a
korábbi évek gyakorlata szerint befolynak a számlánkra a
kivetett adók.
A képviselő-testület a fel nem vett tiszteletdíjból finanszírozza a Csíkszentlélekről érkező vendégek fogadását,
támogatja II. Rákóczi Ferenc mellszobrának költségét, a
továbbiakban felhatalmazza a polgármestert a megmaradt
összeg felosztására.
A testület engedélyezte a csemői és nyársapáti óvoda
csoportlétszámának túllépését.
Az önkormányzat ismét csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, melyről bővebben is
tájékoztatjuk olvasóinkat.
A testület döntött a lakásépítés helyi támogatására beérkezett kérelmekről.
A napirendek megtárgyalása után cikluszáró kötetlen
beszélgetésre került sor. A polgármester megköszönte a
Képviselő-testület és a jegyző asszony elmúlt négy évi
eredményes munkáját.

amikor polgármesternek megválasztottak, tudtam, hogy a
feladat, amit elvállaltam nem kis felelőséggel jár, ám ugyanilyen sok szépséget is rejtett magában. Úgy érzem sikerült
Nyársapátnak a fejlődés útjára lépni, és minden erőmmel
azon leszek, hogy sikerüljön ezen az úton is maradni a
jövőben.
Elképzeléseim között egy dinamikusan fejlődő község szerepel, új fejlesztések, beruházások, melyek gazdagítják
Nyársapát községet. A lényeg, hogy lássák a jövőt, a
fejlődés, a kilábalás lehetőségét. Ehhez én egy kis türelmet
kérek a választópolgároktól.
Azt kérem tehát Nyársapát lakóitól, hogy próbáljanak meg az
apró kis előremozdulásoknak örülni, sok ilyen kis lépésből
épülhet fel a jövőnk. Próbáljanak meg nekem és önmagunknak is segíteni, hogy megláthassuk azt a jövőképet, amelyért
érdemes lesz dolgozni, amelyben a munkánknak ismét
becsülete lesz. Tudom, hogy ma szinte mindenki inaszakadtából dolgozik, és nagyon sok embernek vannak
megélhetési problémái. Amennyire tőlem telik, megpróbálok
segíteni nekik.
Minél nehezebben élnek az emberek, annál nehezebb a
polgármester lét is. Meg aztán egy településvezető mindig
premierplánban van, szinte mindenért őt teszik felelőssé.
Talán már azért is, ha valakinek váratlanul elromlik a kocsija,
koszos a járda, fúj a szél, a kutyák az utcán vannak, vagy a
szülő nem jutott be a gyerekekkel az ügyeletre, vagy azért is,
hogy szól a harang a faluban vagy nem. A polgármester ne
várjon hálát, de nem könnyű tudomásul venni, hogy a munkája
megítélésekor mindössze 3 % szól az elismerésről és a 97%
pedig konfliktuskezelésről.
A mi falunk egy kicsi falu, mindenki ismer mindenkit, s ezért
mindenki tudja, hogy ki mit tud, s kitől mit várhat a következő
négy esztendőben. Egész egyszerűen csak folytatom a
megkezdett utat. Az utat, amin most így négy év elteltével
megtanultunk járni. Ki tudja, talán eljön az idő, amikor majd
futni is tudunk rajta.
Úgy szeretnék dolgozni, hogy négy év múlva, amikor a
lakosok újra értékelik az elvégzett munkát, elégedettek
legyenek tevékenységemmel, a közösen végzett munka
eredményével.
Szeretném megkérni Önöket valamire. Ha úgy gondolják,
hogy az elmúlt négy esztendőben településünkön jó irányba
mentek a dolgok, s ha úgy érzik, szívesen tennének azért,
hogy tovább dolgozhassunk, kérem, vegyenek részt az
elkövetkező négy év munkájában! Mindenkinek, aki ezt teszi,
őszintén hálás leszek!
Tegyünk meg mindent Nyársapát fejlődéséért, hiszen
mindannyiónknak ez a közös érdeke!
Ehhez kívánok Önöknek sok erőt és egészséget!

Kis Miklós polgármester

Kis Miklós polgármester

H ÍRMONDÓ
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KEDVES NYÁRSAPÁTIAK!
Köszönettel tartozom azoknak, akik október 3-án éltek
demokratikus jogaikkal, és elmentek szavazni. Külön
köszönöm azoknak, akik ismét megtiszteltek bizalmukkal, és
képviselőnek választottak. Az Önök szavazatai is segítettek
abban, hogy a Fidesz listáján a Pest Megyei Közgyűlés tagja
lehettem. Ahogy eddig is, úgy a következő ciklusban is
lelkiismeretesen képviselem az Önök érdekeit mind a
települési, mind a megyei önkormányzatban, párthovatartozástól függetlenül. Továbbra is hiszem, hogy csak együtt,
összefogva lehetünk sikeresek! Igaz, a következő években
talán néhányan úgy érezhetik majd, hogy eltávolodtam a
falutól, hiszen jelenleg Budapestre köt a munkám, de ígérem
Önöknek, kihasználok majd minden lehetőséget, hogy itthon
lehessek, hogy Nyársapátért dolgozhassam, s hogy Önöket
képviseljem akár itthon, akár Budapesten.
Kis Miklós Zsolt

