
Program:

16 órakor

19 órakor

21 órakor

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

                                                                                                           Kis Miklós polgármester
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NEMZETI  ‹NNEP‹NKRÅêL

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent
István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a
magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.
Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagybol-
dogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze
Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete
végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot
S!Å±!#M·&i·(ak,#,#1038-ba(#Åë#maga#i,#a!6(#a#(ap6(#hal:#meg.
Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-
ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa
hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még
abban az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit
a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt
egye(È&:ÈkÅ±.#I.#(Nagy)#Laj6,#u&alk6F·,·:Ûl#(1342-1382)
kezdve egyházi ünnepként élt tovább e nap. István kultusza
ugyan bajor és német városokban, valamint Namurben és
Monte Cassinóban is elterjedt, de az egyetemes egyház
nevében csak 1686-ban XI. Ince pápa nyilvánította szentté.
A#p·pa#akk6&#el&e(Fel:e,#h6gy#BuFa#L·&a#:ˆ&ˆk:Åël#LalÛ
visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ
ÈLe(:e#emlÈke!!e(#meg#S!e(:#I,:L·(#N((epÈ&Åël,#amelye:#a!
egyetemes egyház augusztus 16-án tart. 1771-ben XIV.
Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s így
a Szent István-nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária
Terézia (1740-1780) ismét elrendelte a Szent István-nap
meg:a&:·,·:,#,Åë:#a!:#(em!e:i#N((epkÈ(:#a#(ap:·&akba#i,
felLÈ:e::e.#1771-be(#Åë#h6!a::a#BÈc,be,#majF#BuF·&a#I,:L·(
kÈ!fej-e&eklyÈjÈ:,#a#S!e(:#J6bb6:,#amelye:#e!#iFÅë:Åël
körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án. István
ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelésekor épen
találták a koporsójában, s már az 1222-es Aranybulla is
:ˆ&LÈ(ybe#ik:a::a#:i,!:ele:È:.#ValÛ,!Ì(Å±leg#a#:a:·&j·&·,#Lagy#a
:ˆ&ˆk#iFÅëk#ala::#Le,!e::#el,#kÈ,Åëbb#(1590#kˆ&Nl)#a#&agu!ai
(dubrovniki) dominikánus kolostorban találtak rá, talán még
IV. Béla vitette oda menekülése során. (A Szent Jobbot -
amelynek ezüst ereklyetartóját 1862-ben készítették - ma
BuFape,:e(#a#S!e(:#I,:L·(-ba!ilik·ba(#Åë&!ik.)
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem
tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a
fNgge:le(#magya&#·llam#,!imbÛluma#L6l:.#ElÅë,!ˆ&#1860-ba(
ünnepelhették meg a napot, amely országszerte nemzeti
:N(:e:È,,È#L·l:.#A!#1867-e,#kiegye!È,:#kˆLe:Åëe(#a!#N((ep
visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben Ferenc József az
ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította,
1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek
fellobogózását címeres zászlóval. A két világháború között az
N((eplÈ,#kiegÈ,!Nl:#a!#ˆ,,!(em!e:i#cÈlki:Å±!È,&e,#a#S!e(:
I,:L·(-i#(T&ia(6(#elÅë::i)#Magya&6&,!·g#Li,,!a·llÌ:·,·&a#LalÛ
folyamatos emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig nemzeti
ünnep volt, ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még
1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a Szent
Koronával együtt a második világháború végén a nyilasok
Nyugatra szállították. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án
hozták vissza Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét
,!e&eplÅëje#L6l:#a#S!e(:#I,:L·(-(api#N((ep(ek.#(A#S!e(:
Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesült Államokból.)

A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti
tartalma miatt nem volt vállalható, de teljes megszüntetését
Lagy#jele(:Èk:ele((È#,Nllye,!:È,È:#,em#l·::a#cÈl,!e&Å±(ek,#È,
ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy részével történt, inkább
:a&:almilag#˙jÌ:6::a#meg.#ElÅë,!ˆ&#a!#˙j#ke(yÈ&#N((epÈ(ek
nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba
lépését mint új - szocialista - államalapítást, 1949. augusztus
20-&a#iFÅë!Ì:e::Èk.#E!u:·(#1949-1989#kˆ!ˆ::#augu,!:u,#20-·:
az alkotmány napjaként ünnepelték. 1950-ben az Elnöki
Ta(·c,#:ˆ&LÈ(ye&ejÅ±#&e(Fele:e#a#NÈpkˆ!:·&,a,·g#N((epÈLÈ
is nyilvánította. A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a
&Ègi#:&aFÌciÛk,#1989#Û:a#e((ek#megfelelÅëe(#&e(Fe!ik#meg#a
Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi
&ehabili:·ciÛja#1991-be(#:ˆ&:È(:#meg:#a!#el,Åë#,!abaF
L·la,!:·,6(#lÈ:&ejˆ::#O&,!·ggyÅ±lÈ,#1991.#m·&ciu,#5-i#Fˆ(:È,e
a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23.
- közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság
hivatalos állami ünnepe rangjára.

forrás: internet

„A!m#l%a%!%'sz%*l+!a!j*l*-b*-,!s!%a0%s+!a!jˆ2Åë-*k.6

                                                     Vörösmarty Mihály

MEGHÍVÓ

2013. szeptember 8-án vasárnap 16 órakor
a Nyársapát, Iskola d. 20. szám alatt
- a volt Kisteleki Iskola területén -

megemlékezést tartunk az iskola elindításának 130.,
meg,!Å±(È,È(ek#40.,#Lalami(:#b·&Û#Eˆ:Lˆ,#JÛ!,ef#(Èhai

kultuszminiszter születésének 200. évfordulója tiszteletére.

A megemlékezésen ünnepi beszédet mond:
Dr. Szabó Alfréd neveléstörténész

Rendezvényünkre szeretettel várjuk a volt diákokat, a volt
tanítókat és hozzátartozóikat és mindazon személyeket, kiknek
a tanyasi lét és a tanyasi iskola az alapokat nyújtotta.
Te&mÈ,!e:e,e(#,!e&e:e::el#l·:u(k#mi(Fe(#È&FeklÅëFÅë:,#aki
kíváncsi arra, hogy hogyan zajlott az élet a tanyasi iskolákban.

 !erve!Åë&

FOGORVOSI ÜGYELET

Ti,!:ele::el#:·jÈk6!:a:juk,#h6gy#a#ki,:È&,Ègbe(#lÈLÅë,#f6g·,!a:i
ügyelet hiányára tekintettel 2013. július 1-vel elindítottuk
Cegléden a  CED-DENT FOGÁSZATI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT.-(Èl#a!#Ngyele:e:,#amely#:elje,#kˆ&Å±#f6g·,!a:i#ell·:·,:
takar.
A szolgáltatás térítéskötelesen ,
minden szombat, vasárnap és ünnepnap 10:00 órától
Lehe:Åë#igÈ(ybe.
A cím: CED-DENT FOGÁSZAT
2700 Cegléd,   Szabadság tér 2.
telefon: 53/318-259, mobil: 30/978-4002

Köszönettel: Bacskainé Jakab Ilona
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DÍSZPOLGÁRI  C ÍM

