XIX.
évfolyam
2012.
augusztus 10.

232. szám

MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
hagyományos

FALUNAPI
RENDEZVÉNYÉRE

2012. augusztus 20-án.
Program:
16 órakor:
17 órakor:

Ünnepi szentmise a katolikus templomban
Az Árpád-szobor koszorúzása a Béke parkban

18 órától a rendezvény a Szarka-kúria udvarán folytatódik.
18 órakor:

19 órakor:

Kenyérszentelés
Ünnepi megemlékezés
Ünnepi beszéd
Nyársapátért Emlékérem átadása
Virágos, rendezett kert, utca díjak átadása
A Nyársapáti Népdalkör aratódalokat énekel

19.30 órakor:

A HangTÁRsulat zenés ünnepi mûsora

20 órakor:

Operett Voices formáció operett-musical mûsora

21 órakor:

TÛZIJÁTÉK

21 - 24 óráig:

Utcabál Dj Beróval
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
Kis Miklós polgármester
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LECSÓFESZTIVÁL NYÁRSAPÁTON
Az idén 4. alkalommal rendezte meg Nyársapát Község
Önkormányzata a Szarka-kúria parkjában a Lecsófesztivált.
Július 21-én már hajnali 5 órától indult a nap. A Nyugdíjas
Klub és a Népdalkör tagjai dagasztották a kelt tésztát,
fûtötték a kemencét, szorgoskodtak, hogy vendégeinket finom
kemencében sült pogácsával és lekváros buktával is
kínálhassuk.
Természetesen a rendezvény elõtt is nagyon sok tennivaló
volt. Megújult a rendezvényterületünk a hivatal technikai
dolgozói és a közmunkások segítségével. A fõzõ csapatok
elhelyezését szolgáló biztonságos, állandó sátrakat építettek,
illetve a színpad elõtti területet fedték be ponyvával, ami az
éjszakai esõ alatt igen jó szolgálatot tett.
21-én reggel már jó korán érkeztek a csapatok, 10 órakor már
szinte mind a 26 benevezett elfoglalta a helyét a kúria parkjában.
11 órakor Földi László országgyûlési képviselõ, Cegléd város
polgármestere nyitotta meg a 4. nyársapáti lecsófesztivált.
A nyugdíjasok elõadták az erre az alkalomra költött lecsós
csasztuskát, majd a szakmai zsûri – Nagy István és Lengyel
István – fedõk összeütésével indította a fõzõversenyt.

Ennyi, és ilyen nagy létszámú csapat még nem vett részt ezen
a rendezvényen. A helyi, nyársapáti csapatok mellett jöttek
hozzánk Szolnokról, Ceglédrõl, Nagykõrösrõl, Ceglédbercelrõl,
Tápiószentmártonból, Csemõbõl és Budapestrõl is. Kórházi
kezelése miatt hiányzott egy állandó lecsófõzõnk, a „Büdös
Samu”, akinek mielõbbi gyógyulást kívánunk. (Itt Nyársapáton mindig családias hangulatú rendezvényeket sikerül
létrehoznunk, amit az is mutat, hogy azok a csapatok, akik
korábban indultak, de most valamiért nem tudtak eljönni,
sajnálattal jelezték, hogy most nem lehetnek velünk.)
Kis Miklós polgármester úr jó házigazdaként finom pálinkával is biztatta a csapatokat jó versenyzésre, illetve az esti
órákra is gondolva mangalica pörköltet és disznósültet is
készíttetett .
A gyerekeknek a nap folyamán kézmûves foglalkozás, népi
játékok, arcfestés, lufi hajtogatás állt a rendelkezésükre, és az
ÖKOVÍZ Kft. vízzel kapcsolatos játékai, óriás darts és
légvár, valamint póni lovaglás is várta a kicsiket.

A Szarka kúria múzeumi termeiben ismerkedhettek az
érdeklõdõk Nyársapát múltjával. A Lecsórádió „munkatársai” riportokkal szórakoztatták és tájékoztatták a fesztivál
résztvevõit. Bemutatót tartottak a fõzõ csapatként is jelen
lévõ Kék Nefelecs Rögbi Klub játékosai.