Csíkszentléleki vendégeink
Szeptember 24-én érkeztek meg vendégeink erdélyi testvértelepülésünkről, Csíkszentlélekről.
A polgármester úr és a képviselő-testület a Polgármesteri
Hivatal nagytermében nagy izgalommal fogadta a 26 főből
álló küldöttséget. Megtisztelt minket Csíkszentlélek
polgármestere Pál Péter, felesége, a képviselő-testület tagjai,
illetve a helyi fiatalokból álló tánccsoport is. A baráti
beszélgetés, köszöntés után átsétáltunk a művelődési házba,
ahol finom ebéd várta a vendégeket. Az ebéd után közösen
megtekintettük Nyársapát felújított intézményeit, majd
Bognár István képviselő úr jóindulatával a gokartozás élménye sem maradhatott ki a napból. A vidám délután alatt
sor került egy hangulatos borkóstolásra is, Füle Dénes
pincéjében, ahol finomabbnál finomabb borokat ízlelhettek
meg vendégeink. A délutáni programok után a nagykőrösi
Cifra csárda fogadott minket finom vacsorával.
Szeptember 25-én a közös reggeli elfogyasztása után
kilátogattak Miczi Flórián és a TÉSZ Hűtőházába. Majd a
nap további részén a szüreti mulatságunkat tisztelték meg
jelenlétükkel, illetve színvonalas hagyományőrző műsorukkal
gazdagították rendezvényünket.

A késő estig tartó mulatozás alatt sokat nevettünk,
beszélgettünk, egyszóval nagyon vidám napot sikerült
eltöltenünk erdélyi barátaink társaságában. Sajnos a közös
hétvégének gyorsan vége lett, vasárnap délelőtt már indultak
vissza Csíkszentlélekre. A búcsúzkodás alatt elmondták,
hogy nagyon jól érezték magukat nálunk, hálásak mindenért, és jövőre nagy szeretettel várnak minket községükbe.
Már mi is nagyon várjuk, hogy mehessünk!
Dr. Bicskei Krisztina

ÖKOVÍZ TÁJÉKOZTATÓ
Az előző lapszámban bővebben foglalkoztunk a műanyag
hulladékokkal. Ebben a lapszámban papír hulladékokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk!
A papír természetes eredetű, viszonylag gyorsan lebomló
anyag, ezért környezetbarátnak tekinthető. Gyártása azonban jelentős vízszennyezéssel jár, alapanyagához sok fát kell
kivágni.
Papír krónikája
Az ember kezdetek óta igyekszik lejegyezni a vele történteket: az őskorban sziklára, az ókorban papiruszra, vagy az
állatok bőrére és drága selyemre írtak. A múlt századtól
kezdve az új eljárások, a csökkenő költségek és a fejlődő
gazdaság lehetővé tették a papír használatának elterjedését.
Napjainkban már több mint 450 papírfajta kerül forgalomba,
a papírzsebkendőtől a fotópapírig.
Papír és a környezet
A papírgyártás évtizedekig, sőt évszázadokig éreztetheti
káros hatásait. A környezetterhelés legszembetűnőbb következménye az erdők megfogyatkozása, állapotuk romlása.
1 tonna papír előállításához legalább 2 – 3,5 tonna fát
vágnak ki!
A papíripar termékei előállításához bármely más iparágnál
több vizet használ fel. Az alapos fehérítés és mosás miatt az
irodai papír igényli a legtöbb vizet. A papírgyárakból rengeteg
vegyi anyagot engednek a folyókba, ezáltal mérgezik a vizet
és így az élőlényeket is.
Ezért kiemelkedően fontos, hogy a keletkező papír hulladékokat szelektíven gyűjtsük, azért, hogy újra termék válhasson
belőle
Mit és hogyan gyűjtsünk?
Szelektív gyűjtőszigetek kék színű konténereibe a következő
hulladékok helyezhetőek el:
- fekete-fehér és színes újság
- kartondoboz
- használt füzet
- élelmiszerek és kozmetikaiszerek papír dobozai
- csomagolópapír
- irodai papír
Helyes elhelyezése
Ahhoz, hogy a papír hulladékok újrahasznosíthatóak legyenek,
tisztán, szennyeződésektől és egyéb tartozékoktól mentesen
(pl. kapocs, spirál, műanyag borító, ragasztószalag, madzag),
a kartondobozt laposra hajtogatva kell elhelyezni a konténerbe!
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A következő hulladékok nem helyezhetőek el a
gyűjtőszigeten:
· használt papírzsebkendő és szalvéta, fényes-fóliázott
papír, faxpapír, műanyag füzetborító, cellux, celofán,
hentesáruhoz használt papír-műanyag fólia, matrica,
indigós papír - ezek háztartási vegyes hulladékkal
gyűjtendők
Papír hulladékból termék
Miután a papír hulladékokat elhelyeztük a megfelelő
gyűjtőkonténerbe, begyűjtésre majd elszállításra kerülnek a
ceglédi válogatóműbe, előkezelés (utóválogatás, bálázás)
céljából. A papír hulladékok termékké válásának útjáról egy
későbbi lapszámunkban olvashatnak!
A papír hulladékokból újrahasznosítás után sok hasznos,
mindennapi életünkben is használatos termék készülhet,
melyek közül csak néhányat említünk:
papírbútor, füzet, kéztörlő, kartondoboz, tojástartó, újságpapír,
géppapír
További - szelektív hulladékokból készült - termékek a
www.hulladekboltermek.hu honlapon tekinthetőek meg!
Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyársapáton az
alábbiak szerint alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés
rendje:
szeptember 17.
október 22.
november 19.
december 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.
Zöldhulladék gyűjtés
Lomtalanítás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk
2010. őszén lomtalanítást és zöldhulladék gyűjtést
szervez Nyársapát községben a köztisztasági szolgáltatással ellátott területeken.
Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:
Időpontja: 2010. október 20.
Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt
nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedénybe
(kukába). (pl. berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.)
Teendő:
Az elszállításra szánt lomot a megadott nap reggel 7 óráig
az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a
hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a később kihelyezett lomot nem áll módunkban elszállítani!
A közterületek tisztasága érdekében a szóródó anyagokat
zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni!
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FONTOS:
Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi
hulladékokat nem szállítja el:
- veszélyes hulladék (elektronikai hulladék,
festékes doboz, állati tetem, gumiabroncs)
- fertőző és undorkeltő anyag
- építési-bontási törmelék
- kommunális vegyes hulladék
- autó-és gépjárműabroncs illetve alkatrészek
- gáztűzhely
- kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy
- zöldhulladék
Zöldhulladék gyűjtéssel kapcsolatos tudnivalók:
Időpontja: 2010. november 3.
Az „ÖKOVÍZ” Kft. a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
keretében minden olyan növényi eredetű hulladékot
elszállít, mely természetes úton lebomlik (pl. fűkaszálék,
ágnyesedék).
Teendő:
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket zsákban, az ágnyesedéket maximum 70 cm hosszú kötegekben összekötve, kommunális hulladéktól mentesen helyezzék ki az ingatlanok elé, közterületet nem
szennyező módon.
Az elszállításra szánt zöldhulladékot a megadott nap reggel 7 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni,
mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a később
kihelyezett zöldhulladékot nem áll módunkban elszállítani!
FONTOS:
A zöldhulladékgyűjtő járat időpontja nem egyezik meg
a rendszeres hulladékgyűjtő járatéval!
A zöldhulladék gyűjtési és lomtalanítási akció ideje alatt
a rendszeres hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja is
eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot
– az eddigi gyakorlatnak megfelelően – reggel 7 óráig
szíveskedjenek kihelyezni!
Lomtalanítással és zöldhulladék gyűjtéssel kapcsolatosan
érdeklődni ügyfélszolgálatunkon (53/500-152, 500-153) és
diszpécserközpontunkban (53/311-215, 505-567) lehet, ahol
készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére illetve a
www.okoviz.hu honlapon!