Díszpolgári cím adományozható annak #a#magya&,#Lagy#kNlfˆlFi#·llamp6lg·&(ak,#aki#kiemelkeFÅëe(#jele(:Åë,#mu(k·j·Lal
hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartásával köztiszteletben áll, illetve a község
lakossága érdekében maradandót alkotott.
Nyársapátért Emlékérem adományozható azoknak  a személyeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik
a#:elepNlÈ,#fejle,!:È,Èbe(,#:·&,aFalmi,#,!6ci·li,,#kul:u&·li,#Lalami(:#a#ga!Fa,·gi#Èle:#b·&mely#:e&Nle:È(#kiemelkeFÅë#mu(k·:
végeztek.
AF6m·(y6!·,&a#jaLa,la:6:#:ehe:#a#kˆ!,Èg#p6lg·&me,:e&e,#a#kÈpLi,elÅë-:e,:Nle:#:agjai,#a#helyi#ˆ(k6&m·(y!a:i#kÈpLi,elÅëk
választásán szavazásra jogosult nyársapáti polgárok, valamint az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek.
Ajánlani ajánlólapon lehet.
()*z,o.g·ri3C)5re313fÅë,3Ny·r*a,·tÈrt3E5.È?Ère5re323fÅë3vagy3*zervezet3aj·C.hatE.
Az ajánlások akkor érvényesek, ha azokon indokolás is szerepel.
Az ajánló lapok beadásának határideje: 2013. augusztus 12.
A3?È,vi*e.Åë-te*tH.et3a3c)5e?3oda)tÈ.È*ÈrÅë.3augu*ztu*i3H.È*ÈC3dˆCt. Átadásukra a 2013. augusztus 20-án tartandó
Falunapon kerül sor.
Aj·(la:6:#:e((i#a!#al·bb#kˆ!ˆl:#,!elLÈ(ye(#lehe:#ille:Le#a!#be,!e&e!he:Åë#a#P6lg·&me,:e&i#HiLa:alba(#i,.

AJÁNLÓ LAP
Díszpolgári Cím illetve Nyársapátért Emlékérem odaítéléséhez

1. Díszpolgári Címre ajánlott neve: ………………………………...........

                                                   címe: ………………………………...........

      Indoklás: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

2. Nyársapátért Emlékérem kitüntetésre ajánlott

                                              1. neve: ………………………….......................

                                                  címe: ………………………….......................

      Indokolás: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

                                             2.  neve: ………………………….......................

                                                  címe: ………………………….......................

      Indokolás: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Aj·(la:6:#:eLÅë#(eLe:..........................................................................................
                        címe: ..........................................................................................

                                                                                                                … ……………………..
                                                                                                                               aláírás
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Ny·r*a,·ti3¡.ta.·Co*3MÅ±ve.ÅëdÈ*i3Kˆz,oCt
Napközi Otthonos Óvodája

                       
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

dajka
munkakör betöltésére.

A3?ˆza.?a.5azotti3jogvi*zoCy3idÅëtarta5a:
Ha:·&6!a:la(#iFejÅ±#kˆ!alkalma!6::i#j6gLi,!6(y
                       
Foglalkoztatás jellege:
Telje,#mu(kaiFÅë
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila utca 22.
A35uC?a?ˆrbe3tartozE,3i..etve3a3vezetÅëi35egb)z·**a.
járó lényeges feladatok:
Óvodai dajka munkakör ellátása munkaköri leírás alapján
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

        S!akmu(k·,kÈp!Åë#i(:È!e:,#FajkakÈp!Åë,
A3,·.y·zat3e.b)r·.·*·C·.3e.ÅëCyt3je.eCt:

        Középfokú képesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

    Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló
dokumentum másolata

A35uC?a?ˆr3betˆ.thetÅë*ÈgÈCe?3idÅë,oCtja:
A#mu(kakˆ&#a#p·ly·!a:6k#elbÌ&·l·,·:#kˆLe:Åëe(#a!6((al
be:ˆl:he:Åë.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. augusztus 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.
Petrik Gábor Andrásné nyújt, a 70/430-45-64 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

    Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti
¡l:al·(6,#MÅ±LelÅëFÈ,i#Kˆ!p6(:#Napkˆ!i
O::h6(6,#”L6F·ja#cÌmÈ&e#:ˆ&:È(Åë
megküldésével (2712 Nyársapát, József Attila
utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
p·ly·!a:i#aFa:b·!i,ba(#,!e&eplÅë#a!6(6,Ì:Û
számot: 100/2012-13 , valamint a munkakör
megnevezését: dajka.

    Elektronikus úton Dr. Petrik Gábor Andrásné
részére a nyapatamk@gmail.com E-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:  2013. augusztus 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  Ceglédi Panoráma - 2013. augusztus 7.
  Nyársapáti Hírmondó - 2013. augusztus 10.
   Nyársapát Honlapja

FELHÍVÁS

VALAMENNYI  FÖLDHASZNÁLÓ  SZÁMÁRA

A#:e&mÅëfˆlF&Åël#,!ÛlÛ#1994.#ÈLi#LV.#:ˆ&LÈ(y#È,#a#fˆlFha,!(·la:i
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.)
Korm. rendelet változása következtében valamennyi
ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál)
regisztrált földhasználó

köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi

azonosítóját (személyi számát) és az
állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig
a statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján
2013. szeptember 30-ig

az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani  a 2013.
ja(u·&#1-È:#megelÅë!Åëe(#m·&#&egi,!:&·l:#fˆlFha,!(·lÛk(ak#a

fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító
adatközlési adatlapot .

A földhasználati azonosító adatközlési  adatlap
be*zerezhetÅë a földhivataloknál ,#Lagy#le:ˆl:he:Åë#a

www.földhivatal.hu honlapról.
A beje.eCtÈ*t3hat·ridÅëbeC3e.5u.a*ztE3fˆ.dha*zC·.Et3a
földhivatal bírsággal sújtja ,#amely(ek#mÈ&:Èke#a#:e&mÅëfˆlF
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese,
azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás
minimális összegénél.

