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Az ünnepség után koszorúzást tartunk a
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Emlékezzünk együtt az áldozatokra!

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK:
Kövesdy Zsolt,

 %'!=6$0 !7.-,!*6-)7
a Kocséri Vágta

megnyerésével jogot
szerzett arra, hogy a

Nemzeti Vágtán
Nyársapát színeiben

induljon.
>!?/24%!8.$17

szeptember 14-16-án
zajló Nemzeti Vágtán a

%4#150478/3.!;@8688A!12!422#.2B8123.7! 
C9!*.D;633!'0/8!1$8.!.*9!E$.0:17+1(.#

gratulálunk, további sikeres versenyzést
kívánunk!

Kis Miklós polgármester

Kedves Nyársapátiak,

F1D'A!G.*.7*.D'!12!G4-/3.7'!H *628)$2 %I

Most, hogy betöltöttük a 25. életévünket, egy kicsit
visszatekintek, mi is történt negyedszázad alatt a helyi

25 ÉVESEK  LETTÜNK !
népdalkörrel. Néhányan csak köszönteni szerettük volna 25
éve a helyi nyugdíjasokat énekünkkel. A köszöntés olyan jól
sikerült, hogy nemsokára a színpadon reszkettünk. Ma sok év
után is szeretettel gondolunk Takácsné Marikára, aki felfedezte
 !3.77J7%!$.;*/!8.(.821D.89!K'2!L28-)7$ A! %'!MNNO!0.P.:3.$1'D
csodálatos dalokat tanított kis csapatunknak. Betegsége,
fáradtsága nem engedte tovább dolgozni, sajnos eltávozott
közülünk. Az évek során többen is eltávoztak közülünk, míg
élünk, emlékezünk rájuk: Takács Imréné Marika, Kis István,
alapító tagjaink közül: Barkóczi Józsefné, Németh Jánosné,
Pásztor Lászlóné, 9 évig énekelt velünk Mogyorósi Ferencné
és  több évig citerázott Öhler Albert.
Az évek folyamán 15-ször rendeztünk népdalköri találkozót,
nagyon fontosnak tartottuk, ha már vannak népdalos barátaink,
akkor ismerjék meg e kis települést, ahol élünk. Szinte minden
meghívást elfogadtunk és elfogadunk ma is. Csodálatos 25
évet éltünk meg dalostársaimmal. Úgy élünk, mint egy nagy
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család, ez nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértünk, néha
vannak összezördülések, de ami végül összetart: nagyon
szeretünk énekelni. Ennek megvan az eredménye is. Az évek
<6*+ :)7!7 C+67!26%!0A; 8!C+,;8488I7%!422#.9!P$2#)C62!3$67#@
.#I28@!84332#4$42! $ 7+!:'7/2A812@!NQ2#.$.2!R$ 7+5)- !12
egy Aranypáva Nagydíj, amivel dicsekedhetünk. A 25 éves
évforduló alkalmából  szüreti mulatsággal egybekötött
népdalköri találkozót szerveztünk szeptember 22-re. Nagyon
sok munkával járt, de megérte. Úgy gondoltuk a jubileumhoz
:1*8S!.C+!6$2#)C62!715#.7.'!:'7/2A8/-.*!.C+3.%48488!715#.7.'
találkozó. A Kórusok Országos Szövetsége igent mondott,
már csak a csoportokat kellett összeverbuválni. Nehezen
ugyan, de sikerült. Vendégünk volt a Kis István Népdalkör
T C+%/$42$/*@!U6;86$!V2 3 !U?0 5.28$/*@! !E6#: $'7C
Népdalkör Újszilvásról, a Százszorszép Menyecskekórus
Vizslásról, Bánfi Lajosné Szatymazról, az Inárcsi Férfi
Népdalkör és Citeraegyüttes, a Cselényi József Népdalkör
WS8$S*@! !X+47C+-'$)C!T150 *%4$!V2.:/3/*!12! !Y.$.2.C+()#'
Népdalkör. Csodálatos dalokat hallottunk, melyeket háromtagú
#2,$'!1$81%.*89!R!T+)$2 5)8'!T150 *%4$! !:'7/2A8/7!'2:18
arany fokozatot és Aranypáva Díjat kapott. Nagy élmény
-6*8!.:.**.88@!(6C+! !$12#8-.-/%%.*!17.%.*-.!-1C'C218)*8?7%
71()7+!?8O)7@!:?8 88?7%!T+)$2 5)8!7.-.#.8.221C.'3/*
néhányat. A vendégek nagyon szépnek, rendezettnek
értékelték Nyársapátot. Kedves Olvasó! Sajnos azt a szépet
nem igazán tudom leírni, amit e nap megmutatott az
idelátogatónak. A csodálatos népi ruhák, a színek kavalkádja,
amit láttunk. Büszkeséggel tölt el, hogy e rendezvény egyik
2#.$-.#/;.!*.(.88.:9!UI2#%.!- C+6%!T+)$2 5)8$ @! (6*
gyerekkorom óta élek. Büszke vagyok dalostársaimra, akikre
bármikor, bármiben számíthatok. Ez az ünnepnap nem jöhetett
volna létre, ha támogatókat nem találunk. Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik bármilyen segítséget nyújtottak
a rendezésben, lebonyolításban. Támogatóink voltak:
Nyársapát Község Önkormányzata, Nyársapáti Gazdakör,
Pátria Takarékszövetkezet, Füle Családi Borászat, Hirös

TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …
T+)$2 5)8!J4#21C!Z7%6$:)7+# 8!J15-'2.*/Q8.28I*.8.![\L[9
6%8S3.$!]Q)7!$.70%A-I*'!I*128!(A-688!422#.9!R!</!7 5'$.70'
pontban a közös önkormányzati hivatal létrehozása szere-
5.*89!R!%15-'2.*/Q8.28I*.8!2#)701%7+'* 8%6# 8)8! 08 ! ((6#@
(6C+![\L]9!; 7')$!LQ8/*!J6O21$!%4#21CC.*!%4#42!('- 8 *8
állítson fel. A továbbiakban a testület döntött arról, hogy a
polgármesteri tisztség betöltésének módját társadalmi meg-
bízatásúra változtatja 2012. október 5. napjától. A tisztség
betöltésének módjában történt változás következménye a
polgármester illetménye (tiszteletdíj) illetve költségátalánya
mértékének csökkenése. A testület polgármesteri tiszteletdíj
összegét 251.225.- forintban, míg a költségátalányát 75.368.-
<6$'783 7!)** 5A8688 !:.C9!R#!I*12!-1C17! !%15-'2.*/%
( 8)$6# 868!(6#8 %! $$S*@!(6C+![\L]9!; 7?)$!LQ8/*!7.:!%AQ
-)7;)%!)8-)** *7'! #!)*8 *)762!'2%6* !:,%408.812'!%4*821C.'89

Kis Miklós polgármester

Hulladékgazdálkodási Kft.
Kedves Fiatalok!  Szeretnénk megérni a 30. születésnapot is.
KC #@!.*;)$!<.*.88I7%! #!'0/@!7.:!1*I7%!4$4%%1@!0.!0 * '7% 8@! 
715#.718!2#.$.8717%!7.%8.%!)8 07'@!(6C+!/$'##18.%!:.C! #
utókor számára. Kérlek benneteket, aki szeret énekelni,
keressen meg bennünket, csatlakozzon hozzánk. Minden
2#.$0)7!L^9]\Q%6$!8 $?7%!5$S3)8! !:,-.*/012'!()#3 79
E.:1*.:! !]\9!2#I*.8127 5!26%Q26%!<' 8 *!%4#$.:,%40121-.*
jön létre. Kívánok mindenkinek jó egészséget, a fiataloknak
tiszta hangot és szép dalokat. A 30 éves jubileum reményében:

 !"#$%&'(#)*+,%+,"-!)./0%123245

Meghívó
A MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozata

2012-ben
Cegléden tartja meg

Kongresszusát,
melyre a Tagozat nevében
nagy szeretettel meghívlak.

