
Meghívó
"Nem lehet ma egyedül senki,
az angyalok vigyáznak ránk
A szeretet itt van, és bekopogtat majd
Neked is a szíved ajtaján."

 zeretettel hívjuk és várjuk
a falu lakosságát

december 21-én, szombaton
10 #ra&or &ezdÅëdÅë

KAR¡C%ONYI MÅ°%ORUNKRA.
A! #$$ep'Ège* TÛ*h Tib01 *agi$*È!mÈ$y 5e!e*Åë $yi*ja meg,

és nyugdíjba vonuló munkatársunktól búcsúzik.
A mÅ±'01ba$ fellÈp$ek i'k0l·$k jele$legi È' 50l* >i·kjai.

Be'!È>e* m0$>a$ak a! egyh·!ak kÈp5i'elÅëi.
A mÅ±'01 5ÈgÈ$ a! i10>almi p·ly·!a* $ye1*e'ei 5ehe*ik ·*

díjaikat.
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T ISZTELT  N YÁRSAPÁTI  P OLGÁROK !

  ABj1a el*el* egy k#!>elme' e'!*e$>Åë, ' fel kell *e$$#$k a
kÈ1>È'*: a! i>Åë m˙l·'·$ak ·1·$ È1*#$k-e el elege$>Åë e1e>mÈ$y*
a magyarság-mentés néma frontján ahhoz, hogy az elpazarolt
i>Åë* iga!0l$i *u>juk?
A 5il·g hala> elÅë1e. MÈg a legki'ebb $eme!e*ek i' emelke>$ek
öntudatban, életszínvonalban, emberi és politikai jogaik
elnyerésében. Mindössze mi, magyarok toporgunk egy-
helyben. Mi az oka ennek? Karácsony estéjén, szilveszter
Èj'!ak·j·$ $È!!#$k ̂$magu$kba È', *Å±$Åë>j#$k e!e$. A hiba
bennünk van valahol.

Én úgy látom, hogy most is, mint már annyiszor történelmünk
'01·$, a '!e1e*e* hi·$y!ik belÅël#$k. A! iga!i '!e1e*e*. A! a!
i'*e$i e1Åëf011·', mely $Èlk#l $i$c' 'e Èle*, 'e bÈke''Èg, 'e
szabadság, se igazság, se jólét, s se semmi más érdemes
emberi megnyilvánulás. Az a szeretet, mely egybeolvaszt
testvért a testvérrel, magyart a magyarral. Mely megértést
és békességet teremt a civódás helyett, egységet a széthúzók
kˆ!ˆ**, ÈpÌ*Åë '!·$>Èk0* a 10mb0lÛk '!Ì5Èbe$, È' kˆ!ˆ' $agy
embe1i m0!>ula*0kh0! e1Åë* a> a leggyˆ$gÈbbek$ek i'.
Bgy È1!em, e! a 5alÛ>i '!e1e*e* hi·$y!ik belÅël#$k, mely $em
a hibát keresi egymásban, hanem Isten képmását, nem
ellenfelet lát, hanem testvért, nem civódásra ösztökél, ha-
$em egy#**mÅ±kˆ>È'1e. Nem gyˆ$ge'Ège* jele$*, ha$em e1Åë*.
Hi·$y!ik belÅël#$k e! a l·*ha*a*la$ lelki kˆ*Åëa$yag, mely, mi$*
cement a téglát, embert emberhez tapaszt, s alkalmat ad ezzel
jÛfÈle '!ellemi e1Åëk$ek, h0gy ma1a>a$>Û* alk0*ha''a$ak
I'*e$ >ic'Åë'ÈgÈ1e È' a! embe1i'Èg ja5·1a.
NÈ!!e*ek a '!Ì5e*ekbe ka1·c'0$y0' '!emmel, Åë'!i$*e È'
becsületes lélekkel. S ha azt látjátok az önkeresés során, hogy
szíveteknek valamelyik zugában rosszindulat, irigység,
ke'e1Å±'Èg 5agy b·1mifÈle *i'!*·*ala$ È1!È' lak0!ik 5alamely
magyar testvéretekkel szemben: gyomláljátok azt ki gyorsan,
mielÅë** 5Èglege'e$ È' hal·l0'a$ megmÈ1ge!$È be$$e*ek a!
életet.
Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be
0>a a $apfÈ$y*, ha>> pu'!*Ì*'0$ ki belÅële*ek mi$>e$ 'ˆ*È*-
séget ezen a karácsonyon. A civódások, pártoskodások
$em!e*ÈbÅël 5·l*0!!a*0k ·* a '!e1e*e* $em!e*È5È, ' l·''·*0k
meg: attól a pillanattól kezdve veletek lesz az Isten.
Megmaradásunknak, megmaradástoknak, a magyar sors
j0bb1a f01>ul·'·$ak e! a! egye*le$ lehe*Åë'Ège."
Világos, emberi, magyar, s egyedül választható ádventi
program: önvizsgálatot tartani, szeretni, szeretetet meg-
vallani, mert szeretetben élni nem gyengeség, hanem a
leg$agy0bb e1Åë, mÈ1he*e*le$ bi!*0$'·g È' pÛ*0lha*a*la$
boldogság.
Vass Albert IGAZ gondolataival kívánok Önöknek