FELHÍVÁS

Elke!FÅëFˆ::#a#Nem!e:i#Ag&·&ga!Fa,·gi#Kama&a#:agFÌjbe-
Lall·,i#iFÅë,!aka!
Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
2013-a,#ÈLi#aFa:egye!:e:È,i#È,#:agFÌjbeLall·,i#iFÅë,!aka
elke!FÅëFˆ::.#A#Nem!e:i#Ag&·&ga!Fa,·gi#Kama&a#mi(Fe(
:agj·:#leLÈlbe(#È&:e,Ì:i#È,#:·jÈk6!:a:ja#a#,!Nk,Ège,#:ee(FÅëk&Åël.
Az adategyeztetést és önbevallást a kamarai bevallás hon-
lapj·(#elÈ&he:Åë#www.bevallasnak.hu felületen kell elvégezni.
Amennyiben Önt a kamarai törvény nem kötelezi a tagságra,
˙gy#a#fe(:#emlÌ:e::#felNle:#N!e(e:kNlFÅëjÈ(#ke&e,!:Nl#kÈ&he:i
regisztrációjának törlését, nem kell bevallást tennie. Az
adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 2013. július 31.
Amennyiben nincs módja internet elérésen keresztül
bevallásának elkészítésére, úgy keresse fel személyesen
területi igazgatóságunkat vagy tanácsadói irodáinkat. A tag-
díj önbevalló lapot aláírva, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
területi igazgatóságára is el kell juttatni. A tagdíj befizetés
határideje: 2013. augusztus 31. A tagdíjfizetés két módja: -
Átutalással az alábbi számlaszámra: 11749008-20190244 ñ
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Jegy!Åëje,#F&.#NyÌk6,#Tam·,,#a#NagykÅë&ˆ,i#J·&·,i#HiLa:al
Le!e:Åëje#i,.
A rendezvénynek helyet adó Szarka-kúria parkja már hajnali
4 órakor benépesült, hiszen a nyugdíjas klub és az asszony-
kÛ&u,#:agjaibÛl#·llÛ#,egÌ:Åë#c,apa:#m·&#ekk6&#F6lg6!6::,#gy˙&:·k,
kelesztették a tésztát, sütötték a kemencében a finom pogá-
csát és a lekváros buktát.
A hivatal és az ÁMK dolgozói is serénykedtek már reggel 7
Û&·:Ûl,#hi,!e(#È&ke!:ek#a#fÅë!ÅëLe&,e(ybe#be(eLe!e::#c,apa:6k,
È,#f6glal:·k#el#fÅë!Åë#helyeike:.
Az 5. Nyársapáti Lecsófesztivál hivatalos programja két
hely,!Ì(e(#i(Ful:#egy#iFÅëbe(,#Èppe(#e!È&:#(em#mi(Fe(ki
lehetett jelen mindkét eseményen.
10#Û&ak6&#ke&Nl:#,6&#a#k˙&ia#uFLa&·(#a#lec,ÛfÅë!Åë#Le&,e(y
i(FÌ:·,·&a.#M·:È#C,aba,#a#!,Å±&i#el(ˆke#È,#S!a:m·&i#G·b6&,#a
!,Å±&i#:agja#a#fÅë!È,,el#kapc,6la:6,#ha,!(6,#i(f6&m·ciÛkkal
családias hangulatban nyitotta meg a 29 csapat részvételével
!ajlÛ#Le&,e(y:.#Pe&(a#P·l,#a#ha&maFik#!,Å±&i:ag#(em#L6l:#jele(,
hiszen a GKRTE tagjaival együtt a borrendek felvonulásán
vett részt.
Ugya(ebbe(#a!#iFÅëbe(#ke!FÅëFˆ::#a#ka:6liku,#:empl6mba(#a
b6&,!e(:elÅë#mi,e#È,#b6&·lF·,,#B6k&6,#LeLe(:e#plÈb·(6,#˙&
kˆ!&emÅ±kˆFÈ,ÈLel.#A#mi,e#u:·(#a!#a,!ÛFi#ma!,6&e::ek#È,#a
ceglédi fúvósok kíséretével vonultak végig községünk
fÅëu:c·j·(#a#b6&&e(Fek#!·,!lÛi#ala::#a!#N((epi#&uh·ba#ˆl:ˆ!ˆ::
borlovagok, akiket vendégeink sokasága követett. Ez a
csodálatos színes felvonulás méltó keretet adott a Kenyér, a
Bor és a Kultúra ünnepének.
A gyerekeket játékpark, póni lovaglás, lovas kocsikázás,
k6,a&a,#kˆ&hi(:a#L·&:a.#A#kÈ!mÅ±Le,#,·:6&ba(#Luk·c,#¡g-
(e,,el#gyˆ(gyˆ:#fÅ±!he::ek,#Baj6&#Sa&6l:a#(ÈpmÅ±LÈ,,!el
bab·ka:#kÈ,!Ì:he::ek,#Ta&kÛ#Pa:&Ìcia#(ÈpmÅ±LÈ,,!el#,!Åëhe:-
:ek#a!#È&FeklÅëFÅëk,#ille:Le#a&cfe,:È,#È,#lufi#haj:6ga:·,#L·&:a#a
kicsiket.
Reggel#p·li(ka#kÛ,:6lÛLal#L·&:uk#a#fÅë!Åë#c,apa:6ka:#È,
vendégeinket a Gazdakör és Kis Miklós polgármester úr
jóvoltából, majd nagyon finom limonádét és rétest vásárol-
ha::u(k#a#Ki,mÈhec,ke#KifÅë!Fe#:·m6ga:·,·Lal,#amely(ek
bevételét az óvodának ajánlották föl.
A Szarka-kúria múzeumi kiállító termei és a Duó-Galéria
bemu:a:k6!Û#ki·llÌ:·,a#egÈ,!#(ap#L·&:a#a!#È&FeklÅëFÅë
látogatókat.
Pe&(a#A(F6&#mÅ±LÈ,!i#k·LÈ-kˆl:emÈ(yeke:#kÈ,!Ì:e::#meghÌ-
vott vendégeinknek, és a lecsófesztiválra kilátogatóknak,
amit nagyon köszönünk.
A#hiLa:al6,#meg(yi:Û#elÅë::#ÛL6F·,ai(k#:·(ccal#kˆ,!ˆ(:ˆ::Èk
vendégeinket.
A!#5.#Ny·&,ap·:i#Lec,Ûfe,!:iL·l:#FˆlFi#L·,!lÛ#6&,!·ggyÅ±lÈ,i
kÈpLi,elÅë,#CeglÈF#L·&6,#p6lg·&me,:e&e,#Pe&(a#P·l,#a#GˆFˆllÅë
Környéki Regionális Turisztikai Egyesület elnöke, és Kis
Miklós polgármester úr nyitotta meg.  Perna Pál, aki büszke
a&&a,#h6gy#(y·&,ap·:i#,!Nle:È,Å±,#,aj·:#Le&,eiLel#i,#kˆ,!ˆ(:ˆ::e
a lecsófesztivált, a Kenyér, a Bor és a Kultúra Ünnepét.
Ez után következett a VIII. Egyházi és Világi Borok
Versenyének eredményhirdetése. Az eredményhirdetést
E&FÈ,!#Fe&e(c,#a#&e(Fe!LÈ(y#,!akmai#Le!e:Åëje#Le!e::e#le.
A#(eLe!e::#123#b6&mi(:·bÛl#39#b6&:#Ì:Èl:#a#!,Å±&i#a#legkima-
gaslóbbnak, amit nem csak oklevéllel, hanem ajándéktárggyal

Vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara területi igazgatóságán vehet át vagy a kamarai
tanácsadójától kérheti. Mind az átutalásnál, mind a csekknél
a közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási számot fel
kell tüntetni.
Kérdése esetén forduljon bizalommal a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara területi igazgatóságához, vagy tanácsadói
irodájához.
Kˆ,!ˆ(jNk#:agjai(k#meg:i,!:elÅë#egyN::mÅ±kˆFÈ,È:!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

NYÁRSAPÁTI  L ECSÓFESZTIVÁL

KICSIT  MÁSKÉNT , MINT  SZOKTUK

Idén 5. alkalommal rendezte meg Nyársapát Község
÷(k6&m·(y!a:a#a#m·&a#m·&#ige(#,6kak#·l:al#L·&:,#(Èp,!e&Å±
&e(Fe!LÈ(yÈ:.#E!#ÈLbe(#a#,!e&Le!Åëk,#leb6(y6lÌ:Ûk#kˆ!È
c,a:lak6!6::#a#GˆFˆllÅë#Kˆ&(yÈki#Regi6(·li,#Tu&i,!:ikai
Egyesület és a Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend
is. A Kenyér, a Bor és a Kultúra Ünnepének keretében vár-
:uk#kˆ!,ÈgN(kbe#(emc,ak#a#lec,ÛfÅë!Åë#Le&,e(ybe(,#ha(em#a
VIII. Egyházi és Világi Borok Versenyének eredmény-
hirdetésében érintett szervezeteket, borászatokat, borászokat,
a borrendek lovagjait is.
Nagyon sokan elfogadták meghívásunkat. Vendégeink kö-
!ˆ::#NFLˆ!ˆlhe::Nk#FˆlFi#L·,!lÛ#6&,!·ggyÅ±lÈ,i#kÈpLi,elÅë:,
CeglÈF#L·&6,#p6lg·&me,:e&È:,#a#&e(Fe!LÈ(y,6&6!a:#elÅë!Åë#ÈLi
házigazdáját, Pásztor Bélát, Veresegyház polgármesterét,
C,ˆmˆ&&Åël#F·b&y#I,:L·(#p6lg·&me,:e&:,#aki#majF#2015-be(
rendezi ezt az ünnepséget, illetve Gódor Lajosné polgármester
asszonyt, aki itt, a megnyitó ünnepségen vette át Dány
képviseletében a jelképes stafétabotot Kis Miklóstól,
Ny·&,ap·:#p6lg·&me,:e&È:Åël,#miLel#jˆLÅë&e#D·(y#aF#helye:
ennek az eseménynek. Velünk volt a borlovagrendek
képviseletében megjelent kb. 40 ünnepi ruhába öltözött
borlovag, akik díszruhájukban felvonulva emelték
rendezvényünk fényét.