Együttmûködõ munkájukat köszönjük!
ÖKOVÍZ Kft.

KÖZELEG HALOTTAK NAPJA.
SZERETTEIK SÍRJÁRA MEGRENDELHETŐK
ÉS VÁSÁROLHATÓK:
KOSZORÚK, SÍRCSOKROK,
SÍRDÍSZEK,
ÉLŐ-, SZÁRAZ-, ÉS MŰVIRÁGBÓL
CÍM:MICZI FLÓRIÁNNÉ NYÁRSAPÁT JÓZSEF A U.51.
TELEFON:
53 389 039
06-20-5829741
06-20-9574823
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ÁMK
OVI HÍREK
Szeptembertől folyamatosan érkeznek „új „és „régi ”
óvodásaink a felújított szép óvodánkba. A folyamatos és
fokozatos beszoktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
megfelelő napirend és szokásrendszer kialakítására. A
közösségi nevelés szerintünk kiemelt jelentőségű. Az
EMBERRÉ nevelés számunkra a legfontosabb feladat, és
hisszük, hogy óvodásaink további életére meghatározó
jelentőségű. Különösen igaz ez ma, amikor, hála az információ dömpingnek, a gyerekek értelmileg gyorsabb tempóban fejlődnek (ez egyáltalán nem biztos, hogy annyira jó), és
ez az a terület, amit a legtöbb szülő és sajnos egyre több
pedagógus is kiemelt fontosságúnak tart. Úgy érezzük,
háttérbe szorul az érzelmi nevelés és a felszabadult játék
fontossága. A mai rohanó világban egyre kevesebb idő jut a
meghitt családi együttlétekre, a szeretettbeli beszélgetésekre, az egymásra figyelésre. Ezért törekszünk arra, hogy
legalább az óvodában tegyünk meg mindent ennek érdekében, kezeljük fontosságának megfelelően.
Igazi, életszerű, jól funkcionáló közösséget a vegyes csoportban tapasztalhatunk. E szervezési formának is vannak
hagyományai, hiszen vegyes csoportok mindig is voltak,
legtöbbször azonban kényszermegoldásként. Az adminisztráción kívül is rengeteg plusz munkát rótt az ott dolgozó
óvónőre. Valószínűleg sokakban még a mai napig is ezért vált
ki ellenérzést a vegyes csoportnak még a gondolata is.
Szerencsére ez már a múlt, s a mi óvodánkban választhatunk,
hogy homogén vagy heterogén csoportban szeretnénk
dolgozni. Tudjuk, hogy mindkét szervezési formában lehet
jól, hatékonyan dolgozni, mi azonban az évek folyamán egyre inkább elkötelezett hívei lettünk a vegyes csoportnak,
problémákkal és örömökkel, de egyelőre még töretlen
optimizmussal.
Szeptember 25-én, a Szüreti Mulatságon szerepeltek óvodásaink. Zenés-táncos bemutatójuk nagy sikert aratott.
Októberben készülünk az ősz búcsúztató Alma Bálunkra.
Fokozatosan minden terem és öltöző őszi díszbe öltözik.
Sajnos az október 4-ére szervezett kirándulásunk kudarcba
fulladt a kevés jelentkező miatt. Azért reméljük, hogy tavaszszal eljutunk a vadas parkba. Kérünk minden Szülőt, hogy
segítsék az SZM vezetők munkáját, mert így könnyebben
eljuthatunk mindenhová.
Kiss Mariann óvónő

ÓVODAFELÚJÍTÁS
A képviselő-testület már több alkalommal nyújtott be pályázatot az óvoda több mint 100 éves épületének felújítására,
amit végre sikerült elnyernünk. A Napköziotthonos Óvoda
ünnepélyes átadására 2010. szeptember 1-jén került sor.
Az ünnepség díszvendégeként Répássy Róbertet, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyért
felelős államtitkárát köszönthettük. Megtisztelte jelenlétével
ezt a csodálatos eseményt dr. Czira Szabolcs és Földi László
országgyűlési képviselő, a kistérség több polgármestere, és