A lecsófesztivál legjobban várt eseményére, a fõzõverseny
eredményhirdetésére 16 órakor került sor. Minden csapat
kapott elismerést, egyetlen csapat sem távozott ajándék
nélkül Nyársapátról. A szakavatott zsûri kiemelte, hogy
minden lecsó igazán finom volt, senki sem sózta el ételét, és
az évek folyamán egyre emelkedett a színvonal. Igazán
kiemelkedõ ételkülönlegességeket is kóstolhattak, és a 26
csapat 26 féle ételt tett az asztalukra. A legötletesebb
csapatnév címet a „Bermuda háromszög „csapata nyerte el.
A zsûri a legötletesebb receptért – ami egy hagyományos
cigány lecsó volt, a „Rántott hagyma” néven indult ceglédi
Jakab családot díjazta. A legötletesebb öltözékért a Bonduelle
„Lecsókolom a rúzst a szádról” csapatát, a legötletesebb
tálalás, terítésért a Nagykõrösi Motorosok „Mocisok” csapatát
díjazta.
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A III. helyezett a húsos, tócsnis lecsójával a ceglédi „Juhász
Team” csapata lett.

Ehhez mi, a szervezõk különbözõ programokkal járultunk
hozzá.
A lecsófesztivál színpadán köszönthettük Nusikát, aki magyar
A II. helyezést egy helyi csapat, a „Nyársapát Jércikéi” nótákkal szórakoztatta a közönséget.Felléptek nálunk a Tetz
nyerték csirkés, gerslis lecsójukkal.
Alapmûvészeti Iskola nyársapáti táncosai, Nyúl-Tóth György,
a nagykõrösi mozgáskorlátozott egyesület tagja, a helyi
óvodások, akiknek tánctudását több alkalommal csodálhattunk, a Nyársapáti Népdalkör, a Nyugdíjas Klub tagjai, a
Felnõtt Énekkar, a Felnõtt Tánccsoport, a Cool Style 90’
nyársapáti leányai, és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi
Kultúregyesület táncosai is elkápráztatták vendégeinket.
A Nyugdíjas Tánccsoport tagjainak energiája, aktivitása
lenyûgözõ, irigylésre méltó volt.

I. helyezést ért el, vagyis a legjobbnak ítélte a szakértõ zsûri
a Ceglédbercelrõl érkezett „Macskafogó” csapat bélszínes,
libamájas, sokféle zöldséggel tarkított fantasztikus lecsóját.

Minden csapat kitett magáért, sokat dolgoztak, de elmondásuk
szerint inkább szórakoztak, jól érezték magukat az egész nap
folyamán.
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Természetesen nemcsak amatõr csoportjaink magas A hajnali 2 óráig tartó programunkat Holló István retro
színvonalú elõadásait nézhettük, vendégünk volt a Patkós diszkója zárta.
Ilyen sokszínû, vidám, sok látogatót vonzó, és mégis családias
Irma Színház zenés összeállítással,
hangulatú rendezvény létrehozásához nagyon sok segítõ
kézre, és támogatókra is szükség volt, amit mindenkinek,
minden segítõnek, közremûködõnek hálásan köszönünk.
Támogatta rendezvényünket a Bonduelle Nagykõrös, a
Pátria Takarékszövetkezet, az ÖKOVÍZ Kft, Kis Miklós
polgármester úr, Godó Norbert, és Füle Dénes családi
borászata. Nem csak bennünket segítettek, hanem a
résztvevõk közül – a Felnõtt Énekkar alkotta „Nyársapát
Jércikéi” csapathoz csatlakozva - a „lecsójegyek”
értékesítésébõl befolyt összeggel támogatták testvértelepülésünk, Csíkszentlélek leégett tornacsarnokának
újjáépítését. Köszönjük a felajánlást a „Nyársapáti Csibészek”,
a „Bermuda háromszög”, a „Tökmagok”és a kezdeményezõ „Nyársapát Jércikéi” csapat tagjainak.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, és jövõre ismét
találkozunk!
Nagyné Kovács Éva

egy fiatal színésznõ, énekes-harmonikamûvész, Emily, és a
Dred & Doris együttes is. Mindhárom csapat nagy sikert
aratott, fellépésüket hatalmas tapssal jutalmazta a lecsófesztivál közönsége.