A#GKRTE#:ag,·g·bÛl#(agy#ˆ&ˆmN(k&e#kb.#80#fÅë,#kNlFˆ::,Èg
érkezett. Köszönthettük köztük Perna Pált, a GKRTE elnö-
kÈ:.#A#kˆ&(ye!Åë#:elepNlÈ,ek#Le!e:Åëi#kˆ!Nl#meg:i,!:el:e
jelenlétével a nyársapáti lecsófesztivált Bodnár András,
K6c,È&#p6lg·&me,:e&e,#F&.#NyÌk6,#S·&a,#NagykÅë&ˆ,#V·&6,
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is jutalmazott. Ezek közül díjazta a 7 legmagasabb pontszámot
elÈ&:#e!N,:È&me,#b6&:,#Lalami(:#27#a&a(yÈ&me:#È&FemlÅë#b6&:,
melyek között ott szerepelt a Kökény és Fia Családi Borászat
i,.#5#b6&#Nagy#A&a(y#mi(Åë,Ì:È,:#È&:#el#a#P6&g·(yi#Pi(ce,#a
Font Pincészet Kft.,  Günzer Tamás Pincészete Kft., a Koch-
Vin Kft., és a Tápió-Vin Borgazdálkodási Kft. képviseletében.
Az utóbbi négy borászat legjobb versenybora elnyerte a
BASF Champion Díját is.
Nyársapát község különdíját Füle Dénes családi borászata, a
Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend különdíját a
Molnár és Társa Családi Borászat, a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetsége különdíját a Tápió-Vin Borgazdálkodási
Kft., az Androméda Travel Székesfehérvár különdíját Maróti
Attila, és a Klément Családi Borászat nyerte el.
Az eredményhirdetés után borlovagok avatására került sor.
Ilyen különleges eseményt még nem láthatott Nyársapát
kˆ!ˆ(,Ège.#A#CeglÈF#È,#ViFÈke#U(ghL·&y#L·,!lÛ#B6&&e(FbÅël
Sim6(#E&(Åë#el(ˆk-(agyme,:e&#Le!e::e#le#a#,!e&:a&:·,:,#mely(ek
végén borlovaggá ütötték  Nyársapát szülöttjét, Perna Pált
ésMiczi Flóriánt, aki már nagyon hosszú évtizedek óta lát el
kNlˆ(bˆ!Åë#:·&,aFalmi#megbÌ!a:·,:#Ny·&,ap·:6(.

13 órától finom ebéd várta a lecsófesztiválra kilátogatókat,
melyhe!#(agy,ike&Å±#,!Û&ak6!:a:Û#mÅ±,6&:#aF6::#Ny·&,ap·:
el,Åë#,!Ì(È,!(Åëje,#BimbÛ#B&igi::a#È,#mÅ±LÈ,!ba&·:ja,#Ku&uc!
Niki.
E!u:·(#È&:Èkel:e#a#!,Å±&i#a#fi(6mabb(·l-fi(6mabb,#egym·,&a
c,ˆppe:#,em#ha,6(lÌ:Û#lec,ÛfÈle,Ègeke:.#AmÌg#a#!,Å±&i
dolgozott, addig gólyalábas vásári kikiáltós és parasztko-
mÈFia#!ajl6::#a#Tulip·(:6,#Alk6:ÛmÅ±hely#elÅëaF·,·ba(.

A lecsófesztivál színpadán ezután a Nyársapáti Népdalkör,
és vendégei, a Veresegyházi Népdalkör, a fóti Cselényi
József Népdalkör és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi
Kultúregyesület táncosai szórakoztatták a közönséget.
16 órakor került sor a#lec,ÛfÅë!Åë#Le&,e(y#e&eFmÈ(yhi&Fe:È,È&e.

29#c,apa:#fÅë!ˆ::#a!#5.#Ny·&,ap·:i#Lec,Ûfe,!:iL·l6(.#Mi(Fe(ki
kap6::#eli,me&È,:,#6kleLele:#È,#1#NLeg#pe!,gÅë:.
A#3#:ag˙#!,Å±&i#(em#ki,#fej:ˆ&È,#u:·(#a!#al·bbiaka:#FÌja!:a:
a legötletesebb csapatnévért a „Lecsó-kollak” csapatot
NagykÅë&ˆ,&Åël,#a#legˆ:le:e,ebb#ˆl:ˆ!ÈkÈ&:#a#jCeglÈF#Kapuja
Polgári Egyesület” csapatát, a legötletesebb tálalásért a
jNagykÅë&ˆ,i#M6:6&6,6k"#c,apa:·:,#a#legˆ:le:e,ebb#&ecep:È&:
a nyársapáti „Káldi csapat” bárányos lecsóját. Különdíjat
È&Femel:#a!#jIfj˙#H·!a,6k"#c,apa:#CeglÈFbe&cel&Åël.#3.
helyezett lett Kocsér önkormányzatának „Kocséri Lovasok”
csapata, 2. helyezett Cegléd és Nyársapát vegyes színeiben
Le&,e(y!Åë#jK·llai-Eg&i"#c,apa:,#1.#helye!e::#a!#U(ghL·&y
L·,!lÛ#B6&&e(F#,!Ì(eibe(#fÅë!Åë#ljh·!i#Gyˆ&gy#:ˆl:ˆ::#lec,Ûja
lett. A Perna Pál által felajánlott különdíjat a ceglédi Széchenyi
Zsigmond Vadásztársaság, a Duó-Galéria különdíját
Tápiószentmártonból a „Büdös Samu”, a GKRTE különdíját
a ceglédi „Hagymácska”, a Koch-Vin Kft. különdíját a
ceglédberceli „Makicsapat” csapata kapta. Bella Pál - „Büdös
Samu"a#legfia:alabb#fÅë!Åë(ek#aj·(l6::#fel#kNlˆ(FÌja:,#ami:
Bicskei Gyurci kapott meg.
Az eredményhirdetés után sztárvendégünk, Janicsák Veca
È,#!e(È,!:·&,ai#aF:ak#&ˆLiF#k6(ce&:e:,#ami:#a#D6m6(yLˆlgybÅël
È&ke!e::#P6:L6&,!ki#A(i:a#È(eke,(Åë#aj·(FÈkmÅ±,6&a#kˆLe:e::.
Ezt Arany Zsolt és a Jazzy Resonance, valamint énekes
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 e"#Èg&k,)Zelei)G·b01)-)aki)a)450l"0ki)45Ì"h·5)mÅ± È45e)-)ÈlÅë
k0"ce1=je)kˆ e==e.)S5·m0m1a)elkÈpe45=Åëe")"agy)ÈlmÈ"y=
"y˙j=0==)a5)igÈ"ye4)5e"È=)j·=45Û)5e"eka1.)E5u=·")helyi)ama=Åë1
c40p01=jai"k)kˆ e=ke5=ek.)Mi"#e")elÅëa#Û"k)4ike1e4) 0l=,)#e
mégis a legnagyobb tapsot, szinte viharos ovációt  nyugdíjas
tánccsoportunk aratott teljesen új, a lecsófesztiválra készített
zumba produkciójával.

A5)i#Åë4ebb)k01045=·ly=)a)fia=al0k)kˆ e==Èk.)A)Fel"Åë==)T·"c-
csoport is új számmal, modern tánccal lépett fel hatalmas
sikerrel.

