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Meghívó
Nyársapát Község Önkormányzata
szeretettel hív és vár
minden érdeklődőt és azokat,
akik a Nyilasi iskola diákjai voltak, a
FELÚJÍTOTT NYILASI
ISKOLAÉPÜLET ÁTADÁSÁRA
2011. október 15-én 12 órára
a Nyilasi iskolához.
Program:
Gyerekek és felnőttek műsora
Az iskola épületének átadása és bemutatása
Benkó Jánosné és Fodor Ferenc emlékező
gondolatai.
Ebéd
Baráti beszélgetés,a „régi idők” felidézése
pálinka-és borkóstolással
A vendégeket 11 órakor a Szarka-kúria
elől kiszállítjuk a helyszínre.
Az épület EU-s Leader pályázaton nyert összegből
került felújításra, a jövőben erdei iskolaként és nyári
táborként működik majd.

TÁJÉKOZTATÓ A

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIRÓL
Nyársapát község belterületének szennyvízhálózattal való
kiépítését a kivitelező Vízner és Társa Kft. (Abony, Szapáry
u. 2.) a leírt ütemterv szerint befejezte. A belterületi utcákban
a fővezetékek és a csatlakozó vezetékek elkészültek, a víztartási vizsgálatokat elvégezték. A szennyvíztisztító telep és
az átemelő építése olyan szinten elkészült, hogy a próbaüzem
júliusban megkezdődhetett. Az önkormányzati tulajdonban
lévő úthelyreállítás munkálatait megkezdték és kb. 1-1,5

Meghívó
Nyársapát Község Önkormányzata
tisztelettel hív és vár
minden emlékezni vágyót

1956-os megemlékezésére
2011. október 21-én 16 órára
a Szarka Mihály Művelődési és
Szabadidőközpontba.
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Bicskei Krisztina jegyzőasszony
„Vérvörös macskakő” címmel a
Patkós Irma Színház ünnepi műsora
Az ünnepség után koszorúzást tartunk a
templom előtti kopjafánál.
hónapon belül befejezik. A József A. út helyreállítását a
Magyar Közút Rt. fogja elkészíteni, melynek végső határideje 2011. október vége. A bekötővezeték a telekhatáron
belül 1 méterre lett kiépítve, az ingatlanon belüli rákötés a
tulajdonos feladata, melyet folyamatosan lehet végezni.
Amennyiben a kivitelezési munkát nem a leendő üzemeltető
által nyilvántartott személyekkel készíttetik, hanem saját
maguk végzik a lakók, akkor átadásig az árkot nyitva kell
hagyni, hogy azt az átvevő szakember megnézhesse. Az
átvett belső vezetéket most már mindenütt élőre lehet kötni.
A szennyvízberuházás végleges befejezéséig (2012. január
31.) 2.500.-Ft-os csatorna átvételi díjat nem kell fizetni,
viszont akik február 1-től szeretnének rákötni, nekik már ez
kötelező. A rákötő lakosoknak a műszaki átadásig nem kell
fizetni szennyvízdíjat. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
aki a műszaki átadásig nem köt rá a vezetékre, annak
talajterhelési díjat kell fizetnie. A bekötés engedélyeztetéséhez
kérőlapot továbbra is a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni
félfogadási időben, melyet 2 példányban kell kitölteni és a
tájékoztatóban is közölt 2 példányt vázrajzzal együtt oda kell
visszavinni. Felhívjuk a tisztelt lakók figyelmét, hogy az élőre
kötés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése. ( Ez
történhet egy összegben, vagy időarányosan havonként.)
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Azoknak akik egy összegben fizettek, illetve akik pontosan jelen lévő ember gondolatában az játszódott le, hogy milyen
fizetik a havi összegeket megköszönjük jogkövető szeretetre méltó, tisztességes, szorgalmas emberek élnek
tőlünk több száz kilométerre elválasztva.
magatartásukat.
Felhívjuk a nem fizetők figyelmét arra, hogy elmaradásukat minél előbb pótolják, mert ellenkező esetben
kénytelenek leszünk szankcióhoz folyamodni.
A lakosok által bejelentett, kivitelező által okozott károkat a
helyszínen ellenőrizni fogjuk, és az indokolt helyreállítási
munkálatokat elvégeztetjük.
A beruházással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a
Polgármesteri Hivatalban adunk tájékoztatást félfogadási
időben. A kivitelezési munkákkal kapcsolatos közlekedési
kellemetlenségekért megértésüket kérjük.
Kis Miklós polgármester

TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
szeptember 14-én ülésezett. Az Energiahatékonyság javítása Nyársapát Intézményeinél című közbeszerzési eljárásra
3 vállalkozó nyújtotta be ajánlatát. A beérkezett dokumentációk
alapján a nyertes a DIAGONÁL 3000 Kft. lett, így a testület
felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. A pályázat összegéből a Polgármesteri Hivatal, az
Erdei Ferenc Általános Iskola tornatermének, informatikai
termének hőszigetelését, nyílászáró és kazán cseréjét valósítjuk meg. A következőkben az előirányzat főösszegének
módosítása szerepelt napirenden, valamint az önkormányzat A fizetésük fele annyi, mint nekünk itt Magyarországon,
mégis olyan szeretet, vidámság uralkodik minden székely
I. félévi költségvetés beszámolóját fogadta el a testület.
emberben, mely példamutató lehet számunkra is. Nincsenek
Kis Miklós polgármester
irigykedő, másokat kibeszélő, nem tisztelő emberek, szinte
olyan az egész község mint egy nagy család! Körbevezettek
minket településükön, megmutatták az iskolájukat, óvodájukat,
ERDÉLYBEN JÁRTUNK!
majd a templom látogatása után visszaérkeztünk
2011. szeptember 15-én este 10 órakor izgatottan gyülekezett szálláshelyünkre. A panzió tulajdonosait is szeretném
49 fős csapatunk a hivatal parkolójában, hogy útra keljünk megemlíteni, mert ők is olyan igazi tiszta szívű, barátságos
testvértelepülésünk, Csíkszentlélek községébe. A emberek voltak, kik minden találkozásnál egy jó szóval
Polgármesteri Hivatal korábban nyert pályázati összegből engedtek tovább minket. A második nap reggelén Pál Péter
finanszírozta a meghívottak útiköltségét, elszállásolását. A polgármester úr és kedves családja várta csapatunkat, és
Képviselő-testület döntése alapján a kirándulásra meghívták elindultunk a meseszép Erdély bebarangolására. A buszból
mindazon személyeket, akik aktívan részt vettek a falu kitekintve igazi látványosság végig a magashegyi táj: legeéletében, példamutató, szorgalmas munkájukkal a falu hír- lők, patakok, óriási fenyvesek, kanyargó szerpentinek,
nevét öregbítették. A hosszú út elteltével, másnap déli 12-re lélegzetállító kilátással. Első megállóhelyünk a Gyilkos-tó
megérkeztünk Csíksomlyóra, ahol Pál Péter polgármester úr volt, ahol szabadprogram, romantikus séta, csónakázás,
nagy szeretettel fogadott minket. A szálláshelyek elfoglalása bazárlátogatás közül lehetett választani.
után hivatalosak voltunk Csíkmindszent település nemré- Utána Európa egyik természeti ritkasága, a Békás-szoros
giben épített sportcsarnokába, ahol színvonalas ebéddel, felé vettük az irányt. A mészkőbe vájt hasadékvölgyet nehéz
műsorral és nagy - nagy szeretettel láttak vendégül minket. lesz elfelejteni bárkinek is. Hihetetlen magas és szinte
Pál Péter polgármester úr szóban, valamint képekkel függőleges sziklaszirtek, zúgó hegyi patakok, kisebb-nagyobb
illusztrálva elmesélte településük történetét, majd mi is vízesések, barlangok alkotják a szoros látnivalóit, amit csak a
feltehettük kérdésinket. Polgármester urat hallgatva minden helyszínen sétálva élhetünk át igazán. A nap vége fele
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közeledve még egy állomásunk volt a Békás településén épült
127 méter magas völgyzárógát, ahol szintén leírhatatlanul
szép táj tárult elénk. A kirándulásból kicsit fáradtan, de tele
élményekkel tértünk vissza, ahol a vacsora elfogyasztása
után szabad program várt bennünket. Sajnos elég gyorsan
elérkezett az utolsó ott töltött napunk. Traktorok pótkocsiján
ülve érkeztünk meg Pál Péter birtokára, mely magasan a
dombtetőn helyezkedett el, tiszta levegő és gyönyörű panoráma fogadott minket.

Varga Dani főzte a finom pörköltet, a helyiek zsíros kenyérrel,
miccsel, finom borokkal kínáltak minket. Külön focipálya,
halas tó pisztrángokkal, a birtok közepén csordogáló patak,
szénaboglyák tették még varázslatosabbá a környezetet. Az
este szüreti bállal végződött. Csíkmindszent régi művelődési
házában helyi népviseletben vártak a bálozó fiatalok.

