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KIS MIKLÓS ZSOLT

ALPOLGÁRMESTER BESZÉDE AZ

„Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden
hullámhosszon.”
Tisztelt Ünneplők!
Nem véletlen, hogy szállóigévé vált Örkény István mondata.
Pontosan és találóan jellemzi azt a rendszert, ami ellen ötvennégy évvel ezelőtt kirobbant a forradalom. Mert mindannyian
tudjuk, hogy a kommunista diktatúra nem csak államosítással
és begyűjtéssel, nem csak erőszakkal és ideológiával, de
hazugsággal, töméntelen hazugsággal is nyomorította, sanyargatta a második világháborút túlélt Magyarországot.
Nem véletlen, hogy az 1956. október 25-én megjelenő első
forradalmi újság címe is „Igazság” volt. A zsarnokság
természetéből következik, hogy ki akarja sajátítani az igazságot, mert az igazság veszélyes rá, mindig magában hordozza a bukás lehetőségét. A világtörténelem megannyi
zsarnoki rendszere, mind megkísérelte uralma alá hajtani az
igazságot, és ha volt hozzá elég ideje, valóságos rendszert
épített ki a hazugságokból.
Az ötvennégy évvel ezelőtti forradalom az IGAZSÁG
forradalma volt. Sőt, talán ez volt az egyetlen olyan cél,
amelyben a forradalom résztvevői maradéktalanul
egyetértettek.
Hisz a forradalom sokszínű volt. Kommunisták, szociáldemokraták és polgári demokraták is részt vettek benne.
Munkások, értelmiségiek, vagy egyházi vezetők egyaránt
lelkesedtek érte. Különböző okok és célok vitték a résztvevőket az utcákra, és külön-külön személyes döntést hozott
mindenki, aki fegyvert fogott mellette. Közös volt bennük,
hogy mindannyian gyűlölték a hazug és a magyar nép lelkétől
idegen szovjet kommunizmust. Nem véletlen, hogy Nagy
Imre és kormánya már október 31-én, a forradalom kilencedik napján követelte a szovjet csapatok Magyarországról
történő kivonását. Egy nappal később Nagy Imre bejelentette
Magyarország kilépését a Varsói Szerződésből. Végzetes
döntések voltak ezek. De jól mutatják, mi ellen is irányult a
forradalom. És azt is megmutatják, hogy mi Kádár János és
kormányának történelmi bűne. Kádár november 1-jei
rádióbeszédében még dicsőséges felkelésnek nevezte a
történteket. Mint mondta, büszke arra, hogy magyar
kommunista írók, újságírók, egyetemisták, munkások és
parasztok ezrei „a fegyveres felkelésben, annak vezetésében
becsülettel helytálltak”. Másnap, november 2-án már a
szovjet beavatkozásról és új kormány megalakulásáról
tárgyalt. November 4-én pedig, egy Ungvárról sugárzott

1956-OS

MEGEMLÉKEZÉSEN

rádióbeszédében már azt mondta, hogy az október 23-án
kezdődött tömegmozgalom fasiszta felkelésbe torkollott. Íme,
Kádár útja Nagy Imre kormányától Nagy Imre akasztófájáig.
Keveset beszélnek róla, de nekünk itt az Alföldön tudnunk és
emlékeznünk kell, hogy a Vidék Magyaroszágának is megvolt
a maga forradalma, nemcsak Budapestnek. Az első sortüzek
éppen hogy vidéken voltak, még októberben. Volt, ahol
repülőgépekről legéppuskázták a békés tömeget. Asszonyok,
öregek gyerekek estek össze holtan. A vidék ellátta a
harcoló Pestet élelemmel. A harcoló diákok Pesten, meg az
átállt kiskatonák, sőt a pesti gyárak munkásai is sokban
vidékiek voltak.

Keserű igazság, de nem menti a hazaárulást, hogy a nyugati
hatalmak így is, úgy is tétlenül nézték volna Magyarország
lerohanását. Talán saját nagyhatalmi lelkiismeretük ébredt
fel, amikor hosszú évekig nem voltak hajlandóak levenni az
ENSZ-ben a magyar kérdés vizsgálatát.
Sajnos, nem tudhattuk meg, hogy milyen politikai rendszer jött
volna létre a forradalom győzelme után, de mindenképpen
egy igazságosabb, méltányosabb, demokratikus Magyarország született volna. Egy olyan Magyarország, ahol
hazugsággal nem lehet hatalomra kerülni, és ahol a bűnök
nem maradnak következmények nélkül.
Az igazság dolgában, a rendszerváltás nem tudott átütő sikert
elérni. A posztkommunista hatalomátmentés átmentette a
múltbéli hazugságok egy részét is, sőt újabb hazugságokat
teremtett. De nem csak a múltbéli hazugságok élték túl a
Kádár-rendszert, hanem a hazugok is. Pitiáner kis csalókból,
milliárdos vállalkozók lettek, egykori KISZ-titkárokból és
(folytatás a második oldalon)
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TESTÜLETI

ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010. október 14-én tartotta alakuló ülését. Flórián Sándorné
korelnök köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Molnár
Csabát a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse
a résztvevőkkel a választási eredményeket. Molnár Csaba
gratulált a megválasztott polgármesternek és a képviselők-nek,
majd megkérte őket, hogy mondják utána az eskü szö-vegét.
Eskütétel után átnyújtotta a megbízóleveleket, és sok sikert
kívánt a következő 4 év munkájához. A következő napirendi
pontban a polgármester illetményének és költ-ségátalányának
megállapítása szerepelt. Négy évvel ezelőtt amikor
megválasztottak polgármesternek társadalmi meg-bízatásban
teljesítettem hivatásomat. Fontosnak tartottam a falu pénzügyi
egyensúlyát, és úgy gondolom nagy szükség volt akkoriban
arra, hogy anyagilag ezt a döntést hozzam. A jövőben viszont
úgy gondoljuk a képviselő társaimmal egy-aránt, hogy a
szennyvízberuházás hatalmas munkát fog igényelni, melynek
feladatai elvégzésére nem veszünk fel új munkatársat, így sok
plusz ráfordítást és igen nagy felelőséget vállalunk, ezért
tartom jogosnak, hogy jómagam főállásban végezzem
feladataimat, illetve a képviselő-testület a tisztelet-díját
elfogadja. A testület a polgármester illetményét havi bruttó
386.500 Ft-ban (nettó: 237.350 Ft), illetve költségátalányát
96.625. Ft-ban állapította meg. A képviselők titkos szavazással
megválasztották a község társadalmi megbízatású
alpolgármesterét a választáskor a legtöbb szavazatot kapott
Kis Miklós Zsolt személyében. A foly-tatásban megállapították
a képviselők illetve az alpolgár-mester tiszteletdíjának összegét,
mely szerint a képviselők havi bruttó 38.650 Ft-ban (nettó:
21.405 Ft), az alpolgármester 57.975 Ft-ban részesül. Kis
Miklós Zsolt az alpolgármesteri díját felajánlja közösségi
célokra. A Képvi-selő-testület a megállapított tiszteletdíjat
elfogadja. A testület tárgyalt a Bizottságok létrehozásának
kérdéséről, mivel 2000 fő alatt lévő településen nem kötelező,
így elvetették annak lehetőségét. Az ülés végén az egyebek
napirendi pontjában az Ökovíz Felügyelő Bizottsági tagjának
Flórián
Sándornét
választották.
2010. október 21-én Nyársapát Község Önkormányzata
Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott. Az ülésen jelen volt
Kovács Gábor szakértő, aki a következőkről számolt be. A
korábban kiírt közbeszerzési eljárás a szennyvízcsatorna
építés tárgyában eredménytelenül zárult, hiszen a határidőig
egyetlen egy vállalkozó vásárolta meg az ajánlattételi dokumentációt. Sajnos a magas vízállásra hivatkozva, ők is levélben értesítették az önkormányzatot, hogy a pályázatot nem
nyújtják be, tekintettel arra, hogy a talajvízszint süllyesztő
használata nagyon megemelné a kivitelezési költséget. A
Képviselő- testületnek dönteni kellett egy újabb közbeszerzési eljárás kiírásáról. A feltételek szűkítésével remény-kedünk,
hogy az újabb eljárás kiírásával a munkálatokat
hamarosan el tudjuk kezdeni.
Szerencsésebb volt a közbeszerzési eljárás kiírása a Nyársapát települési szilárd hulladéklerakó telep rekultiváció
tárgyában, hiszen a határidőig 3 vállalkozó vásárolta meg az
ajánlattételi dokumentációt. A testület kiválasztotta a számunkra
legelőnyösebb vállalkozót, így az abonyi Vízner

és Társa Kft. mellett döntöttek. A volt sertéstelepen a
munkálatok hamarosan elkezdődnek, reményeink szerint
sikerül egy kulturált környeztet kialakítani, amely helyet adhat a jövőben bármely vállalkozás részére. A temető
térburkolati munkálatai a szerződésben vállalt határidőre
elkészülnek. Elkészül a ravatalozó környékének és a sírhelyeket körülvevő utak burkolata is.
Kis Miklós polgármester
Folytatás az első oldalról