HÍREK
természetesen képviselő-testületünk tagjai is. Jelen volt az
ünnepségen Fodor Ferencné is, aki az óvoda első óvónője
volt. Sajnos Kis Miklós polgármester úr betegsége miatt nem
tudott jelen lenni. Kis Miklós Zsolt alpolgármester úr köszöntője után Répássy Róbert államtitkár úr adta át az óvodát,
majd átvágta a nemzeti színű szalagot az óvoda bejáratánál.
Nagyon rossz idő volt, ezért a gyerekek műsorát a középső
csoportban nézhették meg azok a szerencsés vendégek, akik
befértek a csodálatosan feldíszített csoportszobába. Ezután
megnéztük az újjá varázsolt óvodát. Az átadási ünnepség
után Kis Miklós Zsolt minden jelenlévőt állófogadásra invitált a művelődési ház nagytermébe.
Nagyon jó érzés volt jelen lenni ezen a bensőséges, szép
eseményen. Kívánom, hogy a gyerekek még szívesebben
járjanak ide, ebbe a kívül-belül megszépült nyársapáti óviba.
Nagyné Kovács Éva

ISKOLA
AZ ELSŐSÖK FOGADALOMTÉTELE
Szeptember 25-ét, a mára már hagyományossá vált Szüreti
Mulatság napját a falu sok polgára várta. A legjobban talán
mégis az első osztályosok készültek rá. Hiszen ezen a napon
került sor az elsősök iskolai polgárrá fogadására. A kicsik
egész héten az eget kémlelték, hiszen a meteorológia szombatra esőt jósolt. De szerencsére az égiek kegyesek voltak,
és egész estig egy csepp eső sem esett. Délután 4 órakor már
valamennyi kis elsős ott sorakozott a színpad előtt ünneplő
ruhában és ünneplő szívvel. Palotai Lászlóné igazgatónő
vezetésével esküt tettek arra, hogy az iskola szabályait
betartják, és olyan diákok lesznek, akikre egész Nyársapát
büszke lehet. Higgyék el, ők ezt teljes hittel és átéléssel
ígérték. Kívánom, hogy sikerüljön esküjükhöz híven élni!
Mivel az avatás a Szüreti Mulatságon történt, ráadásként két
őszi dallal is kedveskedtek az összegyűlteknek az iskola
legfiatalabbjai. Az ünnepély zárásaként Kis Miklós polgármester úr emléklapot és egy borítékot nyújtott át minden 1.
osztályos kisdiáknak. A borítékban egy-egy 10.000 Ft-os
vásárlási utalvány lapult, mely az önkormányzat ajándéka.
Ezzel a gesztussal kívánták emlékezetessé tenni e szép
napot. A családok nevében ezúton mondunk köszönetet az
önkormányzatnak a támogatásért.
Tóthné Bognár Eszter tanítónő
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ÁMK HÍREK
ÉNEKLŐ OSZTÁLYOK VERSENYE
Idén is megrendeztük iskolánkban október 1-jén az éneklő
osztályok versenyét a Zenei Világnap alkalmából. Ennek
keretében a gyerekeknek egy szabadon választott népdallal
és egy számukra kedves, kikötésektől mentes művel kellett
készülniük. Az alsó osztályokban népszerűek voltak a
különböző rajzfilmslágerek, míg a felsősöknél ismert együttesek dalait is hallhattuk. Az alábbi eredmény született: A
zsűri szerint alsóban az 1. osztály volt a legjobb. A 3. és 2.
osztály II. helyezést, a 4. osztály III. helyezést ért el. A
felsősök között az I. helyezést a 8. osztály nyerte el. A
hatodikosoké lett a II. hely, az 5. osztály lett a III., a 7. osztály
pedig IV. helyezett lett. Természetesen minden osztályt
jutalmaztunk a rendes felkészülésért. Mindenki nevében
mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat.
Bíró Csilla DÖK vezető

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

a zene. Ebéd után a 15 éves Nyársapáti Nyugdíjas Klub és
vendégeinek szórakoztató műsorát láthatták. Fellépett a
háromszoros Aranypáva Díjjal kitüntetett Nyársapáti
Népdalkör, a tápiószelei Borostyán Nyugdíjas Klub táncosai,
a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület, az újszilvási
Rozmaring Nyugdíjas Klub, valamint a vendéglátó Nyársapáti Nyugdíjas Klub táncosai, akik ülő kán-kánnal
szórakoztattak bennünket, amely a II. Békési Senior Országos Táncbajnokságon kategóriájában a legmagasabb
elismerést nyerte el, és természetesen felléptek a Hip-Hop
Nagyik, akiknek műsorát Strabán István világ- és Európabajnok hip-hop táncos tanította be. A műsort Bóka Ferencné
színesítette, aki pár vicces gondolatot mondott a házasélet
gyönyöreiről. Strabán Anna, Nusika magyar nóta
összeállítással kedveskedett a mulatságra kilátogató közönségnek. Ünnepségünk 16 órakor kezdődött a magyar és a
székely himnusz közös eléneklésével, melyben közreműködtek a csodálatos népviseletbe öltözött csíkszentléleki
énekesek. Ezután köszöntőt mondott Jakab István,