A következõ cikk a Petõfi Népe újságban jelent meg a 4.
Lecsófesztiválunk megrendezésérõl:

„LIBAMÁJJAL

IS LEHET JÓ A LECSÓ"

Negyedszer tartottak lecsófesztivált szombaton Nyársapáton.
A szakácsok mindent bevetettek: harcsa, csirke, gersli és
nokedli is fõtt a lecsójukban.
„Belecsaptunk a lecsóba”- ezúttal 26 csapat sürgött-forgott
a Szarka – kúria udvarán. Pontban 11-kor kezdtek a szakácsok, kezük alá 8-10 kukta is dolgozott. Szükség volt a
segítségre, mivel seregnyi adagokat készítettek, egynémely
kondérba 70-100 adagra számolták a hozzávalót. Budapesti,
ceglédi, ceglédberceli, csemõi, nagykõrösi, tápiószentmártoni
nevezõk is indultak a versenyen, ami igazolja, hogy mindenütt szeretik a nemzeti eledelként számon tartott lecsót.
Elsõ alkalommal 14 csapat indult a fõzõversenyen, mostanra
megduplázódott a mezõny- mondta büszkén Kis Miklós
polgármester, aki „kötelezõ” pálinkával fogadta a fesztivál
meghívott vendégeit. A késõn jövõk lemaradtak ugyan az
eper- és barackpálinkáról, õk szilvával „ágyaztak” a kemencében sült mangalicának, melyet szintén a falu elsõ embere
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készítetett az önkormányzat vendégeinek. Az elkészült
lecsókat két mesterszakács – Lengyel István és Nagy István
– zsûrizte, utóbbi a Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség
régióelnöke, egyben a nagykõrösi Cifra Csárda tulajdonosa.
A közel két órán át tartó kóstolást követõen elmondták: a
hagyományos lecsó alapanyaga a hagyma, a paprika és a
paradicsom, amibe ha kolbász, hal, szárnyas vagy bármi más
„tuning” kerül az már egy másik ételféle. Ettõl függetlenül
valamennyi receptben találtak pozitívumot, és külön kiemelték, hogy senki sem sózta túl ételét. A közönség is minden
bográcsos ételt megkóstolhatott. Az ínyencek kérhettek a
gerslivel tálalt „csirke vége” lecsóból, a tökös-nokedlis
változatból, de a szarvasgombás, illetve a harcsalecsóból is.
Az eredményhirdetésénél egyetlen csapat sem maradt ajándék nélkül. Hárman részesültek fesztiváldíjban: harmadik lett
a Juhász Team, második a Nyársapáti Jércikék, elsõ a
Macskafogó csapat. Utóbbiak mediterrán lecsóját hivatásos szakács készítette, amit elsõre kiszúrt a zsûri. Pontos
receptje titok. Ami kiderült, hogy a hagyományos lecsó
alapanyagokhoz sárga paradicsom, kaliforniai paprika került,
ezt padlizsánnal és gombával bolondították meg, majd a tálalásnál sült bélszínnel és libamájjal díszítették a csúcslecsót.
Popovics Zsuzsanna

KÖSZÖNET
Nyársapát Község Önkormányzata nevében köszönetet
mondok Bimbó Pálnak és az irányítása alatt álló közfoglalkoztatottaknak és Kovács Istvánnak, akik lelkiismeretes,
szorgalmas munkájukkal hozzájárultak a 4. Lecsófesztivál
sikeres, színvonalas lebonyolításához. Az általuk felépített
pavilonok, sátrak komfortosabbá tették a kúria udvarát, és a
vendégek örömére az idõjárás viszontagságai ellen is védelmet nyújtottak.
Kis Miklós