Tájékoztatlak,
hogy a szakmai programok mellett

 !"#$%&'('#)'(*)+%,(-./'0)1
Magyarország miniszterelnöke  is!

2(30,4) &&56&(.$"70,'8#9
2012. október 13., szombat

helyszíni regisztráció:
8.30-tól, kezdés 10.00-kor

A Kongresszus helye:
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A.
30&&6':(;<= !"$>&.(3?570,'

A részvétel regisztrációhoz kötött!
Kérek mindenkit, hogy a visszajelzéseket

elektronikusan október 5-ig az
ifjugazda@freemail.hu  címre küldje!

;.,$ ,(>)$ /!"$"(@AB(>=(#!#''.C(.D8E
gazdát várunk szeretettel!

Kis Miklós s.k. elnök

MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozat
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OVI  HÍREK

Szeptember hónapban folyamatosan beszoktak az óvodába
%.$I*/!C+.$:.%.%9D#!.C+!7.(1#!<.* 0 8! !O2 *)0!12! #!S-60 
számára. A kis csöppségek könnyekkel vesznek búcsút
 7+)8S*9!"#):?%$ !.#!.C+!'C #'!.$/5$S3 9K0/-.*!:.C1$8'%@
hogy anya biztosan megérkezik és jó a többi gyermekkel
;)82# 7'@!$ ;#6*7'@!<.28.7'@!17.%.*7'!12!:.21*7'9J1$;I%! !2#I*/Q
ket, hogy minél többször vigyék közzözösségbe /játszótérre,
218)*7'_!C+.$:.%.'%.8@!:.$8!AC+!.*/33!:.C2#6%;)%! #
alkalmazkodást és könnyebbé válik az ismerkedés. Az
óvodásokkal mi is sokat sétálunk, ismerkedünk környe-
zetünkkel és a természet változásaival.
Szeptember 10-én az iskolában birkózó bemutatót láthattunk.
P*':5' '!3 ;76%?7%!26%!!!1$0.%.2!06*C68!:.21*8!.$$/*! !256$8Q
$S*!12!.C+17'!1*:17+.'$/*9!UI2#%1%!- C+?7%! #6%$ ! 
gyermekekre, akik hírnevet szereztek községünknek ebben a
sportágban.
Szeptember 22-én a szüreti mulatságon nagy sikerrel
2#.$.5.*8.%!S-60)2 '7%9!R!C+47+4$,!8)7O!.*/ 0)26% 8
$.7C.8.C!:?7% !12!C+ %6$*)2!.*/#8.!:.C9!J42#47;I%! 
<.*%12#A8/!5.0 CSC?26%`!U.7%S!> ;7 *% !12!G?7 -4*C+'71
Murvai Rozália munkáját.
Szeptember 20-án a Takarítás Világnapja alkalmából
2#.:18C+,;8128!$.70.#8I7%! #!S-60 !?0- $)79!E.7C.8.C
szemetet eldobálnak a környezetünkben. Ezért már óvodás
korban próbáljuk felhívni a gyermekek figyelmét környe-
zetünk fokozott védelmére és tisztaságára.
"#.58.:3.$!(S7 53 7!/2#'!8.$:17+.%.8@!C+I:4*O24%.8!12
#4*021C.%.8!C+,;8488I7%9J'2!&'%*S2!56*C)$:.28.$!a$!$.7C.Q
teg /80kg/ szilvát ajánlott fel munkánkhoz. Szilva lekvárt
</#8I7%!3.*/*.! !2#I*/%%.*!12!C+.$:.%.%%.*9!&'70.7!S-60)2
2.CA8.88! !C+I:4*O2!.*/%12#A81213.7!12!<'C+.*.::.*!%A21$8.! 
*.%-)$</#12!<6*+ : 8)89!"I8.:17+8!'2!%12#A8.88I7%! !2#'*-)3S*9
Az apró kis kezek, felezték a szilvát, kavarták a tésztát,
szórták a fahéjas cukrot. Savanyúságot is készítettünk a sok-
26%!#4*021C<1*13/*@!:.*+.8! !2#I*/%!12! !(.*+'!-)** *%6#S%
ajánlottak fel. A gyermekek így folyamatosan fogyaszthattak
vitaminban gazdag ételeket is. Jó, hogy már gyermekkorban
megtapasztalják, hogy biztosítjuk télre a vitamindús táplál-
kozást. Köszönjük minden kedves ember felajánlását és
munkáját.

K IRÁNDULÁS  A V ADÁSZHÁZHOZ

D33.7! #!1-3.7!%'O2'8!.*/33!I77.5.*8I%!:.C! #!b** 86%
Világnapját, ugyanis a Tóth család meghívott bennünket a
Vadászházhoz és biztosították, hogy a természetben az álla-
tok közelében méltón ünnepelhessük meg ezt a napot. Fel-
(/2@!.2/2!7 5$ !13$.08I7%9!J'O2'8!:.C';.08I7%@!(6C+! !-)$- 
-)$8!7 568!.*:622 ! #!.2/9!=I$.*:.8*.7I*!-)$8?%@!(6C+
felszáradjon és elindulhassunk. Az utat a gyermekek örömére
lovas kocsival tettük meg. Csodálatos zöld környezetbe
1$%.#8I7%9!R!- 0)2#()#! #!.$0/3.7!.C+!'C #'!C+47C+2#.:9!R
gyerekek azt se tudták, hogy a sok-sok látnivaló közül
:.*+'%.8!O260)*;)%!:.C!.*/2#4$9!=.$:12#.8.2.7! #!.$0/
7+?C *: !/%.8!'2!: C)- *!$ C 08 9!U6*06C 7!71#.C.881%! 