ÁMK HÍREK
OVI HÍREK
Szeptemberben fokozatosan beszoktattuk új óvodásainkat.Idősebb társaik szeretettel, türelemmel fogadták a
piciket. Akadt olyan gyermek aki 1-2 nap után könnyek nélkül ott maradt az óvodában, de van aki még most is pityeregve érkezik. Nem könnyű dolog beilleszkedni egy új közösségbe és anyától távol lenni.Természetes dolog, hogy minden gyermeket megvisel az édesanyától való elszakadás.Kérjük a szülőket legyenek türelmesek, hiszen minden gyermek más, van akinek több időre van szüksége a
beszokáshoz.
Problémát jelent a gyermekek öltözéke és váltó ruházata.
Előfordul, hogy vizes lesz rajta a ruha, vagy ráborul a pohárból a folyadék.Gyakran fordul elő, hogy ilyenkor nincs mibe
átöltöztetnünk a gyermeket.Legyen a jelénél egy teljes öltözet váltóruha!
Az időjárás változékonysága miatt kérjük, hogy rétegesen
öltöztessék fel gyermekeiket! Ha meleg van tudjunk levenni
a ruházatából, ha hűvös van legyen mit ráadnunk.
Óvodánk október 7-én ünnepli az óvoda megnyitásának
40.évfordulóját.Várjuk ezt a nagy ünnepet, készülődünk
méltó megünneplésére.Sokan támogatják és segítik munkánkat az előkészületekben is (az ünnepségen név szerint is
megköszönjük támogatóink segítségét).
Összefogással és sok munkával elkészült a „RÉGI
ÓVODÁSOK KERTJE”.Reméljük aki segített a
létrejöttében büszkén tekint rá, mert az összefogás és az
önzetlenség szülte ezt a kertet.
Köszönjük a felajánlásokat és a sok munkát!Jó volt látni,
hogy vannak még olyan emberek akik ásót, kapát, gereblyét
ragadnak, és dolgoznak azért, hogy épüljünk és szépüljünk.
KÖSZÖNJÜK!
Óvodásaink sikeresen szerepeltek a szüreti mulatságon.Zenés-táncos műsoruk nagy sikert aratott.
Köszönjük a szülőknek, hogy segítik munkánkat, részt vesznek ezeken a rendezvényeken.
Reméljük Ők is olyan büszkék óvodásainkra, mint mi.
Óvó nénik

A másnapi hazautazásunk miatt csak rövid időt tudtunk
eltölteni a bálozók körében, mely idő alatt mindenki jól érezte magát.
Elérkezett a hétfő, hazaindulásunk napja. Végignézve a
csoporton mindenki szívesen maradt volna még pár napot
ezen a gyönyörű vidéken a sok kedves ember társaságában,
kik végig azon fáradoztak, hogy felejthetetlen élményekkel
térjünk haza. Szeretnénk megköszönni Kis Miklós
polgármester úrnak, valamint a Képviselő-testületnek, hogy
meghívásukkal részt vehettünk ezen a felejthetetlen erdélyi
kiránduláson!
Godó Zsuzsanna
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ISKOLA
FOGADALOM
Szeptember 24-én az elmúlt évek hagyományaihoz híven a
Szüreti Mulatság keretein belül sor került az első osztályosok
iskolai polgárrá fogadására. A legkisebb diákok Balogné
Benkó Zsuzsanna és Bíró Csilla tanító nénik segítségével
énekes – táncos műsorral kedveskedtek az ünnepségen
megjelenteknek. Palotai Lászlóné igazgatónő vezetésével
fogadalmat tettek arra, hogy betartják az iskola szabályait, és
hogy olyan diákok lesznek, akikre büszke lehet Nyársapát.
Az ünnepség zárásaként Kis Miklós polgármester úr
emléklapot és egy borítékot adott át minden kisdiáknak. A
borítékban egy-egy 10.000 Ft-os vásárlási utalvány lapult,
amely az önkormányzat ajándéka. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az első osztályos gyerekek szülei nevében ezért
a szép gesztusért.
Kiss Katalin

testvérvárosához, Ceglédhez közeli település elöljárói keresték
meg a mindszentieket, és úgy tűnik, a választás mindkét fél
számára jó volt. „Nagyon jól megtaláltuk egymást, az eltelt
három év alatt szervezett több közös program köt már össze
bennünket – mondja Pál Péter, Csíkmindszent polgármestere. A testvérkapcsolat legfontosabb hozadékának azonban a gyerekek közötti viszonyt tartják, amit most a magyar
kormány Határtalanul programja keretében sikerült
elindítani. Nyársapát és Csemő egyesített iskolája nyújtotta
be a pályázatot, és nyerte el az ötnapos út megvalósításához
szükséges egymillió-kilencvenezer forintot. Ezt már Tóth
Tibortól, a pályázat vezetőjétől tudjuk meg, aki azt is elmondja, ha nem lett volna a testvérkapcsolat, nem is pályáztak volna. Így azonban biztosra jöttek. Az útiköltség és a
szállásdíj a pályázat révén biztosítva volt, az ellátást pedig
maguk oldották meg, a mindszenti panzióban a pedagógusok főztek a gyerekeknek. „A mindszenti gyerekek
ajándékkal várták vendégeiket, barátság- karkötőt készítettek,
amely az első láncszeme kellene hogy legyen egy komoly
barátságnak”– mondja Kánya László, a mindszenti Nagy
István Általános Iskola igazgatója. A közös táncra is külön
készültek, a búcsúvacsorához nyersanyaggal és munkával
is hozzájárultak.