FELHÍVÁS
Az erdélyi testvértelepülésünk, Csíkmindszent gyönyörû
sportcsarnoka 2012. február 9-én a lángok martalékává vált,
így megszûnt testvértelepülésünkön a sportolási, szórakozási
lehetõség.
A képviselõ-testület a júniusi ülésén úgy határozott, hogy
tiszteletdíjuk felajánlásával segítséget nyújt az épület
újjáépítésében. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
aki együtt érez a károsultakkal valamint lehetõsége van, akár
kisebb összeget is felajánlani az megteheti július 1-tõl augusztus 31-ig a helyi takarékszövetkezetben az önkormányzat
által nyitott elkülönített
65100352-11366098 számlaszámára.
A beérkezett felajánlásokat szeptember elején átutaljuk a
csíkmindszenti önkormányzat számlájára.
Segítségüket, felajánlásukat elõre is köszönjük.
Kis Miklós

POLGÁRÕR FÓRUM
Tisztelt Nyársapáti Lakosok! Tisztelt Közösség! Sokszor
megszólítottak minket, hogy a nyársapáti polgárõrség nem
mûködik. Ezúton szeretnék egy nyilvános fórumot bejelenteni.

2012.08.10 péntek 19 óra
Helyszín: mûvelõdési ház. Ezt a fórumot azért hozzuk

létre, hogy a nyársapáti lakosok:
- elmondhassák elvárásaikat,
- feltehetik kérdéseiket,
- elmondhatják ötleteiket.
A polgárõrség jelenlegi vezetõsége pedig elmondja a
polgárõrség helyzetét, válaszol kérdéseikre.
Tisztelettel:Tóth Gábor a Nyársapáti Polgárõrség elnöke.

TUDNIVALÓK A PARLAGFÛRÕL
Parlagfû allergia: A parlagfû pollen a légutakba kerülve a
nyálkahártyát ingerli, szemgyulladást okoz. A parlagfû pollenre
allergiás népesség évrõl évre nõ.
Küzdelem a parlagfû ellen: A parlagfû jelenleg a küzdelmek
ellenére, szinte akadálytalanul terjed. A talajban évtizedekig
csíraképes mag, nagy számban képes várakozni a csírázásra,
ami nagyon megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka
annak, hogy ahol az irtás befejezõdik, a parlagfû hamarosan
ismét elfoglalja a megtisztított területet. A parlagfû okozta
problémák ellen a szervezett fellépés szükséges. Egyetlen
olyan allergiát okozó növény Magyarországon, melynek
irtásának elmulasztását komoly pénzbüntetéssel szankcionálja
a magyar állam.
Megelõzés: A parlagfû a jól beállt gyepekbe nem hatol be.
Fontos lenne a régi legelõk, kaszálók fenntartása, a
beszántásuk kerülése. Erdõkbe sem hatol be, ezért hosszú
távon jó megelõzés a parlagterületek erdõsítése. Ha a
parlagfüves területet magára hagyják, az õshonos növények
ismét elfoglalják a helyüket, és kb. 3-4 év alatt „kipusztítják”,
ezért is fontos lehet a legelõk, kaszálók megtartása és
fejlesztése azokon a területeken, ahol már nem érdemes
haszonnövényeket termeszteni.
Irtási módszerek: A parlagfû irtását folyamatosan kell végezni.
A növényt a virágzása elõtt kell elpusztítani, hogy ne
szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. Gyomlálás:
Kerülni kell a virágzó növény közvetlen érintését, mert az is
allergiás reakciót válthat ki. Ilyenkor a kézi irtást kesztyûben
kell végezni. Kaszálás: A környezetet és a költségeket is
leginkább kímélõ eljárás. A fiatal növényeket tömeges
megjelenésük után, minél elõbb tanácsos kaszálni. A
talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni.
Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények nem tudnak
újrahajtani. Általában három kaszálás biztosít megfelelõ
eredményt. Vegyszeres gyomirtás: A parlagfû terjedése
gyomirtó szerek használata nélkül nem állítható meg. Azonban
vegyszeres kezeléseket csak olyan helyen szabad alkalmazni,
ahol ez embereket és fõként gyermekeket semmilyen módon
nem veszélyeztet. Az irtás a korai növekedési fázisban a
hatleveles állapotáig hatásos.
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ÁMK HÍREK
AUGUSZTUS 30-án 15 ÓRÁTÓL SZÜLÕI ÉRTEKEZLETETET TARTUNK, MELYRE SZERETETTEL
VÁRUNK MINDEN KEDVES SZÜLÕT!
TÁNCOLTUNK A LECSÓFESZTIVÁLON
A most felvételt nyert gyermekek szüleinek részvételére
Óvodásaink nagy sikerrel szerepeltek a Lecsófesztiválon.A feltétlenül számítunk!
jazz-balett táncosok mûsora most is nagy-nagy tapsot kapott.A
Óvónõk
meleg sem fogott ki rajtuk, s bár már javában tart a vakáció,
mégis felkészülten és szépen mutatták be mûso-rukat a
szülõk és nézõk nagy örömére és büszkeségére.
ISKOLA
Köszönjük a felkészítõ óvónõ:Dunavölgyiné Murvai Rozália
munkáját és a szülõk segítõ közremûködését.
KÖSZÖNET A NYOLCADIKOSOKTÓL

