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KÉT ÜNNEPSÉG EGY NAPON
2011. március 25-én délután két átadási ünnepséget tarthatott
Nyársapát Község Önkormányzata. 15 órakor a polgármesteri
hivatal épülete előtt avattuk fel II. Rákóczi Ferenc szobrát,
mely Orisek Ferenc fafaragó művész alkotása. Itt a Himnusz
elhangzása után Ady Endre: A Rákóczi vén harangja című
versét Nagy Ádám mondta el. Ezután Kis Miklós polgármester
úr köszöntő beszéde következett - ezt teljes terjedelmében
közreadjuk.- Dr. Czira Szabolcs országgyűlési képviselő úr
leplezte le a szobrot, amit ezután Hernádi László plébános úr
megáldott. A Nyársapáti Népdalkör Rákóczi-, és kurucnótákat adott elő, Kovács László - az együttes művészeti
vezetője - kobzon játszott. A szobor talapzatára koszorút
helyezett a képviselő-testület, az ÁMK, a község majdnem
valamennyi civil szervezete és a FIDESZ nyársapáti
szervezete. A koszorúzás alatt és azután Nagy István tárogatón játszott.

polgármesterünk átvágta a játszótér kapuján a nemzeti színű
szalagot. Ekkor következtek a gyerekek, akik nagyon aranyos műsorral köszöntötték a játszóteret. Az ovisok színpadi
showtáncot és néptáncot adtak elő, Bakosi Attila elmondta
Marék Veronika: Játszom című versét. Az általános iskolások népi játéka zárta ünnepségünket, amely után a gyerekek
birtokba vehették a csodálatos játszóteret.
Reméljük, hogy mindenki úgy használja majd, hogy évek
múlva is teljes pompájában szolgálhassa a kicsiket!
Nagyné Kovács Éva

II. RÁKÓCZI FERENC

Ünnepségünk a Millenniumi Parkban folytatódott a posta
mellett létesült játszótér átadásával. A játszótér előtt nagyon
sok gyermek és szüleik vártak már bennünket. Szólt a zene
és a kicsiknek vattacukrot készített Szmatona József.
Kosztolányi Dezső: Játék című versének elhangzása után dr.
Czira Szabolcs adta át a játszóteret méltatva a falunk
fejlődését, és azt, hogy mennyire fontos a települések életében
a gyerekekre való odafigyelés, amelynek példája ez a nagyon
szép játszótér. Hernádi László plébános úr áldást mondott a
szép új játszótérre, majd országgyűlési képviselőnk és

II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27- én (335 éve) született
a felvidéki Borisban. Apja I. Rákóczi Ferenc választott
erdélyi fejedelem, Sáros vármegye főispánja (1645-1676), fia
születése után alig négy hónappal meghalt. 1663-ban a
Füleken készített írásos okirat alapján I. Rákóczi Ferenc
jelentős birtokkal rendelkezett Kecskeméten, Nagykőrösön,
valamint Nyársapát fele része és a közeli Tetétlen egésze a
Rákóczi család tulajdonát képezte.
Édesanyja, gróf Zrínyi Péter horvát bán lánya Zrínyi Ilona
férje halála után fiával együtt az anyóshoz (Báthory Zsófiához)
költözött Munkácsra. Édesanyja házasságot kötött Thököly
Imrével a bujdosó kurucok vezérével. A kis fejedelem így
már 7 évesen részt vett Thököly oldalán a harcokban. 1685
és 1688 között Zrínyi Ilona a munkácsi várat védte a Habsburg ostromlók ellen. A vár feladása után a 12 esztendős
folytatás a második oldalon
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete
március 30-án tájékoztatót hallgatott meg a közrend,
közbiztonság helyzetéről, a civil szervezetek elmúlt évi
tevékenységéről. A közrend, közbiztonság helyzetéről Nagy
László rendőrkapitány, Tóth Tibor körzeti megbízottunk,
illetve Kishalmi Tibor rendőr alezredes tájékoztatta a
testületet. Nagy László rendőrkapitány elismerően szólt Tóth
Tibor körzeti megbízott és Kishalmi Tibor alezredes munkájáról. A tavalyi évben is hasonlóan az eddigiekhez a településen jelen lévő bűncselekmények nagy része a lakatlan vagy
ritkán lakott tanyákon történt. A rendőrségnek a jövőben is
fel kell készülni hasonló estek elkövetésére a bűnözők
tettenérésére. A falu közbiztonságát jónak értékelte a
kapitányság vezetője. A településen elterjedt egy ideje, hogy
a „rendőr azért jön a faluba, hogy büntessen”, így a rendőrség a következő időszakban figyelmeztetéssel él a szabályokat megszegők irányába, de a figyelmeztetés csak egy
szeri alkalommal történhet meg. A rendőrség bízik benne,
hogy e módszer eredményes lesz a jövőben, csökkenni fog a
szabálysértők száma, valamint a falu lakossága is más szemmel tekint a rendőrség munkájára. Tóth Tibor körzeti meg
bízott beszámolt a tavalyi évben indított Iskola - Rendőr
program kezdeményezéséről, mely szerint a program lényege, hogy a rendőrség és iskola együttműködjön egymással, az iskolának legyen egy rendőre, aki közvetlen
kapcsolatban van az igazgatónővel, a tanárokkal és a
diákokkal. Ezt a feladatot körzeti megbízottunk Tóth Tibor
vállalta és látja el. A programnak nem feladata a gyermekek
fegyelmezése, de mindezek ellenére Tibor részt vesz a
fegyelmi meghallgatásokon, elbeszélget a problémás
gyermekekkel és szülőkkel. A jövőben fontos célként
említették a bűncselekmények, illetve a szabályokat megszegő lakosok számának csökkentését. Javaslatot tettek az
iskola előtti útszakasz 30 km/h sebességkorlátozóval való
ellátására és a 441-es főút, nyársapáti bekötőnél található
buszmegálló előtti szakasz 60 km/h sebességkorlátozóval
történő ellátására. A testület megköszönte és elfogadta a
rendőrség beszámolóját. A folytatásban a civil szervezetek
vezetősége tájékoztatott minket a 2010. évi tevékenységükről.
Képviselő társaimmal együtt megköszöntük a civil szervezetek munkáját, és sok sikert kívánunk a jövőben is
tevékenységükhöz, fontosnak tartjuk működésüket, hiszen
nagy szerepük van a falu közösségének összetartásában.
A következőkben módosította a testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjáról szóló rendeletet. Napirenden szerepelt az előirányzat
főösszegének módosítása is, majd helyi rendeletet alkottak a
házasságkötési eljárásra és egyéb családi esemény társadalmi megünneplése kapcsán hivatali helyiségében, valamint
hivatali időn kívüli engedélyezéséről, az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról. Nyársapát Község Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött arról, hogy a víziközműtársulat által a szennyvízberuházás megvalósításához a DélPest Megyei Takarékszövetkezetnél felvételre kerülő hitelre készfizető kezességet vállal. A helyi családsegítő szolgálat május 5-én Nyársapáton szeretné megrendezni az