A táncosokat Strabán Anna Nusika nótái követték a közön-
ség nagy örömére.
A lecsófesztivált hajnali 2 óráig tartó retro diszkó zárta Füle
Be1ci)È4)H0llÛ)I4= ·")kˆ51emÅ±kˆ#È#È el.
Rendezvényünket támogatta a Duó-Galéria Cegléd, a Pátria
Takarékszövetkezet, Füle Dénes családi borászata, a
ceglédberceli Aquvarius Aquva Kft, Máté Csaba illetve a
ceglÈ#i)Ki4mÈhec4ke)KifÅë5#e,)Pe1"a)P·l)È4)Pe1"a)A"#01,)a
B0"#uelle)NagykÅë1ˆ4,)a)F0"=)Pi"cÈ45e=,)a)K0ch-Vi")Kf=.,)a5
Androméda Travel Székesfehérvár, a GKRTE, Kis Miklós
polgármester úr és a Nyársapáti Gazdakör, és természetesen
Nyársapát Község Önkormányzata.
Kˆ45ˆ"j&k)mi"#e")fellÈpÅë"ek,)kˆ51emÅ±kˆ#Åë"ek,)4egÌ=Åë"ek,
lebonyolítónak a munkáját, támogatását, ami nélkül ez a
"agy4ike1Å±)1e"#e5 È"y)"em)jˆhe=e==) 0l"a)lÈ=1e!)Te1mÈ45e-
tesen hiába dolgoztunk volna, ha nem lettek volna vendégek,
akik eljöttek Nyársapátra, kilátogattak a Szarka-kúria park-
jába, csodálatos rendezvényhelyszínünkre. Azt hiszem, hogy
ilyen sokan még soha nem voltunk, mint 2013. július 13-án.

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, részese volt a lecsófesz-
tivál egész napos programjainak.
Tal·lk055u"k)jˆ Åë1e)i4)a)6.)Ny·14ap·=i)Lec4Ûfe45=i ·l0"!

Nagyné Kovács Éva

A LECSÓFESZTIVÁLRÓL  …

Ismét felszínre tört egyes emberekben a „jóindulat”.
Ingyen, vagy nem ingyen?! Ingyen pörkölt 400.- Ft-ért? Sült
hús ingyen. Igen ingyen. Hogy is van ez? Igen, a pörkölt az
i#el·=0ga=Û,)fellÈpÅë) e"#Ègek"ek)i"gye",)a)=ˆbbi) e"#Èg"ek
400.- Ft volt (lett volna).
Szeretném azon „jóindulatú” ember/ek háborgó lelkét meg-
nyugtatni, hogy az, aki 400.- Ft-ot kért a pörköltért, nem saját
zsebre dolgozott!!! Talán az is, aki közszemlére tette mind-
ezt, ingyen evett?!
Úgy gondolom az is közszemlére tartozna, hogy évek óta
ingyen pálinka, ingyen sült hús, ingyen gyümölcs stb. El
kelle"e)l·=0ga="i)a)kˆ1"ye5Åë)=elep&lÈ4ek1e,) agy)a5)0145·gba"
bárhová, hogy egyetlen egy rendezvényen osztogatnak-e
bármit is ingyen!
S5e1i"=em)illÅë) 0l"a)megkˆ45ˆ""i)a5=,)h0gy)mÈg) a")0lya"
embe1,)aki)a)4aj·=j·=)045=ja)45È=.)H0gy)mÈg) a")mibÅël,)È4)h0l
rendezvényeket tartani. Még vannak olyanok, akik nem
szórakozni, dolgozni mennek, feláldozzák a faluért a szabad-
napjukat, az ünnepüket. De sajnos vannak még olyanok, akik
csak rossz szemmel látják a világot. Mindenben a rosszat
ke1e4ik.)Nem)a)meglÈ Åë)È1=Èkeke=) È#ik,)"em)a)jÛ)0l#al·=
nézik a dolgoknak, nem a településünkért vannak, hanem
azon mesterkednek, hogy kit és mit lehet közszemlére tenni.
A valódi jóindulatnak is jelen kellene lennie! Az összefogás,
az összetartozás, a megbecsülés nagyon-nagyon hiányzik
ebbÅël)a)falubÛl!!!)…4)˙gy)g0"#0l0m,)amÌg)e5)Ìgy)ma1a#,)"em
le45)elÅë1elÈpÈ4.
Tehát nem ingyen volt a pörkölt!!!
VÈg&l)kˆ45ˆ"e=)mi"#a50k"ak,)akik)È 1Åël-È 1e)i"gye")a#"ak.
Kˆ45ˆ"e=)a)45e1 e5Åëk"ek)a)1e"#e5 È"yekÈ1=.)Kˆ45ˆ"e=,
h0gy) a")mibÅël,)È4)h0l)&""epel"i.)Kˆ45ˆ"e=)a)leb0"y0lÌ=Û
45emÈly5e="ek,)a5)i#el·=0ga=Û,)fellÈpÅë,)È4)fÅë5Åë) e"#Ègek"ek,
akik jelenlétükkel színvonalasabbá teszik a mi kis falunk
életét!
Reméljük, még sokáig lesz részünk ilyen, és hasonló
1e"#e5 È"yekbe",)È4)mihama1abb)meg45Å±"ik)a5)effaj=a
rosszindulat!

Tisztelettel: egy nyársapáti lakos, (név és cím a Polgármesteri
Hivatalban)

Ti"zte&t''Sz)&Åë+!

Az óvodában augusztus 26-30-ig összevont csoportban
várjuk a gyerekeket.

2013. szeptember 2-án nyitunk új tanévet.
Új gyerekek fogadása 2013. szeptember 2-tól 2 héten át

f0lyama=04a")a5)Û Û"Åëk)be045=·4a)45e1i"=.

Dr.#$etri(#G·bor#A.dr·0.È#2vodave5etÅë



NYÁRSAPÁTI8. oldal

ISKOLA

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY

2013. szeptember 01-jén délután 5 órai kezdettel minden
#i·k0=,)45&leike=)È4)mi"#e")ke# e4)È1#eklÅë#Åë=)45e1e=e==el
várunk a tanévnyitó ünnepélyre a Ladányi Mihály Általános
Iskola Nyársapáti tagintézményébe.

FIGYELEM ñ JAVÍTÁS

2013.)augu45=u4)27-È")(ke##e"))1eggel)8)Û1ak01)ke5#Åë#"ek
a JAVÍTÓ VIZSGÁK az iskolában azoknak a tanulóinknak,
akik kilenc hónap alatt nem tudták teljesíteni a minimum
követelményeket ñ köznapian: megbuktak. Kedves diákok
készüljetek a vizsgára magatok és családotok közvetlen
érdeke miatt is.