OVI HÍREK

Szeptember elején, amikor a tanítás megkezdõdött, olyan
hosszúnak tûnt az év. De jöttek a szünetek, a karácsony és
az újév, és már vége is a félévnek. Bizonyítványosztás, kinek
jobb, kinek rosszabb eredménnyel. És itt az iskolaválasztás,
jelentkezés a felvételre. Most kezdtük megérezni tanáraink
szigorát, dorgálásai súlyát, most kezdtük belátni, hogy bizony
jobban kellett volna tanulnunk.
Eljött az utolsó közös kirándulásunk ideje is. Bogácsra
mentünk. Ennek a lehetõségét most szeretnénk megköszönni Kis Miklós polgármester úrnak, hogy a hivatali üdülõben lehettünk, Palotai Lászlóné igazgató nõnek, hogy egy
napot elengedett a heti tanítási napokból. Osztályfõnökünknek, Siposné Sági Ilonának és Szerelemné Szepesi Ági
néninek köszönjük, hogy velünk töltötték ezt a két napot.
Eljött az év vége. Tanáraink nem kis örömére, mert sajnos
nem voltunk a legjobbak sem a tanulásban, sem magatartásban. Az utolsó napok nagy készülõdésben teltek: a babanap,
amikor újra beültünk a régi óvodánk homokozójába, és talán
utoljára kicsinek érezhettük magunkat volt óvónõink és
dajkáink között. Köszönjük, hogy ilyen szeretettel fogadtak
minket. Délután tanáraink köszöntek el tõlünk és láttak
vendégül bennünket. Másnap szerenádozni mentünk Ceglédre lovas kocsival, harmonika szóval, amit Kis Sanyi bácsinak
és Kis Zsoltinak köszönünk. Köszönjük osztályfõnökünknek
és családjának a sok finomságot, és felejthetetlen együtt
töltött idõt. Nagyon jól éreztük magunkat.
Június 16-án eljött a ballagás napja, amit vegyes érzelmekkel
vártunk, mert azt jelentette, hogy vége az együtt töltött
éveinknek.Tanárainknak köszönjük a fáradtságos, és kitartó
munkájukat, amit arra fordítottak, hogy embereket neveljenek belõlünk. Ígérjük, hogy azok leszünk!
A volt nyolcadikosok

AZ ÓVODA AUGUSZTUSBAN ZÁRVA LESZ.
/Augusztus 6-tól augusztus 31-ig./
A 2012-2013.NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 3-án,
HÉTFÕN KEZDÕDIK.
FELHÍVJUK A SZÜLÕK FIGYELMÉT, HOGY A
FELVÉTELT NYERT GYERMEKEK
NÉVSORÁT AZ ÓVODA FALIÚJSÁGÁN
AUGUSZTUS 15-tõl TEKINTHETIK MEG.