N YÁRSAPÁTI
Aktív korú találkozót, melynek lebonyolításához a testület
50.000- Ft támogatást nyújt.

Az egyebek napirendi pontjában a május 14-én megszervezésre kerülő országos rajzpályázat szerepelt, melynek
alkalmából Kányádi Sándort látjuk vendégül, kinek
tiszteletére elhelyezünk a falu központjában egy ivó-kutat,
mely településünk további fejlődését eredményezi.
Kis Miklós polgármester

Folytatás az első oldalról

Ferencet Bécsbe vitték, ahol Habsburghű emberré akarták
nevelni. A fiatal Rákóczi csak 18 évesen térhetett haza a
birtokaira. Hazaköltözve felismerte a Habsburg-uralom
szomorú következményeit. Szervezkedésbe kezdett, de a
bécsi udvar 1701-ben elfogta, ám a börtönből sikerült
megszöknie, és Lengyelországba menekült. Itt keresték fel
az északkeleti megyék bujdosóinak képviselői, hogy álljon a
szabadságharc élére, hiszen a magyar társadalomra a
Habsburg kormányzat korlátlan hatalma nehezedett. II.
Rákóczi Ferenc zászlót küldött a felkelőknek ezzel az
eredetileg latin nyelvű felirattal: „Istennel a hazáért és a
szabadságért”.
Kitört a szabadságharc az ország önállóságának
visszaállításáért. Nemesek, jobbágyok és „szegénylegények”
tömegesen csatlakoztak Rákóczi kuruc hadseregéhez.
Csapatai rövidesen elfoglalták a Tiszántúlt, 1704-ben a DunaTisza közét és a Felvidéket, 30 éves korára pedig 1705-1707
között Dunántúl és Erdély nagy részét is ellenőrzésük alatt
tartották.
Rákóczi igyekezett valóra váltani nemzedékek álmát, önálló
magyar hadsereg megteremtését. A hadba vonuló
jobbágyoknak mentességet ígért az állami és földesúri adók
alól, elfogadtatta az általános adózást, azaz megszüntette a
nemesek adómentességét.
Az 1704. július 8-án Gyulafehérvárott Erdély fejedelmévé,
1705. szeptember 17- én a szécsényi országgyűlésen a
szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé választották. A
fejedelem komoly erőfeszítéseket tett a hadsereg fegyelmének megszilárdítására. A kiképzést próbálta a kor
követelményeihez igazítani. Minden erőfeszítés ellenére a
kuruc hadsereg nem vehette fel a versenyt a jobban felszerelt
labanc hadsereggel.
Személyesen vezette Tokaj, Szatmár, Szeged és Esztergom
ostromát, a tiszántúli, a Duna-Tisza közi és az 1705. évi
hadjáratot. Legnagyobb sikere a Dunántúl elfoglalása volt.
Jó tervező volt, de tábornokainak fegyelmezetlensége legtöbb haditervét meghiúsította. A katonai összeomlás után
nem fogadta el a szatmári békét, így 1713-ban, 37 évesen el
kellett hagynia az országot. Lengyelországban a bécsi udvar
többször is megpróbálta megöletni. Franciaországba ment
tovább, majd két évvel később kolostorba vonult. A török
szultán 1719-ben együttműködést ajánlott neki Ausztria elleni
hadjáratához, ám a szultán békét kötött a Habsburgokkal.
Ettől élete végéig a törökországi Rodostóban élt és írással,
illetve asztalosmunkával töltötte élete utolsó 20 évét
Legjelentősebb műveit ezekben az években készítette, mint
.