TÁJÉKOZTATÓ  A TANK÷NY2EKRÅêL

A)2013/14-e4)=a"È be")mi"#e")el4Åë)045=·ly04)i"gye")kapja
meg a tankönyvcsomagját. A 2-8. évfolyamon rászorultsági
alapon juthat ingyenes tankönyvhöz a tanuló. (Természete-
sen egy részét az iskolai könyvtárból kapja meg.) Ebben az
esetben a tankönyvosztásra magával kell hoznia a jogosult-
ságot igazoló dokumentumot.
NAGYCSALÁDOS ESETÉN: MÁK IGAZOLÁS
GYVK-S ESETÉN: ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
TARTÓS BETEG ESETÉN: MÁK IGAZOLÁS
SNI-S ESETÉN: BIZOTTSÁGI HATÁROZAT
A DOKUMENTUMOK LEGALÁBB AUGUSZTUS 31-IG
LEGYENEK ÉRVÉNYESEK! AKI NEM RENDELKEZIK A
MEG9ELELÅê'IGAZ<L¡SSAL,'NEM'KAPHATJA'MEG'A
TANKÖNYVEKET!
Mivel az iskolák állami kézbe kerültek, ezzel együtt az okta-
táshoz kapcsolódó összes tevékenység is állami kézbe került.
Õgy)e==Åël)a)=a"È =Åël) ·l=05ik)a50")=a"ulÛk)=a"kˆ"y hˆ5)ju=·4a
is, akik eddig is súlyos ezreket fizettek könyveikért. Július
folyamán egy csekket kapnak a Könyvtárellátó Nonprofit
Kf=-=Åël,) agy)a)Mak10-B00k)Kf=-=Åël)( agy)egy)ha1ma#ikcÈg=Åël).
Ez a csekk a tankönyvek árát tartalmazza. A FIZETÉSI
HAT¡RIBÅê'J⁄LIUS'31.' A rendszer teljesen új, még
kif011a=la",)e5È1=)elÅëf01#ulha="ak)hib·k.)Hib·5ha=0==)a
szolgáltató, és hibázhattam én is, mert a megrendelések
utolsó pillanatáig változtak a tankönyvek.
A teljes tankönyvcsomagok árai:
2. osztály: 11870,- Ft; 3. osztály: 11765,- Ft; 4. osztály: 13776,-
Ft; 5. osztály: 21145,- Ft; 6. osztály: 15640,- Ft; 7. osztály:
22352,-;)8.)045=·ly:)20417,-)F=.)A5)·1ak)=·jÈk05=a=Û)jellegÅ±ek
és az ÁFA-t tartalmazzák. Bármilyen tankönyvvel kapcso-
latos probléma esetén keressenek a Facebook-on, a
rozika.kiralyne@gmail.com e-mail címen vagy augusztus 7-
=Åël)45e1#·"kÈ"=)a5)i4k0l·ba".
A)"y·11a)jÛ)pihe"È4=)kÌ ·"0k)mi"#e")ke# e4)S5&lÅë"ek)È4
Gyereknek!

Da.c02#Ro5·lia#ta.(ˆ.;v<elelÅë0

HATÁRTALANUL

A MH2…SZETEK  ÚTJÁN

Nagy örömmel adok hírt arról, hogy harmadszorra is sikeresen
pályáztunk a HATÁRTALANUL erdélyi látogató prog-
ramra.
Kˆ5el)50)c4emÅëi)È4)"y·14ap·=i)gye1mek)=ˆl=)el)4)"ap0=
E1#Èly0145·gba")45ep=embe1)kˆ5epÈ".)Gyˆ"yˆ1Å±)helyek1e
megyünk, utunk során szinte átszeljük a 103 ezer négyzet-
kilométeres Erdélyt, megnézzük Kolozsvárt, Marosvásár-
helyet, Korondot, Csíkszeredát, Gyergyószentmiklóst stb.
Több napot töltünk a történelmi határtól 50 m-re Gyimes-
bükkön, ahol a Rákóczi vár tövében lesz a szállásunk. 12 diák
È4)3)pe#agÛgu4)kÈp i4eli)Ny·14ap·=0=)a5)˙=0".)Tema=ik·"k)fÅë
 0"ala)a)helyi)mÅ± È45e=,)"ÈpmÅ± È45e=)alap04)megi4me1È4e,
embe1i-ba1·=i)kapc40la=0k)kialakÌ=·4a)a5)0==)ÈlÅë)=e4= È1e-
inkkel.
Ha a 12-13 éves gyermekeinkben helyes képet tudunk
bemu=a="i)e11Åël)a)c40#·la=04)"em5e=1È45&"k1Åël,)akk01)egÈ45
életükben tudni fogják, hogy milyen aljas döntés volt a
=1ia"0"i,)h0gy)miÈ1=) a")ke==Åë4)·llamp0lg·14·g)È4)a)45Èkelyek
miért akarnak önállóságot.
Fontos lenne, hogy az osztályközösség is még jobban meg-
e1Åë4ˆ#"e.
Mivel az állami támogatás mellé a kiránduláshoz a családok-
nak még anyagi áldozatot is kell hozni, minden segítséget
"agy)=i45=ele==el)elf0ga#u"k.)Hi45e")ki"=)mi)magu"k)fÅë5&"k,
az étkezést önállóan szervezzük, hogy olcsóbbá tegyük a
kirándulást.
A nagy kalandra, az életre szóló tanulságra sok sikert, kiváló
felkészülést kívánnak Dancsó Rozália, Víg Károly és Tóth
Tibor tanárok.

Tóth Tibor

MENETREND  MÓDOSÍTÁS !
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a VOLÁNBUSZ
Z1=.)a)Kec4kemÈ=)i1·"y˙)u=a5·40k)ke# e5Åëbb)ki450lg·l·-
sának érdekében a 2450'Kec"+eOÈt-Nagy+Åërˆ"-Ceg&Èd
autóbuszvonalon 2013.'"zeYteOber'1-jÈtÅë& az alábbi
módosításokat tervezi:

- a 21 sz., 8:15 órakor naponta, valamint a 23 sz., 9:15
órakor munkanapokon Kecskemét, autóbusz-
·ll0m·41Ûl)CeglÈ#,)au=Ûbu45-·ll0m·4ig)kˆ5leke#Åë
járatok Nyársapát, autóbusz-forduló betéréssel
=ˆ1=È"Åë)kˆ5leke#=e=È4e.

- A módosítás következtében a 30 sz., 8:35 órakor
naponta, valamint a 32 sz., 9:35 órakor munkanapokon
Cegléd, autóbusz-állomásról, Kecskemét autóbusz-
·ll0m·4ig)kˆ5leke#Åë)j·1a=0k)Ny·14ap·=,)au=Ûbu45-
f01#ulÛ)be=È1È4)"Èlk&l)=ˆ1=È"Åë)kˆ5leke#=e=È4e.

- 132 sz. új járat közlekedtetése 9:35 órakor Cegléd,
autóbusz-állomásról, Kecskemét autóbusz-állomásig
szabad és munkaszüneti napokon Nyársapát
autóbusz-forduló betéréssel.

Kis Miklós polgármester
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FELHÍVÁS!
TISZTELT  N YÁRSAPÁTI  L AKOSSÁG! A P EST M EGYEI  K ATASZTRÓFAVÉDELMI

IGAZGATÓSÁG  AZ  ALÁBBI  TÁJÉKOZTATÓ  LEVELET  KÜLDTE  MEG  RÉSZÜNKRE:

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a
me5Åëga5#a4·gba")#0lg05Ûk"ak,)ige")=Å±5 e45Èlye4)i4.)A11a)kellÅë)kˆ1&l=eki"=È44el)kell
felkÈ45&l"i,)k&lˆ"ˆ4e")f0"=04)a)be=aka1Ì=·4i)mu"k·la=0kba")1È45=) e Åë)e1ÅëgÈpek
=Å±5 È#elme,)a5)a1a=·41a,)ille= e)a)=a1lÛ)È4)"ˆ È"yi)hulla#Èk0k)Ège=È4È1e) 0"a=k05Û
45ab·ly0k)i4me1e=e,)be=a1=·4a.)E5eke=)a5)O145·g04)TÅ±5 È#elmi)S5ab·ly5a=1Ûl)45ÛlÛ)28/
2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.(602-609.§)
A'OezÅëgazda"·gi'erÅë-'È"'Ou^+agÈYe+,'i&&etve'az'arat·"'tÅ±zvÈde&Oi'"zab·&yai
A)45ab·ly0k)be=a1=·4a)k&lˆ"ˆ4e")f0"=04,)È e"=e)=ˆbb)45·5)me5Åëga5#a4·gi)=&5e=)-
gab0"a=·bla-=&5e=,) alami"=)ka5al-,)ille= e)b0glya=&5e=)-)kell)el0l=a"iuk)a)=Å±50l=Ûk"ak.