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet .

Kis Miklós polgármester
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TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …
Ny·1'ap·* Kˆ!'Èg ÷$k01m·$y!a* KÈp5i'elÅë-*e'*#le*e 2013.
$05embe1 27-È$ #lÈ'e!e**.  El'Åë $api1e$>i p0$*ba$ mÛ>0-
'Ì*0**uk a! elÅëi1·$y!a* fÅëˆ''!egÈ*, maj> a! ̂$k01m·$y!a* III.
$egye>È5i pÈ$!#gyi hely!e*È1Åël '!ÛlÛ *·jÈk0!*a*Û* f0ga>*uk
el. A továbbiakban az önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját tárgyaltuk. Az egyebek napirendi pontjában
B0g$·1 I'*5·$ kÈp5i'elÅë *·jÈk0!*a**a a *e'*#le*e* a hama10'a$
induló új oktatási formáról, mely egyedüli az egész országban.
A CeglÈ>i K0''u*h Laj0' Gim$·!ium, a C'emÅëi La>·$yi
Mihály Általános Iskola, valamint a Nyársapáti Általános
I'k0la '!e15e!È'È5el i$>ul a p10jek*, mely$ek fÅë fela>a*a,
hogy az iskoláskorú gyerekek a gokartozás során elsajátítják
a gÈpj·1mÅ±5e!e*È' alapjai*, a 1e$>Åë1'Èg È' a! egÈ'!'Èg#gy
bevonásával a közlekedés szabályait. Kezdetben szakkörként
lesz jelen az iskolákban, de bízunk benne, hogy sikeres lesz a
mintaprojekt, és a 2014/15-ös tantervbe is beépül.
Z·1* #lÈ' $api1e$>jekÈ$* a Bu1'a Hu$ga1ica Fel'Åë0k*a*·'i
÷'!*ˆ$>Ìjp·ly·!a* 0>aÌ*ÈlÈ'È1Åël '!#le*e** >ˆ$*È'.
Az ülés végeztével Kis Miklós Zsolt alpolgármester a 2013.
È5i *i'!*ele*>Ìj·* felaj·$l0**a a! i>Åë'k01˙ak$ak 5·'·10l*
karácsonyi ajándékcsomagok finanszírozására.

