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TISZTELT LAKOSSÁG!

Ny·#$ap·'(Kˆ+$Èg(÷/k1#m·/y+a'(KÈp3i$elÅë-'e$'9le'e
2013. december 4-én (szerda) 17 órakor
a(S+a#ka(Mih·ly(MÅ±3elÅë>È$i(È$(S+aba>i>Åëkˆ+p1/'

nagytermében

 ALUGY&L…ST
tart, melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

Kis Miklós polgármester

DR. P ETRIK  G ÁBOR A NDRÁSNÉ OKTÓBER

23-I ÜNNEPI BESZÉDE

M·rai/S·0dor:/Me00ybÅë8/az/a0gya8

MENNYBÅêL(AZ(ANGYAL(-(MENJ(SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett ñ
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

…$(elmegy($1k(embe#(elÅë''e:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta ñ
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Me#'(Åê($em($+Ûl(m·#,(/em(i$(3·>1l,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta ñ
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
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Megáldja a szentséges pápa.
…$(mi/>e/(#e/>Å±(/Èpek,(#e/>ek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik ñ
Åêk,(akik(ˆ#ˆk$Ègbe(kap'·k(-:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

A/gyal,(3i>>(meg(a(hÌ#'(a+(ÈgbÅël,
Mi/>ig(˙j(Èle'(le$+(a(3È#bÅël.
Tal·lk1+'ak(Åëk(m·#(/Èh·/y$+1#
-(A(kˆl'Åë,(a($+am·#,($(a(p·$+'1#(-
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A(C$1>·'(m1$'(i$(Åëk(3igy·++·k,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, ñ
((((((((((((((((((((((((((((me//ybÅël(a+(a/gyal

 New York, 1956.

Márai Sándor után nehéz megszólalni. De mert Nyársapáthoz
közel is voltak történések, a szabadság utáni vágy az egész
ország népét érintette, beszéljünk most róluk is.
Hi3a'al1$a/($1$em('a/ul'am(e+ek#Åël(a(/ap1k#Ûl(-(e+'(a(#È$+'
a tanmenet tervezésekor vagy kihagyták a tanáraim, vagy a
'ˆ#'È/elemkˆ/y3(meg($em(emlÈke+e''(#Ûla.(H1gy(Åë$+i/'e
legyek, otthon se emlegettük. Oka volt. Talán akkor kezdtem
kÈ#>e+Åë$kˆ>/i(elÅë$+ˆ#,(mik1#(/agyap·m(u>3a#·ba/(jˆ3e'-
menet rábukkantam egy pincényi helyre az udvari budi és a
disznóól között. Sose gondoltam volna, hogy ott van valami,
s talán pont ez a lehetetlen hely, nagyapám cinikus lelemé-
nyessége mentette meg a négygyermekes családot a soroza-
tos zaklatástól. Amiben azért volt részük, mert az én nagy-
ap·m(Ame#ik·ba/,(New(Y1#k-ba/($+9le'e'',(a(ke''Åë$
·llamp1lg·#$·ga(elege/>Åë(i/>1k(31l'(a##a,(h1gy(mi/>e/k1#
ráverjék ok nélkül az ajtót.
Szóval nagyapámék abban a pincében éjszakánként több
disznót is levágtak. Soha, senki nem tudta meg, csak azok,
akik(kap'ak(belÅële.(Ilye$mi(31l'(a(3i>Èki(embe#(>aca,(Èl/i
akarása a zsarnok rendszerrel szemben. Mert akinek volt,
attól elvették, aki jó elvtárs volt, az meg kapott. Persze el kell,
hogy mondjam, a történetek mindenfélék voltak arról az
i>Åë$+ak#Ûl.(Nagya/y·m(elme$Èl'e,(h1gya/(b˙j'a''·k(a($+Èp
fia'al(l·/y1ka',(h·/y(mege#Åë$+ak1l'(/Åë(le''(·l>1+a'a(a
meg'1#l·$/ak.(Meg(a+'(i$,(h1gy(a(CeglÈ>#e(bejˆ3Åë(#Ègi(4-e$
melletti kis szatócsboltjuk portékáit hogyan rugdosták szét az

oroszok, hogyan dobálták tele szódásüvegekkel a kerti kutat,
vizeltek is bele, hogy használni ne lehessen.
Halasi Orsolya nagymamája után így írt a Ceglédi Kossuth
Lajos Gimnázium 56-os visszaemlékezések c. könyvében a
/agykÅë#ˆ$i(e$emÈ/yek#Åël:
1944-be/($+9le''em(NagykÅë#ˆ$ˆ/.(He'e/(31l'u/k('e$'3È#ek.
A háború után, 1945-ben, szüleim a földosztásnál kaptak 15
hold földet. Ekkor tanyára költöztünk. Az általános iskola
elvégzése után menni kellett dolgozni a napi kereset miatt.
I>Åë$ebb('e$'3È#eim(/ap$+·mba/(j·#'ak(mu/k·ba.(V1l'(1lya/,
hogy egész napi fizetésül egy szakajtó lisztet kaptak. A
Rákosi-korszak „behajtás” címen elvette a terményt.
Kisemmizte a szegény embereket. Disznót is csak úgy
lehetett vágni, ha kaptunk rá engedélyt, és abból is meg volt
határozva, hogy mennyi zsírt, szalonnát kell beadni. Jegyre
adtak egy családra negyed kiló zsírt, kenyeret, cukrot. Ilyenkor
sorba kellett állni. Nagyon sokáig nekem csak egy ruhám volt,
amit édesanyám este kimosott. Ami reggelre megszáradt a
kemence mellett, és abban mentem iskolába.
Kitört a forradalom 1956. október 23-án. Amikor a kormány
félreállította Nagy Imrét, akkor az MSZMP behívta a szovjet
c$apa'1ka'(ha+·/kba,(È$(a('˙le#Åë(le3e#'e(a($+aba>$·gha#c1'.
Amerika segítséget ígért a szabadságharcosoknak, de
kihátráltak mögülük. Nem adtak sem anyagi, sem erkölcsi
$egÌ'$Ège'.(NagykÅë#ˆ$(c$ak(a//yi'(È$+lel'(ebbÅël(a+(egÈ$+bÅël,
amit én tudok ñ akkor 6. osztályos kislány voltam, - hogy a
Kecskeméti úton rengeteg orosz teherautó, tank vonult végig.
KÅë#ˆ$#Åël(i$(el3i''Èk(a(magya#(ka'1/·ka'(È$(a(lak'a/y·kba
orosz csapatok jöttek a helyükbe. Barta Margitkát, egy 18
È3e$(gim/a+i$'a(l·/y'(a(K1$$u'h(˙'1/(lÅë''Èk(le.(Kik(lÅë''Èk(le?
Hát ez kérdés … Nem tudom … Egy fiatalembernek egy
3i$$+apa''a/Û(g1lyÛ(lÅë''e(ki(a($+emÈ'.(A+'(/em('u>1m,(h1gy
a(j·#>·#Ûl(3agy(a(fal#Ûl(pa''a/'-e(le.(M·$($È#9lÈ$#Åël(/em('u>1k
kÅë#ˆ$i(3i$+1/yla'ba/.(Amik1#(S+'·li/(meghal',(R·k1$i
$+·mÅ±+e'È$be(31/ul'(a(S+13je'u/iÛba.(A($+aba>$·gha#c
leverése után, a Kádár-korszak kezdetekor, a szabadságharc
$+e#3e+Åëi',(#È$+'3e3Åëi',(/agy1/($1kuka'(bebˆ#'ˆ/ˆ+'Èk,
kivégezték. Megtorolták a felkelést.
1959-60-ba/(elke+>Åë>ˆ''(a(TSZ(alakÌ'·$/'ˆmˆ#Ì'È$.(A(pa#a$+'
embe#ek'Åël,(ami'(1945-'Åël(ke+>3e(ˆ$$+e('u>'ak(kup1#ga'/i,
azt egy tollvonással elvették. Állatokat, gépeket, földet. Újra
elhatalmasodott a szegénység. És aztán így meneteltünk mi
1990-ig, a rendszerváltásig.
Hogy mit tartok lényegesnek az 1956. október 23-ai
forradalomban?
Azt, hogy ez a maroknyi nemzet megmutatta az egész
világnak, hogy szabadságban szeretne élni. Azt kívánom,
hogy unokáink, dédunokáink sose kerüljenek olyan kiszol-
gáltatott helyzetbe, mint amelyben mi éltünk.
H1gy(mi(31l'(mi/>ekˆ+be/(a(fÅë3·#1$ba/?(A##Ûl(m·#(maj>/em
mindent tudunk, de arról, hogy mi zajlott a háttérben, az
egykori 56-os Pongrátz Gergely ír ekképpen:...
A vasfüggönyt nem az oroszok hozták létre, hanem azt
Jaltában és Teheránban Churchill hiábavaló tiltakozása
ellenére Sztálin és Roosevelt húzták meg a térképen. Amikor
Patton tábornok megkapta az utasítást, hogy ennél a
demarkációs vonalnál álljon meg csapataival, és engedje a
Vörös Hadsereget addig a vonalig jönni, ellenszegült. Azt
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mondta, hogy egy katona kötelessége addig ütni az ellenséget,
ame>>ig(elÅë''e(3a/.(E+È#'(a(m·$1>ik(3il·gh·b1#˙(egyik
legkiválóbb tábornokát meggyilkolták. A vasfüggöny
megÈpÌ'È$e,(lÈ'#eh1+·$a('eh·'(el$Åë$1#ba/(R11$e3el'/ek
kˆ$+ˆ/he'Åë,(aki(mi/>e/be/(S+'·li/(ke>3Èbe/(aka#'(j·#/i.
Ezzel osztották meg és tartották a világot egyensúlyban a
3il·g(u#ai.(A(magya#(f1##a>al1m(gyÅë+elme(e+'(a+(egye/$˙ly'
veszélyeztette, mert tudták azt, hogy a magyar példa ragadós
lesz a többi rabnemzetre is, akik szintén le akarnák rázni
bili/c$eike'.(E''Åël(fÈl'ek,(È$(e+È#'(Ì'Èl'Èk(hal·l#a(a(m·#(gyÅë+'e$
È$(>ic$Åë$Ège$(magya#(f1##a>alma'.
Amikor a világsajtó 1956. októberének utolsó napjaiban a
magya#(hÅë$ˆk#Åël,(a(magya#(/em+e'($+aba>$·g·#Ûl(È$(a
f1##a>al1m('ˆ#'È/elme'(f1#m·lÛ(e#ejÈ#Åël(be$+Èl',($+Èp(È$(/agy
$+a3aka'(ha$+/·l'.(Dic$ÅëÌ'e''e(a($+aba>$·gha#c1$1ka'(È$
azokat az eszméket, amikért a magyar ifjúság feláldozta
magát. Segítséget azonban nem küldhettek, mert
veszélyeztették volna a világbékét a harmadik világháború
ki#1bba/'·$·3al.(E+'(ha+u>'·k(a(3il·g/ak,(>e(el$Åë$1#ba/(a+
ame#ikai(/Èp/ek,(amely/ek(ha>e#ejÈ'Åël(akk1#(mÈg(fÈl'(a
szovjet kormány. És hogy mennyire félt, arra bizonyíték
Radványi Jánosnak, Magyarország washingtoni követének
(1962-67.) visszaemlékezése:
„A forradalom kitörése Hruscsovot nemcsak meglepte, de
bi+1/y1$(È#'elembe/(p·/ikba(ej'e''e.(LegfÅëbb(g1/>ja(Ame#ika
várható magatartása volt. Moszkvában nagyon is ismerték a
korábbi amerikai elnökök és külügyminiszterek nagyhangú
kijelentéseit, amelyek segítséget és támogatást ígértek a
e3a$f9ggˆ/y(mˆgˆ''i(#ab/em+e'ek/ek",(-(ha(a+(el$Åë(lÈpÈ$'
szabadságuk elnyerése érdekében maguk teszik meg! Ez az
eel$Åë(lÈpÈ$"(Bu>ape$'(u'c·i/(m1$'(a>3a(31l'.(Vaj1/
bekövetkezik-e az USA „lépése”, azaz a nyugati katonai
intervenció?”
Nevetséges lenne elhinni, hogy csakis a Pesti Srácok
hÅë$ie$$Ège,(ˆ/fel·l>1+·$a(kÈ/y$+e#Ì'e''e(a(S+13je'
K1mmu/i$'a(P·#'(Kˆ+p1/'i(Ve+e'Åë$ÈgÈ'(a(K#emlbe/(a+1k#a
az engedményekre, amelyekkel Mikoján és Szuszlov
személyesen, a Szovjetunió kormánya pedig a már említett
nyilatkozattal biztosította a magyar nemzet szabadságát és
függetlenségét. Ez a szovjet kormánynyilatkozat csakis azért
jöhetett létre, mert a szovjet kormány tartott az amerikai
ha>e#Åë(bea3a'k1+·$·'Ûl.(Ugya/(m·#(a(m·$1>ik(3il·gh·b1#˙
befejezése óta készültek a harmadik világháborúra, de még
nem voltak teljesen felkészültek. Hajlandók voltak inkább
feladni Magyarországot, mint elhamarkodni és Magyarország
miatt belemenni a harmadik világháborúba, mely akkor a
végüket jelenthette volna.
H1gy(a(magya#(felkelÅëk(me//yi#e(/em(jele/'e''ek(p#1blÈm·'
a Szovjetunió kormányának, azt a november 4-e utáni
események bizonyítják. Valóban, néhány nap alatt véget
vetettek a magyarországi felkelésnek, s nem számított, hogy
e+(mibe(ke#9l.(A(felkelÅëk(hi·ba(3e#'Èk($+È'(a(bel$Åë(ka#ha'alma',
hiába verték meg a Vörös Hadsereg akkor Magyarországon
tartózkodó egységeit, magát a Vörös Hadsereget megverni
'e#mÈ$+e'e$e/(/em('u>'·k.(E+(m·#(e#Åë(È$(b·'1#$·g(kÈ#>È$e
volt.
A+1/ba/,(h1gy(a($+13je'(gÅë+he/ge#(megi/>ulj1/,(a##Ûl
gondoskodott az amerikai külügyminisztérium, amikor a