H ÍRMONDÓ
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például Az Emlékírat című könyvét, az Egy bűnös vallomásait, illetve a Politikai és erkölcsi végrendeletét, melyet a
Bécsben nevelkedő fiainak írt.
1735. április 8-án Rodostóban meghalt mindössze 59 évesen.
Hamvai 1906 óta a kassai dómban nyugszanak.
Jó lenne, ha Magyarországon sokan úgy szeretnék hazánkat,
mint ahogy II. Rákóczi Ferenc tette. Nyugodjon békében, e
szoborral Nyársapáton is maradjon meg emlékezetünkben.
Kis Miklós polgármester

TISZTELT NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
Az elmúlt hónapokban több alkalommal fordult elő hogy a falu
területén a Nagykőrösi Közrendvédelmi illetve Közlekedésrendészeti járőrszolgálat mozgó illetve állóellenőrzést hajtott végre. Az ellenőrzések szomorú tapasztalata, hogy a falu
lakosságának egy része nincs tisztában a közlekedési
szabályok rá eső részével.
Ezen ellenőrzések tapasztalata alapján összeállításra került
egy melléklet, amely a közlekedési szabályok fontosabb
alapelveit tartalmazza. Ezt a mellékletet mindenki
megtekintheti a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A melléklet legfontosabb paragrafusaiból két oldalas
összefoglaló is készült, amelyet a hírmondó oldalain szeretnénk közzé tenni. Ez az összefoglaló főként a kerékpáros
közlekedéssel kapcsolatos szabályokat tartalmazza, hiszen a
tapasztalat szerint továbbra is a kerékpárosoknak vannak a
szabályok ismeretének terén a legnagyobb hiányosságaik.
Kérem önöket, hogy ezeket a szabályokat mindenki
tanulmányozza, és kövessen el mindent annak érdekében,
hogy ezeket a szabályokat betartsuk, hiszen a közlekedés
biztonsága közös érdekünk.
Ezúton szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy
településünkön, jellemzően a külterületen nagy mértékben
megszaporodtak a lakatlan vagy ritkán lakott tanya ingatlanok sérelmére elkövetett betörések, illetve az engedély
nélküli fakitermelések. Kérem azokat a nyársapáti lakosokat, akik nehéz anyagi helyzetükre való hivatkozással más
tulajdonában lévő erdőterületből kívánják a napi tüzelőjüket
pótolni, hogy NE TEGYÉK. Tekintettel arra, hogy ez a
cselekmény a „legjobb” esetben is szabálysértés, amelyért az
új törvények értelmében büntetésként szintén kiszabható
akár szabadságvesztés is.
Szeretném kérni az önök segítségét a tanyabetörések illetve
a falopások felderítésében. Bárki, aki ezekkel kapcsolatban
bármilyen információval rendelkezik, kérem, forduljon hozzám bizalommal. A bejelentő kilétét minden esetben
bizalmasan kezelem.
Kérem Nyársapát lakosságát, hogy amennyiben bármilyen
gyanúsat észlelnek, bejelentéseikkel segítsék munkámat.
Mobilszámom 06/ 70 332-8873.A Nagykőrösi Rendőrkapitányság száma 06/53 351-777, vagy vonalas telefonon
a 107-es segélyhívószám.
Tóth Tibor r.zászlós körzeti megbízott

Kerékpárosokra vonatkozó előírások:
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet fontosabb előírásai a kerékpárosokra:
A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó
általános rendelkezések
3. § (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles
a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének
a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
megtartani.
(2) A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem minősülő
háromkerekű jármű vezetője menet közben - ideértve a
forgalmi okból történő megállást is - kézben tartott mobil
rádiótelefont nem használhat.
A járművezetés személyi feltételei
4. § (1) Járművet az vezethet, aki
b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van,
továbbá
c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása
alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol.
Irányváltoztatás, irányjelzés
29. § (1) Aki járművel irányt változtat (terelővonalat, azúttest
szélét vagy képzeletbeli felezővonalát átlépi, forgalmi sávot
változtat, másik útra bekanyarodik, főútvonalról vagy szilárd
burkolatú útról letér stb.) köteles az azonos irányban vagy
szemben haladó, irányt nem változtató járműveknek
elsőbbséget adni.
(3) Az irányjelzést irányjelző készülékkel, ilyen készülékkel
fel nem szerelt jármű esetében pedig karral vagy jelzőtárcsával kell adni, oly módon, hogy az elölről, hátulról és a
megfelelő oldalról jól látható legyen.
A forgalomban részt vevő járművek kivilágítása
44. § (1) A forgalomban részt vevő járművet éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani.
Kerékpárokra vonatkozó rendlekezések
54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy
erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi
sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra
alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok
ezt lehetővé teszik - a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként
megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár
közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a)
pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása
nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad
közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy
sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral a) lakott területen kívül a főútvonalról balra
bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá b) a kerékpárútról
a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva a
gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint kell
az úttesten áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy
szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast
a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17.
életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó
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utast.
(6) A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek - lakott területen kívül
- fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek
kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint - kerékpárutánfutót
kivéve - egyéb vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél
hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy
a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető
tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
-A közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/
1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet fontosabb
rendelkezései:
A kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki
feltételek
116. § (1) A kerékpárt fel kell szerelni
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel,
b) két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel,
melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet,
d) egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább
150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem
háromszög alakú, piros színű fényvisszaverővel,
g) legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga
színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel
(küllőprizmával).
A g) pontban előírt fényvisszaverőt a kerékpárokra 1991. évi
december hó 31. napjáig kell felszerelni.
(2) A kerékpárt fel szabad szerelni
- elöl fehér,
- oldalán borostyánsárga,
- mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga
fényvisszaverővel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű
fényvisszaverőt tartalmaz.
(5) A kerékpárra gyermekülés oly módon szerelhető fel, hogy
az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban és a
vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és
jelzőberendezéseit ne takarja. Az üléshez kapaszkodót és
lábtartót is fel kell szerelni. Az ülés, a kapaszkodó és a
lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel,
illetőleg az azzal együtt elforduló szerkezettel.
(6) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles
és legfeljebb 70 kilogramm össztömegű, egytengelyű, két
nyomon futó vontatmány (kerékpár utánfutó).
(7) A kerékpár utánfutót fel kell szerelni
a) hátul egy, az utánfutó középsíkjában, vagy attól balra, az
úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,60
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méter magasságban elhelyezett piros színű, háromszög alakú
- a pótkocsira előírt - fényvisszaverővel,
b) a kerékpárra előírt hátsó helyzetjelző lámpával. A kerékpár
utánfutó hátsó helyzetjelző lámpája elektromos kapcsolásának
olyannak kell lenni, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó
helyzetjelző lámpáját kikapcsolja.
(8) A kerékpár lámpák elektromos kapcsolásának olyannak
kell lenni, hogy a lámpák együtt legyenek be- és kikapcsolhatók.