pártmunkásokból haladó baloldaliakká, és szociáldemokratákká váltak. Igazságbeszédnek nevezték a hazugság
lelepleződését, reformnak hazudták a megszorításokat, végkielégítésnek, menedzser-szerződésnek nevezték a szimpla
lopást.
Magyarország 2010 tavaszán felébredt, és döntött.
Bebizonyította, hogy nem engedi hazugságokkal megtartani
a hatalmat. Ezzel az ország nagy lépéseket tett annak érdekében, hogy az évtizedekig velünk élő igazságtalanságokkal
őszintén szembe nézzen.
Tavasz óta több természeti katasztrófa is sújtotta az országot.
Látva a súlyos csapásokat, a fedél nélkül maradt embereket,
az áldozatokat, megmozdultak az emberek. Oly mértékű
összefogás alakult ki, mely azt üzeni mindenkinek: Él még az
emberekben az összefogás ereje, él még az emberekben a
szolidaritás, él még az emberekben a segítőkészség.
Végezetül azt kívánom, hogy merítsünk erőt ebből az
összetartozásból, fogjunk össze, dolgozzunk-gondolkodjunk
együtt. Ha ez sikerül, mint ahogy ez Nyársapáton eddig is
sikerült, méltóak leszünk az 56-osok emlékéhez, és méltóan
tudunk róluk megemlékezni is.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

AZ 1956-OS MEGEMLÉKEZÉS
Október 22-én a Szarka M. Művelődési központban emlékeztünk meg az 1956-os forradalomban elesett hősi
halottainkról, és az október 23-án történt eseményekről. Kis
Miklós Zsolt alpolgármester ünnepi beszédével kezdődött a
megemlékezés, melyet az irodalmi színpad, a felnőtt énekkar, illetve a népdalkör közös műsora követett. A színvonalas
műsor során elhangzott versekkel, énekekkel élhettük végig,
és idézhettük fel az 54 évvel ezelőtt történt eseményeket.

H ÍRMONDÓ
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A megemlékezés a templom előtti kopjafánál folytatódott.
Tóth Tibor ünnepi gondolatait osztotta meg velünk, majd
Nyársapát önkormányzata, intézményei a civil szervezetek
és a Fidesz helyi szervezete egy-egy koszorút helyeztek a
kopjafához, és hajtották meg fejüket 1956 hősei előtt. Az
ünnepség végén mécseseket gyújtva együtt emlékeztünk az
áldozatokra.
Szeretnénk megköszönni az 1956-os forradalom emlékére
rendezett ünnepség szervezőinek, fellépőinek megható, szép
műsorát.
Godó Zsuzsanna

ÖKOVÍZ TÁJÉKOZTATÓ
Az előző számban bővebben foglalkoztunk a papír hulladékokkal. Most üveg hulladékokkal kapcsolatos hasznos
tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak velünk!
Üveg krónikája
Az üveg az emberiség történetében évezredek óta fontos
szerepet játszik. Talán már a föníciaiak is készítettek üveget,
de az biztos, hogy az egyiptomiak váltak az üveg előállításának
első mestereivé. Az üveget, mint anyagot a magyarság már
a honfoglalás előtt megismerte, azonban a hazai üveggyártás
a középkor folyamán indult meg, igazi fénykorát pedig a XIX.
század második felében élte.
Üveg és a környezet
Az üveg homokból, energiaigényes eljárással készülő anyag.
A természetben soha nem bomlik le, ezért csak akkor
tekinthető környezetbarátnak, ha minél többször újrahasználják (pl.: újratöltik), majd újrahasznosítják. Ebben az esetben
a legjobb csomagolóanyag.
1 db betétdíjas üveg használata kb. 40 db azonos
térfogatú műanyag PET palack használatát váltja ki!
Ha az üveget már nem lehet újrahasználni, mert nem váltják
vissza, megsérült, összetört stb., még újrafeldolgozásra
kerülhet. Ehhez azonban elengedhetetlen az üveg hulladékok
szelektív gyűjtése, mely gyakorlati megvalósításáról az
alábbiakban olvashatnak részletesen.

