
T ISZTELT  N YÁRSAPÁTI  P OLGÁROK !

“A KI  NEM  SZERET, NEM  ISMERI  I STENT, MERT  I STEN MAGA  A

SZERETET ”

(JÁNOS I. LEVÉL  4. FEJ. 8 )

Isten a Megváltó elküldésével értelmet adott az ember életének. Nekünk, mindnyájunknak
 !" "#$%&'()*$+#,"-./0" "1'2)+0("(34%3%56#" "#71$%7(($+#")%8"(31* 9+#: +; Nagyon nagy
rá az igény! Sokakban nem is tudatosul a reménytelenség, csak rosszul érzik magukat, félnek,

 !"#$%&'(%)*+,$),(,-,",&&,).+/ !",!!%01% !)2%!+ (+,$34+!%45+%+67-6%8%-9++38+834 +6:-:(*+)%-:;('!5 +2,8:(:-$:(*+&%)%-<&:(*
%1:!"3))3(6<&3(*+;(%$:" +0-'4-%=')+&'-$>"!%)+,45=:(-%.+/34 (+%+?'66:!)+)@6,$<&A+B!!,0*+)%-:;('!5+B!!,0,*+,45-,+!%45'22
fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk a megérkezését, csendességét, még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk
ezt a napot. Mi tehát karácsony titka? Az, hogy megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. A szeretetet nem lehet
-:,-A(6%)'$! +(,!) -,*+!,=+$,?,&+&@-83!52,+ )&%&! .+C+(6,-,&,&+!,=+<45+1@!+$3&-,*+?%!,=+D45+?'45+-:,(6=3$B!)*+(6B)(34B!)
8%!+,45=:(-%.+E:1@8B!)*+?'45+= &+3-+%6+3$,&B!)+%+=:( )+!3$)B$.+F,+4'!"'$1#!)+->6(%(6<!7+:$'=-%*+? (6,!+%6+3$,&+4'!"1% &
!,=+(0>-'$?%&1#)+=,4.+G,+4'!"'$1#!)+45,-=,), !)+@-@=3-,+%+)%-:;('!5H%+%$%&&*+4'!"'$1#!)+,45+ "A(+?'66:&%-&'6>!)-%*+%) 
(,4<&(34B!)3-&+?:$:(+!,)B!)*+8%45+4'!"'$1#!)+@!=%4#!)-%*+%= )'-+(D$5'(+? 2:!)3-&+=,42';(:&:(&+)%0&#!)+8%$%) &A$.+I%
egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömet adunk egymás életének. <"# 13=*.+09"9&8*! #
kiváló alkalom lehet lelkünk, és kapcsolataink rendezésére. Kiváló alkalom a félreértések, megbántások tisztázására.
/ 8,$+%+(6,-,&,&+!%45$,$)7+3(+2:&'-*+! !;(+(')+3-&,$=,+%6'!+4'!"'$)'"! *+) !,)+ $$ )*+8%45+),$$
kezdeményezni. Ne feledjük, a legszebbet, a szeretetet életünkben kell kimutatnunk egymásnak!

K EDVES N YÁRSAPÁTIAK !

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve,  köszönetet
mondjak mindazoknak, akik egész évben segítették településünk
H,1$A"3(3&+3(+%6+@!)'-=:!56%&+=#!):1:&. Köszönöm a
$%)'((:4!%)+%+)B$@!2@6A+&:-(%"%$= +=#!):)2%!+!5D1&'&&
segítségét és aktív részvételét, a helyi vállalkozóknak, hogy
több alkalommal támogatták rendezvényeinket és anyagi
segítségeiket.Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele
járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket
szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az új
,(6&,!"A&+D1+(6<88,$+3(+D1#$&+,-A8,$+),6"?,((B).
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet

kívánok mindenkinek!

Kis Miklós polgármester



NYÁRSAPÁTI2. oldal

VÁLTOZÁSOK  A KUTYATARTÁS

SZABÁLYAIBAN

C6+,$A6A+382,!+%+J%-$%=,!&+=>"'(<&'&&%+%6+K$$%&83",$= 
törvényt. A törvény végrehajtására született meg a 115/
2012. (VI.11.) Kormányrendelet, amely az alábbiakat teszi
)@&,$,6A83+%+)#&5%&%-&>)+(6:=:-%9

TILOS
1. ) (&,(&7+LMN+)4+%$%&& O+,2,&+PN+=MQ!3$*+)@6,0,(+&,(&7

LMNQRN+)4O+,2,&+PS+=MQ!3$*+!%45&,(&7+LRN+)4+H,$,&& O
ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan,

- ) (&,(&7+,2,&+R+=Q!3$*+)@6,0,(+&,(&7+,2,&+T+=Q!3$*
!%45&,(&7+,2,&+U+=Q!3$+-@8 ",22+,(6)@66,$+&%-&>(%!
kikötve tartani.

2. Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes
korukig anyjukkal kell tartani.

3. C+;? 00,$+=,41,$@$&*+%6+%"%&2:6 (2%!+!,=+(6,-,0$A
eb adatait az állat tartója köteles 2012. dec. 31-ig a
magán-állatorvossal az adatbázisban regisztrálni.

4. A chippel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyé-
nek megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén
az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a
magán-állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

5. MNPV.+1%!#:-+PQ&A$+!345+?>!%0'(!:$+ "A(,22+,2+;? 00,$
megjelölve tartható.

6. C+=%4:!Q:$$%&'-8'(+%6+,2+8 6(4:$%&%*+),6,$3(,+,$A&&
)@&,$,(+,$$,!A- 6! *+?'45+%6+:$$%&+;? 00,$+1,$@$&Q,.

7. C+!345+?>!%0'(!:$+ "A(,22+;? 00,$+!,=+1,$@$&+,2-A$
%+1,456A+3(+%+=%4:!Q:$$%&'-8'(+)@&,$,(+1,$,!&3(&+&,!! 
a kerületi hivatal felé.

A felsorolásból külön kiemeljük, hogy a 4 hónapos kornál
 "A(,22+)#&5:)+;? 00,$+&@-&3!A+=,41,$@$&,&3(3-A$+%+&#$%1"'!'(
saját költségére még ebben az évben köteles gondoskodni!
C+J'$4:-=,(&,- +I 8%&%$+,$$,!A- 6! +H'41%*+?'45+)@&,$,Q
zettségüknek eleget tesznek-e a nyársapáti ebtartók!

 !"#$%&'()%#*!%'+,%-.#/)01+2

VÉGRE VALAKI  KITÁLAL …!

>?+ "@)('1A"B)("'2:'1"C'%'%8*" "&'D9! -9('%'!)*)1(

E>!%+J3&,-+)@64%6":(6+(6,- !&+%+=%45%-+4%6"%(:4+8,-4AQ
"3(3!,)+,$(A+?,$5,!+:$$>+')%+%+",8 6%? &,$,63(+2,8,6,&3(,+8'$&*
=,$53-&+?3&+,=2,-&+&,(6+H,$,$A((39+W:-% +X( 4='!"'&*+Y -:$5
Júliát, Simor Andrást, Gyurcsány Ferencet, Bajnai Gordont,
Oszkó Pétert és Felcsúti Pétert. Mindez abból a Schiffer
C!"-:(!%)+;<=6,&&+$,8,$32A$+",-B$+) *+%=,$52,!+2,1,$,!&,&&,*
?'45+&:8'6 )+%6+Z/J+%$%0<&8:!5:!%)+3$3-A$+3(+%+=%45%-
)@63$,&2A$*+%6+Z/J+0:-&%$%0<&8:!5:!%)+&:-(,$!@) +0'(6&1:->$
Róna Péter közgazdász, aki egyúttal hátat fordít a magyar
közéletnek is, mert nem érti, hogy mi történik a Kárpát-
=,",!;32,!.[C+=%45%-+4%6"%(:4+3(+&:-(%"%$'=+8,-4A"3(3!,)
okairól sokat lehetne írni és mondani - írtam és mondtam is -
de van egy, amely nézetem szerint az összes többit maga mögé
utasítja, ez pedig a devizahitelezés” - írja Róna Péter a Schiffer
Andrásnak címzett lemondólevelében,