Kis Miklós polgármester

FALUGY1L…S  ÖSSZEFOGLALÓJA

2013. DECEMBER  4.

Már több éve hagyomány, hogy év vége közeledtével a
kÈp5i'elÅë-*e'*#le* *·jÈk0!*a*ja a lak0''·g0* a! ̂$k01m·$y!a*
elm˙l* È5be$ 5Èg!e** mu$k·j·1Ûl, e'emÈ$yei1Åël, *ˆ1*È$È'ei1Åël.
Kis Miklós polgármester úr beszámolóját a polgármesteri
hivatal átalakításával kezdte. Nyársapát település lakossága
meghala>*a a 2000 fÅë lÈlek'!·m0*, Ìgy a hi5a*al *05·bb1a i'
meg*a1*ha**a 50l$a ̂$·llÛ'·g·*, >e a kÈp5i'elÅë-*e'*#le* K0-
csér község kezdeményezésére a közös önkormányzati hi-
vatal felállítása mellett döntött.
A! È5 elejÈ$ NagyÅë1ˆ'ˆ$ i' megke!>*e mÅ±kˆ>È'È* a j·1·'i
hi5a*al Ny·1'ap·* È' K0c'È1 *elep#lÈ'ekkel. Jele$*Åë' 5·l*0-
záson ment keresztül az általános iskola is, mivel január 1-
jÈ*Åël ·llami kÈ!be ke1#l*, fe$$*a1*Ûja a Klebel'be1g Ku$0
Központ lett.  Palotai Lászlóné volt igazgató nyugdíjba
vonulásával az önkormányzat pályázatot írt ki az ÁMK
vezetésére, melyet dr. Petrik Gábor Andrásné nyert el.
Polgármester úr megköszönte Palotai Lászlóné munkáját. A
továbbiakban az  idei évi fontosabb eseményeit, rendezvényeit
ismertette, illetve a sport terén, azon belül is a birkózás
e1e>mÈ$yei* ha$g'˙ly0!*a. A kˆ5e*ke!Åëkbe$ a! el$ye1*
beruházások, pályázatok ismertetésére került sor.
El'ÅëkÈ$* a f#gge'!*e** GR…DER mu$kagÈp be'!e1!È'È1Åël
*·jÈk0!*a**a a jele$lÈ5Åëke*, mely$ek ha'!$·la*a 'aj$0' e!
idáig nem történt meg anyagi problémák miatt. Elmondta,
h0gy a >Å±lÅëu*ak j·1ha*a*la$0k, $agy '!#k'Èg le$$e a mu$ka-
gÈp ha'!$·la*·1a, >e mÅ±kˆ>*e*È'e $agy0$ maga' kˆl*'Ègek-
kel jár, melyet az önkormányzat nem tud finanszírozni. A
k01·bbi 5a>·'!*·1'a'·ggal egye!*e*5e a '!·ml·juk0$ lÈ5Åë
360.000.- Ft elkülönített összeget felajánlották a munkagép