M1$+k3·ba/(lÈ3Åë(kˆ3e'È/ek(elk9l>'e(a+'(a('·3i#a'1',(melye'
mélyen elhallgatnak úgy keleten, mint nyugaton. Sharles
Bohlen éppen úgy elkésett ennek a táviratnak a közlésével,
mint ahogy a japánok amerikai követe elkésett a hadüzenettel
1941-ben. Amikor az amerikai követnek sikerült a távirat
lÈ/yegÈ'(kˆ+ˆl/i(a($+13je'(3e+e'Åë$Èggel,(a($+13je'
kormánynyilatkozat már megjelent. Ezzel a távirattal
biztosították a Szovjet kormányt arról, hogy: „Az Egyesült
Államok kormánya nem tekinti Magyarországot, vagy a
szovjet blokk bármely tagját potenciális katonai szövet-
ségesnek.”
M1$'(m·#(/em(kelle''(fÈl/i(a+(ame#ikai(ha>igÈpe+e''Åël,(hi-
szen ez a távirat és az Egyesült Államok moszkvai nagykö-
3e'e(bi+'1$Ì'1''a(Åëke'(a##Ûl,(h1gy(b·#mi'(c$i/·lha'/ak
Magyarországgal, mert az Amerikát nem érdekli. És ezt a
legmagasabb szinten határozták el Amerikában.
A Szovjet Kommunista Párt központi bizottságában még
ezek után is voltak olyanok, akik nem hittek, akiket még
meg(kelle''(gyÅë+/i.(Akik(3alamilye/(c$el'Åël,(c$ap>·'Ûl('a#-
tottak, hiszen a józan ész, a logika ellene van ennek a
táviratnak a mondanivalójával.
Nem akarták elhinni, hogy Amerika szabad prédának dobta
oda nekik Magyarországot. És ha mégis így van, miért?
Hiába kerestek, nem találtak rá magyarázatot.
A+(elÅëkÈ$+9le'eke'(a+1/ba/(meg'e''Èk.(200.000(ka'1/a(È$
3000('a/k(elege/>Åë(31l',(h1gy(3Ège'(3e$$e/(e//ek(a(hely+e'/ek
Magyarországon.
Köszönöm figyelmüket!

Dr. Petrik Gábor Andrásné ÁMK igazgató 1956. október 23-i
megemlékezése Nyársapáton

OKTÓBER  23 - MÉLTÓ  ÜNNEPLÉS

NYÁRSAPÁTON

Ok'Ûbe#(22-È/(>Èlu'·/(meg'el'(a(/y·#$ap·'i(mÅ±3elÅë>È$i(h·+.
Fel/Åë''ek(È$(gye#ekek(/È+'Èk(È$(hallga''·k(fe$+9l'(figyelemmel
a+(9//epi(be$+È>e',(a+(i#1>almi($+Ì/pa>1',(a(fel/Åë''(È/ekka#'.
A(ka'a#'iku$(ÈlmÈ/y'(a(3e#$ek(È$(+e/È$($+·m1k($1k$+Ì/Å±$Ège
mellett a színpad dekorációja is fokozta.
A rendezvényen meghívott vendégünk volt Földi László
CeglÈ>(V·#1$(P1lg·#me$'e#e,(O#$+·ggyÅ±lÈ$i(kÈp3i$elÅë,
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Farkas Albert, aki részese volt a ceglédi ’56-os események-
nek. Kis Miklós Nyársapát Polgármestere, Palotai Lászlóné
nyugalmazott ÁMK igazgató is megjelent az ünnepségen.
Fˆl>i(L·$+lÛ(a(mÅ±$1#(3ÈgÈ/(Ìgy(f1galma+1'':(/agy1/('e'$+e''
az összeállítás, köszönöm, hogy részese lehettem.
A program zárásaként a nyársapáti intézmények és civil
$+e#3e+e'ek(k1$+1#˙ka'(helye+'ek(el(a('empl1m(elÅë''(fel·llÌ'1''
kopjafánál.
Ezúton is köszönöm kollégáimnak Nagyné Kovács
Évának, Vígné Kerekes Magdolnának, Kocsisné Bogdán
Magdolnának, Víg Károlynak és az iskola tanulóinak,
hogy segítettek megteremteni az ünnepi hangulatot.
Köszönöm továbbá Kovács Ambrusnénak, Bimbó Pálnak
és munkatársainak, hogy a háttérmunkálatokban mindig
mindenben számíthatunk rájuk.