Mit és hogyan gyűjtsünk?
Szelektív gyűjtőszigetek zöld színű konténereibe a következő színes és színtelen üveg hulladékok helyezhetőek el:
•
üdítős üveg
•
befőttes üveg
•
boros üveg
•
sörös üveg
•
pezsgős üveg stb.
Helyes elhelyezése
Miután elfogyott az ital az üvegpalackból, kevés vízzel öblítsük ki, végül zárókupak nélkül helyezzük el a gyűjtőkonténerbe. A címkét nem szükséges leáztatni.
A következő hulladékok nem helyezhetőek el a
gyűjtőszigeten:
· ablaküveg, törött jénai tál, tükör, szemüveg, nagyító
háztartási vegyes hulladékkal gyűjtendő
· vegyszeres üveg, képcső, villanykörte veszélyes
hulladék, hulladékudvarban gyűjtendő
Tudta-e?
Az üveggyártáshoz kvarchomok, szóda, őrölt mészkő,
márványliszt vagy mészmárga, adalékanyag, szén és
üvegszilánk szükséges. Gyártása energiaigényes, ezért
nagyon fontos hogy minél több szelektíven gyűjtött
üveghulladék legyen benne, mert annál alacsonyabb
hőmérsékleten válik folyékonnyá!
Üveg hulladékból termék
Az üveg hulladékok a szelektív konténerek ürítését követően
a ceglédi válogatóműbe kerülnek, majd utóválogatását
követően az újrahasznosítás helyszínén válnak újra termékké.
Az üveg hulladékok újrahasznosításának folyamatáról egy
későbbi lapszámunkban olvashatnak!
Nézzük meg, hogy üveg hulladékból milyen sok hasznos,
mindennapi életünkben használatos termék készíthető
újrahasznosítást követően:
-különféle üvegpalackok
-üveggyapot
-apróra zúzva, cementtel vagy bitumennel keverve
útfelületre hengerelik, ezzel érdesítve és növelve
annak élettartamát
További - szelektív hulladékokból készült - termékek a
www.hulladekboltermek.hu honlapon tekinthetőek meg!
Érdekességek
A világ hét „szemétcsodája” 3. - India, Roro azbeszt
bányák
1983-ig bányásztak azbesztet a Roro hegységben, amelyet a
közeli cementgyár üzemeltetett. A bányák bezárását követően, mintegy 700 ezer tonna veszélyes hulladéknak minősülő azbeszt hulladék maradt hátra, amely a közeli falvak
lakosságát folyamatosan veszélyezteti. Bár mérete alapján
nem versenyezhet a többi világcsodával, de rendkívüli látványa beemeli a hét világcsoda közé.
-Forrás: www.humusz.hu
Tartsanak velünk a következő lapszámban is!
ÖKOVÍZ KFT
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Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje

tetszett.Sok-sok élménnyel és tudással érkeztünk vissza az
óvodába.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyársapáton az -Megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről, október 22-én
alábbiak szerint alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés nemzetiszínű zászlókat vittünk a kopjafa emlékműhöz. A
rendje:
zászlókat együtt készítettük. Mécseseket gyújtottunk, és
november 19.
énekeltük a Kicsi vagyok én c. gyermekdalt, elmondtuk
december 17.
Weöres Sándor:Megy az úton c. versét.
Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük?
- színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack
Novemberi események:
(ásványvizes, üdítős)
-November 8-án du.16 órakor
- műanyag kupak
Sárga színű „ÖKOVÍZ”-es zsákban, kiöblítve, laposra szülői értekezletet tartunk. Szeretettel várjuk a szülőket!
-November 12-én de. 9 órától
taposva!
Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel rendezzük meg Őszbúcsúztató Almabálunkat.
hívja az 53/311-215-ös telefonszámot!
További szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos -Közeledik a nyirkos téli időjárás. Kérjük a szülőket, fokozottan figyeljenek a gyermekek réteges öltöztetésére. A
információ a www.okoviz.hu honlapon olvasható.
váltóruhák között legyenek melegebb ruhadarabok is.
ÖKOVÍZ KFT
Fogyasszanak a gyermekek sok gyümölcsöt és zöldséget, így
ellenállóbbak lesznek a fertőző betegségekkel szemben.
Óvó nénik

VÉRADÁS
A helyi Vöröskereszt és a
Vértranszfúziós Állomás véradást
szervez Nyársapáton

2010. november 30-án
14-16 óráig
a művelődési házban.
Minden régi és új véradót
nagyon várunk,
hiszen életet ad, aki vért ad.
Kaszáné Dobozi éva

ÁMK HÍREK
ÓVODA

MIKULÁS NAPI RETRO PARTY!
Szeretettel meghívunk minden
érdeklődőt

2010. december 4-én
20 órától tartandó
RETRO PARTYNKRA a
művelődési házba.
Belépődíj 500Ft, melyet az
óvoda kis lakóinak karácsonyi
ajándékára szeretnénk fordítani.
Tombola tárgyakat és
felajánlásokat szívesen fogadunk,
melyek december 3-ig az
óvodában adhatók le.
Óvoda Szülői Szervezete

OKTÓBERBEN TÖRTÉNT
-Megemlékeztünk az állatok világnapjáról.Október 4-én az
állatokról énekeltünk, verseltünk. Állatkerteket és erdőket
építettünk telis-tele állatokkal.Utánoztuk az állatok hangjait
és mozgásukat.Beszélgettünk arról, hogy az állatokat óvnunk,
védenünk kell.
-Az ovó nénik (Kis Mariann és Balog Jánosné Irénke)
meglátogatták az első osztályosokat. Örömmel tapasztalták
milyen ügyesek és szorgalmasak volt óvodásaik. Szépen
haladnak olvasásból, ügyesen számolnak és írnak. Szívesen
meséltek iskolai élményeikről és sikereikről az óvó néniknek.
Részt vehettünk a tűzoltók bemutatóján is az iskolában.
Élmény volt minden gyermeknek közelről látni és kipróbálni
az autót. El sem tudtuk képzelni mennyi minden van a tűzoltó
autóban. Tömlők, csákányok, védőfelszerelések, létrák.
Mindenki felpróbálhatta a tűzoltó sisakot, beülhetett egy picit
az autóba. A tűzoltók bemutatót tartottak egy képzelt tűz
eloltásáról. A hatalmas vízsugár minden csöppségnek nagyon