kˆl*'Ègei1e, Ìgy 1emÈlhe*Åëleg a >Å±lÅëu*ak hama10'a$ j·1ha-
tóvá válnak a Gréder használatával.
Jelenleg az önkormányzat 30 közmunkást foglakoztat, akik
egÈ'! $05embe1be$ a >Å±lÅëu*aka* *aka1Ì*0**·k, gallya!*·k.  A
ki*e1mel* f·kbÛl, gallyakbÛl a 1·'!01ul*ak 1È'!È1e *Èli *Å±!if·*
biztosított a hivatal. Nyársapát Község Önkormányzata
sikeresen pályázott 5 tanya napelemes villamos-energia
ell·*·'·1a, melyek m·ju'ba$ ke1#l*ek ·*a>·'1a. Jˆ5Åë1e *05·bbi
4 *a$ya  $apeleme' e$e1giaell·*·'a 5alÛ'ul meg. F#ggÅëbe$
5a$ mÈg egy 40 milliÛ F* ̂''!kˆl*'ÈgÅ± p·ly·!a*, mely a!
intézmények napelemes rendszerének kiépítését foglalja
magába.
A továbbiakban szó esett a tanyagondnoki szolgálat
mÅ±kˆ>È'È1Åël, a kˆ!bi!*0$'·g hely!e*È1Åël, ille*5e a mu$ka-
hely*e1em*È'1Åël. A mu$kahely*e1em*È''el kapc'0la*ba$
elm0$>*a, h0gy b·1mely lehe*Åë'Èg1e $yi*0** le$$e a!
önkormányzat, de hiába rendelkezik Nyársapát ipari terü-
letekkel, ingatlanokkal, ahol munkahelyeket lehetne létesíteni,
sajnos még nem érkezett egy korrekt és megbízható ajánlat
sem.
Kis Miklós polgármester úr a beszámoló végén megköszön-
*e a kÈp5i'elÅë-*e'*#le*, a! ̂$k01m·$y!a*i hi5a*al, 5alami$* a!
intézmények munkatársainak egész éves munkáját.
Köszönetet mondott mindazon személyeknek, akik támo-
ga**·k, 'egÌ*e**Èk Ny·1'ap·* fejlÅë>È'È*, kˆ!1emÅ±kˆ>*ek a
rendezvények lebonyolításában.
A beszámoló után következtek a lakossági kérdések,
hozzászólások.
Bj'!·'!i S·$>01 a >Å±lÅëu*ak ·llap0*·1a, 5alami$* a g1È>e1
munkagép kihasználatlanságára tett kifogást, majd a
munkahelyteremtés problémájáról beszélt. Véleménye sze-
rint az összefogás hiánya jelentkezik községünkben, mely
k01·bba$ $em 50l* jellem!Åë a *elep#lÈ'1e.
Tóth Tibor igazgató úr ismertette az iskola jelenlegi helyzetét,
elm0$>*a, h0gy a '!È*5·l·'* kˆ5e*Åëe$ i' '0k 'egÌ*'Ège*
kapnak az önkormányzati hivatal munkatársaitól, valamint
$agy0$ jÛ a! egy#**mÅ±kˆ>È' a! ̂$k01m·$y!a**al i'. A mu$ka-
nélküliség megoldását az élelmiszergazdaság fejlesztésében
l·*ja, mi5el Ny·1'ap·* me!Åëga!>a'·gi *elep#lÈ'. F·jÛ p0$*kÈ$*
említette, hogy iskolánk csupán egy teljes napig kaphatta meg
a Mátyás Király Általános Iskola nevet, majd utána a tanke-
1#le* >ˆ$*È'e alapj·$ a C'emÅëi La>·$yi Mih·ly ¡l*al·$0'
Iskola Nyársapáti Tagintézménye nevet kapta.
B0g$·1 I'*5·$ kÈp5i'elÅë ̇1 elm0$>*a, h0gy a S!Èl'Åë, Kˆ!Èp'Åë,
È' I'k0la >Å±lÅë hely1e·llÌ*·'a meg*ˆ1*È$*. KÈ1*e a ga!>·ka*,
h0gy 'egÌ*'e$ek a! u*ak ka1ba$*a1*·'·ba$. A *a$y·k0$ ÈlÅë
i>Åë' embe1ek È1>ekÈbe$ fel5e*e**e, h0gy a p0'*·' a! aj·$l0**,
és a tértivevényes leveleket vigye házhoz.
Polgármester úr beszámolóját kiegészítette a sport-