Dr. Petrik Gábor Andrásné ÁMK igazgató

TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …

Ny·#$ap·'(Kˆ+$Èg(÷/k1#m·/y+a'(KÈp3i$elÅë-'e$'9le'e(2013.
1k'Ûbe#(9-È/('a#'1''a(9lÈ$È'.(A+(el$Åë(/api#e/>i(p1/'ba/(D#.
Pe'#ik(G·b1#(A/>#·$/È(¡MK(3e+e'Åë(jele/lÈ'Èbe/(a(kÈp3i-
$elÅëk(elf1ga>'·k(a+(elÅë'e#je$+'È$be/($+e#eplÅë(Ny·#$ap·'i
ÁMK SZMSZ-ének módosítását, a házirendben foglaltakat,
illetve a Pedagógiai Programot. A beérkezett kérelem alapján
a testület engedélyezte az óvodai csoportlétszám túllépését
i$.(A('13·bbiakba/(elf1ga>·$#a(ke#9l'(a+(elÅëi#·/y+a'
fÅëˆ$$+egÈ/ek(mÛ>1$Ì'·$a,(3alami/'(a+(ˆ/k1#m·/y+a'(2013.
I.(fÈlÈ3i(pÈ/+9gyi(hely+e'È#Åël($+ÛlÛ('·jÈk1+'a'Û.(A+(ˆ/-
kormányzatnak nincsenek anyagi problémái, de meg kell
említeni, hogy plusz pénzzel sem rendelkezünk. Korábban
m·#(k1#l·'1+·$#a(ke#9l'(a+(au'Û(ha$+/·la'·/ak(lehe'Åë$Ège,
miszerint a betegszállítást heti két alkalommal, keddi és
csütörtöki napokban határoztuk meg. Mivel az önkor-
mányzatnak még így is nagyon sok a plusz kiadása az autó
használatát tekintve, ezáltal dönteni kellett, arról, hogy
/13embe#(1-jÈ'Åël(ˆ/k1#m·/y+a'u/k(/em(bi+'1$Ì'ja(a+
ebÈ>$+·llÌ'·$'(a($+1ci·li$(È'ke+Åëk($+·m·#a.(A+(egyebek
napirendi pontjában döntés született a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2014. évi csatlakozásáról, a Balaton-
szárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetésére beérkezett pályázat
elbírálásáról. Zárt ülés keretei között a beérkezett helyi
lakásépítési kérelmek elbírálásáról született döntés.

Kis Miklós polgármester

BURSA HUNGARICA
 ELSÅê=KT ATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Ny·#$ap·'(Kˆ+$Èg(÷/k1#m·/y+a'a(a+(Embe#i(E#Åëf1##·$1k
Mi/i$+'È#ium·3al(egy9''mÅ±kˆ>3e(2014.(È3#e(kiÌ#'a(a(Bu#$a
Hu/ga#ica(Fel$Åë1k'a'·$i(÷/k1#m·/y+a'i(÷$+'ˆ/>Ìjp·ly·+a'1'.
Az „A” típusú pályázatra azok a Nyársapáton állandó
lakÛhellyel(#e/>elke+Åë(h·'#·/y1$($+1ci·li$(hely+e'Å±
fel$Åë1k'a'·$i(hallga'Ûk(jele/'ke+he'/ek,(akik(fel$Åë1k'a'·$i
i/'È+mÈ/ybe/((fel$Åë1k'a'·$i(hallga'Ûi(j1g3i$+1/y(ke#e'Èbe/)

'elje$(i>ejÅ±((/appali('ag1+a'1$)(alapf1k1+a'1'(È$($+ak-
kÈp+e''$Ège'(e#e>mÈ/ye+Åë(alapkÈp+È$be/,(me$'e#f1k1+a'1'
È$($+akkÈp+e''$Ège'(e#e>mÈ/ye+Åë(me$'e#kÈp+È$be/,(egy-
$Ège$,(1$+'a'la/(kÈp+È$be/,(3agy(fel$Åëf1k˙,(ille'3e(fel$Åë1k-
tatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázat
kˆ'ele+Åë(mellÈkle'e(a(fel$Åë1k'a'·$i(i/'È+mÈ/y(·l'al(ki'ˆl'ˆ''
e#e>e'i(j1g3i$+1/y-iga+1l·$(a(2013/2014.('a/È3(el$Åë(fÈlÈ3È#Åël.
A „B” típusú pályázatra azok a Nyársapáton állandó lakó-
hellyel(#e/>elke+Åë(h·'#·/y1$($+1ci·li$(hely+e'Å±(fia'al1k
jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévben utolsó éves,
È#e''$Ègi(elÅë''(·llÛ(kˆ+Èpi$k1l·$1k,(ille'3e(fel$Åëf1k˙(>ipl1-
m·3al(/em(#e/>elke+Åë,(fel$Åë1k'a'·$i(i/'È+mÈ/ybe(mÈg
fel3È'el'(/em(/ye#'(È#e''$Ègi+e''ek,(È$(a(2014/2015.('a/È3'Åël
ke+>Åë>Åëe/(fel$Åë1k'a'·$i(i/'È+mÈ/y(ke#e'Èbe/('elje$(i>ejÅ±
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
e#e>mÈ/ye+Åë(alapkÈp+È$be/,(egy$Ège$,(1$+'a'la/(kÈp+È$be/
3agy((fel$Åë1k'a'·$i($+akkÈp+È$be/(kÌ3·//ak(#È$+'(3e//i.
C$ak(a+1k(#È$+e$9lhe'/ek(ˆ$+'ˆ/>Ìjba/,(akik(2014-be/(elÅë$+ˆ#
/ye#/ek(fel3È'el'(fel$Åë1k'a'·$i(i/'È+mÈ/ybe(È$('a/ulm·/yaika'
a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
P·ly·+a'ke+elÈ$i(È$(Egy9''mÅ±kˆ>È$i(Re/>$+e#Èbe/((a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak
a(#e/>$+e#be/,(m·#(/em(#egi$+'#·lha'/ak(˙j#a,(Åëk(a(meglÈ3Åë
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe.
A(#egi$+'#·ciÛ'(3agy(a(belÈpÈ$'(kˆ3e'Åëe/(lehe'$Ège$(a(p·ly·+a'i
adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati
a>a'1k(fel'ˆl'È$È'(kˆ3e'Åëe/(a(p·ly·+a'i(Å±#lap1'(ki/y1m'a'3a(È$
aláírva az Önkormányzati Hivatalban kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A szociális rászorultság igazolására mindkét
'Ìpu$˙(p·ly·+a'(e$e'Èbe/(kˆ'ele+Åë(c$a'1l/i a pályázó és a vele
egy(h·+'a#'·$ba/(ÈlÅëk(egy(fÅë#e(ju'Û(ha3i(/e''Û(jˆ3e>elmÈ#Åël
szóló igazolásokat és vagyonnyilatkozatot. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes.
A pályázatok benyújtási határideje 2013. november 15.
A(p·ly·+a'i(kiÌ#·$(meg'al·lha'Û(a+(ˆ/k1#m·/y+a'(hi#>e'Åë'·bl·i/.
További felvilágosítás az Önkormányzati Hivatalban kapható.

Dr.#Bic'(ei#Kri'+ti-a#jeg1+Åë

FELHÍVÁS!

Tájékoztatjuk a polgári védelmi szervezet tagjait, hogy a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

2013. december 12-én (csütörtök)
16 órakor

a(S+a#ka(Mih·ly(MÅ±3elÅë>È$i(È$(S+aba>i>Åëkˆ+p1/'
nagytermében felkészítést tart.

A megjelenés minden  polgári védelmi
tagnak K÷TELEZÅê!