%=,$52A$+%+Népszabadság idézett. A közgazdász úgy látja,
életek százezrei mentek helyrehozhatatlanul tönkre, a
H 6,&A)30,(+),-,($,&+!%45'!+?'((6D+ "A-,+=,4-'00%!&*+=%4%
%+2%!)-,!"(6,-+=7)@"3()30&,$,!!3+8:$&*+) (Q+3(+)@630Q8:$$%$%&')
&<6,6-, +"A$&,)+2,*+=#!)%?,$5,)+(6:6,6-, +(67!&,)+=,4*+3(+%
Magyar Nemzeti Bank elvesztette a monetáris folyamatokra
gyakorolható hatását egy hazug, csalárd termék bwevezetése
miatt “Mert a devizahitel egyáltalán nem hitel, hanem egy
'$5%!+2,H,)&,&3(+%+? &,$H,$8,8A+-3(63-A$*+%= !,)+%6+%+$3!5,4,*
hogy az összes, kivétel nélkül az összes profit a banké, az
@((6,(+)';):6%&+0," 4+%+? &,$H,$8,8A3.+F,=+? &,$+%63-&+%6
,45(6,-7+')3-&*+=,-&+%+? &,$+,45+H \+@((6,42,!+H,$8,&&+)@$;(@!*
%= &+%6'!'(+H \+@((6,42,!+),$$+8 ((6%H 6,&! *+%+(6,-6A"3(2,!+) Q
jelölt és annak alapján mindkét fél számára kiszámítható
kamattal együtt. De a devizaadós nem tudhatja, hogy mennyit
),$$+8 ((6%H 6,&! *+=,-&+%+&@-$,(6&3(+,45+'$5%!+&3!5&A$*+%6
:-H'$5%=='64:(&>$+HB44*+%= ?,6+(,== +)@6,*+? (6,!+A+H'Q
rintot kapott és forintban fizet” - magyarázta. Róna leírta, hogy
2006-tól kezdve kétségbeesetten küzdött a deviza-hitelezés
$,:$$<&:(:3-&*+%= 3-&+=,4+ (+)%0&%+%+)>)$,-+= !A(<&3(&+%
",8 6%? &,$,63(+=,4%$)'&> &>$.+]Y )+8'$&%)+A)^+I:&+Járai
Zsigmond, Király Júlia, Simor András, Gyurcsány Ferenc,
Bajnai Gordon, Oszkó Péter  és Felcsúti Péter” - sorolja a
neveket. Szerinte Oszkó Péter és Felcsúti Péter dolgozta ki
azt a banki magatartási kódexet, ami végtelen cinizmussal
nemhogy nem vetett véget, hanem egyenesen szentesítette a
d e v i z a h i t e l e z é s t .
Róna Péter szerint azok, akik ezért a “disznóságért” szemé-
$5,(,!+H,$,$A(,)*+&@22+= !&+,45= $$ >+,=2,-&+H'(6&'&&%)+=,4
= !",!B)&A$.+C6&+0," 4+3-&?,&,&$,!!,)+&%-&1%*+?'45+,6,)+%6
,=2,-,)+])30,(,)+='(&+=%4#)%&+%+1'4:$$%= (:4+!%45+83Q"A 83
alakítani, képesek a talpig becsületes LMP-t az úgynevezett
balliberális értelmiség nagy többségének aktív részvételével a
=,4(,== (B$3(+(63$3-,+('"'-! [._-2:!+)3&+383&+A-B$,&!,)
!,8,6 +E>!%+J3&,-.+C6+<-1%*+?'45+,= %&&+,$A(6@-+=,40->2:$&%
lenyelni a békát, és elfogadni az össze-fogás valamiféle
változatát, túllépni azon, amit a felsoroltak tettek, ezért
találkozott Bajnai Gordonnal is. De mára már megbánta, hogy
,45+0 $$%!%&-%+ (+,$)306,$?,&A!,)+&%-&'&&%+%6+,45B&&=7)@"3(&
],66,$+ %6+ :$!')*+ ; ! )#(+ 3(+ ,-A(6%)'(
bandával”.
A cikket a www.origo.hu oldaláról tettük közzé.

T ISZTELT  L AKOSSÁG!

Nyársapáton KÖRZETI MEGBÍZOTT +-,!"A-)3!&+%
feladatokat a továbbiakban EFG>H"EIJK>  látja el.
Telefonszáma: 06/70/374-8903, melyen szükség esetén
a nap minden órájában elérhetik, szívesen áll községünk
lakosságának rendelkezésére.
`>&?+` 2'-+Q+%) +,"" 4+)@-6,& +=,42<6'&&#!)+8'$&+Q+F%45)AQ
-@(@!+&@$&+2,+=%4%(%22+-,!"A-(34 +& (6&(34,&.+Y !,8,63(3Q
hez gratulálunk!
Új körzeti megbízottunknak pedig sok sikert, eredményes
munkát kívánunk!



H ÍRMONDÓ 3. oldal

LMEFNGOPQFR

Y3(6B$&+%+a6%-)%+/ ?:$5+/78,$A"3( +3(
a6%2%" "A)@60'!&2%!

MNPM.+",;,=2,-+SQ3!+=,4&%-&'&&+b%$#457$3(-A$.

C+H%$#457$3(,!+=,41,$,!&,)+(6:=%9+cS+HA

Kis Miklós: Y@(6@!&@=+%+1,$,!+$38A+$%)'((:4'&*+%+Y308 (,$AQ
&,(&B$,&+&%41% &*+1,456A+%((6'!5&*+8%$%= !&+J%$'&% +Z:(6$>!3
 4%64%&>!A&.+b%$#457$3(B!),&+!,=+%+=,4(6')'&&+=>"'!
kezdjük, mivel Tóth Tibor körzeti megbízottunk, beosztá-
sában történt változásról szeretné tájékoztatni a megjelent
lakosságot.
Tóth Tibor: Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném,
?'45+%+$%)'((:4+&A$,=+3-&,(B$1@!+%-->$*+?'45+= +&@-&3!&+%
)@-6,& +=,42<6'&& +(&:&#((6%$+)%0;('$%&2%!.+C+-,!"A-(34
folyamatos átszervezés alatt áll, és ennek az átszervezésnek
$,&&,=+-3(6,(,+3!+ (+%+F%45)A-@( +E,!"A-)%0 &:!5(:4'!
belül. Felkértek egy új parancsnoki beosztásra, melynek
,$H'4%":(:-%+!,=+&D$+(')+4'!"'$)'":( + "A&+)%0&%=.+d45
H,$&3&,$,=+8'$&*+?'45+%+)@-6,& +=,42<6'&& +(&:&#(6&+e5A- 
Gábor kolléga töltse be Nyársapát településén. Szeretném
=,4)@(6@!! +%+)308 (,$AQ&,(&B$,&!,)*+0'$4:-=,(&,-+D-!%)+3(
mindenkinek a sok támogatást, melyet nyújtottak az elmúlt 4
évben. Kérném, hogy az új körzeti megbízott munkáját is
hasonló módon segítsék és támogassák. Köszönettel tartozom
%+J'$4:-A-(34+&%41% !%)+ (*+%) )+(')+(6'$4:$%&'&+&@$&@&&,)+,$
8,$,=*+3(+03$"%3-&3)7+=#!):&+&,&&,)+$,+%6+%(6&%$-%.
Kis Miklós : Köszönjük szépen Tibor munkáját és sok sikert
)<8:!#!)+%6+D1+2,'(6&:(:?'6.+b%$#457$3(B!)@!+(6>+$,(6+1>+3(
-'((6+?<-,)-A$+ (+,45%-:!&.+C6+,$=D$&+)3&+382,!+(')+$,8,$,&*
intézkedést tudhatunk a hátunk mögött, hogy eredményt
érjünk el Nyársapát Község Önkormányzat Polgármesteri
I 8%&%$:!%)+@!:$$>+=7)@"3(38,$+)%0;('$%&2%!.+C+&@-83!5
,$A<-1%*+?'45+MNPV.+1%!#:-+PQ&A$*+%+MNNN+$3$,)(6:='&+=,4+!,=
haladó településeknek közös önkormányzati hivatalt kell
$3&-,?'6! .+W,$,!$,4+= +=:-+=,4?%$%"&#)+%+MNNN+HA&*+",+%
jogszabály értelmében, a 2010. januári lakosságszámot ve-
szik figyelembe. Nagyon örülünk neki, hogy végül elfogadták
kérésünket és figyelembe veszik jelenlegi létszámunkat. A
F%45)A-@( +W:-:( +I 8%&%$?'6+H'4#!)+&%-&'6! .++Y';(3-+Y@6Q
ség Önkormányzata felkeresett minket, és kérte a közös
önkormányzati hivatal létrehozását. Jelenleg nekünk már
nem lenne szükségünk a társulásra, de úgy gondolom, hogy
;(%)+,$A!5B!)+(6:-=%6?%&+2,$A$,.+C+)308 (,$AQ&,(&B$,&*+)'Q
rábbi ülésén is kinyilvánította azon szándékát, hogy Kocsér
községgel közös hivatalt állítson fel, melyben a gesztor
település Nyársapát lesz. Általános iskolánk 2013. január 1-
&A$+:$$%= +)362,+),-B$*+<45+f(,=A8,$+8%$>+ !&36=3!5H,!!&%-&>
&:-(#$:(#!)+LfadFgK+K/YO+=,4(67! ).+J%$'&% +Z:(6$>!3
 4%64%&>!A+!5#4"<12%+8'!#$*+<45+%6+D1+ 4%64%&>+=,48:$%(6Q
&:(:-%+0:$5:6%&'&+<-&#!)+) .+C6+>8'"%+3(+%+=78,$A"3( +?:6
=7)@"&,&3(,+%6+@!)'-=:!56%&+),632,!+=%-%"*+=,$5!,)
vezetésére is pályázatot ír ki önkormányzatunk. Ebben az
évben településünk legnagyobb beruházása, a szennyvízhá-