BIZTOSRA JÖTTEK CSÍKMINDSZENTRE
TESTVÉREKHEZ ÉRKEZTEK
A magyar kormány Határtalanul programja keretében
az elmúlt héten Nyársapátról és Csemőről 44 diák és
6 pedagógus ismerkedett Erdély nevezetességeivel
és a csíkmindszentiek vendégszeretetével. Reményeik szerint a gyerekek látogatásával a Nyársapát és
Mindszent közötti testvértelepülési kapcsolat is új
dimenziókat kap.
Csütörtökön délután, amikor a csíkmindszenti multifunkcionális csarnokhoz érkeztünk, már javában állt a bál: kék
nyakkendős vendéggyerekek és a vendéglátók, közülük sokan
népviseletben, együtt táncolták a székely táncokat. Az udvaron tűz lobogott, a bogrács is előkészítve, hogy mire a
gyerekek kifáradnak és megéheznek, kész legyen a közösen
főzött vacsora. Nyársapát és Csíkmindszent 2009 óta
testvértelepülési kapcsolatot tart fenn. A Csíkszereda

A pályázat részeként indulás előtt elő-készítő programon
vettek részt a nyársapáti és csemői gyerekek. „Nekünk,
magyaroknak még sokat kell tanulnunk Erdélyről – mondja
Tóth Tibor, és hozzáteszi: – de már nyíltan beszélhetünk a
gyerekeknek Trianonról.” Nagy élményt jelent számukra,
hogy otthonról 600 kilométerre magyar közösségben találtak
testvérekre, mondják. Útközben sok mindent láttak, megálltak
Csucsán és Bánffyhunyadon, kirándultak Gyimesbe,
Korondra, Szovátára, Parajdra, Gyergyóba, a Gyilkos-tóhoz
és a Békás-szorosba, hazafelé pedig útba ejtették Segesvárt,
Gyulafehérvárt, Vajdahunyadot és Aradot is.
Székelyudvarhelyen azért álltak meg, hogy lássák többek
között Elek apó kútját. Náluk is van egy ilyen kút, mesélik, az
első a Duna–Tisza közén. És ha már Elek apó kútjánál
tartunk: az sem mellékes, hogy Kányádi Sándorhoz különösen
kötődnek Nyársapáton. A költő 82. születésnapjára a
nyársapáti Erdei Ferenc Általános Iskola, a község
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önkormányzatával és a ceglédi Tetz Alapfokú MűvészetSZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
oktatási Intézménnyel közösen grafikai pályázatot hirdetett a
SZABADIDŐKÖZPONT
Küküllő Kalendárium illusztrálására. A nyertes rajzokból
készített, mintegy 150 alkotást magában foglaló kiállítást
Mindszentre is elhozták. Jól érezték magukat a nyársapáti és SZÜRETI MULATSÁG
csemői gyerekek és tanáraik Csíkban. Többségük első
alkalommal járt Erdélyben, de a felnőttek azt remélik, hogy „Nem siralomház ez, félre most a bajjal,
nem utoljára. Az igazi testvérkapcsolatot az jelenti majd, ha Vigadozzunk, míg ránk köszönt a hajnal.
Öntsünk a garatra hamarosan, gyorsan,
a családok is összebarátkoznak – vallják.
Ne álljon előttünk ez a sok bor sorban”.
Takács Éva
Hangzott Nagy Ádám szüreti köszöntője szeptember 24-én,
(Megjelent a Hargita Népe október 3-i számában.)
hagyományos szüreti mulatságunkon. A jó tanácsot sokan
megfogadták, és reggeltől másnap hajnalig részesei voltak a
KÜKÜLLŐ KALENDÁRIUM
programoknak. A felnőttek számára a délelőtt leginkább a
finom ételek főzésével telt, rotyogott a babgulyás, a birka- és
CSÍKMINDSZENTEN
marhapörkölt, a jérceleves, a szüreti kolbászleves, sült a
Csíkmindszent egyik testvértelepüléséről szeptember 26–30. grillen a kolbász. A Gazdakör jóvoltából senki nem maradt
között ötven kisiskolás gyerek vendégeskedik a faluban. A éhen,mindenki vásárolhatott a szüreti birkapörköltből. Közben
nyársapátiak egy grafikai kiállítást is magukkal hoztak, mely- a - helyi rádió tudósítói” riportokat készítettek az üstök körül
nek megnyitójára csütörtökön délután fél öttől kerül sor a serénykedőkkel. A gyerekek birtokukba vették az ugráló
csíkmindszenti multifunkcionális sportcsarnokban A várat, a trambulint, íjászkodtak, kukorica csuhéból virágot,
csíkmindszenti és nyársapáti gyerekek a hét folyamán közös lovacskát, bábokat készítettek, az arcfestés még a felnőttek
sportrendezvényeken, kirándulásokon, esti táncházakban körében is népszerű volt. Megérkeztek a pónik is, melyeken
vesznek részt. A vendégek egy grafikai pályázat nyertes egész nap lehetett lovagolni. Ebéd előtt a felnőttek pálinkát,
rajzaiból, öszszesen 150 alkotásból álló kiállítást is elhoztak, a gyerekek mustot kóstolhattak, mindkét ital igen kapós volt.
amelyet csütörtök délutántól péntek délutánig lehet Ebéd után a kárpátaljai Kokas Banda műsora következett.
megtekinteni. A nemzetközi grafikai versenyt a Tetz Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Nyársapát Önkormányzata és
intézménye és az Erdei Ferenc Általános Iskola hirdette meg
magyarországi valamint a nagyvilágban élő magyar óvodások és diákok számára.