Kis Miklós polgármester
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egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen
ha$+/·la'·#a,(a(ka#ba/'a#'·$(È$(elle/Åë#+È$(hi·/y·#a,(3agy(a
helyi$Ègek(/em(megfelelÅë($+ellÅë+'e'È$È#e(3e+e'he'Åë(3i$$+a.
…ppe/(e+È#'(k9lˆ/ˆ$(jele/'Åë$Ège(3a/(a(kÈmÈ/yek(#e/>$+e#e$
elle/Åë#+È$È/ek.(A(/ehe+e/(È$+lelhe'Åë($+Ì/'ele/(È$($+ag'ala/
$+È/-m1/1pi>(ugya/i$(jellem+Åëe/(a('9+elÅëbe#e/>e+È$e/(3agy
a(/em(megfelelÅëe/(mÅ±kˆ>Åë(kÈmÈ/ybÅël(·#amlik(3i$$+a(a
helyi$Èg(lÈg'e#Èbe.(Ke#9lhe'(mÈ#ge+Åë(g·+(a(lakÛ'È#be(/em
kellÅëe/('ˆmÌ'e''(k·lyh·bÛl, ka/>allÛbÛl,(f9$'c$ÅëbÅël,(ka+·/bÛl,
3agy(a+(el$+e//ye+Åë>ˆ''(f9#>Åë$+1bai(e·'f1lyÛ$"(3Ì+melegÌ'ÅëbÅël
is.
CCaD/e0gedÈ8yezett/tGHuC˙,/Difog·Cta8a0/MÅ±CzaDi
·88aHot˙/tOze8Åë,/fÅ±tÅë/bere0dezÈCt használjunk, ezt
szakembernek kell beüzemelnie és javítania. A kémény
·llap1'·'(elÅëÌ#'(i>Åë$+ak1/kÈ/'(-(g·+9+emÅ±(be#e/>e+È$(e$e'È/
È3e/'e,($+il·#>(È$(1laj'9+elÈ$Å±(be#e/>e+È$(e$e'È/(fÈlÈ3e/'e(-
e88e0ÅërizteCCOD. A gázkészüléket (kazán, bojler,
konvektor) is évente vizsgáltassuk felül . Hasznos lehet a
CzÈ0-Mo0oxid-ÈrzÈDe8Åë/DÈCzO8ÈD használata, egy
megfelelÅë(e$+kˆ+(Èle'e'(me/'he'.(E+ek(a+1/ba/(/em
helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!
Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó
3·$·#l·$a,(ka/>allÛ(È$(mi/im·li$(lÈg·'e#e$+'Åë(kÈpe$$ÈgÅ±
/yÌl·$+·#Ûk(beÈpÌ'È$e(e$e'È/.(Lehe'Åë$Èg($+e#i/'(ha$+/·lju/k
a(lakÛ$+1b·ba/(lÈgbe3e+e'Åë',(a(3i+e$(hely$Ègekbe/((qC,
f9#>Åë$+1ba,(k1/yha)(lÈgel3e+e'Åë',(Ìgy(bi+'1$Ì'ha'Û(ga#a/'·l'a/
a(megfelelÅë(me//yi$ÈgÅ±(È$(mi/Åë$ÈgÅ±(le3egÅë.
A(ka+·//al,(fÅëkÈ/'(3egye$('9+elÈ$Å±(ka+·//al(fel$+e#el'
i/ga'la/ba/(a(kÈmÈ/yek(elle/Åë#+È$e(melle''(È#>eme$
átvizsgáltatni magát a berendezést  is (3Ì+kÅële#akÛ>·$,
bi+'1/$·gi($+elep(mÅ±kˆ>ÅëkÈpe$$Ège,(c$ap1k,($+elepek
állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.).
Mi/>e+eke/('˙l(9gyel/i(kell(a('9+elÅëa/yag('·#1l·$·#a(i$,
bi+'1$Ì'$uk(a(megfelelÅë('·31l$·g1'(a('9+elÅë,(fÅ±'Åë(be#e/>e+È$
È$(a+(Èghe'Åë(a/yag(kˆ+ˆ''.(A(ka+·/(kˆ+elÈbe/(felhalm1+1''
Èghe'Åë(a/yag1ka'('·31lÌ'$uk(el.
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem
MÅ±ve8etir·0yGt·Ci/DˆzHo0tj·t/a/105-ˆC/CegÈ8yhGvY
számon!
Budapest, 2013. október 7.

Nyársapáti Földtulajdonosi Vadászati Közösség
2712 Nyársapát, Kossuth L. u. 1.
Tel: 20/465-8200 Tel/fax: 53/389-128

H I R D E T M É N Y
A Nyársapáti Földtulajdonosi Vadászati Közösség a

Ny·rCaH·t/-/CCeMÅë/te8eHO8ÈCeD/Dˆzigazgat·Ci
terO8etÈt/Èri0tÅëe0 értesíti a 13-578710 kódszámú

vadászterület földtulajdonosait, hogy a
többlethasználati díj kifizetésére (150.- Ft/ha)

2013. december 9 -11-ig  kerül sor
a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban  a

hivatal ügyfélfogadási idejében
(HÈ'fÅë(8(-(12-ig,(S+e#>a(8(-(12-ig).

Kérem a tisztelt földtulajdonosokat, hogy a rendelkezésükre
álló, a tulajdonukat igazoló okmányokat hozzák magukkal a
bérleti díj kifizetése miatt.
Szükséges okmányok: személyi igazolvány, szabályos
meghatalmazás, tulajdoni lap másolat /földhivatali/, adó-
azonosító szám.

Dr. Bicskei Krisztina titkár

PEST M EGYEI  K ATASZTRÓFAVÉDELMI

IGAZGATÓSÁG

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. *: 1903
Budapest, Pf.: 314
Tel: (36-1) 469-4105  Fax:  (36-1) 469-4353
e-mail: pest.mki@katved.gov.hu

            KÖZLEMÉNY

E8ÅëzzOD/Meg/a/DÈMÈ0ytOzeDDe8/DaHcCo8atoC
káreseményeket

MegDezdÅëdˆtt/a/fÅ±tÈCi/Czezo0/ÈC/ezze8/egy/idÅëbe0
sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes,
fOCtMÈrgezÈCeC/eCeteD,/0aHo0ta/riaCztj·D/a/tÅ±zo8tYDat
robbanások és szén-monoxid-mérgezések miatt. A
gyaDra0/tragiDuC/DiMe0ete8Å±/eCeMÈ0yeD/tˆbbCÈge
De88Åë/odafigye8ÈCCe8/ÈC/fe8DÈCzO8ÈCCe8/Mege8ÅëzhetÅë
lenne.
Pest megye (kÈmÈ/y'Å±++el(kapc$1la'1$(k·#e$emÈ/yek
szempontjából Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyÈ'(kˆ3e'Åëe/(a harmadik helyen áll . Az igazgatóság
idén negyvenhat (kÈmÈ/y'Å±++el(kapc$1la'1$(e$emÈ/y'
regisztrált, legtöbbször ñ huszonegy alkalommal - az érdi
DataCztrYfavÈde8eM/hivat·CoC/tÅ±zo8tYit riasztották,
legkevesebbszer ñ öt esetben ñ a/gˆdˆ88Åëi/tÅ±zo8tY
egységeknek kellet vonulniuk. A ceglédi kirendeltség
mÅ±kˆ>È$i('e#9le'È/(hÈ'$+e#,(a(m1/1#i(ki#e/>el'$Èg(mÅ±kˆ>È$i
'e#9le'È/(kile/c$+e#(È$(3·ci(ki#e/>el'$Èg(mÅ±kˆ>È$i('e#9le'È/
'i+e/h·#1m$+1#(31l'($+9k$Èg('Å±+1l'Ûi(bea3a'k1+·$#a(kÈmÈ/y'Å±+
miatt.
Szén-monoxid-mérgezéshez ez idáig huszonöt alkalommal
#ia$+'1''·k(a(Pe$'(megyei(ka'a$+'#Ûfa3È>elem('Å±+1l'Û
egységeit.
A($+È/-m1/1pi>-mÈ#ge+È$(leg'ˆbb$+ˆ#(a('9+elÅë-,(fÅ±'Åë-,(È$

CSINÁLJUK  ÚGY, HOGY  JÓ LEGYEN !