 !"#$%&"'(

lózat kiépítése valósult meg, melynek ünnepi átadására február
MVQ:!+),-B$&+('-.+h45+4'!"'$'=*+?'45+,6&+%+$,?,&A(34,&+) 
kellett használnunk, mivel a 400 milliós beruházásból csak 10
iQ'(+@!,-A&+),$$,&&+2 6&'(<&%! %+@!)'-=:!56%&#!)!%).
j-B$&B!)*+?'45+=,4!5,-&B)+%+0:$5:6%&'&*+=,-&+%6+,$A6A+38 
belvíz miatt nagy szükség volt a csatornára, viszont most,
hogy lent van a talajvíz 2-3 méteren, a lakosság feleslegesnek
érzi a szennyvízberuházást. Nagy problémát okoz az önkor-
mányzatnak, hogy a lakossági hozzájárulást nagyon kevesen
H 6,& ).+C+VkN+-3(6$,&H 6,&A2A$+MNN+HA!,)+8%!+,$=%-%":(%.+C
!,=+H 6,&A)+&%-&'6:(%*+%">+=>"1:-%+2,?%1&?%&>*+1@8,",$=B)2A$
levonható. A másik szomorú dolog az, hogy több mint 4 millió
forint közüzemi tartozása van a lakosságnak. A szelektív
?#$$%"3)4571&3(2,!+ (+ST+&,$,0B$3(+)@6B$+%6+#&'$(>+?,$5,!
szerepel nevünk. Tisztában vagyok vele, hogy az elmúlt év
gazdaságilag katasztrófális volt, de bízunk benne, hogy jö-
8A-,+1%8#$:(!%)+ !"#$+4%6"%(:4 +?,$56,&B!).
Május 1-jével kezdetét vették a már hagyománnyá vált
rendezvényeink, ünnepségeink. A falu lakossága együtt
ünnepelt a Szarka-kúria udvarán. Júniusban a Trianoni-
,=$3)=7!3$+&%-&'&&#!)+=,4,=$3),63(&.++b%-)%(+l,-; +2:;( &*
100. születésnapján köszöntöttük. Jelen voltunk Bognár
m(&8:!+)308 (,$A+&:-(%=+D11:30<&,&&+4')%-&+0:$5:1:!%)+:&%">
ünnepségén. Az új pálya elkészítésével ez lesz az egyik
$,41'22+3(+$,4?'((6%22+%=%&A-+0:$5:1%+/%45%-'-(6:4!%).
Ezúton is gratulálunk hozzá, és köszönetet mondunk, hogy
munkájával Nyársapát hírnevét öregbíti. Hernádi László
plébános urat 4 éves nyársapáti szolgálat után Kocsér
településre helyezték át, így a búcsú napját ebéddel tettük
emlékezetessé.  Hagyományos Lecsófesztiválunk is meg-
szervezésre került, melynek nagy hírneve van már szerte az
'-(6:42%!.+C+(')(6<!7*+8 ":=+-,!",683!5B!)+,22,!+%6
évben is sok látogatót vonzott településünkre. Úgy gondolom,
?'45+,6,)!,)+%+-,!",683!5,)!,)+%+$,4HA22+;3$1%*+?'45
összehozzák a falu lakosságát. Az augusztus 20-i
megemlékezésünk ünnepi jelleggel lett lebonyolítva. A
Nyugdíjas Klub ebben az évben is megszervezte kirándulását
Erdélybe. Nagyon jó hangulatban és sok élménnyel tértek
haza.  Szeretném megköszönni a lakosságnak, hogy a
februárban leégett csíkmindszenti testvértelepülésünk
sportcsarnokának újjáépítéséhez támogatást nyújtottak.
600.000.- Ft adomány jött össze, melyet már át is utaltunk
testvértelepülésünk számlájára. Büszkék lehetünk Kövesdy
X('$&-%+ (*+%) +`'-"%+!,87+$'8:!*+%+Y';(3- +n:4&%+=,4Q
nyerésével, Nyársapát színeiben a Nemzeti Vágtán a
)@630"@!&A2,+1#&'&&*+3(+@((6,(<&3(2,!+%+T.+$,41'22+ "A&+3-&,+,$.
Idén szeptemberben nemcsak a hagyományos szüreti
mulatságot rendeztük meg, hanem a Népdalkör megala-
kulásának 25. születésnapja alkalmából népdalköri találko-
6>-%+3(+!306,!, += !A(<&3(-,+ (+('-+),-B$&*+=,$5,!+%+F5:-(%0:& 
Népdalkör ismét arany fokozatot és Aranypáva Díjat kapott.
Gratulálunk nekik.  szüreti mulatságunkkal zártuk kültéri
rendezvényeinket.
Önkormányzatunk a „Települési és térségi fejlesztések
&:='4%&:(%[+;<=7+0:$5:6%&:!+Jj/CQbB44,(6&,&&+4-3",-&
nyert. Bimbó Pálnál jelentkezhetnek a gazdák, akik igénybe
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kívánják venni a gépet. Nyársapát Község Önkormányzata
5 tanya energiaellátására adott be pályázatot. A pályázat
célja, a villany nélküli tanyák energiaellátása.  A pályázatban
-3(6&8,8A)9+J,(& +C=2-#(+F5:-(%0:&+".+PM*+J%$:(& +Z:(6$>
Kereszt d. 9/a, Nyilas Katalin Kereszt d. 9, Péter Katalin
Kereszt d. 11. és Kiss Sándor Kereszt d. 2. szám alatti
lakosok. A beruházás várhatóan 2013. március végére valósul
meg, amely 14 ember életkörülményeit javítja. Azt még nem
$,?,&+&#"! *+?'45+%+1@8A2,!+= $5,!+0:$5:6%& +$,?,&A(34, !)
$,(6!,)*+",+= !",!)300,!+(6,-,&!3!)+=34+)308 (,$A
&:-(% ==%$+%+0%-)'$>*+%6+'-8'( +-,!",$A*+%+45>45(6,-&:-
valamint az egészségház felújítását megvalósítani.
Megköszönöm az intézmények dolgozóinak, a közfog-
lalkoztatottaknak az egész évi munkáját és segítségét.
C+)@62 6&'!(:4+?,$56,&,+!,=+ 4%6:!+1%8#$&+%6+#&>22 + "A2,!.
C+-,!"A-(34+? :2%+)%01%+-%1&%+%+&'$8%1')%&+%+=% +!%0 4+ &&+3$Q
nek közöttünk. Kérem a lakosságot, hogy figyeljünk oda
egymás értékeire, ha ismeretlen autót, vagy személyt ész-
lelünk, jelezzük körzeti megbízottunknak. Bízom benne, hogy
a közbiztonság megoldódik, mert ha nem így történik, akkor
pár éven belül nagyon nagy problémák lesznek települé-
sünkön. Megemlíteném a gyerekek borzalmasan rossz
=%4%8 (,$,&3&.+E'!4:$1:)+%+)@6&,-B$,&,&+3(+%+&,=,&A&+ (
tönkreteszik.  Az ilyen gyerekeket még most kell megállítani,
=,-&+)3(A22+('))%$+-'((6%22+$,(6.+j((6,((3432,!+,$='!Q
"%!:=*+?'45+&,$,0B$3(B!)+!%45+H,1$A"3(,!+=,!&+),-,(6&B$+%6
elmúlt években, büszke vagyok eredményünkre és a képvi-
(,$A+&:-(% ==%$*+%+1,456A+%((6'!!5%$+,45B&&+%6'!+$,(6B!)*
?'45+%+1@8A2,!+ (+H,1$A"1@!+)@6(34B!)*+&,-=3(6,&,(,!+,??,6
(6,-,&!3!)+)3-! +%+$%)'((:4+(,4<&A+&:='4%&:(:&+ (.
Palotai Lászlóné : Szeretnék köszönetet mondani azért,
hogy segítették munkámat. Nagyon jól éreztem magam az
elmúlt 5 évben, mindig szívesen jöttem dolgozni. Úgy érzem,
?'45+%+$%)>)+2,H'4%"&%)+3(+!%45'!+(')+),"8,(*+3(+(,4<&A)3(6
,=2,--,$+ (=,-),"&,=+=,4.+C6&+)3-!3=+%+)308 (,$A+&,(&BQ
$,&&A$+3(+%+$%)'((:4&>$*+?'45+(,4<&(3)+%+)@8,&),6A+ 4%64%&>
munkáját is.
Kis Miklós: Y308 (,$A+&:-(% ==%$+,45B&&+(6,-,&!3!)
=,4)@(6@!! +J%$'&% +Z:(6$>!3+ 4%64%&>!A+,$=D$&+@&+3(+H3$38,(
=#!):1:&*+%=,$$5,$+?'66:1:-#$&+>8'":!)*+ ()'$:!)+=78,$A"3( 
?:6#!)+(6<!8'!%$%(+=7)@"3(3?,6.+l'$"'4+!5#4"<1%(+38,),&
kívánunk az egész falu nevében.
Bognár István: C+$%)'((:4!%)+8%!+H 6,&A+)3(6(34,*+",+%6
!,=+2 6&'(*+?'45+8%!+H 6,&A+)30,((34,+ (.+a6,-,&!3=*+?'45+%
1@8A2,!+%+=#!)%?,$5&,-,=&3(,!+$,45,!+%+HA+?%!4(D$5.+C6&
kérném, hogy a helyi vállalkozókkal üljünk le egyszer és
beszéljük át közösen, hogy milyen munkahelyeket tudunk
létrehozni. A gokart pálya, ha véglegesen elkészül, akkor
%!!%)+=7)@"&,&3(3?,6+= ! =#=+PNQPS+,=2,-+=#!):1:-%
lesz szükség. Pozitívként szeretném megemlíteni, hogy jó
érzés nyársapátinak lenni, mert nagyon sok fiatal tehetség
),-B$+) + ()'$:!)2>$*+)@6(34B!)2A$*+%) )-,+2B(6)3)+$,?,&B!).
`,45B!)+%63-&*+?'45+%+45,-,), !)+%6+,$)@8,&),6,!"A+ "A2,!
jó eredményeket érjenek el.
Kis Miklós: A Nyársapáti Birkózó Szakosztályban több
!5:-(%0:& +H %&%$+'-(6:4'(+8,-(,!5&+!5,-&*+) ,=,$),"A
eredményeket ért el. Nagyon büszke lehet településünk az
ilyen értékes gyerekekre.

Tóth Gábor: Voltak olyan beruházások a településen,
amelyekkel kapcsolatban nem kérdezték meg a helyi
vállalkozókat, hogy kompetensek-e az adott területen. Mindig
=:(+&,$,0B$3(-A$+3-),6A+8:$$%$)'6>)+834,6&3)+,$+%
kivitelezéseket, és én úgy gondolom, hogy ha helyi vállalkozót
kérnek fel a munkálatokra, akkor azzal a vállalkozó is jól járt
8'$!%*+8%$%= !&+%+&,$,0B$3(!,)+ (+&@22+ 0%-763( +%">+1@&&+8'$!%
8 ((6%.+C+=:( )+"'$'4*+%= -A$+(6,-,&!3)+2,(63$! +%+)@62 6&'!(:4
helyzete településünkön. Novemberben részt vettem egy
konferencián, melyen a cigány problémákra keresték a
=,4'$":(&.+C6+3-0%&%) +='",$$+)308 (,$A +&%-&'&&%)+,$A%":(&+%

Y'-:22%!+%+J'$4:-=,(&,- +I 8%&%$+&,&A(6,-),6,Q
tének felújítási munkálataira beérkezett három árajánlat kö-
zül Tóth Ferenc helyi vállalkozónk nyújtotta be számunkra a
$,4),"8,6A22,&*+<45+%+=#!):&+!,) +%"&#).

melynek
-3(6$,&, -A$+&:13)'6&%&1#)+%6+3- !&,&&+#&;:)+$%)'((:4:&.
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Kis Miklós polgármester

Nyárfa és akác tuskó

F5:-(%0:&+"B$A+=,$$,&&

Kiss Sándor tanyája körül

 !45,!+,$8 ?,&A.
Kis Miklós

ÚJRA MEGVALÓSULT  PÁLYÁZAT !