A pályázat témája Kányádi Sándor Küküllő kalendárium
címu művének illusztrálása volt, a pályázók egy képsort
kellett készítsenek a kiválasztott évszak három verse alapján.
„Hatéves kortól 22 éves korig mindenféle korosztály munkája
megtalálható a kiállítás anyagában, és nagyon sokféle technika
megjelenik” – mondta el Gál Malvina, az egyik házigazda.
Csütörtökön, a kiállítás megnyitóján a Küküllő kalendáriumból
csíkmindszenti diákok részleteket adnak elő, a tárlatot Csillag
István képzőművész ismerteti, aki évekkel ezelőtt maga is
illusztrálta Kányádi Sándornak ezt a művét.
(Megjelent a Csiki Híradó 188. számában.)

A magyar népzenét játszó együttes muzsikája és néptánc
bemutatója osztatlan sikert aratott. A népzenei műsor
folytatódott. A Nyársapáti Népdalkör, a csemői Gyöngyvirág
Népdalkör és az Inárcsi Férfi Népdalkör és Citera együttes
is kitett magáért. Mindhárom népdalkör egyéni stílusban, de
gyönyörűen énekelte a népdalcsokrokat. Ünnepségünk 16
órakor kezdődött. Kis Miklós polgármester úr köszöntötte a
rendezvényre kilátogatókat. Ezt követően a legkisebb diákoké
volt a színpad, fogadalomtételük előtt kis műsorral köszöntötték
a közönséget. Fogadalmukat lelkesen mondták az iskola
igazgatónője után, majd emléklapot és ajándékot vehettek át
a polgármester úrtól. Az ünnepség után ismét a szórakozásé
volt a főszerep, és a színpad a nyársapátiaké. Az óvodások
népi tánccal, az 5. osztályosok bajor sörtánccal készültek.
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Meghívó
Szeretettel várunk minden zenekedvelő
érdeklődőt a
Szarka Mihály Művelődési és
Szabadidőközpontba
2011. október 12-én 16 órára
a zene világnapja alkalmából
Márkuj Péter
orgonahangversenyére.
Hallottunk szüreti köszöntő verset, tréfás bor létrehozási
módokat, reppes-mulatós szüreti nótát, vidám szüreti
népdalcsokrot a felnőttektől. Ezt követően ismét színpadra
lépett a Kokas Banda, akik fergeteges műsorukkal maradandó élményt nyújtottak a nézőközönségnek. Nusika mulatós
félórája tovább emelte a hangulatot, majd megérkezett a
Fresh együttes két csinos tagja. Őket nem nagyon ragadta
magával a nézőközönség hangulata. Rövid technikai szünet
után a Patkós Irma Színház színészei és növendékei léptek a
színpadra, remek zenés táncos összeállítással.