fácánokat, nyuszikat, tyúkokat. Simogatták a lovakat, ját-
2#688 %! !<)%!12!36%$6%!%4#4889!R!2#I*/%!12!U'O2%.'!X+?$'
bácsi eközben hozzálátott az ebéd elkészítéséhez. Nagyon
<'76:!5 5$'%)2%$?:5*'8!</#8.%!7.%I7%9!R:AC!:.C</88! #
.310!.C+!< 78 2#8'%?2!.*/ 0)267!-.(.88I7%!$12#89
Megismerhettük a ragadozó madarak viselkedését. Egy
rétihéja bemutatót tapsolhattunk végig. A gyermekek
$.7C.8.C.8!%1$0.#8.%!12!8 526*8 %! #!.*/ 0)2679!J42#47;I%
.#8! !< 78 2#8'%?2!.*/ 0)28H!"6% 8!8 7?*( 88?7%!3.*/*.!:'
<.*7/88.%!'29!R!<$'22!*.-.C/@!$.7C.8.C!1*:17+!12!:6#C)2!?8)7
jól esett a finom ebéd. A Nyugdíjas Klub tagjai nagyon finom
lekváros buktát sütöttek nekünk. Az apró kezek egymás
után nyúltak a finom süteményért.
Nagyon köszönjük Rózsika néni, Piroska néni és a Nyugdíjas
Klub munkáját, mert ilyen finom buktát /a mi szilva-
*.%-)$?7%3S*_!2.7%'!2.:!8?0!%12#A8.7'!O2 %!/%9!U'#862 7! #1$8
mert szeretettel dolgoztak óvodásainkért. Ebéd után  Molnár
Pali bácsiék és Csiló Zsolték lovagoltatták a gyermekeket.
Igazi lovas bemutatót is láthattunk. Biztosan rengeteg
gyakorlás és munka volt ebben a produkcióban, mert ilyet
csak cirkuszban lehet látni. Hatlamas tapsvihar kísért minden
produkciót. Délután fáradtan, teli élményekkel és új
ismeretekkel lovaskocsival érkeztünk meg az óvodához.
J42#47;I%! !=S8(!O2 *)07 %! !*.(.8/21C.8@! !<.* ;)7*)28
(krumpli, meglepetés süteményt, a játékokat), hogy ilyen
figyelemmel és szeretettel láttak vendégül bennünket.
J42#47;I%!:'70.7!2#I*/!8):6C 8)2)8!12!2.CA821C18H
Köszönet a Molnár családnak, Csiló Zsoltnak, Seres pa-
pának a hangulatos utazásért és munkájáért!
J42#47.8! !2#I*/%7.%@!U'O2%.'!X+?$'!3)O2'7 %@!F.7.'!&)$%
 7+?%);)7 %!_76%.0*'8!</#488_! !<'76:!.3101$8H
Köszönjük Kis Miklós polgármester úr támogatását és
segítségét!
Köszönjük Bimbó Pali bácsinak, hogy segített az anygok
beszerzésében és fuvarozásában!
Reméljük máskor is kirándulhatunk még erre a helyre!



NYÁRSAPÁTI4. oldal

SAJNÁLJUK!!!

„SZEMÜNK FÉNYE A GYERMEK!“Ez egy arany
'C #2)C@:1C'2! !*.C7 C+633!60 <'C+.*12!12!84$/012!.**.Q
71$.!'2!.*/<6$0?*@!(6C+!3 ;!1$'!C+.$:.%I7%.89T.:! #1$8@!:.$8
nem figyeltünk jól, hanem azért mert gyermek. Nincs kia-
lakulva a veszélyérzete, mert mindent tudni akar és ki akarja
5$S3)*7'9!D#1$8!.27.%!.*@!84$'%!422#.!: C?% 8@!2I8'%!:.C! !3/Q
$I%.89Y.*I7%!<.*7/88.%%.*!'2!84$817(.8!3 *.2.8@!5.0'C!:'!:)$
tudjuk mit és hogyan kell csinálni. Sajnos az óvodában is
történnek balesetek. Egymásnak futnak, elesnek, megütik
: C?% 89!c$S3)*;?%! !3 ;8!:.C.*/#7'!<6*+ : 862!<'C+.*Q
meztetéssel, de sajnos nem mindig sikerül.A gyermekek
*18.*.:.! !:6#C)29!V2 %!AC+!8?07 %!<.;*/07'9!> !:.C84$817'%
 !3 ;!1$8.2A8;I%! !2#I*/8@!2#I%21C!2#.$'78! #!6$-628!12! !:.78/
szolgálatot. Nem vagyunk képzett orvosok döntésünk a
gyermek állapotától függ. Próbáljuk a legjobb megoldást
megtalálni. Sajnáljuk a gyermeket és aggódunk érte, hogy
:'.*/33!:.CC+SC+?*;679!K*+.7%6$!7+?C *6:$ !12!3'#8 8)2$ 
- 7!2#I%21C.! !%'2!3.8.C7.%!7.:!2#'8%6#S0S!<.*7/88.%$.@
mert az csak ront az állapotán. Nem a hibást kell keresgetni,
hanem segíteni egymást jó szóval és türelemmel, mert egy
gyermek fájdalma mindannyiunk fájdalma. Mit tehetünk?
Próbáljuk a veszélyforrásokat elkerülni, figyelmeztetni a
C+.$:.%.%.8! !:.C<.*.*/!2# 3)*+6%!3.8 $8)2)$ !12!':)0Q
kozhatunk, hogy a Jóisten is óvja és védje gyemekeinket.

Óvó nénik

 I SKOLA

„H ATÁRTALANUL ” E RDÉLYBEN

Iskolánk hetedik osztályos tanulói a „Határtalanul” program
keretében háromnapos tanulmányi kiránduláson vettek részt
D$01*+3.79!R!U.8(*.7!X)36$!R* 5%.#.*/!d$89!)*8 *!%'A$8
5)*+)# 8$ ! !O2.:/'!)*8 *)762!'2%6*)- *!%4#42.7!5)*+)#8?7%
sikeresen, immár második alkalommal. A „Határtalanul”
program célja, hogy magyarországi diákok megismerjék a
határon túli magyarok lakta területek történelmét, kultúráját,
 #!688!1*/!: C+ $2)C!2#6%)2 '8@!( C+6:)7+ '89
A programra való felkészülés már 2012 áprilisában
.*%.#0/0488@! :'%6$!'2!<.*:1$8I%! !8 7?*S'!'C17+.%.8@!(6C+
egyáltalán szívesen részt vennének-e a tanulmányi
%'$)70?*)2679!Y *S2#A7,@!(6C+! #!.*/#/!8 71-!(.8.0'%
osztályosai által tartott élménybeszámoló is hozzájárult ah-
hoz, hogy a mostani hetedikeseink is nagy lelkesedéssel
mondtak igent az utazásra. Természetesen nemcsak  a
0')%6%@!( 7.:! !2#I*/%!8):6C 8)2)$ !'2!2#I%21C!-6*8! 
sikeres pályázathoz, hiszen az elnyert összeg csak az utazás
és a szállás költségét fedezte. Ezen felül az étkezés, a
3.*15/0A; %!12! !3'#862A8)2!0A;)8! !2#I*/%7.%!%.**.88!<.*-)** *7'9
A sikeres pályázat kihirdetése után ( 2012 augusztus ) a
0')%6%$ @! !%A21$/!12! !<.*%12#A8/!5.0 CSC?26%$ !'2!7 C+
:?7% !-)$8@!('2#.7! #!?8 #)2!.*/88!<.*%12#A8/!<6C* *%6#)26% 8
'2!8 $8688?7%9!R!O2.:/'!0')%6%% *!%4#42.7!.$01*+'!8)7O6% 8
8 7?*8?7%@!U6*+ 'Q-.81*%.0/7!-.88I7%!$12#8@!- * :'78!$.7Q
C.8.C!%?8 8S:?7%)8!-1C.#8I7%9!D$01*+!84$817.*:1$/*@
%?*8a$);)$S*@!.$01*+'!: C+ $!A$S%@!%4*8/%@!8?0S26%!1*.81$/*@
:?7%)22)C)$S*!C+,;8488I7%!'7<6$:)O'S8@!- * :'78!-.$2.%.8@
dalokat tanultunk.
D#.7!.*/%12#I*.8.%!?8)7!-)C8?7%!7.%'! !]!7 562!a87 %!2#.5Q
tember 18-án éjjel, és egy fárasztó éjszakai buszozás után