FONTOS

ISKOLAI TUDNIVALÓK

Tanévnyitó ünnepség szeptember 3-án 8 órakor
lesz, mely már az elsõ tanítási nap is.
Pótvizsga idõpontja: 2012. augusztus 19. 8 óra
A tankönyvárusítás pontos idõpontjáról késõbb értesítjük a
tanulókat a faluban elhelyezett plakátokon.
Palotai Lászlóné igazgató
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MEGHÍVÓ
A III. Kistérségi Gokart Kupa 2012. kerül megrendezésre a
Bognár Gokart Parkban Nyársapáton a felnõttek részére

2012. augusztus 19-én vasárnap.
Az alábbi kategóriákban várjuk a felnõttek nevezését:
I.
II.
III.
IV.
V.

kategória
kategória
kategória
kategória
kategória

65 kg-ig
65-75 kg-ig
75-85 kg-ig
85 kg felett
felnõtt nõk

Nevezési határidõ: 2012. augusztus 17. (péntek).
Nevezési díj: 6.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny), melyet a
helyszínen kell fizetni.
Edzések:
délelõtt 9 órától.
Verseny:
délután 14 órától.
Jelentkezni személyesen a helyszínen (Nyársapát, Iskola d. 20.),
illetve a 06-53/715-641, vagy a 06-30/9485-078 telefonon
név, életkor, kategória és elérhetõségi címmel lehet.
A felnõtteknek RIMO vázas 200 GX Honda motoros gokart áll
rendelkezésre a versenyen.
A pálya idõmérõ berendezéssel felszerelt.
A versenyen mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
Szeretettel várunk mindenkit Nyársapátra, a

III. Kistérségi Gokart Kupára!
www.bognargokart.hu, bognargokart@yahoo.co.uk
Bognár István és családja

H ÍRMONDÓ

HIRDETÉS
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár.: 500.000.- Ft.
Érdeklõdni a Piszkés u. 2. szám alatt
lehet. Tel.: 707-298
Tanya eladó Nyársapát, Középsõ d. 15.
szám alatt. Érd.: 316-116, 70/438-9913
telefonszámon lehet.
Családi ház, valamint telek vízzel,
villannyal eladó a József A. úton. Érd.:
389-096, 70/416-0178-as telefonszámon lehet.
Tuja csemete ELADÓ, õszi ültetésre!
Szmatona József: 30/ 262 36 19
ELADÓ 5,5 ha területû gyümölcsös,
víz, villany van. Tel.: 30/2196685
Betegség miatt ELADÓ 2*3 méter mobil
szerszámos, illetve pihenõ kocsi.
Talajmaró BTN-160 típusú. 250 literes
tartájú házi építésû permetezõgép. 280
cm munkaszélességû kombinátor.
Érdeklõdni lehet: 20/ 417 87 87
Sürgõsen Eladó Cegléden a központtól
5 percre két egymástól különálló ház
közös udvarral. Érd.: 0631-3123462
Eladó 1100 m2-es telek az Iskola u. 11.
szám alatt valamint összkomfortos nagy
családi ház, melléképületekkel a József
Attila úton. Érdeklõdni: 06/20/447-3071.

Fáj a lába, mert repedezett a sarka?
Sok a talpán a bõrkeményedés?
Tyúkszeme van?
Vagy csak egyszerûen szeretne ápolt
lábakat és kezeket?
Hívjon és megbeszélünk egy
idõpontot.
Pedikûr, manikûr és mûkörömépítés.
Cseh Szilvia 70/314-1024
Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága?
Szeretne ezért a jelenleginél
kevesebbet fizetni?
12 biztosítótársaság kínálatából
választhatja ki a leginkább
megfelelõt?
(Élet-, lakás-, vállalkozói vagyon-,
szakmai felelõsség-, gépjármûbiztosítások, nyugdíjpénztárak stb.)
Kovács Gábor a
Biztonság Brókerház
biztosítás közvetítõje.
06/204621325