tevékenység, azon belül is a diáksport eredményeivel, illetve
a technikai sporttal, a motocross versenyeivel.  A civil
szervezetek munkáját, a népdalkör és nyugdíjas klub
szerepléseit megköszönte, melyek Nyársapát hírnevét
ˆ1egbÌ*ik. Fel'!Ûlal·'a 5ÈgÈ$ i'me1*e**e a jˆ5Åë È5i f0$*0'
évfordulókat, melyek nagy szervezést igényelnek majd
községünkben.
A lak0''·g 1È'!È1Åël Buc'˙h·!y Gyˆ1gy $ehe!mÈ$ye!*e,
h0gy a! 01'!·ggyÅ±lÈ'i kÈp5i'elÅë, 5alami$* a kˆ!mÅ± #!emel-
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*e*Åëk, È' a helyi 5·llalk0!Ûk $i$c'e$ek jele$ a falugyÅ±lÈ'e$.
A k#l*e1#le*e$ ÈlÅëk $e5Èbe$ a kˆ!bi!*0$'·g hely!e*È* emlÌ-
*e**e. A ke1Èkp·1˙* hi·$y·* È' a 441-e' fÅë˙* bale'e*5e'!Èlye'
állapotát fejtette ki. Elmondta, hogy mindent meg fog tenni,
h0gy a ke1Èkp·1˙* kiÈpÌ*È'e meg5alÛ'ulj0$ NagykÅë1ˆ'-
Nyársapát-Cegléd útvonalon.
Kis Miklós polgármester úr a felvetésre elmondta, hogy
minden terv készen áll a kerékpárút megvalósításához, azon-
ba$ jele$leg $i$c', È' 5alÛ'!Ì$Å±leg jˆ5Åë1e 'em le'! ilye$
p·ly·!a* kiÌ15a. NagykÅë1ˆ' È' CeglÈ> i' '!e1e*$È, h0gy a
beruházás megvalósulhasson. Azonnal cselekedni fog az
önkormányzat, ha a pályázat benyújthatóságában pozitív
változás történik.
D1. Pe*1ik G·b01 A$>1·'$È a Ny·1'ap·*i ¡MK 5e!e*Åëje a
kritikai észrevételek után pozitív gondolataival szólalt fel.
Iga!ga*Û a''!0$y m·1ciu' Û*a 5e!e*i a! ·l*al·$0' mÅ±5elÅë>È'i
központot, ezen belül is az óvodát, az iskolai étkezést, valamint
a mÅ±5elÅë>È'i h·!a*.  VÈlemÈ$ye '!e1i$* Ny·1'ap·*0$ ige$i'
van összefogás, és munkája során sokkal több pozitív dologgal
találkozott, mint negatívval. Az intézmények nagyon jól
egy#** *u>$ak mÅ±kˆ>$i, 'egÌ*ik egym·' mu$k·j·*, amibe$
csak lehet. A ceglédi óvodákkal összehasonlítva sokkal
nyugodtabb légkör uralkodik itt. Nagyon sok gazda, és csa-
l·> *·m0ga*ja a! Û50>·* k#lˆ$bˆ!Åë *e1mÈkek felaj·$l·'·5al.
Megköszönte a népdalkörnek és a nyugdíjasoknak, hogy
a!0$$al elf0ga>*·k È' bef0ga>*·k, 5alami$* a mÅ±5elÅë>È'i h·!
3 k0llÈga$ÅëjÈ$ek i' kˆ'!ˆ$e*È* feje!*e ki a! egÈ'! È5e'
munkájukért.
A! #lÈ' 5ÈgÈ$ GyÅë1i G·b01 kˆ1!e*i megbÌ!0** i'me1*e**e a
közbiztonság helyzetét Nyársapáton. Megköszönte a lakosság
'egÌ*Åë '!·$>Èk·*, akik jel!È''el Èl*ek i1·$y·ba bÅ±$c'elekmÈ$y
gyanús eset észlelésekor. Továbbra is kéri a polgárokat, hogy
ha gya$˙' '!emÈly*, *ˆ1*È$È'* È'!lel$ek, È1*e'Ì*'Èk Åë*, hi'!e$
az 5.000 ha területen egyedül van, így nehéz mindig minden-
hol jelen lennie.
A hozzászólásokra, kérdésekre polgármester úr válaszolt,
majd megköszönte a részvételt és áldott, meghitt karácsonyi
#$$epeke* È' b0l>0g ̇j e'!*e$>Åë* kÌ5·$* mi$>e$ki$ek.