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT, HOGY NYÁRSAPÁT
KÖZSÉGBEN TÜDŐSZŰRÉST
TARTUNK!
A vizsgálat ideje naponta:
2011. április 7. csütörtök 8 – 1330 óráig
2011. április 8. péntek 8 – 1330 óráig
2011. április 11. hétfő 1130-1730 óráig
2011. április 12. kedd 8 – 1330 óráig
2011. április 13. szerda 1130-16 óráig.
A tüdőszűrés helye: Szarka Mihály Művelődési
és Szabadidőközpont Nyársapát, Sallai u. 7.
Minden 30. életévét betöltött lakos részére
kötelező a tüdőszűrés!
Dr. Bicskei Krisztina jegyző

KÖZKÍVÁNATRA:RETRO PARTY!
2011. 04. 16-án 21 órától
ismét megrendezésre kerül a
nyársapáti művelődési házban
a retro disco,
melynek teljes bevételét az óvodásoknak
ajánljuk fel.
Belépő 500 Ft/fő.
Mindenkit szeretettel várunk.
Tombolatárgyak,és zsákbamacska tárgyak
felajánlását szívesen fogadjuk,
ápr.15-ig az óvodában.
óvodai SZMK
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ÁMK HÍREK
OVI HÍREK
-Március 8-án a fiúk apró meglepetéssel kedveskedtek a
lányoknak. Beszélgettünk az udvariasságról, hogy a fiúknak
illik előzékenynek és segítőkésznek lenniük a kislányokkal.
-Ezen a napon meglátogattak bennünket a leendő első
osztályos tanító nénik. Ismerkedtek a nagycsoportos korú
gyermekekkel, betekintést nyerhettek a csoportok mindennapi életébe, szokásaiba. A nagyok izgatottan várják már az
iskolát, nagyon igyekeztek megmutatni a tanító néniknek mit
tudnak. Reméljük jól érezték magukat a tanító nénik az
óvodában, és máskor is meglátogatnak bennünket.
-Március 11-én megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről.
Koszorút és papírzászlókat helyeztünk el a templom előtt a
Kopjafánál. A séta előtt beszélgettünk a szabadságról, a
hazánkról, otthonunkról, arról hogy magyarok vagyunk. Az
emlékműnél elszavaltuk, elénekeltük a már ismert verset és
dalt. /Megy az úton, Aki nem lép egyszerre, Tavaszi szél./
-Március 25-én zenés-táncos műsorral szerepeltek az óvodai tánccsoportok az új játszótér átadó ünnepségen.
-Beköszöntött a tavasz. Az időjárás változékony, kérjük,
hogy rétegesen öltöztessék gyermekeiket, hogy szükség
esetén tudjunk levetni vagy felhúzni rájuk egy-egy
ruhadarabot. Ruházatuk legyen kényelmes /se pici, sem
nagy/. A nem megfelelő ruházat, cipő baleset forrása lehet.
Sokat mozogjanak a szabadban, este időben pihenjenek.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a jó levegő és sok mozgás
meghozta a gyermekek étvágyát. Többet esznek jóízűen, s
nem válogatnak. Kérjük, hogy reggeli nélkül ne induljanak el
az óvodába, mert a több mozgás miatt több energiára van
szükségük a gyermekeknek.
Áprilisi programok:
-Április 5-én délután fél 4-kor szülői értekezlet lesz az
óvodában. Szeretettel várjuk a szülőket!
-Április 18-án színházi előadást nézünk meg a művelődési
házban.
-A Föld napjára kirándulást szervezünk.
-Készülődünk a húsvétra, április 20-án projekt napot tartunk.
/Szülők résztvételével/
-Április végén köszöntjük az édesanyákat.
Óvó nénik

ISKOLA
MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15-RŐL
Március 11-én 16 órára Március 15-ei ünneplésre hívta
iskolánk a falu lakosságát. A műsorban felsős diákjaink java
közreműködött. Ismét elvarázsolták a nézőket csodás
produkciójukkal. Versek, dramatizált játékok, tánc, mozgásszínház, énekkari művek idézték fel az 1848-49-es
eseményeket. A rengeteg látni- és hallani való mozgalmassá, látványossá tette az ünnepélyt. A megemlékezés színvonalát emelte a felnőttekkel kibővült énekkar előadása.

A sok színes ötlettel megvalósított produkció az ünnephez
méltó volt. Köszönet illeti mindazokat, akik közreműködtek
ebben; a szereplő gyerekeket, a felnőtt énekkarosokat, Dancsó Rozáliát, aki az egész ünnep megálmodója, rendezője
volt, valamint Siposné Sági Ilonát, Benkó Szilviát és Kocsisné
Bogdán Magdolnát.
Tóthné Bognár Eszter

A BOSZORKÁNY FÉL FÜLE
Március 7-én a 4. és 5. osztályosok rendhagyó irodalom órán
vettek részt a Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont nagytermében. A kecskeméti könyvtár munkatársa
verses interaktív játékra hívta a gyerekeket. Humoros verseket hallgattak, szójátékokat, kreativitást igénylő feladatokat oldottak meg a résztvevők. A játék során lehullott a
lepel „a boszorkány fél füléről” is.
A magyar nyelvet és költészetet népszerűsítő foglalkozás jó
hangulatban telt el. Reméljük, máskor is sor kerül hasonló
programra.
A 4. és 5. osztály