SZÜRETI MULATSÁG
Szeptember 25-én ismét benépesült a Szarka kúria parkja.
Már kora reggel fűtötték a kemencét, dagasztották az
asszonyok a kelt kalácsot, pogácsát. A civil szervezetek
elfoglalták a főzőhelyeket és hozzáfogtak a finomabbnál
finomabb étkek készítéséhez. Jöttek az árusok, készült a
színpad dekorációja, szóval megindult az élet. Vártuk
Nyársapát lakosságát, testvértelepülésünk, Csíkszentlélek
küldöttségét és a környező településekről érkező vendégeket.
Izgalommal hallgattuk az időjárás jelentést, mert bizony esőt
ígértek az ország középső részére. Reménykedtünk, hogy
hátha most is tévednek a meteorológusok és napsütéses,
meleg időben tölthetjük el ezt a napot. Nagyon sok programmal
készültünk. A gyerekeknek ingyenes ugráló vár, kézműves
foglalkozások, lufi hajtogatás, arcfestés, íjászat, mini foci,
célba dobó, lépegető és egyensúlyozó fajátékok álltak a
rendelkezésükre Dobozi Julika, Siposné Sági Ilona, Godó
Zsuzsi, Csehiné Farkas Erzsike, Szerelemné Szepesi Ági
segítségével. Beindult a Szüreti Mulatság Rádiója Dudás
Norbert és Nagy Ádám, valamint a zenéket biztosító Füle
Albert közreműködésével. A kúriában Bíró Csilla várta a
múzeum látogatóit. Karai Antal pónilovagolni hívta a
gyerekeket és csikósa egy kis bemutatót is rögtönzött. A park
bejáratánál ingyenes sétakocsikázást biztosított Pataki Ferenc vadászhintójával, és több lovasfogat is várta utasait. A
Gazdakör tagjai ingyenes pálinkakóstolóval, Füle Dénes borász
pedig mustpréselés lehetőségével állt minden vendégünk
rendelkezésére. A főző csapatok és a kilátogató felnőtt
vendégeink körében igen népszerű volt a nádfedeles kisházikó, ahol a gazdák különféle pálinkáit kínálták. A Gazdakör
vegyes sertéspörköltet főzött azok számára, akik nem tartoztak egyik civil szervezethez sem, vagyis egyetlen vendégünk sem maradt éhen, mindenki finom ebédet ehetett. A jó
ebédhez Törökfalvy Dávid és Lendvai Zoltán jóvoltából szólt