Nyársapát Község Önkormányzata

BELÜGYMINISZTÉRIUM  O RSZÁGOS

K ATASZTRÓFAVÉDELMI  F ÅêIGAZGA TÓSÁG

Sz#vivÅë

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. *: 1903 Budapest,
Pf.: 314 TEL: (36-20) 669-3613   F AX:  (36-1) 469-4102

e-mail: szovivo@katved.gov.hu

KÖZLEMÉNY
Biztonságban az ünnepek idején is

A hÈtvÈgÈ= >eg&ezdÅëdi& a =Ègy hÈte= ·t tart# adve=ti
idÅëAza&. ICye=&or a hagyo>·=yo&=a& >egfeCeCÅëe= Ao&
otthonban gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit.
A &ar·cAo=yi idÅëAza&ba= iA Ao& gyerty·t ÈA >ÈcAeAt
haAz=·C=a& dGAzGtÈA&È=t, de eze& =e> >egfeCeCÅë
haAz=·Cata &ˆ==ye= vezethet baCeAethez vagy tÅ±zeAet-

hez. A statisztikák azt mutatják, hogy az ünnep idején
megemelkedik a lakástüzek száma, sokan ugyanis
feCLgyeCet =ÈC&LC hagyj·& az ÈgÅë >ÈcAeAe&et.
Az elmúlt években folyamatosan csökkent a téli ünnepekhez
kapc'0lÛ>Û *Å±!e'e*ek '!·ma, ·*lag0'a$ 20-30 alkal0mmal
1ia'!*0**·k a *Å±!0l*Ûka* a>5e$*i k0'!01˙ È' ka1·c'0$yfa *#!Èhe!.
Mi5el a *Èli i>Åë'!akba$ *ˆbbe* *a1*Û!k0>u$k 0**h0$, a !·1*
helyi'Ègekbe$, lakÛÈp#le*ekbe$ megemelke>ik a *Å±!e'e*ek
'!·ma i' (pÈl>·ul '!emÈ*le>0bÛkba$ ÈgÅë ciga1e**ac'ikkek,
5agy pi10*ech$ikai e'!kˆ!ˆk e1kÈlye$ *ˆ1*È$Åë ha'!$·la*·bÛl
adódóan).
A! #$$epi i>Åë'!ak *Å±!e'e*ei$ek ki5·l*Û 0ka leggyak1abba$
a!, h0gy a! ÈgÅë mÈc'e'eke* 5agy gye1*y·ka* gy˙lÈk0$y
a$yag kˆ!elÈbe$ helye!ik el, a kele*ke!Åë l·$g0k a k#lˆ$bˆ!Åë
*eg*Ìli·k0$, f#ggˆ$yˆ$, a'!*al*e1Ì*Åë$ ke1e'!*#l ·**e1je>$ek a
lakás más helyiségeire. Az adventkor használatos koszorúk,
amelyek jellem!Åëe$ kˆ$$ye$ Èghe*Åë a$yag0kbÛl kÈ'!#l$ek,
szintén nagy odafigyelést igényelnek. A koszorún elhelyezett
gye1*y·ka* c'ak fel#gyele* melle** Ège''#k, mielÅë** a
helyi'ÈgbÅël kimegy#$k, a!0ka* 0l*'uk el.
A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerülhe-
*Åëek a meggy˙j*0** gye1*y·k helyÈ$ek kˆ1#l*eki$*Åë meg-
választásával. Minden esetben fontos éghetetlen anyagú
alátétet használni, ezzel ugyanis megakadályozható, hogy a
mÈc'e', 5agy a gye1*ya ·*f011Û'Ì*'a a kˆ1$ye!e*È*. CÈl'!e1Å±
a!0k kˆ!elÈbÅël mi$>e$ gy˙lÈk0$y a$yag0* el*·50lÌ*a$i, emelle**
figyelni kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre
1akjuk, h0gy $e >Åëlhe''e$ fel, È' $e e'he''e$ le.
A karácsonyfatüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott
gye1*y·k, c'illag'!Û1Ûk, e'e*e$kÈ$* a mÅ±kˆ>È'be$ lÈ5Åë,
elek*10m0' ·1ammal mÅ±kˆ>Åë l·mpaf#!È1ek hely*ele$, 5agy
elle$Åë1!È' $Èlk#li ha'!$·la*a 0k0!ha*ja. C'illag'!Û1Û*,
>Ì'!gye1*y·* a ka1·c'0$yf·$ c'ak fel$Åë**ek gy˙j*'a$ak meg.
MielÅë** a hely'Ège* elhagyj·k, a gye1*y·ka* 0l*'·k el, a
csillagszóró maradványát távolítsák el a fáról. Javasoljuk,
h0gy c'ak a magya1 È1i$*È'5È>elmi elÅëÌ1·'0k$ak megfelelÅë
elek*10m0'l·mpa-f#!È1eke* ha'!$·lja$ak. A 10''! mi$Åë'Èg
*e1mÈkek $emc'ak a! ·1am#*È' lehe*Åë'Ège mia** 5e'!Èlye'ek,
ha$em a! e!ek$Èl e'e*leg bekˆ5e*ke!Åë 1ˆ5i>!·1la* i' 0k0!ha*
tüzet. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét
idejére se hagyják bekapcsolva. Amennyiben a karácsonyfán
$yÌl* l·$ggal mÅ±kˆ>Åë >Ì'!eke* alkalma!$ak, a f·* $e helye!!Èk
f#ggˆ$y kˆ!elÈbe È' lehe*Åë'Èg '!e1i$* 1ˆg!Ì*'Èk.
Ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal hívjuk a
&ataAztr#favÈdeCe> >Å±veCetir·=yGt·Ai &ˆzNo=tjait a
105-ös hívószámon!