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY
2011. március 25-én került megrendezésre Cegléden a térségi
elsősegélynyújtó verseny. A versenynek a Kossuth Lajos
Gimnázium adott helyet. A versenyzők között volt öt általános iskolai, négy középiskolai és egy felnőtt csapat.
Iskolánkat 4 fős csapat képviselte.Tagjai: Horváth Tünde,
Dávid Szilvia, Kisgyörgy Regina, Kis Veronika
A versenyt alapos felkészülés előzte meg. Tanulóink több
héten keresztül ismerkedtek az elsősegélynyújtás alapjaival.
Megismerték hogyan, mi módon kell a mentőket hívni, vérzéses sérültet, csonttörést szenvedett beteget ellátni. Megtanulták az újraélesztést, az automata defibrilllátor használatát.
Az elméleti tudásukról a gyakorlatban kellett számot adni a
versenyen.
Csapatunk az 5. helyen végzett. Gratulálunk!
Palotai Lászlóné felkészítő

6. oldal
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ÁMK HÍREK
ANGOL PRÓZAMONDÓ VERSENY

Majd a Patkós Irma Színház növendékeinek parádés zenés
műsorát láthattuk, hallhattuk.
2011 március 31-én Cegléden a Szent Kereszt Katolikus Köszönjük a fellépőknek, közreműködőknek a színvonalas,
Általános Iskola térségi angol és német vers- és prózamondó jókedvű előadásokat!
versenyt rendezett. A térségből 14 iskola, több mint 100
Nagyné Kovács Éva
diákja képviseltette magát.
Iskolánk tanulói közül a nagyon erős mezőnyben Hanga
Noémi Vivien a III.helyen és Ócsai Henrietta az V.heNŐNAPI BÁL
lyen végzett. Oklevél és könyvjutalomban részesültek.
Felkészítőjük Fekete Henrietta angol szakos tanárnő.
2011. március 12-én tartotta hagyományos nőnapi bálját a
Gratulálunk nekik a szép eredményhez .
Nyársapáti Népdalkör. A műsor kezdetekor szinte több volt
Palotai Lászlóné igazgató
a szereplő, mint a vendég. 10 órára már alakult a létszám, de
így is kevesebben voltak az előző évekhez képest.
Műsoron volt:
SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSDI ÉS
Lányok, asszonyok tánca
SZABADIDŐKÖZPONT
Nagy Ádám verse
Kis Miklós ünnepi köszöntője
NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Virágok kiosztása a hölgyeknek
Népdalkör rövid műsora
Éljünk a világ bármely pontján, március 8-án bennünket,
Vidám jelenet Sebők Gyöngyi és Nagy Ádám előadásában
nőket ünnepelnek. Ma már nem a politikai jogokról szól ez a
Kán-kán a Nyugdíjas Klub előadásában
nap. A férfiaktól várjuk a megerősítést, hogy igenis szereNusika zárta a műsort gyönyörű dalaival.
tetre és tiszteletre méltó teremtmények vagyunk. Szükségük
A bál hajnalig tartó, jó hangulatú, családias rendezvény volt.
van ránk, de nekünk is szükségünk van rájuk.
Jó volt nézni a sok fiatalt.
Hagyomány, hogy a falu asszonyait, lányait itt a művelődési
Itt szeretném kifejezni köszönetemet a műsorban szerepházban köszöntjük a község férfi lakói nevében. Ez évben
lőknek és a támogatóknak. Tombola tárgyakkal támogatták
március 9-én délután hívtuk és vártuk a nyársapáti hölgyeket
rendezvényünket Kis Miklós polgármester úr, Hollóné Langa
műsorral, kedves köszöntővel, meglepetéssel. A terembe
Ildikó, Tóth Tibor, Törökfalvy Gyula, Lugosiné Terike,
belépő hölgyeknek egy nagyon aranyos, kézzel készített
Barkóczi József és a népdalkör minden tagja.
szivecskét ajándékoztunk. Tóth Endre: A Nők című versét
Kapás Mihályné
Nagy Ádám eladásában hallhattuk, majd Tóth Tibor képviselő úr csodálatos gondolatai köszöntötték a jelenlévőket.
Vidám jelenetekkel folytatódott a műsor. Sebők Gyöngyi és
YÁRSAPÁT ZÍNRE ÉP
Nagy Ádám azt mutatták meg, hogy mi is a teendőnk, ha
hozzájutunk egy igazi férfihoz. Nyíri Hajnalka, Bicskei
A „Kistérség Színre Lép” 6 éve tartó programsorozat keretében
Krisztina, Nagyné Kovács Éva, Bóka Ferencné, Miczi
Nyársapát Község Önkormányzata és a ceglédi Kossuth
Flóriánné és Flórián Sándorné pedig azt mutatta meg, hogy az
Művelődési Központ és Könyvtár közös rendezésében fogadtuk
évek múlásával hogyan változik az ideális férfiról alkotott
vendégeinket 2011. április 1-jén a Bognár Gokart pályáján,
képünk.
majd a művelődési ház nagyter-mében. A helyiek mellett a
Ezután a TETZ-es fiúk igazi meglepetésként kedves és
kistérség minden településéről vártuk az érdeklődőket, ezért
pikáns táncot mutattak nekünk hatalmas sikerrel.
Ceglédről egy „különbusz” indult, ami elhozta ide Nyársapátra
az érdeklődőket. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a gokart
pályán a bemutatóra, me-lyet a legügyesebb gokartos gyerekeken
túl a Nyársapáti Motocross Egyesület színeiben országos,
illetve nemzetközi sikereket elért versenyzőktől láthattunk.
Természetesen lehetőség nyílt arra is, hogy vendégeink
kipróbálják a gokartozást. Bognár István képviselő úr mondott
köszöntőt itt az Iskola dűlői pályán, aminek sajnos nagyon
szomorú aktualitása is lett, ugyanis a rendezvény díszvendége,
Gyura Lászlóné igazi néptanító, aki itt oktatta, nevelte 30 éven
át a külterület kisdiákjait, 2011. március 31-én éjjel elhalálozott.
Irénke néni, aki 97. életévében búcsúzott a földi világtól,
biztosan örömmel nézte az égi iskolából azt a sok fiatalt,
köztük talán tanítványait is, akik egy perces néma csönddel
adóztak munkásságának.
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Rendezvényünk a művelődési házban folytatódott.
A nagyszámú érdeklődő teljesen betöltötte a nagytermet,
nagyon sokan állva nézhették a sok-sok produkciót, melyben
csak nyársapáti fellépők szerepeltek. Mindenkit elismerés
illet, sikeres műsorokat láttunk, hallottunk. A közönség nagy
tapssal jutalmazta minden fellépőnket. Úgy gondolom, hogy
megérdemelné az a több mint 140 gyermek és felnőtt, hogy
mindenkit név szerint említsünk meg az újság hasábjain,
megköszönve felkészülésüket, előadásukat, de sajnos erre
helyhiány miatt nincs lehetőségünk.
Először óvódásaink tánc showját, majd népi táncát láthattuk,
ami jókedvet csinált mindannyiuknak. Ezután Kis Miklós
polgármester úr köszöntötte vendégeinket.
Polgármester úr beszámolt arról, hogy miképpen fejlődött
fejlődik a mi kis falunk.
Április elseje lévén mi a település bemutatását kicsit
másképpen gondoltuk. A tréfás bemutatásra Bíró Csilla és
Nagy Ádám vállalkozott egy vidám prezentációt előadva.