GONDOLKODJ EGÉSZSÉGESEN!
Minden évben felkeresi óvodánkat a Gondolkodj
Egészségesen! Alapítvány.
Az országban mintegy 1600 óvoda csatlakozott ehhez az
óvodai egészséges életmódra nevelési programhoz.
A kiscsoportos óvodások szülei november 26-án
Egészségzsákot vehetnek át, melyben az egészséges
életmóddal foglalkozó kiadvány mellett különféle játékos
ismertetők, termékminták kapnak helyet. A csomagban
található például zsebkendő, kölesgolyó, gyümölcspüré,
gyermekápolási cikkek.
Ebben az évben azt kérték tőlünk, hogy szimbólumként
küldjünk egy, az óvoda nevével, kis rajzzal díszített 20x20 cmes takaródarabot. A sok apró rész egy csodálatos színes
egésszé áll össze, mely jelképezi az ország összes óvodájának összefogását ezen a napon.
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ÁMK HÍREK
Az 1600 darabból álló óriástakarót a Vasúttörténeti Parkban
állítják ki.
Palotai Lászlóné igazgató

ISKOLA
AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK
Október 6-án a megszokott műsoros megemlékezés helyett
projectóra keretében emlékeztünk az aradi vértanúkra, az
1848-49-es szabadságharcra. Donkó Henrietta verssel
köszöntötte az aulában felsorakozott osztályokat. A köszöntő
után négy helyszínen öt feladatot kaptak az érkező csapatok.
Minden csoport elkészítette a saját huszársapkáját, nyomtatott
Kossuth-bankót. A szabadságharc kiemelkedő személyiségeinek képét rakta össze. Totó formájában felelevenítette a
szabadságharc eseményeit, 48-as dalokat énekelt, és a
történelmi Magyarország térképen próbálta megtalálni néhány fontos csata helyszínét. Az óra végén újra az aulában
gyűlt össze a tanulóifjúság. Kiss Szabina verssel, az énekkar
- Siposné Sági Ilona vezetésével - 48-as dalokkal zárta az
emlékórát.
Király Ferencné

ÉRZÉKENYÍTÉSI NAP ÉS KIÁLLÍTÁS A
LÁTÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI
EGYESÜLETÉNÉL
Október 21-én kiállításra indultunk Ceglédre. Osztályfőnökünk elmondta, hogy ez különleges kiállítás lesz, mert
gyengénlátó és vak emberek fognak bennünket kalauzolni.
A meglepetés a helyszínen ért bennünket, mikor kisebb
csoportokra bontva egy teljesen sötét szobába kellett
bemennünk. A tárgyakat csak tapogatással vagy szaglással
ismerhettük fel. Félelmetes volt! Mindenkiben azonnal
megfogalmazódott, hogy vigyáznunk kell a szemünkre, mert
nem szeretnénk sötétben élni.
A kiállító helyiség világos volt, de kellett is a fény ahhoz, hogy
megcsodálhassuk a képeket. Szinte hihetetlen volt számunkra, hogy ezek a csodák nem látó ember keze nyomán születtek.
Az igazi csoda azonban ezután következett Leány Ferenc
személyében. Olyan szeretettel, közvetlen humorral vezetett
be bennünket a gyengénlátók világába, amivel mindannyiunkat
elvarázsolt. Örömmel tölt el bennünket, hogy mindezt láthattuk.
Köszönjük
Tóth
Eszternek
a
meghívást.
Horváth Alexandra

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 2010
Október 21-én rendezték meg Cegléden a pályaválasztási
kiállítást. Az idén nemcsak a környező települések, hanem
budapesti középiskolák is képviseltették magukat.
A leglátványosabb a Toldi Miklós Élelmiszeripari SZKI standja
volt. Sok lányt vonzott a Bem berendezett fordászüzlete is.
A diákok sok hasznos dolgot tudhattak meg az iskolák
életéről, ízelítőt kaptak az ott folyó munkából.
A Pest Megyei Munkaügyi Központ számítógépes tanácsadással
igyekezett segíteni a gyerekek pályaorientációját.
Király Ferencné