ÉNEKELJ VELEM!
Manapság már kevesen tudják, milyen nagy fontossággal és
haszonnal bírnak az énekes-mondókás játékok a gyermekek
fejlődése szempontjából. Egy-egy ilyen játék során a gyermek egyszerre három érzékszerve is részt vesz, látja, hallja
és érzi, mi az, amiről szó van. A zenei nevelés célja, hogy
felkeltse a gyermek zenei érdeklődését, érzékeny legyen a
környezet hangja iránt. Érzelmileg gazdagszik az énekléssel
és az együtt átélt énekes játékok örömével.
A nyársapáti könyvtár is számos „kincset” érő verses,
mondókás könyvet rejt, amelyből a szülők taníthatják a
gyermekeiket, vagy személyesen az Énekelj velem! foglalkozásokon elsajátíthatják az énekes-mondókás játékokat.
ÉNEKELJ VELEM! Foglalkozás ideje:
SZERDA 15-16 óráig
Nyársapát Művelődési Ház
A részvétel INGYENES!

KÖNYVTÁRUNK KINCSEI

Gyönyörködhettünk táncban és dalban egyaránt. Ezután már
csak a táncmulatság maradt hátra. A Happy Five együttes
színvonalas zenéjére táncolt fiatal és idősebb. Úgy gondolom,
aki eljött, az jól érezte magát, ragyogó időben színvonalas
produkciókat láthatott. Köszönöm minden fellépőnek,
segítőnek, támogatónak azt a munkát, melyet végzett, és
ezzel hozzájárult a nap sikeréhez.
Vígné Kerekes Magdolna

Szeretném még megköszönni ifj. Szabó Albert, id. Szabó
Albert, Bendő János, Varga Dániel, Kormány István, Bognár
László és a jelen lévő közfoglalkoztatottak segítő munkáját..
Juhász József és felesége Nyilas dűlői lakosoknak a birkát,
melyet az önkormányzat tanyagondnoki szolgálat munkájának elismeréseként ajánlottak fel.
Kis Miklós polgármester

Mit olvasson a gyerek?! 0-3 éves korig
Ez a kérdés egyszerűnek tűnik, de mi a válasz rá?
Nagyon fontos, hogy a családi környezetben szeretettel
felébresszük a kíváncsiságot, a motivációt az olvasás iránt.
Ahhoz pedig, hogy az életben is jól boldoguló gyerekek
váljanak az egyszerű iskolásokból, segítenünk kell őket
olvasmányaik kiválasztásában. A következő cikksorozatomban minden hónapban egy-egy korosztály irodalmából
ajánlok könyveket, melyek a nyársapáti könyvtárban
megtalálhatók. Természetesen egy- egy szerzőtől több könyv
is megjelent illetve más szerzőknek is vannak hasonló könyvei, amit érdemes kézbe venni, olvasgatni. A könyvtár dolgozói
készségesen segítenek minden olvasónak.
0-3 éves korosztálynak elsősorban rövid vidám versek,
mondókák képes könyvek, keltik fel a figyelmüket. A gyerekek
szeretik, ha egy-egy verset, mondókát többször elmondunk,
eljátszunk velük. Az alábbi könyvek ajánlom mindenki
figyelmébe: Cini-cini muzsika, Forrai Katalin: Jár a baba jár,
Füzesi Zsuzsa: Mondókás könyv, Gazdag Erzsi: Egyszer volt
egy mesebolt, Tamkó Sirató Károly. Tengerecki és a világ,
Weöres Sándor: Bóbita, Válogatott mesék
Tolnai Judit csecsemőgondozó.

HÍRMONDÓ
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HIRDETÉS
ELADÓ 450 l függesztett AXAL
ventilátorral, illetve szántóföldi kerettel
permetező. 250 kg önsúlyú utánfutó, valamint
1,3 hektár területű bekerített gyümölcsös.
Érd.: 30/86857765.
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 telefonon: 30/415-1452.
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2 szántó
területtel, valamint a Vak dűlőben 6564 m2
gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/23-66247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár.: 500.000.- Ft.
Érdeklődni a Piszkés u. 2. szám alatt lehet.
Tel.: 707-298
ELADÓ 2 gyerekbicikli (2 éves korú
gyereknek), ülőgarnitúra, valamint 2 éves
korú gyermekruhák! Érd.: 30/590-94-26.
ELADÓ PROTHER B. 30-as tégla és
betonoszlop. Érd.: Marx K. u. 3. szám alatt.
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 70/314-1024
Tanya eladó Nyársapát, Középső d. 15. szám
alatt. Érd.: 316-116, 70/438-9913
Kétrészes zománcozott konyhai mosogató
szifonnal, és egy Samsung digitális
fényképezőgép CD- ROM-mal eladó. Érd.:
Nyársapát, Piszkés u. 2. vagy 707-298-as