MERT JÓ ÉS SZÉP MINDIG  TÖRTÉNIK …

 Az idei évet egy kicsit másképpen kezdtük óvodánkban
:nagycsoportosainkat  egy csoportba helyeztük, azt gondol-
;?%@!AC+!7 C+633!*.(.8/21CI%!- 7! #!422#.2#6%)2$ @! !*..70/
.*2/!62#8)*+!%4#4221CC1!<.;*/0121(.#9!D#! !C+.$.%.%!1*.813.7
annyit jelentett, hogy el kellett szakadniuk régi társaiktól, óvó
717';I%8/*9!&'70.7%'!'#C?*8!.C+!%'O2'8`!2#I*/%@!C+.$.%.%@!0.
úgy gondolom minden nagyon jól alakul. Szinte minden nap

OKTÓBERI  PROGRAMOK :

P%8S3.$!L[Q17!e2#'3aO2a#8 8S!R*: !U)*!*.2#! #!S-60)3 79
R!5$6C$ :!01*.*/88!M!S$)8S*!LL`]\!S$)'C!8 $89
&'70.7!2#I*/8!12!1$0.%*/0/8!2#.$.8.88.*!-)$?7%H

történik valami, amit nagy meglepetésként fogadunk, ami
7 C+67!;S!7.%I7%9!R#!.*2/!2#I*/1$8.%.#*.8.7!.*:6708 :
elképzeléseimet, hogyan és mit szeretnénk megvalósítani,
mik az álmaink. Aztán egy reggel nyílt csoportszobánk ajtaja,
:.C1$%.#.88!S-60)7%!.*2/! %-)$'?: !%18! $ 7+( ** *9!T C+67
örültünk neki, azóta pedig csak szaporodtak az akvárium kis
1*/*17+.'9!fC+!C6706*6:!!%42#47.8!'**.8'! #6% 8! !2#I*/%.8@
akik ilyen boldogságot okoztak az óvodásoknak. Sokszor azt
-.2#.:!12#$.@!(6C+! #! %-)$'?:!.*/88!O2656$862?*7 %! 
gyerekek, figyelik  kis kedvenceiket teljes nyugalomban és
csendben. Azt gondolom, ha sikerült egy aprócska helyet
találni óvodásainknak, ahol egy percre megállnak és
megnyugszanak, már semmi sem történt hiába! Remény-
kedem, hogy továbbra is ennyi öröm ér minket! Mert jó és
szép mindig történik…..

Nagycsoportos óvó néni
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J'$)*+()CS7)*!71#8I%!:.C! !7 5<.*%.*8189!R#!.*2/!7 5
ellátogattunk még Csucsára a Boncza-kastélyhoz, ahol
tanulóink Ady verseket szavaltak, és emlékszalagot helyez-
tünk el az emlékháznál. A kastély kertjében megtekintettük
a Goga mauzóleumot is.

 !"# $%&'"

U)7<<+(?7+ 067! !% #.88)2!:.77+.#.8,!$.<6$:)8?2
templomban gyönyörködhettünk, a délután pedig már
J6*6#2-)$67!8 *)*8!:'7%.8@! (6*!:.C71#8I%! !C+47+4$,!CSQ
tikus templomot, Mátyás király szobrát, valamint a Bolyai
()# 89!R!>)#267C)$0'!8.:.8/3.7!5.0'C!-'$)C6% 8!(.*+.#8I7%
.*!G2'0 !F.7/@

Apáczay Csere János, Kós Károly és Reményik Sándor
2A$;)79!D28.! !O2A%26:*+S'!W.$.7O.2!%.C+8.:5*6:!O260 81-/
&)$' !2#63$)7)*!g!h!J477+.#/!& 0677 i!j!:'70.7!0')%
elmondta a maga „titkos” kívánságát, majd együtt elénekeltük
a Székely himnuszt.
R!:)260'%!7 5?7%!'2!:.C*.(.8/2.7!:6#C *: 2!-6*8@!:'-.*
akkor sem volt hiány programokban. Jártunk Gyimesbükkön
a történelmi Magyarország határánál, ahol tanulóink hazai
földet szórtak szét, és koszorút helyeztek el, majd ezután
megmásztuk a Rákóczi-vár romjait. A Békás-szoros és a
Gyilkos-tó természeti ritkaságaiban is gyönyörködtünk.

Gyergyószentmiklóson pedig az örmény katolikus templomot
csodáltuk meg. Estére Nyársapát testvértelepülésére,
Csíkmindszentre vártak minket az ottani általános iskola
diákjai egy közös vacsorára és táncos mulatságra. Kiállítási
 7+ C68!'2!-'88I7%!: C?7%% *@! :.*+.7!3.:?8 88?%!V2.:/!12
Nyársapát községek életét, nevezetességeit, valamint a
gyerekek kölcsönösen megajándékozták egymást.
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A jól sikerült közös program után meginvitáltuk
testvértelepülésünk diákjait és pedagógusait egy magyar-
6$2#)C'!*)86C 8)2$ @! :'8!/%!4$4::.*!.*<6C 08 %9
Az utolsó nap programja is még sok meglepetést tartogatott
tanulóink számára, hiszen többségük még soha nem járt
Erdélyben, Így aztán nagy izgalommal indultunk Parajdra a
sóbányába, ahol egy igazi kalandpark is próbára tette a
gyerekeket.

 !"# $%&'"