Nyársapát Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiírt „Települési és térségi fejlesztések
&:='4%&:(%[+;<=7+0:$5:6%&:!+Jj/CQbB44,(6&,&&+4-3",-&
!5,-&.+d6,!+430+!,=+@!1:->*+,6&+,-A4300,$+8'!&%&! +),$$.+C
fejlesztés megvalósításának összköltsége 5.433.750.Ft lett,
melyhez a támogatás összege 4.890.375.-Ft, a többi az
önkormányzatot terhelte.
A fejlesztés hosszú távú fenntartásához az önkormányzat
2 6&'(<&1%+%+03!6B45 +H,",6,&,&*+%+4%6":)+0," 4+%+8'!&%&>,-A&
biztosítják.

Kis Miklós polgármester
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ÚJ MEGVALÓSÍTANDÓ  PÁLYÁZAT !

A Vidékfejlesztési Minisztérium a Települési és Térségi
b,1$,(6&3(,)-A$+(6>$>+0:$5:6%&'&+<-&+,22,!+%6+382,!.+C+0:$5:6%&
célja a villany nélküli tanyák energiaellátását szolgáló
önkormányzati fejlesztés. Nyársapát Község Önkormányzata
5 tanya energiaellátására adott be pályázatot, melynek
2,),-B$3( +)@$&(34,+PU.PTP.NNN.Qb&+$,(6*+=,$52A$+%+=,4!5,-&
0:$5:6%& +@((6,4+PT.MTP.NNN.Qb&*+%+&@22 &+@!,-A2A$+),$$
2 6&'(<&%! .+C+0:$5:6%&2%!+-3(6&8,8A)9+J,(& +C=2-#(
Nyársapát d. 12, Palásti László Kereszt d. 9/a, Nyilas Katalin
Kereszt d. 9, Péter Katalin Kereszt d. 11. és Kiss Sándor
Kereszt d. 2.
A pályázatban olyan tanyák vehettek részt, ahol a vezetékes
villanyhálózat nincs kiépítve és aránytalanul drága lenne
annak megvalósítása. A tanyai épületekben jelenleg
(,== $5,!+8 $$%='(+2,-,!",63(+=7)@"3(3?,6+(6B)(34,(
fogadó eszköz nincs. Az itt lakók vállalták, hogy saját költ-
ségen kiépítik az épületeken belül a kábelhálózatot
)%0;('$>))%$*+)'!!,)&'-'))%$.+C6+,$A:$$<&'&&+,!,-4 %
(,4<&(3438,$+=7)@"&,&! +&#"!%)+= !",!+'$5%!+,(6)@6&*+=,$5
a mindennapi háztartásokban megtalálható. A napelemes
-,!"(6,-+) 30<&3(3&+%6+@!)'-=:!56%&+:$&%$+) 1,$@$&+) 8 &,$,6A
fogja elvégezni. A rendszer mindvégig az önkormányzat
&#$%1"'!:2%!+=%-%"*+%6+B6,=,$&,&3(-,+(6,-6A"3(&+)@&+%
használókkal.
A beruházás várhatóan 2013. március végére valósul meg,
mellyel 14 ember életkörülményei javulnak meg.

Kis Miklós polgármester

Tápiószentmártonban jártunk

2012. 11. 17-én immár 8. alaklommal került megrendezésre
`:0 >(6,!&=:-&'!2%!+%+F,=6,&)@6 +I#-)%&@$&A+H,(6& 8:$.
Nemzetközi a verseny, mert az ideiglenesen elcsatolt magyar
&,-B$,&,)-A$+ (+3-),6&,)+;(%0%&').+E3(6&+8,&&,)+%+b,$8 "3)-A$*
d-"3$52A$+3(+%+G3$8 "3)-A$+ (+8,-(,!56A).+C+H,(6& 8:$'!+SN
;(%0%&+8,?,&+-3(6&*+2:-+%6+3-",)$A"3(+?%&%$=%(*+",+%+?,$5? :!5
4:&%&+(6%2+%+-3(6&8,8A)+(6:=:!%).
Nyársapát csapata hagyományosan vesz részt ezen a
-,!",683!5,!.+C+&%8%$5 +( ),-!,)+)@(6@!?,&A,!+!%45'22
3-",)$A"3(+@8,6&,+%6+ !"#$:(#!)%&.+Y (+/ )$>(+0'$4:-=,(&,-
úr támogatását is sikerült elnyerni. A hivatal segítségünkre
sietett és Bakos Ferenc úr által vezetett kisbusszal utaztunk
„Szentmártonba „, valamint fedezték a nevezési díjat és a
)@&,$,6A+%1:!"3))'(:-+)@$&(343&.+C+;(%0%&+&%41% 9+e%;(+Z:(6$>
;().*+a6%2>+`B!",*+l,!"A+W:!'(*+l ;(), +e5@-45*+l'4!:-
László és Kiss Huba.
C+H,(6& 8:$'!+!,8,(+(6%):;(')+%$)'&&%+6(7- +2<-:$&%+%+;(%0%&')
munkáját. Külön pontozzák az asztaldekorációt, figyelemmel
kísértik a csapatok munkáját, ki milyen mértékben veszi ki a
részét a munkából, tartja tisztán munkaasztalát, figyel a
higéniára. Ezeknek a szempontoknak és az elkészített hurka
= !A(343!,)+0'!&'6:(%+#&:!+%$%)#$&+) +%+834(A+('--,!".
Csapatunk az elmúlt évek tapasztalati alapján igyekezett jól
felkészülni és megfelelni a szigorú követelményeknek.

A 2011. évben rendezett versenyen elért eredményeinknek,
- megnyertük az asztal dekorációért járó díjat és a különleges
?#-)%+)%&,4>- :2%!+V.+?,$5,63(&+3-&B!)+,$+o+)@(6@!?,&A,!
bizakodva érkeztünk Tápiószentmártonba.
Három féle hurkát neveztünk. Az egyik a hagyományos
zsemlés véres hurka, a másik a zsemlés bajor hurka és a
harmadik a gelslis fehér hurka volt, amivel egyszer már
sikeresek voltunk.
Sajnos ebben az évben csak a részvétel jutott csapatunknak.
C+6(7- +!,=+3-&3),$&,+,-AH,(6<&3(, !),&*+3(+,6D&&%$+!,=+3-Q
tünk el helyezést.
Vigaszul szolgálhat, hogy az országos tv csatornák közül a
Duna TV Szabó Tündi készítette asztal dekorációt mutatta és
%+/+P+;(%&'-!%+/%45%-+e%6"%+=7('-%+ (+%+= +%(6&%$#!)+",)'Q
rációját mutatta, valamint a leghosszabb interjú is velünk
)3(6B$&.+C6+ !&,-1D&+l,!"A+W:!'(+%"%&%*+=,$$,&&,+:$$&+a6%2>

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Ökovíz Kft.
&:13)'6&%&:(%+%$%01:!+%+$%)'((:4+1,$,!&A(+-3(63!,)+)@6B6,= 
&%-&'6:(%+8%!.+Y3-1B)*+?'45+%+&%-&'6:(% )%&+%+$,?,&A(34, )Q
hez képest minél hamarabb egyenlítsék ki a szolgáltató
részére. Külön felhívjuk a figyelmüket, hogy a Hirös Kft.
(6'$4:$&%&:( +&,-B$,&3!+%+(6,$,)&<8+?#$$%"3)4571&3(2,!
Nyársapát település az utolsó helyen áll. Kérjük a Tisztelt
Z%)'((:4'&*+?'45+%+1@8A2,!+!%45'22+4'!"'&+H'-"<&(%!%)+%
(6,$,)&<8+?#$$%"3)4571&3(-,.
Felhívjuk ismételten a lakosság figyelmét, hogy aki ebben az
évben nem köt rá a szennyvíz hálózatra, annak talajterhe-
lési díjat  kell fizetni, amely már ez év tavaszától esedékes
lett volna, de eddig nem akartuk ezzel is terhelni a lakosságot.
A jogszabály szerint a talajterhelési díj 1.200.- Ft/m3 lesz.
Személyenként 3 m3/hó lesz felszámítva. Felhívjuk a
?'66:1:-#$:(&+!,=+H 6,&A)+H 45,$=3&+%--%*+?'45+,$=%-%":(#)%&
= !3$+,$A22+0>&'$1:)*+=,-&+,$$,!),6A+,(,&2,!+)3!5&,$,!,)
$,(6B!)+(6%!); >)?'6+H'$5%='"! .+L1@8,",$=B)2A$+$,& $&:(-%
kerül, a tartozás az ingatlanra rá lesz terhelve)
Kérünk minden érintett lakost, hogy a fizetési
elmaradásaikat szíveskedjenek pótolni, mert az
önkormányzat anyagi helyzete miatt már nem tudja
2'/'%8%'/'!+9" "*.#"'%2 1 &3*(S

Kis Miklós polgármester
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Tünde és az interjú alatt és az asztalt bemutató képeken végig
látható volt Nyársapát neve és címere.
Remélem jó hírét vittük településünknek az országban és a
határon túl is.
Az ebben az évben elért, illetve el nem ért eredmények nem
 !" #$%&#%'()$# *%+,%'-"%'., %#&$#/0 1$%2%3#&$+,/1&+, %2%4!56
évi versenyre.
Nyársapát 2012. 12. 01.