JOGOSÍTVÁNY

AZ AUTOPEST-V.SEBESSÉG
AUTÓS ISKOLA
TANFOLYAMOT INDÍT

2011 OKTÓBER 10.-ÉN
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS
MOTORKERÉKPÁR
KATEGÓRIÁKBAN
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉGGEL
ÉS

50%-OS

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETETT:
Petrik István és Hodosi Hortenzia
Nyársapát Rákóczi u. 6. szám alatti
lakosok DOMINIK nevű gyermeke
2011. szeptember 19-én.
Nagy-Gombai Ambrus és Burányi
Viktória Nyársapát, Marx K. u. 13.
szám alatti lakosok JÁZMIN nevű
gyermeke 2011. szeptember 26-án.
Varga József és Mészáros Rita
Nyársapát, Második d. 10. szám alatti
lakosok KEVIN JÓZSEF nevű
gyermeke 2011. szeptember 26-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

MEGHALT:
Gorócz Lászlóné Nyársapát,
Szövetkezeti u. 4. szám alatti lakos
2011. szeptember 14-én. 85 éves volt.
Tóth Istvánné Nyársapát,
Dózsa Gy. u. 3. szám alatti lakos
2011. szeptember 16-án. 84 éves volt.
Emléküket őrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett és felejthetetlen feleség,
édesanya, nagymama, dédnagymama
Gorócz Lászlóné temetésén részt vettek, sírjára emlék virágot helyeztek,
gyásztávirattal, jó szóval vigasztalta
családunkat.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó Édesanyánk,
Nagymamánk, Dédikénk özv. Tóth
Istvánné (szül.: Potongyi Julianna)
temetésén megjelentek, sírjára a
megemlékezés virágait elhelyezték.
A gyászoló család

„ Anyát temetni örök veszteség.
Anyát siratni nincsen könny elég.”

ELMÉLETI TANDÍJ
KEDVEZMÉNNYEL.

ÉRDEKLÕDNI BÍRÓ JÓZSEFNÉL A
JÓZSEF A. ÚT 61/A SZ. ALATT,
VAGY A 06-20 9 316 016-OS
TEL.SZÁMON LEHET.

HÁZTARTÁSI GÉP JAVÍTÁS HAGYOMÁNYOS ÉS AUTOMATA MOSÓGÉP,
CENTRIFUGA, MOSOGATÓGÉP, MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ, PORSZÍVÓ…STB
JAVÍTÁS. BOJLER JAVÍTÁS, TISZTÍTÁS
KECSKEMÉTI LÁSZLÓ 0620 465 88 06
HÍVJON BIZALOMMAL!

HIRDETÉS
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni a 06/
30/358-3921
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. , vagy a 389-122,06/20/3152-752.
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.
Torták, sütemények sütését vállalom. Érd.:
16 óra után, Balázs Jánosnénál. Tel.: 06/20/
4342-995.
Lengyel vegyes tüzelésű kazán olcsón
ELADÓ! Érdeklődni a 06/20/965-7681
Eladó 1 db gázkonvektor öntvény 20x20
zártszelvényből 12 m szélességi
összerakható vásározói, piaci felszerelés
tartozékaival. Érd.: 30/621-0830.
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.) Kovács Gábor a Biztonság Brókerházbiztosítás közvetítője. 06/204621325
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
ÁRAJÁNLATA:vékony akác 2.000 Ft/q,
akác guriga 2.300 Ft/q, akác hasítva 2.400 Ft/
q, bükk guriga 2.050 Ft/q, bükk hasítva 2.200
Ft/q, nyárfa guriga 1.200 Ft/q, nyárfa hasítva
1.400 Ft/q. Érdeklődni az APÁTI bisztróban
vagy a 20/910-6746
Nyársapát belterületén építési telek, valamint
eladó ház érdekelne! Érd: 20/39123242
ELADÓ Nyársapát külterületén 1 hektár
területű szántóföld. Érd.: Fehér László
Nyársapát, Táncsics M. u. 3., illetve az esti
órákban,( 17:00 óra után) 70/5396315
ELADÓ 5,5 ha területű gyümölcsös,