7. oldal
Hatalmas sikert aratott gyönyörű orgonajátékával Márkuj
Péter orgonista, aki Bach: D-dúr prelúdium és fúga című
zeneművét adta elő.
Felnőtt táncos lányaink fergeteges kán-kánt és countryt
táncoltak.

Még egy kán-kán produkció volt, amit a nyugdíjas tánckartól
láttunk. Tavaly az országos senior táncversenyen Békésen a
legmagasabb elismerést sikerült elhozniuk az ülő kán-kánnal,
melyet már több környező településen is bemutattak. Erre a
napra új tánccal is készültek, kalinkát is láthattunk tőlük.
A TETZ AMI nyársapáti középiskolás diákjai cselsztont
roptak. A táncprodukciók után rövid, de annál mókásabb
jelenet következett a pipázás ártalmairól Kiss Sándorné és
Miczi Flóriánné előadásában.

Általános iskolásaink bemutatkozása következett, melyben
volt vers, 3 zongora darab, népi játékfüzér, modern tánc a
TETZ-es táncosainktól, vidám „lakodalmas” jelenet és a
felsős énekkar előadása. Kis képzőművészeink Tóth Tibor
tanár úr vezetésével számos országos versenyen és pályázaton értek el helyezést. Munkáikból kiállítást szerveztünk, amit
a Szarka kúriában nézhettek meg az érdeklődők.
A gyerekek után következtek a felnőttek. 2006-óta működik
Felnőtt Énekkarunk. A Padlásból a Valahol a fényeken túl és
a Valahol Európában című musicalből A zene az kell című
dalt, valamint a Neoton együttes egy slágerét hallhattuk.
A Nyársapáti Népdalkör jászsági dalokkal szórakoztatott
bennünket, amit citerán kísért Nagy Erzsébet, és művészeti
vezetőjük, Kovács László.

Bimbó Brigitta, aki a Patkós Irma Színház végzős diákja, a
Nox együttes Szeretem című dalát énekelte. Brigi előadásába
egy kicsit beleszólt a technika ördöge, de színészi képességei
nem hagyták cserben, és kis szünet után elkápráztatta hangjával a jelenlévőket.
Szórakoztató műsorunk után Darányi Ágnes, a ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóhelyettese
megköszönte a fellépők és felkészítőik színvonalas munkáját,
és kis ajándékkal kedveskedett mindenkinek.
Ezután Kis Miklós polgármester úr átadta a képzeletbeli
stafétabotot Paya Istvánnak, Jászkarajenő polgármesterének,
mivel a kistérségi rendezvénysorozatban 2012-ben
Jászkarajenő fog bemutatkozni.
Rendezvényünk következő helyszíne a Szarka kúria volt, ahol
vendégeink megtekintették a község múltjáról készült kiállítást, valamint a nyársapáti gyerekek rajzait. Finom
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szendvicsekkel és a kemencékben sütött pogácsával kínálKÖZSÉGI MAJÁLIS
tuk meg a fellépőket és a hallgatóságot.
ÁPRILIS 30-ÁN
Azt gondolom, hogy mindenkinek tetszett ez a sokszínű,
szinte minden csoportunkat bemutató nap.
Az előző évekhez hasonló módon szeretnénk
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez! megrendezni ezt a remélhetőleg szép napot.
Nagyné Kovács Éva

A Szarka Mihály Művelődési és
Szabadidőközpont áprilisi programjai:
Április 12. kedd – Költészet napi „verskommandó” 8.45
órakor az iskolában, 10 órakor az óvodában.
Április 14. csütörtök 10 órától a ceglédi Kossuth
Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében
„Aranyfonál” Kistérségi Mesemondó verseny. A
rendezvényre a belépés díjtalan.
Április 18-án 10.30 órakor a Békakirály című mesejátékot
nézhetik meg óvodások, kisiskolások.