Bicskei György

 !"## $%&'"

 Ó VODA

MÁRTON  NAP AZ ÓVODÁBAN

November 9-én, immár másodszor rendeztük meg óvodánk-
72)%2%89-" .)%)2:(;%'<&2 ,-=.$2 >%?/#)%2%)2:.)%2%,/1&6$%+,
a nyársapáti lakosok támogatásával és segítségével, süte-
mény vásárt is tartottunk. A finomabbnál finomabb sütik
nagyon gyorsan elfogytak, az árukból befolyt összeget az ovis
gyerekek karácsonyi ajándék vásárlására fordítjuk.
@-)=., %,1 !  1)$*%:2:"($-,%$"<':&( %36/ 1)$*%:#",/#%'()0#/ 
2/%A5.0-,%,/1&6$%,#=B ,+=+5#&>%C%'D,."%E%A"2$."%$#/060!  *
vidám táncos mulatsággal, Sági Ica tanító néni vezetésével,
2'( % "+3-,%5-,-".,%4- +$%$!5# #  *%2'(76&%2%5#)0+=#$%,#'
maradhattak ki. A versek, dalok elhangzása után a nagy-
F,.:." .,.$%)+:(% -)F%7#'< 2 A4-52&%/-"<& %2%'D,.".,%0+&#&6  >
A gyerekek az udvaron megnézhették, megsimogathatták,
'#=# # G#  +$%2%&(7-$2 *%$#F,$+$# %+,%&#G# 6,+=1$%5.& 
kipróbálni a lovaglást is.
H  %,/#"# )+)$%$!,/!)# # %'.)02)(*%2/.$)2$%2%,/1&6$)#$%+,
nyársapáti lakosoknak, akik önzetlen segítségükkel hozzá-
járultak ahhoz, hogy óvodás gyermekeink ismét  egy vidám
3#&#4 G# # &#)%0+&#&6  !)%5#G#  #$%"+,/ %2/%.5(72)>

Óvó nénik

ISKOLACSALOGATÓ  ÓVODÁS MÓDRA

9#=GB5-, %$2:.  %A5.0-)$%)2=IF,.:." 42%2%&##)06% 2)B A
)+)( 6&*%G.=I%#=I%$(,%7# #$() +, %)I#"41)$%2/%(,$.&-,.$%+&# +7#>
Nagyon izgultunk mindannyian, persze nem is csalódtunk,
'#" %7#1&G#  1)$%%2/.$72%2%$(F,(%:20.$72*%2'($%'240%4!56"#
fogadnak, írhattunk “ igazi” iskolás ceruzával, számolhattunk,
táblához kimehettünk, jelentkezhettünk, mint a  ”nagyok”,
akik már elhagyták az óvodát, és a szemünkben tényleg olyan
nagyok lettek! Nagyon jó érzés volt látni, hogy egy kicsi
=I#"#$76&%G.=I2)%5-&($%&2,,2)$+) %$.'.&I*%3#&#&6,,+= <0A*
“ majdnem” iskolás. Óvó néniként kicsit furcsa, de nagyon jó
érzés fogott el, miközben figyeltem a gyerekeket, ahogyan
,/() #%#==I+%5-&)2$%2/%(,$.&2(%+&#  #&%J#/%$!5# $#/($%2/%6%$(,
világukban, megint elérkezik egy sorsforduló, bebizonyíthatják,
mennyire érettek, felkészültek. Teljes nyugalommal érzem
és tudom, hogy már nekik ott a helyük.Már félig felültek  egy
K%'-,($%%5.)2 "2;*%2'(% .5-77%5(,/(%6$# %#=I%)2=I.)%4A
irányba.

Nagycsoportos óvó néni

TÉLI  DÍSZÍTÉS  AZ ÓVODÁBAN

Ünnepi hangulatot varászolva ügyes kezek segítettek óvo-
dánk díszítésében. Minden nap új és új ötletek valósultak meg
,#=B 6$+,/*%1=I#,%,/1&6$%,#=B ,+=+5#&>%L#'%5.& %$+"0+,%$(%'( 
G.//.)*%'( %F,()-&4.)*%#=I,/#"D#)%F,2$%K% !" +) #$;%0.&=.$>
C/ %=.)0.&4<$%(&I#)%4A%%+,%,#=B 6%,/-)0+$$2&%)2=I.)%4A
 2&-&$./)(M%N+&02+" +$D*%$!5# #)06M%C%&#=4.772)%2%=I#"#$#$
dicsérete érzékelteti, hogy milyen jó most nekünk az óvodá-
ban!

Óvó nénik

DECEMBERI PROGRAMOK AZ ÓVODÁBAN:

December 13-án: Projekt napot tartunk az óvodában
 !"#$%&'()*+!,&-./01,&2  címmel.

E%A"- A&%,/#"# #  #&%5-"4<$%2%,/1&6$# M
December 19-én: O#)I61))#:,+=%2/%A5.0-72)>

E%A"- A&%,/#"# #  #&%5-"<)$%'()0#)%$#05#,%+"0#$&606 M
December 21-én: "Mindenki karácsonya" címmel

3#)I61))#:,+=%2/%(,$.&-72)
&-3#343443/+5$#67!+"+&-./0!348
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 !"# $%&'"

 I SKOLA
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K ,-9:53&  SZAKKÖR

Iskolánk ñ öt másik intézménnyel együtt ñ sikeresen pályá-
zott a TÁMOP ñ 3.2/11/10-1/ KMR 2010-075 számú
:".4#$ "#>%?))#$%$#"# #()%7#&1&%PQ%$+/'D5#,%3.=&2&$./-,"2
kerül sor a tanév végéig. Szeptemberben és októberben
32/#$2,%,/2$$!"!)%5#G#  #$%"+,/ %2%4#&#) $#/6%=I#"#$#$>
Velényi András fazekas az agyaggal, a fazekasság rövid
 !" +)# +5#&%(,'#" #  #%'#=%2/%+"0#$&606$# >%RIS" 2$%+,
formáztak medálokat, állatfigurákat. Majd a korongozógép
G2,/)-&2 - %'< 2  2%7#%2%32/#$2,%'#, #">%T/#'1)$%#&6  
,/1&#  #$%2%5-/-$*%$2)F,A$>%?/< -)%2%=I#"#$#$%#&6,/!"
,#=B ,+==#&*%'240%!)-&&A2)% -&$- %$+,/B #  #$>%9D5#($# %71,/U
kén vitték haza. A népi hagyományok ápolásával, az egyéni
$+:#,,+=#$%3#4&60+,+5#&%G2,/).,2)%+,%+"0#$#,#)% #& #$%2/
A"-$>%C%VQ%3#&,6,%"+,/ 5#56%4A&%+"#/ #%'2=- >%C%$!5# $#/6
foglalkozásra karácsony közeledtével kerül sor, melyen
mézeskalácsos mester segítségével mézeskalácsot fognak
készíteni és díszíteni a gyerekek.

Tóthné Bognár Eszter

ISKOLAI  SZAVALÓVERSENY

Az Erdei Ferenc Általános Iskola ismét megrendezte
november 15-én hagyományos szavalóversenyét a verssze-
"# 6% 2)<&A$%,/-'-"2>%C%5#",#)I#)%,/+:%,/-''2&%'+"#  # U
ték meg magukat a diákok. Ez az esemény kiváló alkalom
2""2*%G.=I%2%3(2 2&.$%$2:F,.&2 2%#"6,!04!)%2%5#",#$%5(&-=-52&*
+,%G2&&G2,,2)2$%)#5#,%$!& 6()$"6&%+,%2%,/#"/6$%(,'#" %52=I
$#5+,7+%(,'#" %'D5#(76&>%C%=I#"#$#$%)2=I.)%+&5#/ +$%2
5#",#)I%G2)=<&2 - *%!"!''#&%-&& 2$%2%G-".'%36,%/,D"(%+,%2
G-&-,%$!/!),+=%#&+%#&,/252&)(%2%5#",#$# >%C%/,D"()#$%)#'%5.& 
$!))ID%0.&=2*%G(,/#)%'()0#)%5#",#)I/6% !$+&# #,#)%3#&$+,/1& *
tudása legjavát nyújtotta a pódiumon. A remek hangulatú
délután a korcsoportonkénti helyezések kihirdetésével, ill. a
jutalmak és az oklevelek átadásával zárult. Palotai Lászlóné
(=2/=2 A)6%'#=$!,/!) #%2%=I#"#$#$)#$%2%3#&$+,/1&+, *%2
,/1&6$%,#=B ,+=+ *%$1&!)%$!,/!)# + %3#4#/ #%$(%2/%.,/ -&I36U
)!$!$%+,% 2)-".$%3#&$+,/B 6%'<)$-4-+" >
Az eredmények: 1-2. osztály : I. helyezett: Sipos Noémi
1. osztály  II.  helyezett: Reggel Máté  1. osztály, Csiló
Klaudia  2. osztály, !;<=>?+9@A?BC 1. osztály III.  helyezett:
Kardos Boglárka  2. osztály 3-4. osztály:  I. helyezett:
Tóth Lóránt  3. osztály II.  helyezett: Nagy Sándor  3.
osztály, Nagy Kata 4. osztály III.  helyezett: Rehor Bar-
bara 3. osztály, Kovács Sándor  3. osztály 5-6. osztály:
I. helyezett: Csehi Dóra 6. osztály II. helyezett: Kocsis
Luca 6. osztály III.  helyezett: Rácz Tivadar  5. osztály,
Kása Viktória  5. osztály 7-8. osztály:  I. helyezett: Hanga
Vivien 7. osztály II.  helyezett: Szolnoki Veronika 8.
osztály III.  helyezett: Nagygombai Alexandra 8. osztály,
Ócsai Henrietta  7. osztály, Szalóki Kálmán  7. osztály