ADOMÁNYOZÁS
2010. október 13-án felhívás érkezett intézményünkbe az
oktatásért felelős államtitkártól. Arra kértek minden magyar
diákot, pedagógust, hogy fejenként legalább száz forinttal
járuljon hozzá a vörösiszap katasztrófa áldozataivá vált
családok megsegítéséhez. Intézményünkben rögtön meghirdettük a „százforintos gyűjtőakciót”.
Az iskolában 23.125 forint, az óvodában 7.200 forint gyűlt
össze, melyet október 20-án befizettük a megadott
számlaszámra.
Minden adományozónak köszönjük az együttérzését, a
bajbajutottak nevében a támogatásukat.
Palotai Lászlóné igazgató
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AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
A világnapon nemcsak a vadon élő, hanem minden állat
védelmére felhívjuk a figyelmet. Az ünnepnap jó alkalom
arra, hogy ember és állat közötti barátságot erősítse,
figyelmeztessen az élet tiszteletére és a békés együttélés
fontosságára. Hozzuk létre az élet tiszteletén alapuló állattartást, egy magasabb szintű környezeti kultúrát.
Magyarországon évente több ezer állat válik otthontalanná
megunás, érdektelenség miatt.

kipróbálni, de reméljük, hogy lesz még alkalmunk valamikor
újra ellátogatni a budapesti Vidámparkba. Élményekkel
gazdagon érkeztünk haza és a gyerkőcök még napokig csak
„Meseországról” beszéltek. Köszönjük a program
szervezőinek és iskolánknak, hogy részt vehettünk ezen a
fantasztikus kiránduláson.
Fekete Henrietta és a résztvevő tanulók

PAPÍRGYŰJTÉS

Tegyünk érte, hogy ne így legyen!

Október hónapban rendeztünk papírgyűjtést az iskolában.
A gyerekek két héten át gyűjthették a papírt és a PET- palacmajd egy pénteki napon behozhatták az iskolába azt,
KIRÁNDULÁS ABONYBA, A VADASPARKBA kot,
amit összegyűjtöttek. 2500 kg kevert vegyes papír és 80 kg
Nagy izgalommal vártunk erre a napra, amikor ellátogatunk az PET-palack gyűlt össze, amiért 25.280 forintot kaptunk.
állatkertbe iskolánk tanulóival. Környezetismeret és olva-sás A legtöbbet a hatodikosok, majd az ötödikesek gyűjtötték.
órán sokat beszélgettünk és olvastunk a környezetünkben élő
Bíró Csilla
kisállatokról. Az interneten megnéztük milyen állatokkal fogunk
találkozni ebben a Vadasparkban. Az állatok világa sok érdekes,
furcsa dolgot rejteget számunkra, csak nyitott
SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
szemmel kell járnunk.
SZABADIDŐKÖZPONT
Kíváncsiak voltunk a márciusban született kis oroszlánra, aki
már nem is volt olyan kicsi, hiszen a gondozók szerint egy
mázsánál is több. Egy kenelben él legjobb barátjával egy
kutyussal, aki igen határozottan zavarta el az oroszlánt az
a Patkós Irma Színház bemutatja:
ételes mellől. Simogattunk csacsit, lovat, kecskét. Láttunk
című zenés játékot
lámát, zebrát és majmokat. Megetettük őket az állatkertben
Presser Gábor műve alapján
vásárolt csemegével, aminek nagyon örültek.
2010.
november
12-én pénteken 10 és 18 órától
Legtöbb időt a majmok ketrecénél időztünk. Megfigyelhettük
a Szarka M. Művelődési és Szabadidőközpontban.
milyen nagy szeretettel gondozzák, ápolják őket. Gyorsan
Jegyek a 18 órai előadásra elővételben 1000Ft-os, az
elszállt a délelőtt. A rossz idő sem szegte kedvünket. Szívesen
előadás napján 1200Ft-os áron kaphatók.
maradtunk volna még, de vissza kellett indulnunk Nyársapátra. Sokan elhatároztuk, hogy visszajövünk még Abonyba. A buszon és az iskolában is meséltünk élményeinkről, a
szelíd kis hörcsögről és tengeri malacokról a páváról, aki
nagyon megijedt tőlünk. Talán hangosak voltunk?
Lőrinczy Lászlóné

Színházi előadás

PADLÁS

Harmadik osztály

Vidám délután Budapesten

Szarka Mihály Szavalóverseny
Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezzük a
kistérség települései között a
Szarka Mihály Szavalóversenyt