az országgyűlés alelnöke, majd Kis Miklós polgármester úr
köszöntötte testvértelepülésünk küldöttségét, amit Pál Péter
Csíkszentlélek polgármestere vezetett. Ezt követően az 1.
osztályosok fogadalomtételére került sor, ahol 24 kisdiák
emléklapot és ajándékot vehetett át polgármesterünktől. Az
elsősök két őszi énekkel köszöntötték kedves vendégeinket.
Az ünnepség után az óvodások, a 6-7. osztályosok és a
nyolcadikosok zenés, táncos műsora, és a Cool Style 90’
nyársapáti táncosai szórakoztatták a nagyérdeműt.
17 órakor léptek színpadra az erdélyi Csíkszentlélek
néptáncosai, akik fergeteges sikert arattak.
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15 ÉVESEK LETTÜNK
Utána a Ceglédi ZAN-SHIN Sportegyesület Magyar Harcművészet Szakosztálya foglalta el a Szarka kúria előtt lévő
A szüreti mulatság keretein belül ünnepelte klugyepet. A barantások látványos, és igen veszélyes bemubunk születésének 15.évfordulóját.Igen már 15 éve,hogy 45
tatóval kápráztattak el bennünket. Sajnálhatja, aki nem látta.
fővel létrejött egy olyan társaság amely megpróbálja a település nyugdíjasait - természetesen akik ezt igénylik összefogni.Létszámunk jelenleg 26 fő,sajnos az alapítótagok
közül már sokan eltávoztak közülünk. Klubéletünkről egy
pár mondatot.Nyáron havonta,télen kéthetente találkozunk.Segitséget nyujtunk a soron kívüli nyugdíj-emelés,
üdülésicsekk megszerzésében..Egymás névnapjáról sem
feledkezünk meg,és a karácsonyi ünnepünket is próbáljuk
meghitté tenni. Nincs olyan rendezvény ,megmozdulás
településünkön, melyben klubunk tagjaira ne lehetne
számítani.Tevékeny részesei vagyunk a faluszépítésnek, a
Népdalkőrnek, két éve pedig már a tánctudásunkat is
megcsillogtatjuk. Dalosaink és táncosaink községünk hírét
viszik országszerte, hogy van Pest megyében egy kis település Nyársapát,és erre mi nagyon büszkék vagyunk.Lassan
megszokottá válik, hogy minden évben pár napot Bogácson
töltünk. Közben egy-egy felejthetetlen napot is eltöltöttünk
Este 6 órakor Forgács Gábor humorista volt művészmár: Cserkeszőlőn, Szigethalmon, Tápiószelén, és a környező
vendégünk, aki egy órán át nagy sikert aratva szórakoztatta
településeken. Mindehhez az Önkormányzattól úgy az anyaközönségünket, majd Papp Györgyi előadóművész és társai
gi, mint az erkölcsi segítséget megkapjuk, melyet szeretnék
vidám, zenés összeállítása következett. 8 órakor sötétbe
társaim nevében is megköszönni. Még csak annyit, sok
borult a színpad, ahol a Felnőtt Tánccsoport fekete ruhába
szépkorú társunk van még a faluban, aki megtalálná a helyét
öltözött tagjai apró elemlámpákkal adták elő fénytáncukat.
közöttünk. Nyitva az ajtó bármikor bekopogtathatnak rajta,
Ahogy a nyársapáti lányok lámpái kialudtak, a sötétbe
szívesen fogadjuk.
burkolózott parkban újabb tüzek lobbantak a Sárkány-lányok
Miczi Flóriánné
tűztánc show-ja nyomán. Ekkor már nem csak a lányokért
izgultunk, hogy nehogy megégessék magukat, hanem azért is,
hogy egyáltalán legyen tűz, mivel elkezdett cseperegni az eső,
NÉPZENE ÉS UTAZÁS
és igen élénken fújt a szél. Hála Istennek azért az időjárás
megengedte, hogy ezt a csodálatos műsort teljes pompájában Augusztus végén a Nyársapáti Népdalkör szívélyes megélvezhessük, mert csak a tűzzsonglőr szám után kezdett el hívásra részt vett az egri Aranypáva Gálán. Ezen a szombat
délután vehették át a tavasszal harmadszorra elnyert Aranyigazán esni.
Este 10 óra tájban Pesti Zoltán és zenekara már igazi esőben páva Díjról szóló díszes oklevelet is. A fellépés végén
csapott a húrok közé a fedett színpadon, így őket nem igazán felkérték a csoportot, hogy maradjanak ott vasárnapig, vagy
zavarta a zord idő, de közönségünk sem hagyta magát, a jöjjenek vissza a vasárnapi gálaműsorra, melyről a helyi rálegelszántabbak a színpad előtt is táncoltak az esőben. Aki dió felvételt és CD-t is szeretne készíteni. Halkan még
mulatni szeretett volna, az a táncmulatságon rophatta hajnal odasúgták, erre csak a legkiválóbbakat kérik fel.
2 óráig annak köszönhetően, hogy az önkormányzat egy 200 Nyomban meg is indult a szervezkedés, másnapra ismét
fő befogadására alkalmas sátrat bérelt gondolva az esőre. mikrobusz kértek, sikerült megfelelő sofőrt is találni. Ekkor
Ezt külön is meg kell köszönnöm minden táncoslábú vendég kapcsolódtam én be, mint az egyik szereplő férje. Volt szenevében. Fantasztikusan játszott a zenekar, igazán színvo- rencsém elmenni a Népdalkörösökkel, sőt még 85 éves
nalas produkciókat láthattunk az egész nap folyamán, így édesanyámat is elcsábítottuk a hosszú útra. Igazából nem is
annyira a fellépésükre voltam én kíváncsi, hanem a régen
nagyon jól érezhette magát mindenki.
Lehet, hogy már egy kicsit unalmasan hangzik, hogy minden nem látott, kivételesen szép város nevezetességeit szerettem
cikket köszönettel fejezek be, de higgyék el, hogy szívből meg volna újra látni és lefényképezni. Ezért a megérkezés után
kell köszönnöm minden segítőnek, közreműködőnek, gyorsan eltűntem a város újrafelfedezésére, míg az énekefellépőnek, támogatónak azt a munkát, amit ennek az egész sek izgalommal telve próbáltak a fellépésre. Szerencsémre,
napos rendezvénynek az érdekében végeztek, mert csak a műsor kezdetére éppen visszaérkeztem a dzsámi melletti
közösen, összefogással, és tiszta szívvel lehet sikeres patinás kultúrházba. De jó, hogy így történt! Ugyanis egy kis
rendezvényt létrehozni, lebonyolítani mindannyiunk örö- félreértést sikerült helyretenni magamban. Addig a népdalköri produkciókat nem igazán tartottam a magyar kultúra
mére. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek!
legérdekesebb dolgainak. Azt hittem – balgán – hogy az
Nagyné Kovács Éva
egyszólamúság, az idős emberek effajta „hangoskodása”
valami félresikerült erőlködés, ami idejét múlt és amire már
nincs igazán érdeklődés, igény. Itt a gálán aztán kaptam ám
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„nagyarcomra” – írhatnám csúnyábban is. Az egyszerű,
tiszta érzelmű eleink miért is cifrázták volna dalaikat többszólamúsággal, mikor azok ragyogni tudtak egy szólamban is,
mint a nap a patak vizében. Az előítéletem aztán percrőlpercre végérvényesen leomlott, amikor jöttek a kiválóbbnál
kiválóbb előadások. Hallottam egy férfikart, akik katonadalokat énekeltek, olyan dinamikusak, erőteljesek és katonásak
voltak, mint egy „ágyú”. Míg másik énekesektől kivételes
hangszerszólókat és énekszólókat hallhattunk.
Fellépés előtt minden csoport tiszta izgalomban úszott, így
voltak a mi leányaink, asszonyaink is. Amikor a színpadra
felsorakoztak és felcsendültek a pikáns szövegű népdalok,
büszkének éreztem magam, hogy velük egy faluban élek.
Kaposvártól Kazincbarcikáig számtalan helyről reprezentálták az énekkarok településüket és hagyományaikat. És ott
volt ebben a fényes mezőnyben a mi Nyársapáti Népdalkörünk is, és zengő hangjukkal nagy sikert arattak.
Előítéletem utolsó maroknyi szelete még bennem maradt,
nevezetesen – az effajta éneklésbe, zenélésbe semmi újszerűt, progresszívet nem lehet belevinni. Hát erre aztán rákontrázott a kazincbarcikai citera együttes. Olyan citerazenélést
és éneklést produkáltak, hogy bartóki drámaiság zengett
előadásukból. Szégyelltem magam, hogy tudatlanságomból
ilyen buta előítéletek forogtak fejemben. De igazi katarzison,
megvilágosodáson mentem keresztül!
Kedves fiatalok, gyertek ebbe az országosan elismert
népdalkörbe énekelni, esetleg citerán megtanulni játszani,
mert nektek tovább kell vinni ezt a tiszta, egyszerű, tömör és
méltóságteljes népi kultúrát.
Tiszta szívemből gratulálok a jó kis közösségnek az elért
eredményekhez! Kívánom, hogy minél hamarabb sikerüljön
egy színvonalas saját CD-t kiadniuk a repertoárjukból, és
természetes, vidám, nótás jó kedvet és egészséget mindannyiójuknak!
Tóth Tibor