A'"zeOe"-terOÈ^y'beta+arat·"a'"or·^'tarta^dc'cÈ&e&&e^ÅërzÈ"'"or·^'a
tÅ±zvÈde&Oi'hatc"·g'az'a&·bbi'fe&tÈte&e+'Oeg&ÈtÈt'viz"g·&ja

Kal·sz&s'()*mÈ-.'b)(aka*ŒØ(·s·-ak'h)l.szŒØ-È-'a'(Å±z4È5)lm)('alap4)(Åë)-'m)gha(·*&zza:
- a)=Å±50l=Û)kÈ45&lÈkek)megfelelÅë4Ège,
- a)me5Åëga5#a4·gi)e1Åë-)È4)mu"kagÈpek)È4)egyÈb)j·1mÅ± ek)=Å±5 È#elmi

fel&l i54g·la=·"ak)el Èg5È4e)(jegy5Åëkˆ"y ,)gÈp45emle),
- a5)e1Åë-)È4)mu"kagÈp)kipuf0gÛ- e5e=Èk,)45ik1a=ˆ1Åë)mÅ±45aki)·llap0=a,

tisztántartása,
- a)=a1=alÈk)&5em-)È4)ke"Åëa"yag0k)elhelye5È4e,
- a)mu"ka45&"e=)i#ejÈ1e) 0"a=k05Û)gÈpelhelye5È4i)elÅëÌ1·40k)be=a1=·4a,
- a)#0h·"y5·41a)kijelˆl=)hely)megfelelÅë4Ège,
- a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,
- a5)OTSZ)·l=al)elÅëÌ1=)=e1&le=e")a) È#Åë45·"=·4)kialakÌ=·4a,
- a)me5Åë")ˆ445e1ak0==)ka5al)=·10l·4i)kialakÌ=·4a,
- a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.

Kal·sz&s'()*mÈ-.'b)(aka*ŒØ(·sk&*'a'()l)ph)l.'(Å±z4È5)lmÈ('alap4)(Åë)-'m)gha(·*&zza:
- a)megfelelÅë)=Å±5 È#elmi)45ab·ly5a=,
- a5)OTSZ)45e1i"=i)=Å±5 e45Èlye44Ègi)045=·lyba)4010l·4,
- a)mu"ka ·llalÛk)=Å±5 È#elmi)0k=a=·4a)È4)a""ak)"yil ·"=a1=·4a,
- a)=Å±5 È#elmi)45ak i54g·1a)kˆ=ele5e==)mu"kakˆ1ˆk)"yil ·"=a1=·4a)(jegy5Èk,

kimu=a=·4))È4)È1 È"ye4)=Å±5 È#elmi)45ak i54g· al)1e"#elke5Åë)mu"ka ·llalÛk
foglalkoztatása,

- a) illam04-)È4) ill·m È#elmi)be1e"#e5È4ek)=Å±5 È#elmi)fel&l i54g·la=a)È4)a""ak
iga50l·4a)(jegy5Åëkˆ"y ,)mi"Åë4Ì=Åë)i1a=),

- a terményszárítás szabályainak betartása.
A tájékoztató levél részletes formában megtalálható a www.nyarsapat.hu oldalon.
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GOKART VERSENY NYÁRSAPÁTON

MEGHÍVÓ

A IV. Kistérségi Gokart Kupa 2013. kerül megrendezésre a
Bog^·r'Go+art'Par+ba^'Ny·r"aY·to^'a'fe&^Åëtte+'rÈ"zÈre

2013. szeptember 1-jén vasárnap.

Az'a&·bbi'+ategcri·+ba^'v·rju+'a'fe&^Åëtte+''^evezÈ"Èt:

I. kategória 65 kg-ig
II. kategória 65-75 kg-ig
III. kategória 75-85 kg-ig
IV. kategória 85-95 kg-ig
V. kategória 95 kg felett
VI. kategória fel"Åë==)"Åëk

NevezÈ"i'hat·ridÅë:'2013.'augu"ztu"'30.'(YÈ^te+).

Nevezési díj: 6.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny), melyet a
helyszínen kell fizetni.
E#5È4ek:))#ÈlelÅë==)9)Û1·=Ûl.
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 lehet név, életkor,
+ategcria''È"'e&ÈrhetÅë"Ègi'caOOe&.

A)fel"Åë==ek"ek)RIMO) ·5a4)200)GX)H0"#a)m0=0104)g0ka1=)·ll
rendelkezésre a versenyen.
A)p·lya)i#ÅëmÈ1Åë)be1e"#e5È44el)fel45e1el=.
A'ver"e^ye^'Oi^de^+i'a'"aj·t'fe&e&Åë""ÈgÈre've"z'rÈ"zt!

A'^ÈzÅë+^e+'a'be&ÈYÈ"'dajta&a^!
Szeretettel várunk mindenkit Nyársapátra, a IV. Kistérségi Gokart
Kupára!
www.bognargokart.hu,  bognargokart@yahoo.co.uk
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

 S ZÜLETETT

Lunka Árpád és Bodi Bözsi
Nyársapát, Kertes u. 11. szám alatti
lakosok NOÉMI )"e Å±)gye1meke

2013. július 09-én.

Kozák Zoltán és Murvai Andrea
Nyársapát, Hetedik d. 2/b. szám alatti
lakosok JÁZMIN  és ANNA "e Å±

gyermeke 2013. július 25-én.

Tóth Kálmán és Sárvári Mária
Nyársapát, Zrínyi M. u. 14. szám

alatti lakosok BÁLINT "e Å±
gyermeke 2013. július 30-án.

Köszöntjük az újszülötteket!

MEGHALT

Andó Pál  Nyársapát, József A. 89.
szám alatti lakos

2013. június 19-én. 84 éves volt.

Varbai József Nyársapát, József A.
18. szám alatti lakos

2013. július 14-én. 43 éves volt.

Baranyai Vanda  Nyársapát, Jókai
M. u. 12. szám alatti lakos

2013. július 22-én. 30 éves volt.

EmlÈk&ke=)Åë1i55&k!

KÖSZÖNET

Köszönetet mondunk mindazoknak, a-
kik Baranyai Vanda temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, gyászunkban együtt éreztek.

A gyászoló család

H IRDETÉS

Tisztelt Villanybojler Tulajdonos!
Készülékét 3 évenként át kell vizsgáltatni
È4)=i45=Ì==a="i,))elle"ke5Åë)e4e=be"
vízkövesedés, fokozott energiafelhasz-
"·l·4)È4)i#Åë)elÅë==i)=ˆ"k1eme"e=el) ·1ha=Û!
Rendelje meg az átvizsgálást és a
tisztítást!

Tel.:53-350-302 vagy 06-30-375-9483

TÁJÉKOZTATÁS

BÕJCS÷KKEN…SRÅêL!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Hirös Hulladékgazdálkodási Kft.
a hulladékkezelési díjat 2013. július 01-
=Åël)a)j0g45ab·ly0k"ak)megfelelÅëe")a
kˆ e=ke5Åëk)45e1i"=)mÛ#04Ì=ja:
A 2010. július 01.- 2012. április 14.
között alkalmazott 2, 10 Ft/l egységnyi
díj helyett 2013. július  1-jÈtÅë&'1,969
Ft/l egységnyi díjra módosul , mely
 -6,2 %-os változást eredményez.

Kis Miklós polgármester

T ISZTELT  L AKOSSÁG!