Budapest, 2013. december 1.

Haj#u M·()*+ )Å±. Åë(+ag0  szÛ454Åë

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

Ta=·cAo& adve=ti idÅëAza&ra
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Békés, boldog ünnepeket kívánunk!

Pest MKI

 !"#$

MÁRTON  NAPI VIGASSÁGOK  KÉPEKBEN

"K …SZ‹LÅêQ…S" MADÁR  ÉS KISÁLLAT

BEMUTATÓ  AZ OVI  UDVARÁN

"A NAGY  NAP" JÁTÉK , MUNKA , MOZIZÁS

ÉS SÜTIVÁSÁR
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EGÉSZSÉGHÉTTEL  KÉSZÜLTÜNK  A
„G ONDOLKODJ  EGÉSZSÉGESEN” NAPRA

Egészséghetet szerveztünk óvodánkban, melynek célja az
volt, hogy megtapasztalhassák gyerekeink, hogy kicsit
másképpen is lehet vitaminokat fogyasztani, kicsit más-
képpen is lehet egészséges dolgokat a mindennapi életben
megtalálni, fogyasztani. Nagyon jól esett, amikor kérésünkre
meglepett egyik óvodásunk nagypapája két láda répával, egy
helyi ga!>a kÈ* l·>a alm·5al, a '!#lÅëk k·p0'!*·5al, mÈ!!el,
paprikával..szóval mindenki próbált részt venni , segíteni, ezt
nagyon köszönjük. A legnagyobb élmény az volt a gyerekek
'!·m·1a, h0gy maguk kÈ'!Ì*he**Èk el a 5i*ami$ 'al·*·ka*, Åëk
kavarhatták a sárgarépás sütit, így sokkal lelkesebben
f0gya'!*0**·k. A! elkÈ'!#l* 'al·*·bÛl, '#*emÈ$ybÅël kÛ'*0lÛ*
vittünk a másik két csoportnak is. Így a kicsik sem maradtak
ki a jÛbÛl. A 5È>Åë $È$i ke>5e' ki' *ˆ1*È$e*e* me'Èl* a
F0g$yÅ±5Åë Ma$Ûc'k·1Ûl, a!Û*a '!i$*e mi$>e$ gye1ek '0kkal
lelkesebben mos fogat.
Nem egyszeri kezdeményezésként szeretnénk ilyen hetet
szervezni, ha lehetségese 3- 4 havonta, hiszen a tapasztala-
taink azt mutatják, nagyon élvezték gyerekeink, hogy játsz-
va egy kicsit egészségesebben étkeztünk, egy kicsit
másképpen gondolkoztunk.