9. oldal

ANYAKÖNYVI

HÍREK

HIRDETÉS

Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos 2 részbõl álló családi ház eladó.
Érdeklõdni a 06/30/321-3742 telefonon
Faragó Tibor Nyársapát, Dózsa Gy. Árpa és kukorica eladó. Érdeklõdni a
u. 23. szám alatti lakos
06/30/358-3921 telefonon lehet.
2012. július 10-én. 46 éves volt.
Az Iskola u. 7. szám alatti 1500 m2
területû telek (víz, villany, gáz, fúrott
Fehér József Nyársapát, Új u. 1.
kút) eladó. Érdeklõdni Hatházy Ferenc
szám alatti lakos
Nyársapát, Béke u. 16. szám alatt, vagy
2012. július 18-án. 80 éves volt.
a 389-122,06/20/3152-752.
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2
Pataki István Nyársapát,
területû szántó és tanyahely. Érdeklõdni
Szövetkezeti u. 22. szám alatti lakos a 06/70/323/8971 telefonon lehet.
2012. július 28-án. 69 éves volt.
Eladó 1 db gáztûzhely (vezetékes,
palackos) 10.000.-Ft, bébi hordozó
Emléküket õrizzük!
4.000.- Ft áron. Érdeklõdni az esti
órákban a 389-119, vagy a 20/4473071
Torták, sütemények sütését vállalom.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! Érd.: 16 óra után, Balázs Jánosnénál.
Tel.: 06/20/4342-995.
Köszönetet mondunk mindazoknak, ELADÓ Nyársapát, Viola u. 25. szám
akik drága férjem, édesapánk, apósunk, alatti 1279 m2 területû építési telek.
nagypapánk Fehér József temetésén Érdeklõdni a 30/416-4617 telefonon
részt vettek, sírjára virágot, koszorút lehet.
helyeztek, fájdalmunkban együtt Eladó 12 m szélességi összerakható
éreztek.
vásározói, piaci felszerelés tartozékaival. Érd.: 30/621-0830.
Gyászoló család
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
ÁRAJÁNLATA: akác vékony 2200.Értesítem tisztelt leendõ
Ft/q akác (guriga) 2.400.- Ft/q, akác
hasítva 2.550.- Ft/q bükk (guriga) 2.050.vásárlóimat, hogy a
Ft/q, bükk hasítva 2.200.- Ft/q nyárfa
(guriga) 1.300.- Ft/q nyárfa hasítva
1.500.- Ft/q. Érdeklõdni az APÁTI
Ajánlatunkból:
bisztróban vagy a 20/910-6746
- friss sertéshúsok,
ELADÓ 450 l függesztett AXAL
- házi hurka - kolbász
ventilátorral, illetve szántóföldi kerettel
- házi disznósajt, májas
permetezõ. 250 kg önsúlyú utánfutó,
- szalonna félék
valamint 1,3 hektár területû bekerített
- sült házi zsír 295 Ft/pohár gyümölcsös. Érd.: 30/3679627
- friss tepertõ, pörc
ELADÓ Nyársapát külterületén 2, 5
hektár 39, 75 AK értékû legelõ, valaNyitva tartás:
mint Nyársapát külterület 2.920 m2
területû tanya ingatlan.Érd.: 20/531-38keddtõl - péntekig:
51; 70/280-12-18
de:
6,30-tól - 12-ig
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
du:
14-tõl - 17-ig
Nyársapát, Kertes dûlõben. Minõségi,
szombaton:
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
6,30-tól - 13-ig
száraz) kaphatók kimért és palackos
kiszerelésben. Érdeklõdni Füle Dénesnél
vasárnap:
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
6,30-tól - 10-ig
A Kapás dûlõben tanya 2231 m2 szántó
Tisztelettel várom vásárlóimat területtel, valamint a Vak dûlõben 6564
Kocsis Ferenc
m2 gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/
Nyársapát, Szövetkezeti utca 9. 23-66-247