J6$67067! !FS#2 !O2 *)0!< #.% 2!:,(.*+13.7!:.CO260)*Q
8?%!! !C+47+4$,!:68A-?:6% 8@! :.*+.%%.*! !2#.3371*!2#.33
kerámiákat díszítik. Farkaslakán Tamási Áron, Szovátán pe-
dig Márton Áron püspök szobrát koszorúztuk meg, és jutott
:1C!'0/7%!.C+!$4-'0!218)$ !'2! !&.0-.Q8S!5 $8;)79!R!!( # Q
<.*1!-.#.8/!a867!:1C!:.C)**8?7%!& $62-)2)$(.*+.7@! :.*+! 
székelyek legnagyobb városa, és megtekintettük a városházát,
a kultúrpalotát valamint a Bolyai líceumot és az emlékházat.
Utunk végén tanulóink koszorút helyeztek el Bolyai János és
Bolyai Farkas szobránál.
A 3 napos tanulmányi kirándulás alatt tehát rengeteg új
ismeretanyaggal és élménnyel gazdagodtak diákjaink. Ezen
élményeket és ismereteket azonban szeretnénk megosztani
'2%6*)7%!8433'!8 7?*S;)- *!'2@!()8( !;4-/$.!- C+!%12/33!/%!'2
kedvet kapnak majd egy erdélyi látogatáshoz. A kirándulás
után tehát még mindig nem pihenhetünk, hiszen készülünk
egy kiállításra és „zárónapra”, amelyre minden tanulót,
5.0 CSC?28@!2#I*/8!12!2#567#6$ '7% 8!'2!2#.$.8.88.*!-)$;?%9
Itt szeretnénk köszönetet mondani szponzorainknak, valamint
<.*%12#A8/!12!%A21$/!5.0 CSC?2 '7%7 %! !8):6C 8)2?%1$8!12
a munkájukért, mert nélkülük ez a kirándulás nem jöhetett
volna létre.
"#567#6$ '7%!12!2.CA8/'7%!-6*8 %`
Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány, Lugosi Bolt, Pákozdi
Zoltán, Kocsis Ferenc, Mikla Ker Kft., Lajos Attila, Miczi
R0$'.77@!"#,O2!"#'*-' @!d2'*'%!c)*71@!WI*.!G17.2@!T+)$2 5)8'
Óvoda, Vig Károly, Vigné Kerekes Magdolna, Nyársapáti
"# 3 0'0/!"D@!VPPc!U6*8Q!>6$-)8(!d2?#2 77 @!JAC+S
Gyógyszertár, Kaszap Kft, Káldi Zoltán és családja
Mészáros István és családja, Miczi Flórián és családja,
Perlaki István és családja, Godóné Pozsonyi Andrea, Henczné
Nagy Krisztina, Palotai Lászlóné, Bimbó Brigitta

Erdei Ferenc Általános Iskola minden dolgozója.
Még egyszer köszönjük mindannyiuk támogatását, és kö-
szönjük azt a rengeteg élményt amelyben részünk lehetett.

62.242%72+0'244!%8$34#)*95+/.%,$%!%:;%8$34#)*%4!+<)='

P2FGHIJKLMNO

Fa7'?2!.*.;17!2#.$-.#8I7%!'2%6*)7%3 7!5 5A$C+,;8128@!:.*+Q
7.%!;?8 *: #)2)$ ! #!1-!.*.;17!%.$I*8!26$9!R#!.33/*!3.<6*+8
pénz 58200 Ft, ami nagyon szép összegnek számít, így ez-
úton is szeretném megköszönni azoknak a diákoknak és
2#I*/%7.%@! %'%!%6:6*+ 7!-.881%!.#8! !5$6C$ :68!12!-.881%! 
fáradtságot, hogy hozzanak be papírt vagy PET palackot,
hiszen ezzel a Diákönkormányzat pénzét gazdagították. Saj-
nos volt olyan osztály, ahol nem volt összefogás, csak egy- két
C+.$.%!C+,;8488!a;2)C68@!/%.8!4$4::.*!*.58.:!:.C!.C+!%'2
ajándékkal. Név szerint : Molnár Pál, Mohella Pál, Kiskun
Bence, Víg Bence, Flórián Gitta, Lófai Mihály, Tóth Levente,
U6C7)$!GS$ @!J6#: !Y'-'.7@!J67O#!&)$'S@!J6-)O2!X.$C/@
András Milán, Ócsai Henrietta, Szalóki Kálmán, László
Zoltán, Bimbó Csilla, Nagy Hajnalka, Váradi Éva és Hartyányi
István.
Osztályszinten a jelenlegi második osztályt tudtam jutalmazni,
hisz az osztálynak több mint fele komolyan vette a papír-
C+,;81289!= - 22# *!'2:18!2#.$.8717%!2#.$-.#7'!'*+.7
5$6C$ :689!J1$71:!2#15.7@!(6C+! 00'C!'2!C+,;84C.221%@!12
ne dobják el a felesleges papírt és PET palackot.

Bíró Csilla

A NÉPEK EMLÉKEZETE  A HAGYOMÁNY

h&'%6$!<6$0?*!.C+!715!;4-/%15.! CC 2#8S-)k!R:'%6$
természetes szaporodása megáll, mondja a statisztikus. Ami-
kor közügyei nem érdekli többet, mondja az államférfi.
Amikor szabadságáért gyáva fegyvert fogni, mondja a
2# 3 02)C(/29
AMIKOR  MÚLTJÁT ELVESZÍTI, tesszük hozzá mi.”
Szeptember végén egy Európai Uniós (TÁMOP) pályázat
kedvezményezettjeként SZÜRETI PROJEKTET szer-
-.#8I7%9!R#!'0/2.33.%!1$8'%! !"dlED=!2#S8@!:.$8!- *S2#A7,
$12#.2.'!*.(.88.%!.77.%! !-'01%'!/2#'!:?7%)7 %!12
ünnepségnek. A fiatalok meg a projekt szót ismerhetik
'7%)33@! :'!- * :'7.%! #!.*/$.!-.8A81218!.C+!.C+2#.$'
vállalkozást, egyedi szolgáltatás létrehozását jelenti.
R!2#.$-.#/%!O1*; ! #!-6*8@!(6C+! #!'2%6* !0')%; '!12!06*C6#S'
felelevenítsék, játékos formában újra átélhessék az egykori
2#I$.8!( 7C?* 8)8@!.*/0.'7%!1*.8<6$:);)89
Ehhez segítséget is kértünk és kaptunk is: Kis Miklós
56*C)$:.28.$!a$8S*! !5$12.*7'!- *S!2#/*/8m!WI*.!G17.28/*! 
5$6;.%8!(.*+2#A718@!('2#.7! #!.C12#!5'7O12#.818!%'8)$8 !.*/8Q
tünk; a népdalkörös asszonyoktól hangulatos szüreti dal-
csokrot és a finom fánkot, amit kora reggel néhány diá-
%?7%% *!.C+I88!%12#A8.88.%m!U':3S!U$'C'8/*@! %'!(6#8 !2#A712#'
varázsát és hagyománytisztelete mellett vidámságát.
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 !"# $%&'"

Kollégáim szorgos munkája nyomán megszólalt a Füle tanyán
egy dramatikus játék, táncoltunk, énekeltünk borbírót
-)* 2#8688?7%@!2#/*/8!0 $)*8?7%@!5$12.*8I7%@!<'76: 8!.88I7%@
mustot ittunk, volt virtusjáték is, és csodás szüreti koszorúkat
készítettünk, amivel végigvonultunk a falun.

hn! !7.:#.8'Q715'!%?*8a$ !:.C/$#12.!7.:!O2 %!.C+!1*.8.8
adó program élménye, hanem a magyarság fennmaradásának
.C+.8*.7!*.(.8/21C.9i!gR70$)2< *-+!U9j
„A HAGYOMÁNY az ember és az isten közti kapcsolatot
tartja.” (Hamvas Béla)
P%8S3.$!LoQ17! !JDTpqEQ$/*!)*:60?7%!- *S2)CC)!.C+
életre élményt adó programot.