Várnainé Illés Emese

 S ZARKA  M IHÁLY  M :53/01,&*  ÉS

 S -"D"1*10!E-F'(4

NYUGDÍJASOK  N APJA

Nyársapát Község Önkormányzata ñ mint már évek óta ñ
(0+)%(,%'#="#)0#/ #%2%'D5#&60+,(%G-/72)%2%$!/,+=(%)I<=0B42,
)2:. %).5#'7#"%PWU+)>%PP%A"2$."%$#/060!  %"#)0#/5+)I1)$*
melyre nagyon sokan elfogadták meghívásunkat. Közel
$+ A"-,%,/A"2$./ 2 A%'D,.""2&%+,%3().'%#7+00#&%5-" <$
5#)0+=#()$# >%?&6,/!"%X(,%9($&A,%:.&=-"'#, #"%S"%$!,/!) !  #
2%4#&#)&+56$# *%'240%2/%A5.0-,.$%+,%2%V>%.,/ -&I.,.$%32) 2,/U
tikus táncait láthattuk, illetve helyi csoportjaink adtak
)2=I,($#"D%'D,." >%O#&&+:+,1$$#&%$!,/!) !  +$%2/%(06,#7U
7#$# %2%)+:02&$!"*%2%3#&)6  %+)#$$2"*%2%3#&)6  % -)FF,.:." 
tagjai, Nusika, és maguk a nyugdíjasok is egy vidám mesé-
vel. Bimbó Brigitta és Kurucz Nikolett „Szerelem, színház,
operett” címmel mindannyiunk számára feledhetetlen éne-
kes, táncos produkciójukkal örvendeztettek meg bennünket
hatalmas sikert aratva. A vidámság után egy kicsit komolyabb,
meghatóbb gondolatok következtek. Micziné Zsuzsa az
!"#=#0+,"6&%'.)0.  %'#=3.) .&2)0A%,/252$2 >%Y#3#4#/+,1&
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:#0(=%$!/!,#)%+)#$#& 1$%#&%2%)I<=0B42,.$%()0<&A4- >%C%'D,."
< -)%Z2"=2%[2)(%-& 2&%36/.  %%'2"G2:!"$!& # %3.=I2,/ .  <)$*
majd nótázással, vidám borozgatással telt el a délután hátra-
&+56%"+,/#>%X!,/!)41$%2%3#&&+:6$%+,%2%,#=B 6$%$!/"#'D$!0+U
sét, és köszönjük a nyugdíjasoknak, hogy jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket.

Nagyné Kovács Éva

TÉRSÉGI SZAVALÓVERSENY  N YÁRSAPÁTON

C/%(0+)%'-"%PV>%2&$2&.''2&%"#)0#/ 1$%'#=%2%'D5#&60+,(
házban a Szarka Mihály Kistérségi Szavalóversenyt. Erre a
)#'#,%5#",#)=+,"#%2%$!")I#/6% #&#:1&+,#$%-& 2&-).,%(,$.U
lásait és a középiskolásokat vártuk.
November 22-én 13 órára teljesen megtelt a nagyterem,
ugyanis 5 kategóriában összesen 46 versmondó érkezett.
\!  #$%C&7#" (",2*%]#=&+0*%]#=&+07#"F#&*%],#'6*%\-,/$2"2U
4#)6*%L2=I$6"!,%$1&!)7!/6%(,$.&-(7A&%+,% #"'+,/# #,#)
Nyársapátról is.
Ez a délután a vers ünnepe volt. Köszönjük a csodálatos
élményt a szavalóknak, akik magas színvonalon tolmácsolták
a versírók költeményeit. Éppen ezért nehéz helyzetben volt a
/,D"(%U%T/(=# (%9-" 2%)I<=2&'2/.  %36(,$.&2(% 2)-"*%0">%Y(F,$#(
X"(,/ ()2%4#=I/62,,/.)I*%+,%N2&. 2(%@-,/&A)+*%2/%^9X
igazgatója -, amikor rangsorolniuk kellett.
Az 1-2. osztályosok között I. helyezést ért el Motyovszki
T.'2*%2%F#=&+0(%Z-"$.)I(*%HH>%Y. .F,$2%_,A3(2%2%)2=I$6"!,(
N# 63(*%HHH>%`1"#(%`2'-,*%2%F#=&+0(%Z-"$.)I(%(,$.&2%0(-$42>
Különdíjat kapott Giba Eszter a ceglédi Várkonyi, és Kovács
C  (&2%2%)2=I$6"!,(%N# 63(%(,$.&2% 2)<&A42>
C%aUb>%.,/ -&I.,.$%$2 #=A"(-4- %],#&AF/$(%Z(.&2*%2%)2=I$6U
"!,(%N# 63(%(,$.&2% 2)<&A42%)I#" #%'#=>%HH>%&#  %Y.0/,-"%@#(&2
2%)2=I$6"!,(%X.,,< G7A&*%2%III.  pedig a nyársapáti Nagy
Sándor>%H  %(,%$+ %$1&!)0B42,%5.& *%Y#//#=%N2 "($%],#'676&*%+,
XA,2%Z(.&2%2%)2=I$6"!,(%C"2)I%\-).,%c#3."'- <,%^& 2&-).,
Iskola tanulója.
C/%dUe>%.,/ -&I.,.$%$!/!  %H>%],#&AF/$(%Y.=&-"$2%2%)2=I$6"!,(
N# 63(*%HHH>%]/("2%`B'#2*%2%)2=I$6"!,(%C"2)I%\-).,%c#3>%^& >
Iskola tanulója. A II.  helyet Csehi Dóra, nyársapáti szava-
ló érdemelte ki.
A 7-8. osztályosok között I. helyezést ért el Bundi Ildikó a
)2=I$6"!,(%N# 63(76&*%HH>%T.A,%Z#".)($2%2%F#=&+0(%=(')-U
/(<'7A&*%HHH>%X2"2(%?,/ #"%\-,/$2"24#)6"6&>
A középiskolások között Zsemler Tibor bizonyult a legjobb-
nak, aki a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola
tanulója. Második helyezést ért el +&GH;B+IJKALJ?M+CB?
Nyársapát színeit képviselte.  A harmadik helyet Vígh
Ramóna szerezte meg a Közgazdasági Szakközépiskolából.
R"2 <&-&<)$%'()0#)%G#&I#/#  )#$*%+,%2/%!,,/#,%"+,/ 5#56)#$M
Tanáraiknak is köszönjük a felkészítést. Öröm volt hallgatni
#))I(% #G# ,+=#,%0(-$. >%c#'+&41$*%4!56"#%(,% 2&-&$./<)$M

Nagyné Kovács Éva

%+,%2%,/#"5#/6$)#$*%3#&&+:6$)#$*%G.=I%(&I#)%,/+:%1))#:,+==#&
ajándékoztak meg bennünket. Nagyon jó érzés volt, hogy
minket, akik a külterületen lakunk, a hivatal autója behozott,
illetve vissza is vitt, így nem kellett kerékpározni a hosszú
0D&6S .)>%L2=I.)%,/+:#)%'#=$!,/!)41$%2%'D,.".$2 *%2'()
nagyon jól éreztük magunkat. A legjobban Bimbó Brigitta és
,/B)+,/ -",2*%X<"<F/%L($.&#  %#&620-,2% # ,/#  >%?&3-"20 %2
tenyerünk, annyit tapsoltunk.
Mégegyszer köszönünk mindenkinek mindent!

László Istvánné

CSODÁLATOS NYUGDÍJAS  NAP

Csodálatos nyugdíjas napon vehettünk részt 2012. november
PWU+)%2%'D5#&60+,(%G-/72)>%9#=$!,/!)41$%:.&=-"'#, #"
úrnak a szíves vendéglátást, a szakácsoknak a finom ebédet,
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X"(,/ ()2*%LI-",2:- %4#=I/64#%)I( .  2%'#=>%],.0-&2 .,
ünnepnek, a költészet ünnepének nevezte a verseny napját.
A költészet lényege - fejtegette -, hogy az érzelmekre hasson.
Ha kell felvidítson, ha kell mosolyra fakasszon, ha szükséges,
helyettünk szóljon vagy csupán felüdítsen. Ezért nem véletlen,
hogy életünk minden fontosabb eseményéhez versek
$2:F,.&A0)2$>%C%4#=I/6)6%!"!'+ %3#4#/ #%$(*%G.=I%2%'2(
kifordult világban a divatos irányzatokkal ellentétben vannak
olyan gyerekek, akik szeretik a verseket, és köszönetét
3#4#/ #%$(%2/.$)2$%2%)#5#&6$)#$*%2$($%,/B51=I1$)#$% #$() ($
a versek megszerettetését, és erre az alkalomra is
3#&$+,/B #  +$%2%=I#"#$#$# *%2'#&I)#$%#&,6,."72)%)#'%2
versengés, hanem a versekkel való találkozás, a bennük való
gyönyörködés a lényege.
C%5#",#)I#)%,/#"#:&6$% #&4#,B '+)I+ %G-".'% 2=S%/,D"(
+" +$#& #J%Y#)$+)+%T/(=# (%9-" 2%)I<=2&'2/.  %36(,$.&2(
tanár, Palotai Lászlóné az ÁMK igazgatója és dr. Bicskei
X"(,/ ()2%4#=I/6>%C%5#",#)I#)%2/%PUV>%.,/ -&I.,%$.".,/ -&I72)
tizenhárom, a 3-4.-ben tizennégy, az 5.-6-ban hét, a 7-8.-ban
6 tanuló szerepelt. Ugyancsak hat nagyon jól felkészült
5#",#)I/6%+"$#/#  %$!/+:(,$.&-$7A&>%C/.)72)%)#'F,2$%6$*
hanem valamennyien jól felkészültek voltak. Ennek
$!,/!)G# 6#)%2%,/B)5.)2&%'2=2,%+,%"#)0$B51&%$(#=I#)&B #  
volt. Alig néhány pontnyi különbség volt a helyezettek és a
többiek között. A tanulók a helybelieken kívül Albertirsáról,
]#=&+0"6&*%]#=&+07#"F#&"6&*%],#'676&*%\-,/$2"24#)6"6&*
L2=I$6"!,"6&%+"$#/ #$>
C%$(,%#&,6,!$%#&6,/!"%'+=%)#'%5.& 2$% #&4#,#)% (,/ -72)%2
verseny lényegével. ,,Második lettem” ñ újságolta lelkesen
az egyik kisfiú a tanító nénijének sorszámhúzás után. Majd
"-'< 2 .  %$#5+,7+%&#&$#,#)%2%'#&&#  #%-&&A%$(,&-)I"2J%**f%'#=
#&,6>;%C/< -)% #"'+,/# #,#)%6$%(,%G(7- &2)<&%#&'.)0 -$%2
5#",# %#&,6$+) %(&&# 5#%'-,.0($$+) >%C%3#&$+,/B 6%)#5#&6$
$.'.&I%'<)$- %5+=#/ #$>%C%5#",#)I/6$%5#",5-&2,/ -,2%#=IU
$+ %$(5+ #& 6&%#& #$() 5#%$."<$)2$*%#=I+)(,+=1$)#$%'#=3#&#&6
5.& >%\.77-"2%'2(%$!& 6$%5#",+76&%5-&.=2  2$*%2'#&I#$)#$%2/
elmondása gyakran komoly feladat elé állította a tanulókat.
Ennek ellenére a szövegtudásuk kiváló volt, szövegtévesztés
2&(=%2$20 >%g"0#$#,*%G.=I%7-"%"+=(%'2=I2"%$!& 6$%5#",#(%F,2$
$(,%,/-'72)%3."0<& 2$%#&6%2%5#",#)I#)*%2/%! %#&,6%G#&I#/#  
$!/1&%)+=I% 2)<&A%N# 63(%T-)0."*%C"2)I%\-).,%(&&# 5#%h#& 2I
\#)6*%Z-F(%9(G-&I%5#",+ %'.)0 2>%C%5#",#)I %2/%2&,A
tagozatosok versmondása után szünet szakította meg, amikor
2%/,D"(%+" +$#& *%2% 2)<&A$%+,%3#&$+,/B 6($%:#0(=%,1 #'+)I *
10B 6 %3.=I2,/ G2  2$>%C/%PUb>%.,/ -&I.,.$2 %2%,/1)# %< -)
+" +$#& #%2%/,D"(%#&)!$#*%2%)2=I.$2 %:#0(=%2%5#",#)I%5+=+)*
'#=0(F,+"5#%6$# %- +& *%,/+:%5#",'.)0-,<$+" >
C%)2=I,/#"D#)%,/#"5#/#  %5#",#)I%5+=+)%'()0#)$(
élményekben gazdagon távozott, ugyanis a Szarka Mihály
`+",+=(%T/252&A5#",#)I%,.$$2&%()$-77%)#5#/G# 6%#=I
nagyszabású gálának, mint versenynek, hiszen a szavalók
)#'%F,2$%,24- % #G# ,+=1$"6&% #,/)#$%"24 2% 2)S7(/.)I,-=. *
de egymást hallgatva egy szép verses délután részesei is
lehetnek.