2010. november 25-én 13 órától
2010. október 14-én iskolánk 19 tanulója ingyenes kiránduláson
a
Szarka
Mihály Művelődési és Szabadidőközpontban.
vehetett részt a Ceglédi Mozgássérült Egyesület jóvoltából.
A
rendezvényre
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Ezen a napon a gyerekek díjmentesen szórakozhattak a
budapesti Vidámparkban. Sokuk számára ez nagy esemény
volt, mivel többségük először látogatott el a Vidámparkba. A
résztvevő tanulók utazási költségét iskolánk az Integrált
Pedagógiai Rendszer működtetésére felhasználható keretből
fedezte. Megérkezésünkkor a program koordinátora Décsiné
Novemberben és decemberben több alkalommal is
Marika fogadott minket nagyon kedvesen a bejáratnál,
készülünk a télre és a közelgő ünnepekre.
ahonnan rövid sorban állás után már be is jutottunk a gyereNovember 18-án csütörtökön és november 29-én hétfőn
kek által csak „Meseországnak” titulált Vidámpark terüle14-16 óráig,
tére. Mivel a díjmentes programon nagyon sok gyermek vett
december
9-én
csütörtökön
és 16-án csütörtökön
részt az ország minden területéről, így a legtöbb játékot csak
14-16 óráig
hosszas sorban állás után tudtuk igénybe venni. Tanulóink
azonban nagyon rendesen viselkedtek és többnyire türelvárjuk az ügyeskedni vágyó gyerekeket a Szarka M.
mesen kivárták, míg egy-egy „járműre” felülhettek. Az idő
Művelődési és Szabadidőközpontba.
sajnos nagyon gyorsan repült, így mindent nem tudtunk

Kézműves foglalkozások
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HIRDETÉSEK
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 389110 és a 30/624-3008 telefonon lehet.
Kedvező áron pedikűr, manikűr,
műköröm készítés! Kérésére házhoz
megyek. Bejelentkezés: 06/70/576-6859
Nyársapát, József A. út 12. szám alatt
telek eladó. Érdeklődni a helyszínen,
id. Sperli Jánosnénál lehet.
Szolárium kedvező áron! A legújabb
Chocolate Brown csövek. Álló gép.
Bejelentkezés: Pópity Tünde 06/20/3912324.
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, gyermekágy
pelenkázóval 8.000.- Ft, bébi hordozó
4.000.- Ft, autós gyerekülés 10.000.- Ft
áron. Érdeklődni az esti órákban a 389119, vagy a 20/4473071 telefonon lehet.
Eladó az Iskola u. 11. szám alatti építési
telek. Érdeklődni: 53/389-119, 06/20/
4473-071.
Sütni, és pörköltnek való csirkék
kaphatóak Varga Jánosnénál.
Érdeklődni a 389-081-es és a 06/70/
255-5335 telefonon lehet.
Kukorica előjegyezhető! Morzsoltan:
50ft/kg Csővesen: 35ft/kg
Kisbálás kukoricaszár előjegyezhető!
200-250ft/db!
Kapható még: Rozs: 35ft/kg Zab: 40ft/
kg Zabszalma: 2000-2500Ft/bála
Széna: 4500-5000ft/bála Érdeklődni:
Pataki István, 20/4058809
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ANYAKÖNYVI HÍREK
MEGHALT:
Balla Istvánné Nyársapát,
Nyilas d. 6. szám alatti lakos
2010. október 15-én. 74 éves volt.
Emlékét őrizzük!

KÖSZÖNET..
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik édesanyánk , Balla Istvánné temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Külön megköszönjük dr. Gyáfrás Sándor
és Törökné Révész Anna, illetve a nagykőrösi kórház orvosainak, ápolóinak
lelkiismeretes munkáját.
Gyászoló család

HIRDETÉSEK
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!
Eladó nagy szemű fehérbab, kisszemű
fehérbab, édes hagyma, sütőtök hosszú
és kerek is. Érdeklődni: Bakos Ferencné
Nyársapát, Felszabadulás u. 11. v.
Bakos Marikánál a ruhás boltban.
ZANUSSI kombinált fagyasztószekrény eladó.Érd.: 70/2821871
Villanyszerelő szakmunkást felveszek.
Jogosítvány szükséges.
Érd.: 30/9283891
Frissen vágott akác és nyárfa tüzelő
rendelhető.Hosszabb-rövidebb
szálakban: 1700 és 1100 Ft/mázsa.
Kuglizva: 2000 és 1300 Ft/mázsa.
Nyársapáton a házhozszállítást az árak
tartalmazzák!
Érdeklődni: Pataki Ferenc, 20/494-2127.
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.