TANYÁRÓL A LONDONI EGYETEMIG
A valószerűtlenül karcsú, sötétszemű lány, Bognár Orsolya
otthonosan mozog az egykor Cegléd közigazgatási területéhez
tartozó, hajdani 3-as számú, úgynevezett Kisteleki iskola
virágos udvarán. Megeteti a tyúkokat, söpri az udvart,
édesanyjával együtt főz, terít, mosogat, mos, tereget és vasal,
mint bármelyik tanyasi lány itt Nyársapát környékén. Csak az
enyhe „h”-hanggal kiejtett „k” betűi árulják el, hogy már jó
évtizede elköltözött Magyarországról, s csak ritkán jár haza
vendégségbe. Ő is egy a sok mai fiatal közül, akik elmentek
kicsit világot látni és külföldön második otthonra leltek. –
Milyen volt a gyermekkora? – Szerető szüleimmel és
testvéremmel együtt sokáig éltem itt. Általános iskolába ötödik osztályig Nyársapátra jártam, azután a Táncsics Mihály
Általános Iskolában folytattam tanulmányaimat Cegléden,
ezt követően öt évig kollégiumban laktam Újszászon a Gépjárműüzemi Technikum diákjaként. A jászok városában elvégeztem a tanítóképző főiskolát és azt követően fölvettek az
ELTE Állam- és Jogtudományi Karára. A diploma megszerzéséhez két nyelvvizsgát írtak elő, így a meglévő német
mellett az angol elsajátítását tűztem ki célul, ezért úgy
döntöttem, kimegyek egy évre nevelőnőnek Nagy Britanniába.

Ennek ár több mint tíz éve. – Mi „ragasztotta” oda? – Egy
kapcsolat, ami elszállt és a kihívás, ami megmaradt. A minimális beszédkészségem gyorsan gyarapodott, hamarosan
sikeres Academic szintű nyelvvizsgát tettem odakint. A pesti
tanulmányaimat abbahagytam, és ott iratkoztam be egy egyetem
jogi karára. Bíztam benne, a szaknyelv megbízható ismeretével
az angol- és a nemzetközi jog birtokában nagyobb lehetőségeim
nyílnak majd a jogászi pályán. Hamarosan a Huddersfieldi
Egyetem Hollborn Collage Londonba kihelye-zett tagozatának
hallgatója lettem. A tandíj itt igen magas. Szerencsére van már
egy diplomám, így lehetőségem nyílt „gyermekpásztorrá”,
azaz nevelőnővé lenni egy kedves angol családnál. Ez a munka
biztosította, hogy finanszírozzam a tanulmányaimat. Nappal
dolgoztam, éjjel tanultam. Tavaly kaptam meg a második, de
már angol diplomámat. Az egye-tem és a munka mellett kintről
intézem az otthoni családi vállalkozáshoz a gokartok
megrendelését, szállítását és az egyéb marketing tevékenységet
közel hat éve. Ezzel is támo-gatom a szüleimet, közreműködve
a Gokart Park megva-lósításában, működtetésében és
fejlesztésében. – Hogyan tovább? – Szerencsére jó állást
kaptam és ahogy itthon mondják, ügyvédbojtár vagyok egy
cégnél. Ügyvédi szakvizsgára készülök egy másik egyetemen,
ezt esti tagozaton két év alatt lehet elvégezni. Elég borsos a
tandíj, ugyanis ötezer angol fontot kell fizetni érte félévenként,
ami mintegy másfélmillió forint. Anglia a népek nagy
olvasztótégelye, megszerettem azt a világot. Szinte csak
látogatóba járok haza. – Magyarul, vagy angolul álmodik? –
Itthon néhány nap után természetesen magyarra váltanak az
éjszakai álmaim, odakint azonban teljesen fölvettem a britek
életformáját. London közepén, a High Park szomszédságában
lakom, szomszédjaim, kollégáim és barátaim kizárólag angolul
beszélnek, magyar nyelvű könyv és újság nagyon ritkán kerül
már a kezembe. A főnöknőm a magyar választások idején
érdeklődött, mi a véleményem Orbán Viktorról és pártjáról.
Nem kísérem figyelemmel az otthoni politikát, válaszoltam
neki, mert nekem már az angol belpolitikára összpontosul a
figyelmem. – Odakint főz néha magyaros ételeket? – Nem
sűrűn, teljesen átálltam a reformkonyhára. Nagyon egészségesen élek, a sót, cukrot és disznózsírt mértékkel fogyasztom. Persze, ha hazajövök, alig várom, hogy egyek anyukám
finom főztjéből. – Mennyivel másabb az életfelfogás Angliában a magyarnál? – Nagyon különbözik. Kint nem tapasztalható kicsinyes irigység azzal szemben, aki boldogul. Ott az
az elfogadott, hogy nekem is, meg neked is jó legyen az élet.
A miénknél sokkal jobban tisztelik a magánszférát. Odakint
még baráti társaságban is elképzelhetetlen például, hogy
valakinek a jövedelmét-, vagy a pártszimpátiáját firtassák. Az
angoloknál nincs a hazaihoz hasonló cirkusz a politika körül,
pedig Nagy Britanniában szintén sokan elveszítették még a
banki szférában is az állásukat s eléggé megemelték az adót a
gazdasági világválság miatt. Csak azt a pártot szavazzák meg
újra, amelyik jól működik. Magyarországon is az egymás ellen
fordított kíméletlen, durva politikai csatá-rozásokat inkább a
közcélok megvalósítására kellene fordítani, mindenki jobban
járna. – Mennyit dolgozik és mivel tölti a sza-badidejét?
Családalapítás? – Mint minden angol, én is ren-geteget
dolgozom. A rendes munkaidő kilenctől hatig tart, ám általában
nyolckor kezdek és előfordul, hogy este nyolcig