víz, villany van. Tel.: 30/2196685

Eladó 140x70-es ablak+tok, 3db Thonet
régi szék, 3db Thonet szék karfával, 2db
kisméretű bőr fotel, 80cm átmérőjű kerek
asztal, 110cm átmérőjű fa+üveglapos asztal
karmos végű lábakkal, gyermek íróasztal, jó
állapotú 50 éves hálószobabútor (politúrozott) 3 osztatú álló tükörrel, 3 osztatú
zöld+krém színre festett konyhabútor, széles,
barna sötétítő függöny.Érd:06-209932282.
Családi ház, valamint telek vízzel, villannyal
eladó a József A. úton. Érd.: 389-096, 70/4160178-as telefonszámon lehet.
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SPORT
BIRKÓZÁS
Szeptember 10-én Orosházán megkezdődőtt az őszi versenyszezon
birkózásban, melynek az első állomása a kötöttfogású serdülő
csapatbajnokság volt. A csapatokat négy csoportba osztották, ahol
az Abonyi BC-Nyársapát közös csapata a Vasas, Cegléd és a
Törökszentmiklós csapataival került egy csoportba. Két győzelem és
egy vereséggel a csoport második helyén végeztünk, majd a
rájátszásban Csepel, Kaposvár és az ESMTK csapataival küzdöttünk az 5-8. helyekért. Itt már sajnos nem tudtunk nyerni a teljes
csapatokkal felálló vetélytársakkal szemben, mivel a tízből csak hat
súlycsoportba tudtunk nevezni versenyzőt. Így ez nagy hátrányt
jelentett az ellenfelekkel szemben, és végül a nyolcadik helyet
szereztük meg.
Szeptember 24-én szombaton Pécsen rendezték a diák I. korosztály
kötöttfogású rangsorversenyét, amely egyben Török Sándor
emlékverseny is volt. A Nyársapáti Szabadidő SE 3 versenyzője is
szőnyegre lépett, a 118 bemérlegelt birkózó között. Nagyszerűen
szerepeltek, mivel egy egy első és egy ötödik helyet is szereztek a
sűrű mezőnyben.
Eredmények:
29-kg 1. Kecskeméti Krisztián
38-kg 5. Sípos Benjámin
Október 1-jén és 2-án szombaton és vasárnap is szőnyegre léptek a
Nyársapáti Szabadidő SE versenyzői. Szombaton az ifjúsági korosztály kötöttfogású Országos Bajnokságát rendezték Mogyoródon.
Az OB-én 107 birkózó mérlegelt, köztük Horváth Csaba, aki serdülő
lévén csak külön engedéllyel indulhatott az idősebbek között. Nagyszerű birkózásának köszönhetően a dobogó második fokára állhatott
fel a verseny végén.

20 éve először „Challenge Day”és
győzelem!
1991. szeptember 18-án először rendezték meg
Magyarországon a Kihívás napját. A jelszó”15 perc
sporttal egészségünkért és településünkért” volt. A
nevezett településeknek biztosítani kellett, hogy minél többen vegyenek részt a sportprogramokon.
Nyársapát is nevezett az akcióba. A szervezők 24
órás sport és kulturális programot szerveztek a
résztvevőknek. Éjfélkor fáklyás futással kezdődött a
rendezvény, de volt bálagörgetés, busztolás, játékos
vetélkedők, a boltoknál, a munkahelyeken is sportolt
mindenki. Jöttek a szomszédos településekről is, sportolt
idős és fiatal erejéhez mérten. Egész nap figyeltük a
rádiót, és örültünk annak, hogy előkelő helyen állunk.
Az összefogás, szervezés nem volt hiábavaló. Az esti
játékos versenyek után a bálban szórakozó résztvevők
boldogan fogadták a hírt: kategóriájában Nyársapát I.
helyezett lett. Sokszázan „trabantoztuk” körbe a
tornatermet és az iskola udvarát. Hihetetlenül büszkék
voltunk az eredményre, és arra, hogy nyársapátiak
vagyunk. Azt hiszem,hogy aki résztvevője volt ennek
a napnak, a mai napig emlékszik a monumentális
rendezvényre és a nagyszerű eredményre.
Vígné Kerekes Magdolna

EDÉLYI FOTÓK
Májusban erdélyi kiránduláson voltam autóbusszal.
Közel kétezer fotót készítettem Erdélyről és a kirándulókról. Amikor visszanéztem a fotókat, akkor derült
ki számomra, hogy valójában Meseországban jártam.
Aki nem hiszi járjon utána, vagy rendeljen egy DVDt, és egy egész estét betöltő programot kap cserébe.
(: Semmi stressz csak színtiszta élvezet! :)
Bíró József 06-20 9 316 016

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ

Vasárnap a hagyományos Vukov Nikola kötöttfogású nemzetközi
emlékversenyen lépett szőnyegre a Nyársapáti Szabadidő SE
három versenyzője, ahol négy ország 103 birkózója mérlegelt.
Remekül birkóztak, és mind a hárman felállhattak a dobogóra.
Eredmények: serdülő
40 kg 2. Kecskeméti Ferenc
3. Sípos Benjámin
44 kg 1. Horváth Csaba
Pap Attila, Pap Ferenc

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