Árpilis 18-án 13.30-kor
„Kései sirató” címmel
Patka Heléna irodalmi műsora a
KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából.
A rendezvényre a belépés díjtalan!
Április 21. csütörtök 14-16 óráig húsvéti kézműves
foglalkozás

SZÍNHÁZI ELŐADÁS
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

április 22-én 19 órakor

Az egész napos rendezvényre minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
A civil szervezetek a korábbi alkalmakhoz hasonlóan
főzhetnek, ehhez a szokásos anyagi támogatásban
részesülnek. ( A főzésben részt venni kívánó
közösségek április 26-ig jelezzék szándékukat a
művelődési házban vagy az 589-210-es telefonon.)
A rendezvényt a Szarka-kúria udvarán tartjuk.
PROGRAMTERVEZET:
10-18 óráig ugráló vár
11-13 óráig kézműves foglalkozások, arcfestés, lufi
hajtogatás, íjászat, célba dobó, mini foci
14 órakor a Nyársapáti Népdalkör és vendégeinek fellépése
15 órakor a Gerje Alkotókör Művészbarátság című
képzőművészeti kiállításának megnyitója
15.30 órától Óvódások, iskolások, Tetz AMI
diákjainak, és a nyugdíjas tánckar fellépése
17 órakor a HangTÁRSULAT anyák napi és szórakoztató műsora
18 órakor a Cool Style 90’ összeállítása
19 órakor a Patkós Irma Színház zenés, táncos
szórakoztató műsora
20 órakor zenél az Evörgrín együttes
A programokhoz jó szórakozást kívánunk!

a Patkós Irma Színház bemutatja a

Macskák
című musicalt.

A jegyek ára elővételben 1.000.- Ft,
a helyszínen 1.200.- Ft.
Szeretettel várjuk az érdeklődő lakosságot!

ÚJ SÍRKŐ KÉSZÍTÉST, SÍRKŐ
FELÚJÍTÁST ÉS ÉPÜLETEK MŰKŐ
KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM.

PAUL FERENC CSEMŐ, URBÁN PÁL U. 3.

TEL: 70/318-83-56.

MEGNYÍLT
„STARKING”
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
AKCIÓ:

NARANCS: 199- FT
KIWI:
250- FT
ALMA: 150- FT
HÁZI TÉSZTA; SAVANYÚSÁG KAPHATÓ!!!
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ - PÉNTEK
800 – 1200 ; 1400 - 1700
Szombat: 800-1200
Vasárnap: 800-1100

H ÍRMONDÓ

HIRDETÉSEK
VILLANYBOJLEREK 3 évenként
esedékes tisztítását, karbantartását és
javítását is vállalom! Danóczi Kálmán
Endre 350-302 vagy 06/30-375-9483
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
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, bébi hordozó
4.000.- Ft áron. Érdeklődni az esti
órákban a 389-119, vagy a 20/4473071
Eladó az Iskola u. 11. szám alatti építési
telek. Érdeklődni: 53/389-119, 06/20/
4473-071.
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.
Torták, sütemények sütését vállalom.
Érd.: 16 óra után, Balázs Jánosnénál
lehet.Tel: 06-20/43-42-995
Iker íróasztal eladó 18.000.- Ft áron.
Érdeklődni a 06/20/589-5110 telefonon
Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága? Szeretne
ezért a jelenleginél kevesebbet fizetni?
12 biztosítótársaság kínálatából
választhatja ki a leginkább megfelelőt!
(Élet-, lakás-, vállalkozói vagyon-,
szakmai felelősség-, gépjármű-biztosítások, nyugdíjpénztárak stb.) Minden,
ami biztosítás! Kovács Gábor a
Biztonság Brókerház biztosításközvetítője. 06/20/4621325 Lakás:
2712 Nyársapát, Táncsics M. u. 2.
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
ÁRAJÁNLATA: akác (guriga) 2.200Ft/q, akác hasítva 2.300.- Ft/q
bükk (guriga) 2.050.- Ft/q, bükk hasítva
2.150- Ft/q nyárfa (guriga) 1.200.- Ft/q.
Érdeklődni az APÁTI Bisztróban vagy
a 20/910-6746 telefonon lehet.
Eladó 1 db 3 személyes, 1 db 2 személyes
plüss ülőgarnitúra, 2 db karos fotel, asztali
varrógép, illetve 1 éves korosztályú
gyermekruhák. Érd.: József A. út 7.
szám alatt, 20/227-14-44.

9. oldal

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETETT:
Kiss Zsolt és Óvádi Eszter
Nyársapát, Széchenyi u. 19. szám
alatti lakosok ZSOLT ERIK nevű
gyermeke 2011. március 10-én.
Reggel Ferenc és Török Krisztina
Nyársapát, Viola u. 2. szám alatti
lakosok MARTIN ISTVÁN nevű
gyermeke 2011. március 12-én.
Fekete József és Kapás Tünde
Nyársapát, Csemő d. 23. szám alatti
lakosok HANNA nevű gyermeke
2011. március 12-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

MEGHALT:
Id. Palotai István Nyársapát,
Bokros d. 4/a. szám alatti lakos
2011. január 23-án. 56 éves volt.
Dobos Ambrus Nyársapát,
Viola u. 25. szám alatti lakos
2011. március 12-én. 70 éves volt.
Emléküket őrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik férjem, édesapám
Id. Palotai István temetésén megjelentek, sírjára virágot és koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Kis Miklós polgármester
úr segítségéért.
A gyászoló feleség és fia

HIRDETÉSEK
4 részből álló világos szekrénysor
eladó. Ár: 25.000.- Ft (akár megosztva
is). Érdeklődni Sperli János Nyársapát,
József A. út 45. szám alatt lehet.
NYÁRFA tüzelő fűrészelve 1200 Ft/q
Nyársapáton a házhozszállítás díjtalan!
Érdeklődni: Pataki Ferenc, 20/494-2127.
Lengyel vegyes tüzelésű kazán olcsón
ELADÓ! Érd: 06/20 965-76-81
Eladó 1 db gázkonvektor öntvény 20x20
zártszelvényből 12 m szélességi
összerakható vásározói, piaci felszerelés
tartozékaival. Érd.: 30/621-08-30
A közétkeztetésnél étkezési utalványt
elfogadunk. Várja megrendelését az
APÁTI Bisztró.