H ÍRMONDÓ
vagy tízig is bent vagyok a munkahelyemen, de ez már nekem megszokott.
Este szívesen járok úszni, futni. A szűkös
szabadidőmben meg szinte állandóan
tanulok. Sajnos ritkán jut idő a barátokra
és a kirándulásra. A család, a gyermek
még a jövő zenéje.
Kőhalmi (Megjelent a Ceglédi Kék Újság
2010. szeptember 15-i számában.)

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.
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 389119, vagy a 20/4473071 telefonon lehet.
Eladó 8 db négy vízoszlopos
lemezradiátor lülönböző méretekben.
Használt 120 literes villanybojler. 5
méteres alumínium gázkémény.
Érdeklődni lehet: 06 20 5555-125
Sütni, és pörköltnek való csirkék
kaphatóak Varga Jánosnénál.
Érdeklődni a 389-081-es és a 06/70/
255-5335 telefonon lehet.
Befektetési tanácsadásra, teljes
hitelügyintézésre, biztosításra, igény
szerinti állapotfelmérésre való igényét
jelezze DOMBÓVÁRI JUDIT-nál,
vagy a 30/427-8698 telefonszámon a
délutáni órákban, illetve hétvégén egész
nap.
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.

9. oldal

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETETT:
Klément Beatrix Nyársapát,
Dózsa Gy. u. 34. szám alatti lakos
KEVIN nevű gyermeke
augusztus 17-én
Gratulálunk!

MEGHALT:
Csücsörke Béláné Nyársapát, Szélső
dülő. 18. szám alatti lakos
2010. szeptember 22-én.
81 éves volt
Emlékét őrizzük!

HIRDETÉSEK
Családi ház eladó a Felszabadulás u. 5.
számalatt. Érdeklődni a 06/20/4342-995
telefon számon lehet
Szolárium kedvező áron! A legújabb
Chocolate Brown csövek. Álló gép.
Bejelentkezés: Pópity Tünde 06/20/3912324.

Legolcsóbb
Gépjármű Kötelező
Felelősségbiztosítás!
Novemberben jön a váltás ideje.
12 biztosítótársaság ajánlata közül
kötheti a legolcsóbbat.
Az Én munkám Önnek egy fillérjébe
sem kerül!
Kovács Gábor a
Biztonság Brókerház
biztosításközvetítője.
Lakás: 2712 Nyársapát,
Táncsics M. u. 2.
Tel: 06/20/462-1325, 53/389-174.
Hívjon!

Kedves Hirdetők!
Kérjük, hogy jelezzék,
ha már nem kívánják
hirdetésük megjelentetését,
vagy azon változtatni
szeretnének.
Jelzés nélkül a hirdetéseket
csak 3 alkalommal közöljük.
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
m 2 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
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 m 2-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 30/624-3008 telefonon lehet.

10.
. oldal

N YÁRSAPÁTI

BIRKÓZÁS
Szeptember 25-én szombaton az SMTK és az FTC közös
szervezésében került megrendezésre a diák I. kötöttfogású
rangsorverseny. A versenyen 148 versenyző lépett szőnyegre,
köztük a Nyárapáti Szabadidő SE három birkózója. A versenyen
remekül szerepeltek, mivel mindannyian helyezettek lettek. Közülük Kecskeméti Ferenc teljesítménye emelkedett ki, aki remek
birkózással utasította maga mögé a 32 kilogramosok mezőnyét.
Eredmények:
29 kg 5. Kecskeméti Krisztián
32 kg 1. Kecskeméti Ferenc
3. Sípos Benjamin
Papp Ferenc

Nyársapát – Tápióbicske 8-1 (3-0)
Az első félidőben kezünkbe vettük a játék irányítását,
és három gólos előnnyel fordultunk. A második félidőben még öt góllal sikerült terhelni az ellenfél hálóját, így kiütéses győzelmet arattunk.
Gl.: Bozóki Dénes 4, Mucsányi Norbert 2, Várkonyi
Zsolt, Sziládi Ádám

MOTOCROSS VERSENY
NYÁRSAPÁT
2010. 09. 26.

Kötöttfogású meghívásos diák II. és gyermek gála került
megrendezésre a Vasas szervezésében október 2-án szombaton,
amelyen a Nyársapáti Szabadidő SE három versenyzője is szőnyegre
lépett. Remekül szerepeltek mivel mindhárman felállhattak a
dobogóra.
Eredmények:
Gyermek:
26 kg 1. Kecskeméti Dávid
Diák II.
29 kg 2. Kecskeméti Krisztián
35 kg 3. Sípos Benjamin
Pap Attila, Pap Ferenc

LABDARÚGÁS
Eddig 2 fordulót játszottunk le a Megye III. osztályú ifjúsági bajnokságból. Az eredetileg 8 csapatos bajnokság mára már 4
csapatra módosult. Így az eredeti sorsolás felborult, és két
hétvégén is szabad volt a csapat.
Eredményeink
Ceglédbercel – Nyársapát 0-2 (0-0)
Az első félidőben csapkodó játék folyt, a hazaiak álltak közelebb
a gólszerzéshez. A második félidőben javult a játékunk, és több
gólszerzési lehetőségből kettőt sikerült kihasználni.
Gl.: Mucsányi Norbert, Mucsányi László

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