Tisztelettel: Tóth Tibor

A S ZARKA  M IHÁLY  M K-PQRSNOT ÉS

SU2V2STSR3WUF*XM

RENDSZERES PROGRAMJAI

Aerobic: (18</@!%.00@!O2I84$84%!Lr9]\!S$)8S*
Jóga: kedd 16 órától
Népdalkör: szerda 17.30 órától
Nyugdíjas klub: páratlan héten szerdán 14 órától
l-.C<.28/!2# %%4$` páratlan héten csütörtökön 15

órától
W.*7/88!q7.%% $` péntek 18 órától
R!T+?C0A; 2!=)7OO2656$8@! !W.*7/88!=)7OO2656$8!12! #
Irodalmi Színpad összejövetelei, próbái megbeszélés szerint.
Valamennyi csoportba szeretettel várjuk új tagok jelentke-
zését is.

Majdnem olyan volt ez a nap, mint régen a szüret idején.
J42#47.8!:'70.7!2.CA8/7.%!12!:'70.7! %8A-@!.C+I88:,%40/
tanítványnak.
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 !"# $%&'"

SZÜRETI  MULATSÁG  2012
Idén szeptember 22-én nemcsak a hagyományos szüreti
mulatságot rendeztük meg, hanem népdalköri találkozóra és
6$2#)C62!715#.7.'!:'7/2A8/$.!'2!26$!%.$I*89!D77.%! 5$65S;)8
 #! 08 @!(6C+! !T+)$2 5)8'!T150 *%4$![o!1--.*!.#.*/88! * %?*8
meg.  A kúria udvara már reggel benépesült, gyülekeztek a
<.**15/!O2656$86%@

és szorgos kezek készítették az ebédet. Kis Miklós
56*C)$:.28.$!a$!%42#478/!2# - '!?8)7! !715#.7.'!O2656$86%
17.%.*-.!-1C'C-67?*8 %! !< *?7@8433.7!'2!C+47+4$,
népviseletbe öltözve.

A messzire hallatszó nótázás kicsalta az utcára az embereket.
R!0 *62!:.7.8! !:,-.*/012'!()#3 !-67?*8@! (6*!%.#0.818!-.88.
 !Lo9!T150 *%4$'!= *)*%6#S!12!&'7/2A8/9!R!W.*7/88!q7.%% $
7150 *O26%$ @!: ;0!0$9!U'O2%.'!J$'2#8'7 !;.C+#/! 22#67+
:.C7+'8S; !?8)7!.*/2#4$! !:'7/2I*/%@!?8)7 ! !3.:?8 8S%
következtek. Vendégünk volt a Kis István Népdalkör
T C+%/$42$/*@! !E6#: $'7C!T150 *%4$!f;2#'*-)2$S*@! 
Százszorszép Menyecskekórus Vizslásról,

a Férfi Népdalkör és Citeraegyüttes Inárcsról, a Cselényi
FS#2.<!T150 *%4$!WS8$S*@! !X+47C+-'$)C!T150 *%4$!V2.:/3/*@
 !Y.$.2.C+()#'!T150 *%4$!@!U6;86$!V2 3 !U?0 5.28$/*@U)7<'
Lajosné Szatymazról és természetesen a jubiláló Nyársapáti
T150 *%4$9!!R!:'7/2I*/!O2656$86% 8!12!2#S*'28)% 8!()$6:8 Ca
#2,$'!3A$)*8 9!R!#2,$'!.*74%.!R*<4*0+QU6$?22!K28-)7@! !& C+ $
Rádió zenei együtteseinek Nívódíjas nyugalmazott igazgatója,
tagjai Soltészné Lédeczi Judit, Liszt-díjas karnagy és Béres
Károly nyugalmazott zeneiskola igazgató voltak. Valamennyi
<.**15/!C+47+4$,!7150 *O26%$6% 8! 0688!.*/! !( **C 8S2)C
örömére. A találkozó végén a KÓTA emléklapjait és
díszoklevelét vehették át a népdalkör tagjai, majd az
önkormányzat nevében Kis Miklós polgármester úr kö-
szöntötte virággal és emléklappal a jubilálókat.
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J.**.:.2!:.C*.5.812!-6*8@!(6C+! !-.701C!.C+I88.2.%!-.#.8/'
is köszöntötték a népdalkört.
&AC! !:,-.*/012'!()#3 7! #!715#.7.'!8 *)*%6#S!# ;*688@! !%a$' 
udvarán is talált programot a látogató. Füle Dénes jóvoltából
a helyszínen préselt mustot lehetett kóstolni, lehetett íjász-
%607'@!%1#:,-.2%.07'@!-6*8!?C$)*S!-)$@!S$')2!0 $82@ $O<.2812@
lufi hajtogatás és a Hirös Hulladék Kft. jóvoltából játszóház.

 !"# $%&'"

D310!?8)7!%.#0/08.%! !2#A75 067! !5$6C$ :6%9!D*/2#4$
T?2'% !17.%.*8@!: ;0!D$01*+3/*!1$%.#.88!-.701C.'7%! 
Csíkszentkirályi Népi Együttes muzsikáját, dalait élvezhettük.

"6$!%.$I*8! !:'7/2A8/!.$.0:17+('$0.8121$.!'29!=1$21C'
0'O21$.8.2!:'7/2A8128!% 5688! !E6#: $'7C!T150 *%4$@!81$21C'
%'-)*S!:'7/2A8128! !"#)#2#6$2#15!&.7+.O2%.%S$?2!12!U6;86$
V2 3 9!P$2#)C62!! $ 7+!:'7/2A8128! !J'2!K28-)7!T150 *%4$!12
Bánfi Lajosné valamint a Nyársapáti Népdalkör nyert, akik
még Aranypáva Díjat is kaptak /immár 4. alkalommal/.

D#?8)7!> *:'!='36$@! #!&Y>!W/-)$62'!12!c.28!&.C+.'
J'$.70.*821C17.%!-.#.8/;.!%42#478488.! !8 *)*%6#S!12! !2#IQ
$.8'!:?* 82)C!$12#8-.-/'8@!: ;0!<6*+8 8S0688! !:,26$9

R!7150 *%4$'!8 *)*%6#S!$12#8-.-/'7.%!C)* :,26$ !12! 
O2A%2#.78%'$)*+' %!715#.71;.!?8)7! #!.*2/!62#8)*+626%!( Q
gyományos fogadalomtételére került sor.
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I SMÉT E RDÉLYBEN  JÁRTUNK

!& C+ $6$2#)C!=$' 767!.*/88'!( 8)$ 9!T C+!( 8)22 *!-6*8!$)7%
az egyik legszebbnek tartott erdélyi település,Torockó. Szin-
8.!:'70.C+'%!15I*.8.!-10.88!:,.:*1%9R!8.*.5I*12!<4*1
.:.*%.0/!"#1%.*+%/!;.**.C#.8.2!<6$:); !:' 88!'88!%182#.$!%.*
fel a nap, ahogy azt Jókai az “Egy az Isten” c. regényében
megírta. S, hogy hol jártunk még? A teljesség igénye nélkül:
J *68 2#.C@!U)7<<+(?7+ 0@!J4$42</@!X6C !% 281*+@!s?O2@
=/#.C*)5@!"#.78':$.@!UI042<I$0/@!".C.2-)$@!T C+.7+.09!D#
a hat nap ismét nagy élmény volt mindenki számára, gaz-
dagabbak lettünk történelmünk, multunk egy kis darabjával.