HIRDETÉSEK
Eladó a Nyársapát, Viola u. 25. szám
alatti 1279 m2 területű építési telek.
Érdeklődni Bíró Zoltánnál a 30/4164617 telefonon lehet.
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
Nyársapát, Kertes dűlőben. Minőségi,
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
kiszerelésben. Érdeklődni Füle Dénesnél
lehet az alábbi telefon: 30/415-1452.
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2
szántó területtel, valamint a Vak
dűlőben 6564 m2 gyümölcsös faházzal
eladó. Érdeklődni a 30/23-66-247
telefonon lehet.
Építési telek (976 m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár 500.000.- Ft.
Érdeklődni a Piszkés utca 2. szám alatt
lehet. Tel: 707-298.
Nyársapáton belterületi zártkert eladó.
Villany és fúrott kút van. Érdeklődni
Csehné Bakos Erzsébet 70/433-9948
és Bakos Ferencné 70/245-5896
telefonon lehet.
Fáj a lába, mert repedezett a sarka? Sok
a talpán a bőrkeményedés? Tyúkszeme
van? Vagy csak egyszerűen szeretne
ápolt lábakat és kezeket? Hívjon és
megbeszélünk egy időpontot!
Pedikűr, manikűr és műkörömépítés. Cseh Szilvia 06-70/314-1024
Ház eladó Nyársapát, Fáklya u. 11.
szám alatt. Érdeklődni a Nyársapát,
Marx u. 6. szám alatt illetve a 389-137
telefonon lehet.
Tanya eladó Nyársapát, Középső d.
15. szám alatt. Érdeklődni a 316-116,
70/438-9913 telefonon lehet.
Nyársapát központjában 90 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.
Eladó hús-sózó kád (tölgyfa, ovális, 2
sertés sózásához elég), 1 db 40 l-es
tölgyfa káposzta savanyító-kád, 2 db
nyárfa teknő állvánnyal, 1 db hegesztő
„aparát” ipari árammal működő +
hegesztő pajzs, szüretelő fakád kb. 1520 hektoliteres, 2db 20 l-es zsírosbödön.
Érdeklődni az 53/707-113 telefonon
lehet.

8. oldal

N YÁRSAPÁTI

BIRKÓZÁS
Szigetváron rendezték meg október 16-án szombaton a
nemzetközi IX. Zselic Kupát, amely egyben a diák I-es korosztálynak
kötöttfogású rangsor verseny is volt. A 136 induló között a Nyársapáti
Szabadidő SE három versenyzője is szőnyegre lépett, és mindhárman
felállhattak a dobogóra.
Eredmények:
29 kg 3. Kecskeméti Krisztián
32 kg 2. Kecskeméti Ferenc
35 kg 3. Sípos Benjamin
Pap Attila, Pap Ferenc

LABDARÚGÁS
Az U 19-es ifjúsági bajnokságban összesen három fordulót játszottunk
idáig és valószínű, hogy az őszi fordulók ezzel befejeződtek, pedig
szeptemberben még nyolc csapatos bajnokságról volt szó, de még a
bajnoki rajt előtt négy csapat visszalépett, majd a bajnokság második
fordulója után még egy csapat visszalépett, így már nem lehet
folytatni tovább. Sajnos ez ügyben a PMLSZ sem áll feladata
magaslatán, de igéretet tett, hogy tavaszra átszervezéssel megoldják
a problémáinkat. Reménykedve várjuk döntésüket.
A harmadik mérkőzésünk eredménye:
Nyársapát - Tápióbicske 3 - 1 (1 - 1)
Az első félidőben kiegyenlített játék folyt egy-egy rúgott góllal. A
második félidőben már csak nekünk volt gólszerzési lehetőségünk,
de csak két alkalommal tudtunk élni vele.
Góllövő: Bozóki 2,
Víg Károly

TŰZOLTÓ

Szerettel meghívjuk
községünk minden nyugdíjasát
november 20-án (szombaton)
13 órára
a művelődési házba,
ahol finom ebéddel és
szórakoztató műsorral várjuk
Önöket.
Nyársapát község önkormányzata

JOGOSÍTVÁNY 67%-OS
KEDVEZMÉNNYEL !
Az Autópest-V.Sebesség Kft.
Gépjárművezetői tanfolyamot
indít személygépkocsi és motorkerékpár
kategóriákban.
Jelentkezni lehet
2010 november 14-ig
16 óra után

BEMUTATÓ

Október 20-án reggel a Nagykőrösi Tűzoltó Parancsnokság két
szerkocsival tűzoltó bemutatót tartott a bitumenes sportpályán. A
bemutatón résztvettek az óvodások és az általános iskolások. A
tűzoltók bemutatták a tűzoltásnál-, a baleseteknél és a viharkárok ill.
katasztrófák során használt eszközeiket is.Ezután az óvodások és
iskolások birtokba vehették a két autót és berendezéseit. Végezetül
a tűzoltók gyakorlattal is bemutatták, hogy miként kell tüzet oltani,
majd a tanulók is próbálkozhattak vízsugár irányítással.
Víg Károly

KÖZSÉGI
NYUGDÍJAS NAP

Bíró Józsefnél
a József A.út 61/A sz. alatt, vagy
egész nap telefonon a
20-9316 016-os számon.
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