A/G¡Z &T…SRÅêL

FÅ±'È$i($+e+1/(i>ejÈ/($+i/'e(mi/>e/ki(elg1/>1lk1>ik,(3aj1/
h1gya/('u>/a(fÅ±'È$$+·ml·j·/(c$ˆkke/'e/i.(Aki/ek(1lya/(a+
Èle'3i'ele,(h1gy(c$ak(a('elje$e/(au'1ma'i+·lha'Û,(ki$(helyigÈ/yÅ±,
kÈ/yelme$(È$(e'i$+'a"(g·+fÅ±'È$be/(l·'ja(a(meg1l>·$'
1''h1/·/ak(fÅ±'È$È#e,(a//ak(i$(3a/(3·la$+'·$i(lehe'Åë$Ège;
hogy a hagyományos gázkazánt építteti be, vagy a kicsit
drágább, de sokkal gazdaságosabb kondenzációs (más néven
ÈgÈ$hÅë(ha$+/1$Ì'Û)(g·+ka+·/'.
E+ek(kˆ+9l(mi/>e/kÈppe/(a(k1#$+e#Å±bb(k1/>e/+·ciÛ$
gázkazán beépítését javaslom, mert vele az egyéb - ma is
kapható - gázkazánokhoz képest 10-20%-os energia-
meg'aka#Ì'·$(È#he'Åë(el(È$(a('elje$e/(ela3ul'(#Ègebbi('Ìpu$1kh1+
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mérten ez a megtakarítás akár 30% is lehet.
A 80’-as évek elején Hollandiából indult a kondenzációs
gázkazánok térhódítása. Hollandiában és Angliában is már
hosszú évek óta szinte csak kondenzációs gázkazán van
kereskedelmi forgalomban, Németországban és Svájcban
pe>ig(m·#(a(ha$+/·la'ba/(lÈ3Åë(g·+ka+·/1k('ˆbb(mi/'(fele
ilyen. Hazánkban még csak 3% körül van használatának az
aránya.
De(mi(i$(a+(a(k1/>e/+·ciÛ$(g·+ka+·/,(È$(h1gya/(È#he'Åë(el
3ele(ke>3e+Åëbb(ha'·$f1k?
Ha(a+(ÈgÈ$(u'·/(a+(ÈgÈ$'e#mÈkbe/(#ejlÅë(3Ì+gÅë+'(lec$apa'juk
(kondenzáltatjuk) a gázkazán jó nagyra méretezett
hÅëc$e#ÈlÅëjÈbe/,(akk1#(a(3Ì+(halma+·llap1'-3·l'1+·$·ba/(#ejlÅë
Û#i·$i(e/e#gia'a#'alma'(3i$$+a/ye#he'j9k(fÅ±'È$#e/>$+e#9/kbe.
E+(a(mÅ±kˆ>È$i(el3e,(Ìgy(a(k1/>e/+·ciÛ$(g·+ka+·/bÛl(helye$
mÅ±kˆ>È$(e$e'È/(/em(f1##Û/('·31+/ak(a+(ÈgÈ$'e#mÈkek,
ha/em(3i$$+ahÅ±l3e,(abbÛl(mi/Èl('ˆbb(hÅë'(ki/ye#3e.(Mi/>e/
e$e'be/(3e/'il·'1#(g1/>1$k1>ik(a(lehÅ±l'(ÈgÈ$'e#mÈk($+aba>ba
juttatásáról.
A kondenzáció érvényesülése miatt alacsonyan kell tartani a
fÅ±'Åë3Ì+(hÅëmÈ#$Èkle'È',(map.(55-57(uC-1/,(e+È#'(3agy('˙l(kell
mÈ#e'e+/i(a(#a>i·'1#1ka',(3agy(fel9le'fÅ±'È$'((pa>lÛ,(fal)(kell
alkalmazni.
És, hogy kerül víz az égéstermékbe?! Úgy, hogy az adott
'9+elÅëa/yag(egy($+È/hi>#1gÈ/(3egy9le',(amely($+È/(È$(hi>#1gÈ/
a'1m1ka'('a#'alma+,(È$(a+(ÈgÈ$($1#·/(a(hi>#1gÈ/bÅël(È$(a
le3egÅë(1pigÈ/jÈbÅël(3Ì+(kele'ke+ik,(3alami/'(a+(ÈgÈ$he+(ha$+/·l'
le3egÅë(i$(mi/>ig('a#'alma+(3alame//yi(3i+e'.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ilyen kazánok mindig
igényelnek csatornalefolyó csatlakozást a kondenzátum
#È$+È#e(È$($aj·'1$(a(f9$'el3e+e'Åë(#e/>$+e#9k(i$,(/em(kˆ'he'Åëek
#·(m·$milye/(#Ègi(kÈmÈ/y#e.(A(+·#'(ÈgÈ$'e#Å±(ka+·/1k
c$1p1#'j·ba('a#'1+/ak,(ki/'#Åël($+Ì3j·k(a(le3egÅë',(/em(a(bel'È#bÅël,
ezért nagyon biztonságosak.
I''(kell(megjegye+/em,(h1gy(aki/ek(/yÌl'(ÈgÈ$'e#Å±(b·#milye/
ka+·/ja,(3agy(k·lyh·ja(3a/,('eh·'(a(bel'È#bÅël($+Ì3ja(a+(ÈgÈ$he+
$+9k$Ège$(le3egÅë',(fel'È'le/9l(g1/>1$k1>j1/(a($+ab3·/y1k/ak
megfelelÅë(lÈg$+Ì3Û(/yÌl·$#Ûl,(ah1l(ki/'#Åël(f#i$$(le3egÅë('u>
áramolni a berendezés felé, az új nyílászárók csökkent
$+ellÅë+Åë(kÈpe$$Ège(m·#(/em(elege/>Åë(egy-egy(ilye/(kÈ$+9lÈk
le3egÅë3el(3alÛ(ell·'·$·#a!(A(lakÛ'È#be/(elhelye+e''(/yÌl'
ÈgÈ$'e#Å±(kÈ$+9lÈkek('ulaj>1/1$ai(/e(i$(·lm1>ja/ak(1lya/
konyhai elszívókról, amelyek elszívás után kifelé nyomják a
le3egÅë',(me#'(a(kÈmÈ/y('e#mÈ$+e'e$(hu+a'·/·l(/agy1bb
$+Ì3Ûha'·$$al(a(kÈmÈ/ybÅël(3i$$+a$+Ì3ha'j·k(a+(ÈgÈ$'e#mÈke'
a lakótérbe.
A tragikus balesetek elkerülése érdekében érdemes egy
mi/Åë$Ègi($+È/-m1/1pi>(#ia$+'Û'(i$(be$+e#e+/i!

Pataki Ferenc

BÖLCS GONDOLATOK  A

MEGBOCSÁTÁSRÓL …

“Ha világosan látjuk, hogy a megbocsátás elengedhetetlen
testi és lelki egészségünk szempontjából, akkor miért állunk
mÈgi$(elle/(/eki?(B·#(el$Åë#e(/ehe+e/(emÈ$+'he'Åëe/(ha/g+ik:
lehet, hogy hasznunk származik abból, ha makacsul nem
b1c$·'u/k(meg.(LÈ'e+/ek(m·$1>lag1$(elÅë/yˆk,(amelyek

tudattalanul fenntartják bennünk a haragot és  neheztelést.
Például:
1.(TÈ3e$e/(a+'(hi$$+9k,(h1gy(a(meg(/em(b1c$·'·$(a+(e#Åë(È$
 az önmagunk iránti szeretet jele.
2.(A(m·$ik(embe#be/(bÅ±/'u>a'1'(kÌ3·/u/k(kel'e/i,(È$(Åë'
 ezáltal kontrollálni.
3. Ezáltal bizonyítjuk, hogy igazunk van.
 4. Így benne tudunk maradni egy kapcsolatban, és nem kell
szembesülnünk egyedüllétünkkel. Amíg ugyanis nem
bocsátunk meg a másik embernek, addig összekapcsolva
 maradunk vele.
5.(Õgy(·l>1+a'1k(ma#a>u/k,(È$(/em(kell(felelÅë$$Ège'(3·llal/i
a('e''ei/kÈ#'.(S1kkal(egy$+e#Å±bb(3alaki(m·$'(hib·+'a'/i(a
boldogtalanságunkért, mint tenni valamit azért, hogy jobban
 legyünk.
Ha tehát képtelenek vagyunk megbocsátani, érdemes feltenni
magunknak a kérdést: mit nyerek azzal, hogy ragaszkodom a
neheztelésemhez? És mondok valami még furcsábbat: ha
ebbe/(a(f1lyama'ba/($+e#e'/È/k(elÅë#ehala>/i,(a+(el$Åë(lÈpÈ$
·l'al·ba/(a+,(h1gy(elÅë$+ˆ#($aj·'(magu/k/ak(kell(megb1-
csátanunk.” (Rosa Argentina Rivas)
“Nem az a legnehezebb feladatunk, hogy belássuk, fontos a
megbocsátás - a legtöbb ember ezt magától is tudja -, hanem,
hogy felismerjük és elfogadjuk: a megbocsátás útja a haragon
keresztül vezet. Akkor beszélhetünk hiteles megbocsátásról,
ha(elÅë''e(·'pa$$+Ì#1++uk(magu/ka'(a(b1$$+˙3·gy1/,(·'Èlj9k(a
vágyat, hogy a másiknak is úgy fájjon, ahogy nekünk. Amíg
ezt megpróbáljuk elkerülni, mert azt gondoljuk, hogy a
megbocsátás ellenében hat, addig nem jön létre hiteles
megb1c$·'·$(-(È$(a(leg'ˆbbe/(e+e/(a(p1/'1/(aka>/ak(el.(Åêke'
én arra bátorítom: merjenek már haragudni! Engedjék meg
maguknak, hogy egy ideig akár utálják is azt a valakit. Az
u'·la'(maj>(el(f1g('Å±//i(-(È$(jˆ/(a+(egy9''È#+È$."((P·l(Fe#i)
‚ÄúR1$$+ul('e$+e>,(ha(meg$È#'Åë>$+,(amik1#(meg'u>1>,(h1gy(a
hátad mögött becsmérelnek. Ha negatívan fogadsz bármi
effélét, te magad rombolod le a lelki békédet. Az ember maga
felel magáért, a fájdalmaiért. A sértéseket úgy kell tudomásul
3e//i,(mi/'(a($+ellÅë',(amely(elle/g(mˆgˆ''9/k.(M·$kÈppe/
szólva, félre kell söpörni az emberek durvaságait. Hogy
érzünk-e fájdalmat, szenvedést bizonyos helyzetekben, ez
leginkább attól függ, miképpen viszonyulunk az adott
körülményekhez. Sokat számít, hogy nem vagyunk-e túl
érzékenyek, nem vesszük-e túl komolyan a dolgokat.”
Az/igazi/MegbocC·t·C/gyYgyGtY/ereje/Megdˆbbe0tÅëe0
erÅëC./ MeggyYgyGt/ teCtet./ MeggyYgyGt/ È8etet.
Meggyógyít kapcsolatokat. Egész nemzeteket
meggyógyíthat.
Egy olyan ajándék, amelyet saját magadnak adsz. Sokszor
azt hisszük, hogy a másik kedvéért bocsátunk meg. A valóság
az, hogy a megbocsátás által Te válsz szabaddá. A kulcs az
ALÁZATOSSÁG!
 A valódi megbocsátásban az alázatosság mindig jelen
van, természetesen árad, S ebben jelenik meg benne
és általa az EMBERI NAGYSÁG.
Kˆ//ye/(megb1c$·'juk(a+',(ha(egy(gye#ek(fÈl(a($ˆ'È''Åël.(A+
Èle'(iga+i('#agÈ>i·ja(a+1/ba/(a+,(ha(egy(fel/Åë''(fÈl(a(FÈ/y'Åël.
(Platón)