Miczi Flóriánné

Aug.26-án indultunk ötvenegyen, hogy Erdély újabb tájait
fedezzük fel. A társaság egyik része már régi élményekkel,
másik része pedig nagy várakozással indult útnak.
"#)**)2(.*+I7%! !C+47+4$,!U?O2'7Q8.8/7!-6*8@!:.*+!c $ ;0!12
X+.$C+S2#.78:'%*S2!%4#48!<1*a867!L[r^!:9: C 22)C3 7!*1-/
7+.$.C3.7!<.%2#'%@! (6*! !<.7+-.2.%%.*!36$A8688!8);67!I0I*/%
sora alakult ki. Innen indultunk minden nap, hogy megis-
:.$;I%!D$01*+!C+47+4$,!8); '8@!15A8:17+.'8@!84$817.*:189
F)$8?7%!T+.$C.2Q8.8/7@! (6*! !2# 3 02)C!;.*%15.@!.C+!.:*1%Q
oszlop áll.Itt zajlott az 1848-49-es szabadságharc utolsó
csatája.Itt vívott élet-halál küzdelmet 200 székely honvéd,
kiknek árulás pecsételte meg a sorsát. Kányádi Sándor
26$ '- *`!i-1CI*!O2.**.*@!)$?*)22 *!01*$.!%4$I*-.881%!/%.8@!:.C
nem adta magát székely, mint a szálfák kettétörtek”. Ugyan-
688!2#.:3.7!.C+!06:367!%65; < !12!%.$.2#8.$0/!)**A8!.:*1%.8
 !(/24%7.%9!&'!'2!%62#6$a- *!.:*1%.#8I7%9!R!X+'*%62Q8S!12
a Békás-szoros szépségével a már többször odalátogatók
2.:!8?08 %!3.8.*7'9s.C *)33!6*+ 7!C+47+4$,!*)8-)7+3 7!-6*8
részünk a Gyimesi csángó vidéken. Itt nemcsak a táj, hanem
 !84$817.*.:!'2!:.C$ C 0688!3.77/7%.8@!('2#.7!'88!-6*8

R#!S-60)26%!8)7O '!12! !]QN9!62#8)*+626%!2#I$.8'!:,26$ !?8)7
 !W.*7/88!=)7O% $!:?8 8688!3.!a; 33!2'%.$.2!5$60?%O'S89!R#
65.$.88!-'*)C)3 !% * ?#6*8 ! !71#/%4#4721C.8!U6C7)$!E'8 !12
='( 7+'!=S8(!V2 3 !hU6$3 7! #!'C #2)Ci!OA:,!!*.70I*.8.2!12
*)8-)7+62!:,26$)- *@!:.*+!?8)7!:1C! !c 8%S2!K$: !"#A7()#
zenés-táncos szórakoztató összeállítását élvezhettük.

R!7 5!#)$)2 %178@! %'7.%!-6*8!:1C!.7.$C'); @!( ;7 *'!%.88/'C
táncolhatott a szüreti bálon.
Megköszönöm mindazok önzetlen munkáját, akik valamilyen
módon segítettek a szervezésben és a lebonyolításban, hi-
szen nélkülük nem jöhetett volna létre ez a nagyszabású
rendezvény.
Támogatóink: Nyársapáti Gazdakör, Füle Családi Borászat,
Pátria Takarék, Hirös Hulladékgazdálkodási Kft.

Vígné Kerekes Magdolna
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

 S ZÜLETETT :

Lunka Elemér és Suko Anna Mária
 !"#$%&"'()*+,-&$.)/0)120)$,"3)%4%''5

lakosok NOÉMI )6789):!7#37;7
2015. szeptember 16-án.

Köszöntjük az újszülötteket!

 MEGHALT:

Bóka Krisztián  Nyársapát,
Marx K. u. 17. szám alatti lakos

2012. szeptember 19-én. 36 éves volt.

<34-;-')).#5,,=;>

H IRDETÉS

Az Ugyeri út 24. szám alatti összkom-
?@#'@$)A)#-$,B.4)"44C)D$%4"/5)E",)74%/C0
F#/7;4./65)%)GHIJGIJA1KJLMA)'747?@6@6
N#&%)-$);O;@#5D%)74%/C0)F#/7;4./65)%
06/30/358-3921 telefonon lehet.
Az Iskola u. 7. szám alatti 1500 m2
'7#=47'9)'747;)P8Q,()8544%6!():",()?R#@''
;R'S)74%/C0)F#/7;4./65)T%'E",!)U7#76D
Nyársapát, Béke u. 16. szám alatt, vagy
a 389-122,06/20/3152-752.
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2
'7#=47'9)$,"6'C)-$)'%6!%E74!0)F#/7;4./65
a 06/70/323/8971 telefonon lehet.
<4%/C)1)/B):",'9,E74!)P87,7'-;7$(
palackos) 10.000.-Ft, bébi hordozó
M0GGG0K)U')"#@60)F#/7;4./65)%,)7$'5
órákban a 389-119, vagy a 20/4473071
Torták, sütemények sütését vállalom.
Érd.: 16 óra után, Balázs Jánosnénál.
Tel.: 06/20/4342-995.
ELADÓ Nyársapát, Viola u. 25. szám
%4%''5)1ALV)3A)'7#=47'9)-&Q'-$5)'747;0
F#/7;4./65)%)JGIM1HKMH1L)'747?@6@6
Eladó 12 m szélességi összerakható
vásározói, piaci felszerelés tartozékaival.
Érd.: 30/621-0830.
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
ÁRAJÁNLATA: akác vékony 2200.-
Ft/q akác (guriga) 2.400.- Ft/q, akác
hasítva 2.550.- Ft/q bükk (guriga) 2.050.-
Ft/q, bükk hasítva 2.200.- Ft/q nyárfa
(guriga) 1.300.- Ft/q nyárfa hasítva
102GG0K)U'IW0)F#/7;4./65)%,)XYNZ[
bisztróban vagy a 20/910-6746
ELADÓ 150 l villany bojler, 250 kg
+6$R4!R)O'"6?O'C()M\)3A)'7#=47'9
gazdasági épület, valamint 1,3 hektár
'7#=47'9)B7;7#Q'7'')$,"6'C)8544%6!)-$);R''%4
-$)1(A)E)'7#=47'9)$,"6'C)8544%66!%4);=4+6K
külön is eladó.  Érd.: 30/3679627
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
 !"#$%&"'()*7#'7$)/94.B760)]56.$-:5(
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
;5$,7#74-$B760)F#/7;4./65)U=47)^-67$6-4
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
X)*%&"$)/94.B76)'%6!%)AAJ1)3A)$,"6'C
'7#=47''74()8%4%356')%)_%;)/94.B76)H2HM
m2 gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/
23-66-247
Kisbálás szalma 250Ft/bála áron eladó.
F#/7;4./65`)Y%'%;5)[$'8"6()AGIMG2K\\GV
<aX^b)'Oc%)D$737'7).$,5)=4'7'-$#7(
:",'9,E74!();%6/%44C():",;@687;'@#@;(
kerítéslécek és mobil kemence!
Szmatona József: 30/ 262 36 19