Nyársapát Község Önkormányzat
KÈp i4elÅë-=e4=&le=e)2013.)j˙"iu4)12-È"
tartott ülésén úgy határozott, hogy a
HÌ1m0"#Û)u=0l4Û)lapj·")45e1eplÅë
ap1Ûhi1#e=È4ek1e,)"agy0bb)=e1je#elmÅ±
hirdetési szövegekre 2013. augusztus
1-jÈtÅë& az alábbi díjakat állapítja meg:
Apróhirdetés esetén szavanként 30 Ft,
minimum 300 Ft
1/1 oldal esetén: 10.000 Ft,
1/2 oldal esetén:  5.000 Ft,
1/4 oldal esetén:  2.500 Ft,
1/6 oldal esetén: 1.500 Ft.
Kép esetén felárat számolunk fel, mely
a díj 30%-át jelenti.
Az ár nem tartalmazza az áfát, és
egyszeri megjelenésre vonatkozik.
Egész éves hirdetés esetén 20 %
ke# e5mÈ"y=)bi5=04Ì=u"k)a)hi1#e=Åë
részére.
A hirdetési díjakat az alábbi számla-
45·m1a)=ˆ1=È"Åë)·=u=al·44al,) agy)a)helyi
Pátria Takarékszövetkezetben szintén
a5)ˆ"k01m·"y5a=)45·ml·j·1a)=ˆ1=È"Åë
befizetéssel teljesíthetik.
Nyársapát Község Önkormányzat
számlaszáma: 65100352-10550018
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a köszönetnyilvánítás továbbra is
ingyenes marad újságunkban.

Kis Miklós polgármester

H IRDETÉS

Ela#Û)egy)˙j,)170k75-ˆ4)mÈ1e=Å±)egye-
nes kád. Ára: 20.000 Ft Érd.: 06-30/
341-9677

EGÉSZ ÉVBEN
THZIJ¡T…K!

Szülinapra-névnapra egyéb
rendezvényekre.16 éves kortól
vásárolható és használható.
Ezenkívül állandó sok más akciós
termékekkel várjuk kedves
vásárlóinkat.

MÓKUS Ajándéküzlet
Cegléd, Déli u. 102.
Tel.: 06/70397 6582

Nyitva:kedd-szombat: 08-17 óra
Va4·1"ap-hÈ=fÅë:5·1 a
www.piropont.hu.hu
V·5·k:)350)F=-=Ûl,)4ep1Å±:)650)F=,
12 db-os tányérkészlet 2.220 Ft,
18 db-os kávéskészlet 2.220 Ft,
122 cm*25cm medence 2.635 Ft,
vízipisztoly: 400 Ft-tól, Chibo
Family kávé:395 Ft Lábasok,
fazekak,  poharak, csészekészletek

A NYÁRSAPÁTI
HÚSBOLT AJÁNLATA

-)f1i44)=Åëkeh˙40k,
- házi hurka - kolbász
- házi disznósajt, májas
- szalonna félék,
- sült házi zsír
-)=epe1=Åë,)45·1a5)k0lb·450k
-savanyú káposzta,
 savanyúságok

BÅëvatett'v·&a"ztÈ++a&,
minden héten más-más
akcióval várom tisztelt

vásárlóimat!
 Erzsébet utalványt

elfogadok!
Nyitva tartás változás!!!
Hétköznaponként
19 óráig várom

vásárlóimat.



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
9ELELÅêS'KIAB” : Kis Miklós polgármester
9ÅêSZERKESZTÅê:
SZERKESZTÅêBIZ<TTS¡G : Dombóvári-Godó Zsuzsanna,

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

FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A)151.)SZ¡MT”L)KEZDÅêDÅêEN)A)HÕRMOND”)TELJES

SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.

CIM : 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM : B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
)))))))700)pÈl#·"yba")megjele"Åë)INGYENES)=·jÈk05=a=Û)kia# ·"y!

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

 !"# $
 B IRKÓZÁS

Június 1-jén )1e"#e5=Èk)a)45aba#f0g·4˙)4e1#&lÅë)0145·g04
baj"0k4·g0=)C4epele".)A)Ny·14ap·=i)S5aba#i#Åë)SE)2)fÅë el
vett részt a bajnokságon. A két Kecskeméti testvér Krisz-
=i·")È4)Fe1e"c)egya1·"=)a5)elÅëkelÅë)3.)helye") Èg5e==.
Csapat versenyben  Nyársapát és Cegléd közös csapata az
el4Åë)helye") Èg5e==,)megelÅë5 e)a)2.)D010g)È4)a)3.)ESMTK
csapatait.

Június 8-án szombaton a diák I. korosztály részére rendez-
ték a szabadfogású országos bajnokságot Tiszakécskén. A
baj"0k4·g1a)bemÈ1legel=)137) e14e"y5Åë)kˆ5ˆ==)2)"y·14ap·=i
i4)ki Ì =a)a5)i"#ul·4)j0g·=.)E11Åël)a) e14e"y1Åël)egy)È1emmel)È4
egy)p0"=45e15Åë)hellyel)=È1he==ek)ha5a.
Eredmények:
32 kg  3.  Kecskeméti Dávid
35 kg  5.  Seres Attila
Ugya")e5e")a)"ap0")a)4e1#&lÅëk)a) aj#a4·gi)Ze"=·") e==ek
részt meghívásos kötöttfogású Magyar Szó Kupán. A
 e14e"ye")ˆ=)0145·g)kˆ5el)130)bi1kÛ5Ûja)lÈpe==)45Åë"yeg1e,
kˆ5=&k)a)Ny·14ap·=i)S5aba#i#Åë)SE) e14e"y5Åëje)Kec4kemÈ=i
K1i45=i·".)K1i45=i·")"agy45e1Å±e")45e1epel=)a)"em5e=kˆ5i
me5Åë"ybe".)Mi"#e"ki=)magabi5=04a") e1 e)megÈ1#emel=e"
nyerte a 36 kg-os súlycsoportot.

Június 9-én vasárnap ugyan csak Tiszakécskén az U23-as
k01045=·ly)lÈpe==)45Åë"yeg1e)a)45aba#f0g·4˙)0145·g04)baj"0ki
cÌmekÈ1=.)A)Ny·14ap·=i)S5aba#i#Åë)SE)H01 ·=h)C4aba)1È È"
kÈp i4el=e==e)mag·=.)C4aba)u=0l4Û)È e4)ifi) e14e"y5ÅëkÈ"=)17
È e4e")i"#ul=)a5)U23-a4)baj"0k4·g0",)È4)a5)i#Åë4ebb
 e=Èly=·14ai=)legyÅë5 e)45e1e5=e)meg)a5)50)kg)magya1)baj-
noki címét.

Június 29-én)450mba=0")a)Ny·14ap·=i)S5aba#i#Åë)SE)bi1kÛ5Ûi
a Csallóközi Nagydíjon vettek részt Dunaszerdahelyen.
A kötöttfogású nemzetközi versenyen 10 ország 175
 e14e"y5Åëje)lÈpe==)45Åë"yeg1e.)A5)ige")45Ì" 0"ala4)me5Åë"y-
ben a nyársapátiak nagyon szép eredményeket értek el,
mi"#)a)ke==e")fel·llha==ak)a)#0b0gÛ1a.)H01 ·=h)C4aba)a5)el4Åë
mÈ1kÅë5È4È")a)mÈ1kÅë5È4)lef˙j·4·"ak)pilla"a=·ba")kˆ"yˆk
4È1&lÈ4=)45e" e#e==.)E5=)a)mÈ1kÅë5È4=)ugya")meg"ye1=e,)#e)a
versenyt sajnos nem tudta folytatni. Így is a 3. helyen végzett.
A)4014)fi"=01a,)h0gy) Èg&l)a5)·l=ala)meg e1=) e14e"y5Åë)"ye1-
=e)a) e14e"y=.))A)CeglÈ##el)kˆ5ˆ4)c4apa=)a5)elÅëkelÅë)3.)helye"
végzett a csapat versenyben.
Eredmények:
diák I.
31 kg 1.  Kecskeméti Dávid
Ifi.
50 kg 3.  Horváth Csaba 
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