HIRDETÉSEK
Eladó a Nyársapát, Viola u. 25. szám
alatti 1279 m2 területű építési telek.
Érdeklődni Bíró Zoltánnál a 30/416-4617
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
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
Tanya eladó Nyársapát, Középső d. 15.
szám alatt. Érdeklődni a 316-116, 70/
438-9913 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
Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos 2 részből álló családi ház
eladó. Érdeklődni a 06/30/321-3742
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.
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,ű
id. Sperli Jánosnénál lehet.
Szolárium kedvező áron! A legújabb
Chocolate Brown csövek. Álló gép.
Bejelentkezés: Pópity Tünde 06/20/3912324.
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni a
06/30/358-3921 telefonon lehet.

10. oldal

ÚJABB

N YÁRSAPÁTI
NYÁRSAPÁTI SIKEREK KUNG FU-BAN!

Az Öt Elem Wushu Egyesület és a Magyar Wushu Szövetség
szervezésében 2011. március 26-án Budapesten a Sportkastély
adott otthont a IV. Tavaszi Kikelet Kupának. Itt két nyársapáti
versenyző indult és nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet.
A serdülőknél Évin Sándor shung hop kuen kategóriában ezüst,
sipa lohan chuan, és kung fu chuan kategóriában bronz érmet
szerzett.
A felnőttek között Öhler Tibor chung hop kuen kategóriában ezüst,
sipa lohan shuan, és kung fu chuan kategóriában bronz érmes lett.
Ezek a formagyakorlatok északi illetve déli shaolin stílusok.
Ezután a verseny után egy nappal rendezték meg Budapesten,
Rákoskeresztúron az Interkontinentális Kisvilágbajnokságot,
ahová 29 ország versenyzője nevezett. A versenyen Öhler Tibor az
északi pusztakezes kung fu chuan versenykategóriában II. helyezett
lett.

Március 26-án szombaton Nagykanizsán rendezték
a diák I. nemzetközi szabadfogású rangsorversenyt,
amelyen három ország több mint száz birkózója lépett
szőnyegre, köztük a Nyársapáti Szabadidő S.E. négy
versenyzőjével. A nyársapátiak egy ezüst éremmel
és egy ötödik hellyel térhettek haza. Bár Kecskeméti
Ferenc első mérkőzésén a hazaiak versenyzőjével
szemben erősen vitatható körülmények között kapott
ki, ami a későbbi birkózására rányomta a bélyegét.
Így a vigaszágon ugyan még több mérkőzést is nyert,
de a bronz mérkőzésen egy szoros pontozásos
vereséget szenvedett, és meg kellett elégednie
az ötödik hellyel.
Eredmények:
29 kg 2. Kecskeméti Krisztián
35 kg 5. Kecskeméti Ferenc
Pap Attila, Pap Ferenc

Gratulálunk mindkét nyársapáti harcosnak!
Személyi jövedelemadója 1%-os felajánlásával
támogathatja a
Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesületet is,
ha ezt teszi adószámunk:

Nagyné Kovács Éva

BIRKÓZÁS
Március 6-án, szombaton került megrendezésre az év első
országos szabadfogású kadett válogató versenye a Csepeli Amatőr
Birkózó Iskola szervezésében. A Nyársapáti Szabadidő S.E. egy
versenyzővel képviseltette magát a rendezvényen. Horváth Csaba
remekül helytállt első kadett versenyén, mivel az előkelő második
helyet szerezte meg. A siker értékét növeli, hogy egy korosztállyal
feljebb az idősebbek között érte el ezt az eredményt.
42 kg 2. Horváth Csaba

19182573-1-13
Köszönjük: S.E. vezetősége
A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány
közérdekű szervezet, ezért lehetőség van arra,
hogy a SZJA 1%-ának felajánlásával
segítséget nyújtsanak.
Adószámunk: 18714904 - 1 - 13.
Támogatását köszönjük!

Március 13-án vasárnap került megrendezésre a dorogi Nehézatlétikai
Club szervezésében a Kék Duna Kupa nemzetközi kötöttfogású
NYÁRSAPÁT KÖZSÉG
kadett válogató és a diák I. meghívásos verseny. A versenyen 12
ország 249 versenyzője lépett szőnyegre, köztük a Nyársapáti Szabadidő ÖNKORMÁNYZATA ÉS A
S. E. 4 versenyzője is. Remekült helytálltak, mivel két érmet is sikerült
HÍRMONDÓ
elhozni
a
rangos
viadalról.
SZERKESZTÕSÉGE
Kecskeméti Krisztián egyenesen a döntőig menetelt román, ukrán
KELLEMES HÚSVÉTI
és horváth ellenfelei legyőzésével. Sajnos a döntőben már nem bírt
a hazaiak versenyzőjével, de így is minden dicséretet megérdemel,
ÜNNEPEKET KÍVÁN
mivel egy súlykategóriával fentebb volt kénytelen indulni. Az ő
súlycsoportjában nem rendeztek versenyt, így 32 kg-ban érte
NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
el ezt a remek sikert.
Eredmények: Diák I. 32 kg 2. Kecskeméti Krisztián, KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
38 kg 3. Sipos Benjámin

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