H IRDETÉS

Építési telek (976m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár.: 500.000.- Ft.
F#/7;4./65)%)Y5$,;-$)O0)A0)$,"3)%4%''
lehet. Tel.: 707-298
Z%6!%)74%/C) !"#$%&"'()*+,-&$.)/0)120
szám alatt. Érd.: 316-116, 70/438-9913
Családi ház, valamint telek vízzel,
villannyal eladó a József A. úton. Érd.:
389-096, 70/416-0178-as telefonszámon
<aX^b)2(2)E%)'7#=47'9):!=3+4D$+$(
víz, villany van. Tel.: 30/2196685
Betegség miatt ELADÓ 2*3 méter mobil
$,7#$,"3@$()5447'87)&5E76.);@D$50
Talajmaró BTN-160 típusú. 250 literes
'%#'"cR)E",5)-&Q'-$9)&7#37'7,.:-&0)A\G
D3)3O6;%$,-47$$-:9);@3B56"'@#0
F#/7;4./65)47E7'`)AGI)M1L)\L)\L
d=#:.$76)<4%/C)e7:4-/76)%);+,&@6''C4
5 percre két egymástól különálló ház
közös udvarral. Érd.: 0631-3123462
Eladó 1100 m2-es telek az Iskola u. 11.
szám alatt valamint összkomfortos nagy
családi ház, melléképületekkel a József
X''54%)R'@60)F#/7;4./65`)GHIAGIMMLKJGL10
Eladó egy új állapotú kapálógép valamint
1(2)-87$)&%4@'%&56D$5);5$;O'!%)$,7#7'.
gazdát keres. Érd.: 06/30 685-59-29.
BIOPTRON fényterápiás kézi készülék
eladó. Érd.: 06/70 637-9832
ELADÓ Szövetkezeti u. 18.  alatt családi
ház földterülettel. Érd.: 701-923
ELADNÁM vagy egy tanyára
cserélném a Széchenyi u. 9. szám alatti
családi házamat. Érd.: 0670/2276440
d=#:.$76)<aX^b)7:!);7''.)$,@B"$(
konyhás, spájzos, félkomfortos, gázos
lakás melléképületekkel, valamint
földterülettel a József A. úton. Iá.:
2.500.000.- Érd.: 06-70/2092601 vagy
53/350-767
X;"D)'9,5?%)@;'CB7#8-:-'.4)#76/74E7'.0
0,6...2m-es szálakban: 1800 Ft/mázsa,
gurigában: 2150 Ft/mázsa.Nyársapáton
E",E@,$,"44Q'"$$%4>)F#/7;4./65`)Y%'%;5
Ferenc, 20/494-2127.
<4%/C`)F/7$)E%:!3%)$,7&'73B7#)747c-'.4
300.- Ft/kg áron. Ugyanitt 2 db toll pap-
lan 4000.- Ft/db, ötágú csillár 3000.- Ft,
-$)1)/B)8";O3?7c7$);5$)$,.4.&#-$)120GGG0
U')"#@60)F#/7;4./65`)f%;@$)U7#76D6-
Nyársapát, Felszabadulás u. 11.
ELADÓ Nyársapát külterületén 2, 5
E7;'"#)JV()L2)X*)-#'-;9)47:74.()8%4%356'
 !"#$%&"');=4'7#=47')A0VAG)3A)'7#=47'9
tanya ingatlan. Érd.: 20/531-38-51; 70/
280-12-18

HIRDETÉS

Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága? Szeretne ezért
a jelenleginél kevesebbet fizetni?
12 biztosítótársaság kínálatából választ-
E%'c%);5)%)47:56;"BB)37:?7474.'g)PF47'K(
lakás-, vállalkozói vagyon-, szakmai
?7474.$$-:K():-&c"#39KB5,'@$Q'"$@;(
nyugdíjpénztárak stb.) Kovács Gábor a
Biztonság Brókerház biztosítás közve-
'Q'.c70)GHIAGMHA1JA2

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT

AJÁNLATA
 !"#$%%!&'()*+%,(
- házi hurka - kolbász
- házi disznósajt, májas
- szalonna félék
- sült házi zsír
 &)-)#&'.!%/0#1/!(,230%/,(
- savanyú káposzta,
  savanyúságok

Minden héten más-más akció!
Nyitva tartás:

!()44&'2! !-56&)($78
de: 6,30-tól - 12-ig
du: 9: &'2! !9; $7

 szombaton:
6,30-tól - 13-ig

 vasárnap:
6,30-tól - 10-ig

Tisztelettel várom vásárlóimat
Kocsis Ferenc

Nyársapát, Szövetkezeti utca 9.



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
<=>=>?@!ABCDE: Kis Miklós polgármester
<?@F=GA=@FH?:
@F=GA=@FH?IBFJHH@KL:  Dombóvári Godó Zsuzsanna

Nagyné Kovács Éva, RegdonJánosné, Vígné Kerekes
Magdolna, Víg Károly

FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
X)1210)dhN]Zba)*<h^i^i< )X)Tjk]l ̂ b)Z<am<d

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.
)))))))LGG)&-4/"6!B%6)37:c7476.)[ no< <d)'"c-;@,'%'C);5%/8"6!>

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

 B IRKÓZÁS

A Kaposvári Városi Sportcsarnokban került meg-
#76/7,-$#7)%,)-8)74$.);+'+''?@:"$R)#%6:$@#87#$76!70
X)37:3-#7''7'-$#7)L\)87#$76!,.)3-#47:74')B70)X
 !"#$%&"'5)d,%B%/5/.)d<);-')?.874);-&85$74'7''7)3%:"'0
 %:!$,7#976)$,7#7&74'7;()35874)356/;7''76)?74K
állhattak a dobogóra. Míg Kecskeméti Krisztiánnak
meg kellett elégednie a 35 kg második helyével, ad-
/5:)*7D$;73-'5)U7#76D)%)MA);:)37:-#/7374'):!.,K
tese lett.

Pap Ferenc, Pap Attila

 !"# $

TALÁLKOZÁS  AZ  OLIMPIKONNAL

a.#56D,)Z%3"$)@453&5%5)7,=$'-#37$)D7:4-/5)B5#;C,C'
láttuk vendégül az Erdei Ferenc Általános Iskola
tornatermében. Élménybeszámolót tartott az olimpiai
$,7#7&4-$-#.40) %:!@6)$@;)-#/7;7$)56?@#3"D5CE@,
cO'@''%;)%)/5";@;)%)$&@#'@4C;)?74;-$,=4-$-#.4()%);7K
3-6!)7/,-$7;#.4)-$)%)$5;7#-43-6!7;#.400

Víg Károly

%&'()*+

M%)N'!AO/%57!P6(,#N06Q/1&1 nevében tisztelettel meghívom
Önöket a RA5%/%57 !5%!A,N-)&)6S$1")T2)%/&'!U#,7#1N%,#,/1&R

DQ39)&#@c7;')PZN]lYKJ0A0)11I1HK1I*]kKAG1GKGGL2S

ÜNNEPÉLYES  PROJEKTNYITÓ  RENDEZVÉNYÉRE

-$)%,)%,');+87'.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRA

[/.&@6'`)2012. október 11-én 16.30.

Helyszín: M%)N'.!U,270#N)%&)#$!V$W1&12!4X%/&)#N)

e$73.()AG1A0)$,7&'73B7#)A20

Bartha Alajosné (sk)

polgármester

12. oldal