 !"#$%"&'()%*&+)(,*&-$#.$/$0%&*&1*#234)5,"&6+)$3&07$-8$)&9:;
számában

 !"# $%&'"

  Térségi szavalóverseny

C/%C"2)I*%2%X.,,< G%+,%2%N# 63(%(,$.&2% 2)<&A(%(,%()0<& 2$%2/.)
a térségi szavalóversenyen, amelyet november 22-én
rendeztek - immár 12. alkalommal - Nyársapáton. A versenyre
43-an küldték el a nevezési lapjukat, azonban az induláskor
kiderült, hogy akadtak olyanok is, akiknek valamilyen
adminisztrációs hiba folytán nem érkezett be a nevezésük.
i=I%2%Pa%A"2$."%$#/0606%2/%-& 2&-).,U%+,%$!/+:(,$.&-,.$2 %(,
3#&!&#&6%5#",#)I#)%be% 2)<&A%5-" %3#&&+:+,"#>
C%'#=4#&#) #$# %2%5#",#)I%36,/#"5#/64#*%ZB=)+%X#"#$#,
92=02*%2%$!)I5 -"%5#/# 64#%$!,/!) !  #*%'240%2%$!& +,/# 
#"#4+"6&%,/A&A%,/+:%#,/'#3<  2 -,,2&%2%5#",#)I %0">%Y(F,$#(
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A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

N+O>?PP+Q;BGRSPTB
- házi hurka - kolbász
- házi disznósajt, májas
- szalonna félék
- sült házi zsír
N+QGUG>Q;M+PV=>CV+BTWH=PVTB
- savanyú káposzta, savanyúságok

  Minden héten más-más akció!
- kolbászhús, formázott sonka
++XGL>GAYGWRGQ;
- sózott bél kapható

 Erzsébet utalványt elfogadok!

Minden kedves
vásárlómnak

kellemes
karácsonyi
ünnepeket

és boldog új évet
kívánok

Kocsis Ferenc

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

/"+*-- 0(12.23

.!4/53*%&'

6%%$7$.$- (23

1*"+*) (89

2 $- (.: /%*.

Bujdosóné Tóth Barbara

"WXC<=P=>+C+RZQ;R=VA=W!
130 ñ 150.- Ft-ig Idared és Mucsu ,

 Nyitva R[QO;Q;W+U[AQGB?L
8 ñ 17 óráig,

szombat, vasárnap
8 ñ 12 óráig.

 ! "#$% "&'!'()*+,' "+* "-./,.!01

%'//'$'* "% 2#3*.451 "644'7'%'(

+* "8./-., "9: "+&'( "%;&#44 % " "< / =

$14-'4 "/ %0:#4 % >

KARÁCSONYRA

Szenteste éjjelén gyertyák égjenek,
Mindenség kék egén csillagok fénylenek.
Szeretet ragyogjon minden ház ablakán,
Lelkünket simogassa suhogó angyalszárny.
Szenteste éjjelén szálljon ránk békesség,
Legyen mindenki barát, s ne ellenség.
Álljunk meg egy percre, nyújtsunk kezet,
Kívánjunk egymásnak áldott ünnepet.

 /Miczi Flóriánné/

Ezzel a verssel kívánunk mindenkinek
=WYTQQ+BC>=\PTAJQM[P+HTWYTL+S]+GPVQGAY;Q^

Nyugdíjas Klub

 !"!#$%%&' (  )*)+",%-%!-

./"0/1 (-!+)2*/%&3 (4*

$+$0#4%&$-.$% (1!50!1 (67 ( 4 $3

-8 )%9%- :
Lugosi István, Lugosiné Terike
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

 S ZÜLETETT

Koncz József és Szabó Mária
Nyársapát, Iskola u. 1. szám alatti
lakosok MIRTILL MÁRIA )#5D
gyermeke 2012. november 26-án.

Nagy-Gombai Ambrus és Burányi
Viktória Nyársapát, Marx K.u.13.

szám alatti lakosok FRUZSINA%)#5D
gyermeke 2012. október 29-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

 M EGHALT

Fehér László Nyársapát,
Táncsics M. u. 3. szám alatti lakos
2012. október 24-én. 77 éves volt.

Pásztor János Istvánné
Nyársapát, Iskola u. 9. szám alatti

lakos 2012. november 06-án. 63 éves
volt.

Juhász József Nyársapát,
Nyilas d. 9/a. szám alatti lakos 2012.

november 10-én. 67 éves volt.
Pásztor László Nyársapát,

Szövetkezeti u. 15. szám alatti lakos
2012. november 16-án. 61 éves volt.
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K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS !

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
kedves férj, édesapa, nagypapa Fehér
László temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban
együtt éreztek.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett feleség, édesanya, nagymama
Pásztor János Istvánné temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, gyászunkban együtt éreztek. Külön
köszönjük Dr. Gyáfrás Sándornak és
`!"!$)+%c+5+,/%C))-)2$%,#=B 6*
gyógyító munkáját!

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága jó férj, édesapa, nagypapa Pásztor
László temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban
együtt éreztek.

A gyászoló család

H IRDETÉS

Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos
V%"+,/76&%-&&A%F,2&-0(%G-/%#&20A>%g"0#$&60)(
a 06/30/321-3742 telefonon
^":2%+,%$<$."(F2%#&20A>%g"0#$&60)(%2%Qej
30/358-3921 telefonon lehet.
C/%H,$.&2%<>%W>%,/-'%2&2  (%PdQQ%'V% #"1&# D
telek (víz, villany, gáz, fúrott kút) eladó.
g"0#$&60)(%h2 G-/I%O#"#)F%LI-",2:- *%Y+$#
u. 16. szám alatt, vagy a 389-122,06/20/
3152-752.
?&20A%2%QaaWjE%G",/US%V%G2%ePEQ%'V% #"1&# D
,/-) A%+,% 2)I2G#&I>%g"0#$&60)(%2%QejWQj
323/8971 telefonon lehet.
?&20A%P%07%=-/ D/G#&I%k5#/# +$#,*%:2&2F$.,l
10.000.-Ft, bébi hordozó 4.000.- Ft áron.
g"0#$&60)(%2/%#, (%A"-$72)%2%amEUPPE*%52=I
a 20/4473071
Torták, sütemények sütését vállalom. Érd.:
16 óra után, Balázs Jánosnénál. Tel.: 06/
20/4342-995.
ELADÓ Nyársapát, Viola u. 25. szám alatti
PVWE%'V% #"1&# D%+:B +,(% #&#$>%g"0#$&60)(
a 30/416-4617 telefonon lehet.
Eladó 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
biztosító-társaság kínálatából választhatja
$(%2%&#=()U$-77%'#=3#&#&6 n%kg&# U*%&2$-,U*
5-&&2&$./A(%52=I.)U*%,/2$'2(%3#&#&6,,+=U*
=+:4-"'DU7(/ .,B -,.$*%)I<=0B4:+)/ -"2$
stb.) Kovács Gábor a Biztonság Brókerház
7(/ .,B -,%$!/5# B 64#>%QejVQbeVPaVd
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP ÁRAJÁN-
LATA: akác vékony  akác (guriga), akác
hasítva  bükk (guriga), bükk hasítva   nyárfa
k=<"(=2l%%)I-"32%G2,B 52%%g"0#$&60)(%2/%CN^`H
bisztróban vagy a 20/910-6746
?@C[o%PdQ%&%5(&&2)I%7.4&#"*%bm%'V% #"1&# D
gazdasági épület, valamint 1,3 hektár
 #"1&# D%7#$#"B #  %,/-) A%5(&&2)I%+,%$S  2&
+,%P*V%G% #"1&# D%,/-) A%5(&&2))I2&%$1&!)U
külön is eladó.  Érd.: 30/3679627
ELADÓ Nyársapát külterületén 2, 5 hektár
aE*%Wd%CX%+" +$D%&#=#&6*%52&2'() %LI-",2:- 
$1& #"1&# %V>EVQ%'V% #"1&# D% 2)I2%()=2 &2)>
Érd.: 20/531-38-51; 70/280-12-18
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
LI-",2:- *%X#" #,%0D&67#)>%9()6,+=(*
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
$(,/#"#&+,7#)>%g"0#$&60)(%O1&#%[+)#,)+&
lehet az alábbi telefonon: 30/415-1452.
C%X2:-,%0D&67#)% 2)I2%VVaP%'V%,/-) A
 #"1&#  #&*%52&2'() %2%Z2$%0D&67#)%edeb%'V
gyümölcsös faházzal eladó Érd.: 30/23-66
247
Eladó édes hagyma 300Ft/kg áron Bakos
Ferencné Nyársapát Felszabadulás u 11.