Forrás: internet, ollózta: Kis Miklós
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Kegyelettel és fájdal-
ma"#emlÈke(È""el#gyÅ±l-
tünk ma itt össze, hogy
-Èg"Åë#b˙c"˙2#-egy34k
Piroskától, akit 74 esz-
2e45Åë"e4#6aga5722#el
kˆ634kbÅël#a#hal·l.
A bánat, amelyet egy
hozzánk nagyon közel-
álló ember elvesztése
okoz, a bánatok legmé-
lyebbike. Némán állunk
a ravatalnál, felkészülve
a búcsúra, s közben számtalan gondolat kavarog bennünk. Az
élet hétköznapi gondjai közepette természetesnek vesszük,
hogy emberek élnek, jönnek, mennek naponta körülöttünk,
2e""(3k#a#57lgu4ka2#hÈ26Åël,#hÈ26e,#·lla45Û#kˆ6f76g·"ba4.
Azután, egy napon rádöbbenünk arra, hogy ismét eltávozott
közülünk valaki, aki fontos része volt életünknek, a családnak,
Nyársapátnak, napjainknak.
Ekkor megtörik a szokott lendület, megállít a szomorúság, és
elgondolkodásra késztet saját halandóságunk tudata is.
Búcsúzni jöttünk Piroskától, s most szomorúan állunk rava-
2ala#kˆ63l.#Tu5juk#È"#È6e((3k,#h7gy#m7"2#c"ak#a#2e"22Åël
búcsúzunk, ám mindörökre velünk marad a lelke, az emlékek
és kedves arcának feledhetetlen vonásai, énekhangja, humora
és emberi szeretete.
„Hallgasd emléked mit beszél, fordulj a múlt csodáihoz!” - írja
a#kˆl2Åë.#Tegy3k#e(2#m7"2#mi#i".#I5È((3k#fel#elhu4y2u4k#Èle2È2,
alakját, szép emberi tulajdonságait, amelyek sokáig élnek
majd a hozzá közel állókban, mindannak tiszteletére mit élete
során véghez vitt.
Vasszorgalom, kitartás, fegyelem, munkaszeretet jellemezte
Piroska életét, mindenhol megállta a helyét. Magával szemben
kíméletlenül szigorú, másokkal toleráns volt. Életének legutolsó
pillanatáig szeretettel vett részt a Nyársapáti Népdalkör
fellépésein.  A községi rendezvények állandó színfoltja volt,
humoros, vidám szerepléseivel mindig mosolyt csalt arcunk-
ra, a közönség arcára. A munka területén soha sem tudott
nemet mondani, életének legutolsó pillanatáig dolgozott.
Türelem, jó kedély jellemezte, minden korosztállyal megtalálta
a#kellÅë#ha4g72.#Kˆ44ye4#2e6em2e2#kapc"7la272,#7p2imi"2a
2e6mÈ"(e2È2#a#kˆ63lˆ22e#lÈ-Åëk#hama6#elf7ga52·k,#È"#akik
megi"me6he22Èk,#meg"(e6e22Èk.#Nem#2u5u4k#7lya4#embe66Åël,
aki#elle4"Ège,#ha6ag7"a#le22#-7l4a,#È"#Åë#"em#2u5722#2a62Û"a4
ha6agu54i.#Fu6c"a#È"#mÈgi"#È62he2Åë,#h7gy#"7k"(76#egy#hal·l
döbbent rá bennünket arra, hogy olyan kevés dolog van, ami
összeköt minket, és olyan kevésbé becsüljük meg ezeket.
Becsüljük ezt meg, ki tudja hány ilyen kapocs van vagy lesz
az életünkben.

Åê#-7l2,#aki#-7l2#È"#e(#a#lÈ4yeg,#4i4c"#È"#4em#i"#le"(#mÈg
egy.

Ember volt, szív és lélek.
Nyugodj békében.

Kis Miklós polgármester

BÚCSÚ

PIROSKÁTÓL …

BÚCSÚ PIROSKÁTÓL

Piroska, oly gyorsan, és hirtelen elmentél,
Nagy bánatunkra el sem köszönhettél.
Nem adta meg a Mindenható Sors Neked,
Hogy megöleljünk, és búcsúra nyújtsd kezed.

Szép eltöltött éveket hagytál magad után,
Hiányod az emlékezés pótolja talán.
Önfeledt nevetésed örökre fülünkbe cseng,
Távozásod most felváltotta a néma csend.

Az élet nem volt hozzád mindig kegyes,
Néha bizony próbára tette háborgó lelkedet.
Vidám természeted megvívta harcait,
De6Å±-el#Èl2e5#·2#"76"75#ku5a6cai2.

Köszönjük Neked, hogy velünk voltál,
Készséggel segítettél miben csak tudtál.
Örömmel, éjt-nappallá téve ruhákat alkottál,
Hogy minket azokban boldognak láthassál.

Voltál Te is selyp lány, voltál Hófehérke,
Voltál a pipás jelenetben zsémbes menyecske.
Átéltük mindezt Veled kacagva, nevetve,
Feledve korunk, sokszor “bohócnak” öltözve.

Kérjük folytasd áldásos munkád fent a mennyben,
A#"7k#"(Èp#4Èp5al2Ûl#mi45e4#felhÅë#(e4gje4.
Tanítsd meg az angyalokat, s ha majd találkozunk,
Az égi énekkarhoz egyszer mi is csatlakozunk.

Piroska, Pirike, Piróka Isten Veled,
Utolsó búcsút intünk Neked
Nyugodj békében!

Nyugdíjas Társaid Nevében Miczi Flóriánné

Piroska nénire emlékezünk

Meg5ˆbbe42Åë#hÌ6#fu2722#-Ègig#Ny·6"ap·274#2013.#7k2Ûbe6#26-
án a kora esti órákban. Örökre itt hagyott bennünket egy
csodálatos ember, Kiss Sándorné Piroska néni, aki nélkül
nem csak a családja, hanem kis községünk is szegényebb lett.
Talán nem is akad Nyársapáton, aki ne ismerte és ne szerette
-7l4a#Åê2.#Iga(i#kˆ(ˆ""Ègi#embe6#-7l2.#Nem#lehe2e22#egye2le4
ünnepség, községi rendezvény Piroska néni nélkül. Alapító
2agkÈ42#hallha22uk#È65e"e4#me""(e(e4gÅë,#gyˆ4yˆ6Å±#ha4gj·2#a
Nyársapáti Népdalkörben 26 éven át, és számíthattunk jóked-
-Å±#j·2Èk·6a#a(#i675almi#"(Ì4pa5#È"#a#4yug5Ìja"7k#fellÈpÈ"ei4
is. Nem csak a színpadon mutatta meg tehetségét, hanem
kÈ2ke(i#mu4k·j·-al#i".#Ha#kelle22#"32ˆ22,#fÅë(ˆ22,#-agy#fellÈpÅë
ruhát varrt. Az óvoda, az iskola is számíthatott szakértelmére.
Szeretettel, mosolyogva tanította társaival együtt a gyerekeket
kenyeret, vagy pogácsát sütni. Nem lehetetett olyat kérni
2Åële,#ami2#4e#2elje"Ì2e22#-7l4a#2i"(2a#"(Ì--el,#c"ak#a(È62,#me62
szeretett adni.
Úgy tudott egy társaság középpontja lenni, hogy közben
megÅë6i(2e#2e6mÈ"(e2e"#"(e6È4y"ÈgÈ2.#JÛ#-7l2#melle22e#le44i,#jÛ
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volt vele együtt dolgozni vagy szerepelni, jó volt a csapatába
tartozni.
Hi·4y7(4i#f7g#a(#a#jÛÌ(Å±#4e-e2È",#ami#a44yi6a#jelleme(2e#Åê2.
Hiányozni fog a hangja, sugárzó humora, amivel mindenkit
jÛke5-6e#5e6Ì2e22#-#pe5ig#Åê2#"em#iga(·4#kÌmÈl2e#a(#Èle2,#5e
mindenben meglátta a jót, a szépet. Hiányozni fog befogadó,
elf7ga5Û,#megÈ62Åë#embe6"Ège.#Nagy74#hi·4y7(4i#f7g#4ek34k
egész lénye, hisz olyan ember volt, akinek tevékenysége,
jelleme példa lehet mindannyiunknak ñ nekem biztosan.
Piroska néni! Soha nem felejtünk el.
Társai, barátai, a nyársapáti közösségek nevében:

Nagyné Kovács Éva

 !"#$

ALMA  NAPUNK VOLT

A hagyományokhoz híven idén is megrendeztük az óvodai
UAlma#b·l2".#A#b·li#belÈpÅë#egy#alma#-7l2.
A(#Û-Û4Åëk#a#gye6ekek#"egÌ2"ÈgÈ-el#m·6#a#megelÅë(Åë#hÈ2e4
Åë"(i#ha4gula272#-a6·("7l2ak#a(#Û-75·ba.#Nap7k74#ke6e"(23l
mi45e4#f7glalk7(·"i#2e63le2e4#a(#Åë"(#È"#a(#Åë"(i#gy3mˆlc"ˆk-
(ˆl5"Ègek#"(e6epel2ek#-e(e2Åë#helye4.#ElÅëkÈ"(3le234k#6È"(e
-7l2#a#bel"Åë#2e6ek#6e45e(È"e,#5Ì"(Ì2È"e#melle22#a(#u5-a6
takarítása is. Szenzációs lendülettel szedték a nagycsopor-
tos gyerekek a falevelet, a lánykák söprögettek, a fiúk
gereblyéztek, tolták a kukákkal a nagy kupacba a sok fa-
levelet. A kicsik is bekapcsolódtak a munkába, miközben
a(È62#a(#i5Åëkˆ(be4#meg"(ÛlalÛ#(e4È6e#i"#pˆ6ˆg2ek-f767g2ak
egyet. Szépítettük az óvodát a mulatságra. Részt vett minden
Û-Û4Åë,#gye6ek#È"#5ajka,#È"#mÈg#k3l"Åë#"egÌ2"Ège2#i"#kap2u4k.
#A#b·li#ha4gula272#megalap7(2a#egy#jÛ#ke5ÈlyÅ±#4Èpi#2·4c7",
aki táncházat varázsolt az óvodánkból. Ettünk aznap almát
nyersen, fahéjjal sütve, ittunk centrifugálva lének, majd az
udvaron folytatódott a játék. Lehetett a trambulinban ugrálni,
arcot is festettek igény szerint és állt a bál az udvaron is ñ szólt
a muzsika, ahogy az a mulatságokon lenni szokott.

”v"#Åë%

TÖK  JÓ NAP VOLT

Alig múlt el az almabál, máris újabb témanap jött ñ a tök. Igazi
fi47m#Åë"(i#c"emege#a#"3l2#2ˆk,#4em#melle"leg#4agy74
egészséges. Megéri, hogy szenteljünk neki egy napot.
E(#a#5ÈlelÅë22#"em#ˆ4mag·ba4#"(e6epel2#a(#Û-75ai#2e6-be4,
elÅë(mÈ4ye#-7l2#a#2ˆkl·mp·"#kÈ"(Ì2È",#me"Èk#a#2ˆk6Åël,#"(Ì-
4e(È",#fe"2È",#5a6ab7l·",#5Ì"(Ì2È".#A#"(3lÅëk#mi45kÈ2#2Èma-
4ap74#6e4ge2eg#gy3mˆlc"ˆ2,#Åë"(i#2e6mÈ4y2#h7(2ak,#amely
nagyban segítette a munkánkat. Ezúton is köszönjük.
A csoportszobákból egyenest a kúria udvarára sétáltunk,
ahol már süldögélt a kemencében a sok feldarabolt tök.

Ekk76#"(embe"3l234k#a((al,#h7gy#a#keme4ce#fˆlfÅ±2È"e#i"
tudomány, így valóban csak melegedett az a tök, de délu-
tánra csak meglett, és finom volt. Sebaj, nem szegte ked-
vünket, mert orrunkban a füstös sült tök illatával vissza-
sétáltunk az oviba, ahol az udvaron igazán vicces játékokat
"(e6-e(2ek#a#gye6ekek4ek#a(#Û-Û4Åëk.#V7l2#2ˆkke6e"È",#cÈlba
dobás dísztökkel, tökcipelés és még számtalan vidámság. A
napot a kemencében sült tök kóstolása zárta.

”v"#Åë%

Meghívó
A nyársapáti ovi szeretettel

meghív minden kedves
jele4legi,#-7l2#È"#lee45Åë
óvodást és szüleiket az

óvodai
„Ludas hét” záró programjára.

Mi45e4#È65eklÅë5Åë2#-·6u4k
november 12 ñén 16 órára

a#Templ7m#elÅë22i#2È66e,#ah744a4#l·mp·"7kkal
indulunk az ovihoz. Az óvoda udvarán forró

2e·-al#ke5-e"ke534k#a#6È"(2-e-Åëk4ek.
Mindenkit szeretettel várunk!
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ERDÉLYI  NAP AZ  ISKOLÁBAN

Szeptember közepén a Határtalanul! program keretében
a hetedikesek Erdélyben jártak. A prog-ram sok-sok
elÅë(e2e"#È"#u2Ûlag#meg-alÛ"Ì2a45Û#fela5a272#2a62alma(722.
Ezek közé tartozott az erdélyi projektnap is. A nap
kezdetén az aradi vértanúkra emlékeztünk. Ezt
kˆ-e2Åëe4#Elek#apÛ#k˙2j·h7(#-74ul2u4k,#ah7l#Be4e5ek
Elek életét idéztük fel, és meghallgattuk A három
b7l745#cÌmÅ±#me"È2.#K7"(76˙4ka2#a#he2e5ike"ek
helyezték el a kútnál. Rövid szünet után az Erdélyben
kÈ"(3l2#kÈpekbÅël#4yÌl2#ki·llÌ2·"#a(#i"k7la#emele2È4.
E(u2·4#f76gÛ"(Ì4pa5#"(e6Å±e4#mehe22ek#a(#7"(2·ly7k
egyik#hely"(Ì46Åël#a#m·"ik6a.#A#ki6·45ul·"#kÈpei#kˆ(ˆ22
idegenvezetést tartottak a hetedikes lányok. A
matematika teremben a filmet láthatták a tanulók,
amely Erdélyben készült. Máshol az Erdélyi és Csángó
himnuszt tanulhatták meg, majd a kalotaszegi hímzéssel
ismerkedhettek. Programunkhoz tökéletesen
illeszkedett a kultúr-házban Csernik Szende székely
me"em745Û# elÅëa-
dása, melyen az alsósok vettek részt.

Dancsó Rozália

M  !ELÅê%…SI  HÁZ

L ÁB-B¡BM !…SZ  N YÁRSAPÁTON

A(#UÅê"(i#Kˆ4y-2·6i#Nap7k#-#÷""(ef7g·"#a#kˆ4y-2·6akÈ62
programsorozat” keretében október 7-én könyvtárunk ven-
dége volt Csernik Szende székely mesemondó, láb-
b·bmÅ±-È"(.
A#mÅ±-elÅë5È"i#h·(#4agy2e6mÈ2#2elje"e4#meg2ˆl2ˆ22Èk#a(
általános iskola alsó tagozatos és az óvoda nagycsoportos
4ebulÛi.#A#120#gye6ek#i(ga2722a4#-·62a#a#k3lˆ4lege"#elÅëa5·"2,
ami6Åël#mi#fel4Åë22ek#"em#2u52u4k#"7ka2,#hi"(e4#Ny·6"ap·274
mÈg#4em#j·62#l·b-b·bmÅ±-È"(.

SZARKA  MIHÁLY
SZAVALÓVERSENY

A(#elÅë(Åë#È-ekhe(#ha"74lÛa4#i5È4#i"#meg6e45e((3k#a

térségi Szarka Mihály Szavalóversenyt
2013. november 21-én 13 órától

a#S(a6ka#Mih·ly#MÅ±-elÅë5È"i#È"#S(aba5i5Åëkˆ(p742ba4.
A#6e45e(-È4y6e#mi45e4#È65eklÅë5Åë2#"(e6e2e22el#-·6u4k!

C"e64ik#S(e45e#egy#gye6meke2#È"#fel4Åë22e2#egya6·42#lebi-
li4c"elÅë,#"(Ì4-74ala",#j·2Èk7"#me"eelÅëa5·""al#ˆ6-e45e(2e-
2e22#meg#be4434ke2.#Nem#c"ak#4È(Åëi,#hallga2Ûi#-7l2u4k#a
meséknek, hanem aktív részesei is, mivel bevont bennünket
a mesefolyamba. Ezáltal az egy óra alatt nem csak fantasz-
tikusan szórakoztunk, hanem nagyon sok ismeretet is
"(e6e(234k#a#"(Èkely#embe6ek6Åël,#k3lˆ4lege"#"(Ûha"(4·-
a2uk6Ûl,#c"a-a67"#e"(3k6Åël.
A(#elÅëa5·"#-ÈgÈ4#elc"Ìp2em#egy#be"(Èlge2È"2,#ami42#egy
kisdiák a tanító nénijével osztotta meg élményét, ami így
ha4g(722:#UAmiÛ2a#i5e#j·6u4k,#e(#-7l2#a#legj7bb#elÅëa5·"!"#A(2
hiszem, nagyobb dicséret ennél nem is kell.
Köszönjük a Pest Megyei Könyvtárnak, hogy biztosították az
a4yagi#f766·"2#i"#a#4agy"ike6Å±#6e45e(-È4y#leb74y7lÌ2·"·h7(.

Vígné Kerekes Magdolna és Nagyné Kovács Éva
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

 S ZÜLETETT

Kovács Ferenc és Lékó Tímea
Nyársapát, Széchenyi út 43. szám

alatti lakosok ÁDÁM #4e-Å±#gye6meke
2013. október 8-án.