MEGHALT

húsüzlet megnyílt
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SPORT

BIRKÓZÁS

Június 30-án szombaton rendezték a hagyományos kötöttfogású nemzetközi Bõsi Nagydíjat Dunaszerdahelyen. A
rangos viadalon 11 ország 282 versenyzõje lépett szõnyegre.
Nyársapátról öten vettek részt a versenyen. A kifejezetten
erõs mezõnyben négyen is a helyezettek között végeztek, sõt
ketten felállhattak a dobogóra is.
Eredmények: diák II. 28 kg 2. Kecskeméti Dávid
diák I. 31 kg 1. Kecskeméti Krisztián
serdülõ 42 kg 5. Kecskeméti Ferenc
ifi
50 kg 4. Horváth Csaba

étkezéseknél, kerékpározásnál ill. a csomagok szállításában
és a konyha rendbentartásában nyújtottak. Köszönöm
igazgatóasszonyunknak, hogy az IPR-es pénzbõl támogatta
a rászorulókat. Köszönöm a Nyársapáti Gyermekekért
Alapítványnak az anyagi támogatást. Köszönöm az
Önkormányzatnak, hogy a kísérõ autót ingyen biztosította
számunkra a tíz napra. Köszönöm a résztvevõ gyerekek
szüleinek, hogy adományaikkal hozzájárultak a túra sikeres
lebonyolításához.
Víg Károly

Pap Attila, Pap Ferenc

ELSÕ BICIKLITÚRÁM
Nagyon jól éreztem magam az elsõ biciklitúrámon. Nagyon
meleg volt. Az elsõ nap reggel 7-kor indultunk az iskolától
Jászberénybe. Kb. 50 km-t tettünk meg a strandig. Sátorban
voltunk elszállásolva. Az állatkertbe is ellátogattunk. Étellel,
itallal bõségesen el voltunk látva, még meglepetést is kaptunk. A harmadik nap elindultunk Sástóra. Ott három napot
töltöttünk egy táborban. A fiúk sokat fociztak a többi csoporttal, mi pedig tollasoztunk, kosaraztunk. Felgyalogoltunk a
Kékesre is, és ott gyönyörû kilátásban volt részünk. Felmentünk a kilátóba is. Az élménypark nagyon jó volt, mindenki
ment egy menetet a bobon, a lengõhídon, az erdei labirintusban. A hatodik nap elindultunk Tápiószentmártonba szintén a
strandra. Vendégeink is érkeztek Karcsi bácsi lányáék, a
Kocsis család és Gabi bácsi. Voltak esti fürdõzések is. Az
utolsó napon a szülõk már vártak minket, hogy vajon milyen
élményekkel tértünk haza. Köszönjük Karcsi bácsinak,
Marika néninek, Kata néninek, Ági néninek, Márk bácsinak,
Józsi bácsinak és Joci bácsinak és a többi felnõttnek a sok
segítséget.
Ócsai Henrietta

A 22.

KERÉKPÁRTÚRA

Július 1-jén indult kerékpártúránk 14 diák és 7 felnõtt részvételével. Ezúttal az elsõ napon Nyársapát és Jászberény
között kerékpároztunk 54 km-es távon. Jászberényben a
strandon szálltunk meg, és két napot töltöttünk itt. A harmadik napon következett a túra legnehezebb szakasza Jászberény és Sástó között 54 km. Abasár elõtt már ismerkedhettünk az emelkedõkkel, hogy ráhangolódjunk az Abasár - Sástó közötti 14 km-es szakaszra, amely végig emelkedõ volt. Sástón 3 éjszakát töltöttünk és ezután a túra
leghosszabb útvonala következett Tápiószentmártonig 75
km. A tápiószentmártoni strandon volt a szálláshelyünk. A
tizedik napon indultunk vissza Nyárspátra a 30 km-es távra.
„Szerencsénkre” az év legmelegebb 10 napját fogtuk ki esõ
nélkül. Ez mivel a 9 éjszakát sátorban töltöttük nagyon jó volt,
de a kerékpározás közben elviseltük volna a kicsit hûvösebb
idõt is. Így igazán nagy teljesítmény volt túrázóinktól a 213
km-es táv teljesítése. Gratulálok minden résztvevõnek!
Megköszönöm a felnõtt kísérõknek a sok segítséget, amit

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ:
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon
Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK: Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN 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 megjelenõ INGYENES tájékoztató kiadvány!
2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