H IRDETÉS

Építési telek (976m2-es) a Széchenyi utcában
#&20A>%H"-)I-">J%dQQ>QQQ>U%O >%g"0#$&60)(%2
Piszkés u. 2. szám alatt lehet. Tel.: 707-298
`2)I2%#&20A%LI-",2:- *%X!/+:,6%0>%Pd>%,/-'
 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 lehet.
?@C[o% <42%F,#'# #%6,/(%1& # +,"#*
=-/ D/G#&I*%$2)02&&A*%=-/$.)5#$ .".$*
kerítéslécek és mobil kemence! Szmatona
József: 30/ 262 36 19
?@C[o%d*d%G2% #"1&# D%=I1'!&F,!,*%5B/*
villany van. Tel.: 30/2196685
Betegség miatt ELADÓ 2*3 méter mobil
,/#",/-'.,*%(&&# 5#%:(G#)6%$.F,(>%`2&24'2"A
BTN-160 típusú. 250 literes tartájú házi
+:B +,D%:#"'# #/6=+:>%VmQ%F'%'<)$2U
,/+&#,,+=D%$.'7()- .">%g"0#$&60)(%&#G# J
20/417 87 87
T1"=6,#)%?&20A%]#=&+0#)%2%$!/:.)  A&%d
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.
g"0#$&60)(J%QejVQjbbWUaQWP>
Eladó egy új állapotú kapálógép valamint 1,5
+5#,%:2&. 2:()F,(%$(,$< I2%,/#"# 6%=2/0- 
keres. Érd.: 06/30 685-59-29.
BIOPTRON fényterápiás kézi készülék
eladó. Érd.: 06/70 637-9832
ELADÓ a Szövetkezeti u. 18. szám alatt
családi ház földterülettel. Érd.: 701-923
T1"=6,#)%?@C[o%#=I%$#  6%,/.7-,*%$.)IG-,*
spájzos, félkomfortos, gázos lakás
melléképületekkel, valamint földterülettel a
József A. úton. Iá.: 2.500.000.- Érd.: 06-70/
2092601 vagy 53/350-767
ELADÓ Nyársapát, Hatodik d. 2. szám alatti
tanyás ingatlan. Érd.: 53/715-672
Morzsolt kukorica Eladó! Érd:06/305651298
ELADÓ 3 szobás összkomfortos családi ház,
csendes környezetben lakható mellék-
épülettel a Nyársapát, Kun I. u. 6. szám alatt
Érd.: 06/30 602 24 02
Eladó 3 szobás összkomfortos családi ház,
külön bejáratú lakrésszel a Dózsa Gy. u. 30.
szám alatt. Érd.: 18 óra után a 06/70 7055 645
O#)I632%?@C[o*%$2"-F,.)I"2%$(5-&2,/ U
ható! Érd.: Benkó Jánosné, Nyársapát,
Felszabadulás u. 2. szám alatt.
C$-F% D/(32%42)<-""2%+,%3#7"<-""2%"#)0#&G# 6>
0,6...2m-es szálakban: 1900 Ft/mázsa,
gurigában: 2300 Ft/mázsa.
Nyársapáton házhozszállítással!
g"0#$&60)(J%N2 2$(%O#"#)F*%VQjbEbUVPVW
PQ%G# #,%)+'# %4<G-,/%$(,$< I2%%,/#"# 6%=2/U
0( %$#"#,>%g"0#$&60)(%&#G# JVQUbEbVddd



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
_3/3/0&+!*"1` : Kis Miklós polgármester
_0&-3#!3&-40 :
&-3#!3&-40D*-'44&$I : Nagyné Kovács Éva, Regdon

 Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
C%PdP>%T_^9`o@%X?_[f[f?L%C%hic9pL[o%`?@\?T

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.
%%%%%%%WQQ%:+&0-)I72)%'#=4#&#)6%HLRq?L?T% -4+$./ 2 A%$(205-)IM

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

LI-",2:- (%T/2720(06%T?%G-".'%365#&%5#  %"+,/ %0#F#'7#"%PU4+)
szombaton megrendezett diák I-es kötöttfogású országos bajnok-
ságon az ESMTK Krúj Iván Sportcsarnokában. A nyársapátiak
)2=I,/#"D#)%,/#"#:#& #$*%'(5#&%$+ %724).$(%FB'# %(,%,($#"1& %#&G./U
)(<$%N#, #"/,+7# "6&%2% (/#)G-".'7A&>%?=I)+&% !77%724).$(%FB'# *
csak a házigazda ESMTK-nak és a dorogiaknak sikerült elhódítani.
C%$+ %&#=$(,#77%,S&IF,.:." 72)%2%VE%+,%aV%$(&A72)%&+:#  %,/6)I#="#
a két Kecskeméti testvér Dávid és Krisztián, és ezen a napon végig
 2$ ($<,2)%7("$A/52%'()0#)%'+"$6/+,1$# % <,,2&%)I#"5#*
megérdemelten szerezték meg az újabb bajnoki címüket.

Eredmények: 29 kg  1.  Kecskeméti Dávid
32 kg  1.  Kecskeméti Krisztián
35 kg  5.  Seres Attila

Pap  Ferenc, Pap attila

( )*& +
 B IRKÓZÁS

November 10-én szombaton Dunaújvárosban rendezték a kötöttfogású
területi bajnokságot, ami egyben Tombor István Emlékverseny is
5.& >%C%G-".'%$.".,/ -&I72)% (/#)#=I%,/-$.,/ -&I%PPQ%5#",#)I/64#
&+:#  %,/6)I#="#>%C%LI-",2:- (%T/2720(06%T?%d%365#&%$+:5(,#& #  #
magát a területi bajnokságon, mindannyian dobogós helyen végeztek. 
Eredmények:
Diák II. 29 kg 1.  Kecskeméti Dávid

32 kg  3.  Kovács Kevin
35 kg  1.  Seres Attila

Diák I. 35 kg  2.  Kecskeméti Krisztián
T#"01&6 46 kg  1.  Kecskeméti Ferenc

C%LI-",2:- (%T/2720(06%T?%G-".'%5#",#)I/64#%%).5#'7#"%VbU+)
,/.'72 .)%2%F#=&+0(%Z-".,(%T:." F,2").$72)%&+:#  %,/6)I#="#%2%0(-$
II kötöttfogású OB-én, amely Fábián Pál Emlékverseny is volt
#=I7#)>%C%bQ%$&<7%PeV%5#",#)I/64+ %3#&5.)<& 2 A%724).$,-=.)%2
nyársapátiak jól szerepeltek mivel Kecskeméti Dávid révén egy
bajnoki címet és egy harmadik helyet is elhoztak.
Eredmények: 29 kg  1.  Kecskeméti Dávid

35 kg  3.  Seres Attila

C%LI-",2:- (%T/2720(06%T?%$+ %5#",#)I/64#%).5#'7#"%PWU+)
,/.'72 .)%2%Z2,2,%$+/(&2702%F,2").$-72)%&+:#  %,/6)I#="#%2
Kozma István Emlékversenyen, amely országos kötöttfogású rang-
sorverseny is volt. Ezen a napon a két Kecskeméti testvér Krisztián
+,%O#"(%#=I2"-) %2%0.7.=A%&#=3#&,6%3.$-"2%-&&G2 .  %3#&%2%5#",#)I
végén.
Eredmények: 35 kg  1.  Kecskeméti Krisztián

42 kg  1.  Kecskeméti Ferenc

JÁTÉKOS  SORVERSENY

L.5#'7#"%VPU+)%0+&< -)%4- +$.,%5# +&$#06 
"#)0#/ 1)$%2/%(,$.&2% .")2 #"'+7#)*%'#&I"#%2%,/1&6$# 
(,%,/#"# #  #&%5-" <$>%C/%2&,A%+,%2%3#&,6%+53.&I2'.,.$
osztályonként külön versenyeztek. A feladatok
mindkétszer ugyanazok voltak:

1. „Krumpliültetés”
2. Labdaterelés tornabottal
3. „Zsákban futás”
4. Bújj és karikában fuss
5. „Hernyó”

Mindenki nagyon ügyesen szerepelt és lelkesen biz-
tatta az osztálytársait. Külön köszönet a feladatokat
5+=(=$1/06%,/1&6$)#$%+,%:#02=A=<,.$)2$J%c#G."
Zsuzsanna, Kiss Katalin, Kárász Andrea, Váradi
Anita, Holló István, Dobozi Julianna, Fekete Henrietta.
Az alsósok közül 1. helyezett lett a 3. osztály,
2. helyezett a 4. osztály, 3. helyezett az 1. osztály,
4. helyezett a 2. osztály lett.
C%3#&,67#)*%,/.".,%$1/0#&#'7#)%P>%G#&I#)
holtversenyben a 8. és, az 5. osztály, 2. helyen a 6.
osztály, 3. helyen a 7. osztály végzett.
Mindenkinek gratulálunk, reméljük mindenki jól
érezte magát!

Szerelemné Szepesi Ágnes
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