Golik László és Antali Anett
Ny·6"ap·2,#÷""(ekˆ2Åë#5.#10.#"(·m
alatti lakosok MILÁN LÁSZLÓ

4e-Å±#gye6meke
2013. október 12-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

 M EGHALT

Sepsi Francisc Nyársapát,
Arany J. u. 13. szám alatti lakos

2013. szeptember 29-én. 83 éves volt.

Kiss Sándorné született: Demeter
Piroska Nyársapát,

Arany J. u. 32. szám alatti lakos
2013. október 26-án. 73 éves volt.

EmlÈk3ke2#Åë6i((3k!

HIRDETÉS

Tisztelt Villanybojler Tulajdonos!
Készülékét 3 évenként át kell vizsgál-
2a24i#È"#2i"(2Ì22a24i,##elle4ke(Åë#e"e2be4
vízkövesedés, fokozott energiafelhasz-
4·l·"#È"#i5Åë#elÅë22i#2ˆ4k6eme4e2el#-·6ha2Û!
Rendelje meg az átvizsgálást és a
tisztítást!
Tel.:53-350-302 vagy 06-30-375-9483
Édes hagyma ELADÓ 300 Ft//kg áron!
Érd.: Bakos Ferencné Nyársapát, Zrínyi
M. u. 11. szám alatt.
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP
AJÁNLATA: akác vékony akác
(guriga) akác hasítva bükk (guriga), bükk
hasítva nyárfa (guriga) nyárfa hasítva,
illetve raklapos nyárfa szélezék.
…65eklÅë54i#a(#AP¡TI#bi"(26Ûba4#-agy#a
20/910-6746
ELADÓ a Nyársapát, Piszkés u. 8.
szám alatti családi ház.
Érd.: 06/30 685 59 29

EG…SZ.…!BEN.T ZIJ¡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.: 06/70 397 6582

Nyitva: 4edd-8zo;bat:.08-17.Dra.va8·rHaI-hÈtfÅë:z·rva
www.piropont.hu

V·(·k:#350#F2-2Ûl,#"ep6Å±:#650#F2,#12#5b-7"#2·4yÈ6kÈ"(le2
 2.220 Ft, 18 db-os kávéskészlet 2.220 Ft, Chibo Family
kávé:395 Ft, lábasok, fazekak, poharak, csészekészletek

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA
- f 6i""#2Åëkeh˙"7k, - házi hurka - kolbász

 - házi disznósajt, májas - szalonna félék,
- sült házi zsír -#2epe62Åë,#"(·6a(#k7lb·"(7k
-savanyú káposzta, -savanyúságok

BÅëvNtett.v·Oa8ztÈ44aO,.;iHdeH.hÈteH.;·8-;·8.a4ciDvaO.v·ro;
tisztelt vásárlóimat!

 KoOb·8zh˙8.;egreHdeOhetÅë. Sózott bél kapható.
Nyitva tartás:

hÈtfÅëH:.z·rva
4eddtÅëO-IÈHte4ig:
6,30-12 óráig, 14-17 óráig
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig

várom vásárlóimat!

FIGYELEM
A COOP ÉLELMISZERBOLT ÉS A DOHÁNYBOLT

NYITVA TARTÁSA MEGVÁLTOZOTT

H…TWÅêTÅêL.-.SZXMBATIG 6-18 ÓRÁIG
VASÁRNAP 6-12 ÓRÁIG

AJÁNLATUNK

Télapó csomag tavalyi áron: 350 Ft/cs
Családi szaloncukor több ízben 350 g.399 Ft/cs, melyek már

kaphatóak üzletünkben.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT
Coop Élelmiszerbolt

Horváth Zsuzsa



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
WELELÅêS.KIA%” : Kis Miklós polgármester
WÅêSZERKESZTÅê:
SZERKESZTÅêBIZXTTS¡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#pÈl5·4yba4#megjele4Åë#INGYENES#2·jÈk7(2a2Û#kia5-·4y!

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

 B IRKÓZÁS

A#Ny·6"ap·2i#S(aba5i5Åë#SE#Bi6kÛ(Û#S(ak7"(2·ly·4ak
-e6"e4y(Åëi##7k2Ûbe6#12-È4#È"#13-·4#i"#"(Åë4yeg6e#lÈpe2ek.
Október 12-én szombaton Pesterzsébeten az ESMTK által
rendezett kötöttfogású rangsorversenyen vettek részt a diák
I-e"ek.#A#6a4g7"#-e6"e4ye4#6emek3l#hely2#·ll2ak#È"#egy#el"Åë
È"#egy#p742"(e6(Åë#hellyel#(·62·k#a#6a4g7"#-ia5al2.
Eredmények:
32 kg  1.  Kecskeméti Dávid
38 kg  5.  Seres Attila
Október 13-án vasárnap az ifik Tokodon a kötött-
fogású országos bajnokságon indultak. Nyársapátot ketten
képviselték ebben a korosztályban, és mind a ketten feláll-
hattak a bajnoki dobogó harmadik fokára. 
Eredmények
50 kg  3.  Kecskeméti Ferenc 
          3.  Horváth Csaba 

Pap Attila, Pap Ferenc

&)"* +

MOTOCROSS VERSENY  OKTÓBER  27.
Ki""È#4ehÈ(ke"e4#alakul2#ki#a#M727c67""#C"apa2baj47ki#i5Åë-
pontja,, de az égiek kegyesek voltak és igazán nyár végi
i5Åëj·6·"2#p675uk·l2ak.#A#mi45ig#p6ecÌ(e4#elÅëkÈ"(Ì2e22#p·lya,
m7"2#i"#-74(722a#a#-e6"e4y(Åëke2.#Mi#"em#bi(74yÌ2ja#e(2#j7b-
ban, hogy szép számmal érkeztek csapaton kívüli verseny-
(Åëk#i".
Saj47"#m·6#a#"(aba5e5(È"e4#-7l2#57lguk#a#me42Åëk4ek,#Fi627"-
-·6i#G·b762#bel"Åë#"È63lÈ"#gya4˙j·-al#"(·llÌ2722·k#kÛ6h·(ba,#"
mÈg#a(4ap#Èle2me42Åë#mÅ±2È2e2#kelle22#-Èg6ehaj2a4i#6aj2a.#A
megrepedt lépét kellett eltávolítani. Ez kissé rá is nyomta a
bélyegét a napra.
A#c"apa2#-e6"e4yeke2#a(#ama2Åë6#c"apa27k#ke(52Èk.#A(#i5ei
évre módosított csapatbajnoki szabályok átrendezték az
esélyeket  is. Így az Integrál MSE Gyál csapata dominálta a
futamokat. A második hely azonban már három esélyes volt,
amibÅël#-Èg3l#a#HELL#KTM#Kec"kemÈ2#B#c"apa2a#jˆ22#ki#a
legj7bba4.#Åêk#·llha22ak#a#57b7gÛ#m·"75ik#f7k·6a.#A#ha6ma5ik
hely pontazonossággal a második futam eredményei alapján
5Åël2#el#a#NIKI#Team##ja-·6a#a#HELL#KTM#Kec"kemÈ2#A
c"apa2a##elÅë22.
Az élsport csapatai is létszám hiánnyal küszködtek. A me-
(Åë4ybÅël#hi·4y(722#Hugyec(#E6ik,#S(-7b75a#Be4ce,#LÈc(
Ge6gÅë#È"#mÈg#a#m·"757"(2·lybÛl#i"#"7ka4#-agy#m7276hi·4y,
vagy sérülés miatt kényszerültek távollétre. Várható volt
h7gy#a#HTS#c"apa2#e6ÅëfˆlÈ4ye#m7"2#i"#megmu2a2k7(ik,#5e
egy kis szerencsével akár szoros verseny is kialakulhatott
-7l4a#a#57b7gÛ#legfel"Åë#f7k·È62.#Kac"a#buk·"a#kÈ2#fÅë6e
6e5uk·l2a#a#M727mal-OKR#2eam#c"apa2·2,#Åë4ekik#egy·l2al·4
a dobogó megszerzése is cél lett. A látványos csetepaték,
e"È"#kelÈ"ek#u2·4#a#kˆ-e2ke(Åë#"766e45#alakul2#ki:
1.#HTS#Team#A#(DÈc(i#Bal·(",#NÈme2h#K764Èl,#S(Åëke
Márk)
2. HELL KTM Kecskemét (Bódis Roland, Adamek Imre,
Marosi Dávid)

3. Motomax-OKR A (Firtosvári Gábor, Nagy Alex,
Rozgonyi Ákos)
A#meghÌ-·"7"#ama2Åë6ˆk#i"#jÛ#ki"#c"a2·kkal#"(Û6ak7(2a22·k
maguka2#È"#a#kˆ(ˆ4"Ège2#egya6·42.#A#me(Åë4ybÅël#k3lˆ4#ki#kell
emelnem a hetven éves Dömösi Feri bácsit aki még mindig
a korát meghazudtolva és sok fiatalt megszégyenítve húzza
a gázt a versenypályákon.
MX1:1. Szabó Zoltán ñ HELL-KTM Kecskemét,
2.#S(Å±c"#Kulc"·6#J·47"-#Ny·6i#P·l#MCSE
3. Havasi Zoltán ñ Nyári Pál MCSE
MX2:
1. Vörös Xavér ñ Center MSC
2. Kádár Martin ñ MAMI Team Fehér
3. Varsányi Ottó ñ Full GAS MSE

12. oldal