Benkó Hajnalka

VENDÉGSÉGBEN JÁRTUNK  EGY CEGLÉDI

OVIBAN

Nagycsoportosaink meghívást kaptak a  ceglédi Locontzi
István Általános Iskola Bice-bóca Panka  Óvodájától. Azért
is tettünk szívesen eleget az invitálásnak, mert tavasszal
Û50>·$k meghÌ5·'·1a Åëk m·1 j·1*ak $·lu$k. Nagy0$ ke>5e-
sen, szeretettel fogadtak. A mi óvodásaink kezdetben
megille*Åë>5e, >e a!*·$ egy1e fel'!aba>ul*abba$ È1e!*Èk
magukat. Vidám színdarabot láthattunk, együtt  táncoltunk,
énekeltünk, körjátékozhattunk, meghallgathattuk az ”igazi”
hege>Å± ha$gj·*, È' a 5ÈgÈ$, a A>Ì$0m- >·$0m" u*·$ kˆ5e*ke!e**
a „lakoma”, megvendégeltek egy hangulatos tízóraival. A
p10g1am0* È' mi$ke* 5e$>Ègeke* a! i'k0la iga!ga*Û$Åëje
Fa1ka' E>i* i' meg*i'!*el*e jele$lÈ*È5el elejÈ*Åël a 5ÈgÈig.

„M INDEN  JÓ, HA  JÓ A VÉGE  - L ÁMPÁS

FELVONULÁS  ÉS KÖZÖS  TEÁZÁS AZ  OVIBAN

RENDHAGYÓ  ÉNEK FOGLALKOZÁS

A K÷Z…PSÅê ÉS NAGYCSOPORTBAN

Egyik $05embe1i >ÈlelÅë** a meg'!0k0**Ûl el*È1Åëe$ a gye1ekek
nemcsak mondókáztak, dalos játékokat játszottak az óvó
$È$i5el, ha$em kˆ!elebb1Åël i' megi'me1ke>he**ek a !e$e
világával. Szalisznyó Emília a Ceglédi Erkel Ferenc Zene-
i'k0la fu50la *a$·1·$ak 'egÌ*'ÈgÈ5el, 05i'ai$k kˆ!elebb1Åël i'
megismerkedhettek néhány fúvós hangszerrel, és ter-
mészetesen nemcsak hallgatták a megszólaltatott hangokat,
hanem közös éneklésre is sor került.

        Dunavölgyiné Murvai Rozália
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Hazafele úton a gyerekek egymásnak mesélték élményeiket,
s az óvodába visszatérve pajtásaiknak is, hogy mennyire jól
È1e!*#k magu$ka*. Vi>·m, *a1*alma' >ÈlelÅë**ˆ* *ˆl*ˆ**#$k
együtt a ceglédi ovisokkal. Jó volt látni, hogy a gyerekek já-
ték közben mennyire tisztán éreznek, nyoma sem volt a
kirekesztésnek. Büszkék voltunk a mi ovisainkra is!  Itthon
a!elÅë** È' a!Û*a i' '0ka* be'!Èlge*#$k a m·''·g elf0ga>·'·1Ûl.

Benkó Hajnalka

„GONDOLKODJ
EGÉSZSÉGESEN!”

Ebben az évben is csatlakozhatott óvodánk a „Gondolkodj
egészségesen”országos programjához. A programban több
mint 1300 intézmény vett részt. November 29-én mi is kicsit
jobban odafigyeltünk, hogy egészségesebben töltsük el a
napot. Kicsit többet tornáztunk, gyümölcslevet turmixoltunk,
5i*ami$'al·*·* kÈ'!Ì*e**#$k a gye1ekekkel !ˆl>'ÈgekbÅël È'
gy#mˆlc'ˆkbÅël. A mi$>e$$api me'È$k a! egÈ'!'Èg meg-
Åë1!È'È1Åël '!Ûl*. Be'!Èlge**#$k a kÈ!m0'·' È' *i'!*·lk0>·'
fontosságáról. Vidáman, játékosan, mégis sok-sok
tapasztalattal és élménnyel gazdagodtunk ezen a napon.

Csehi Istvánné

MEGLEPETÉS KIRÁNDULÁS

N05embe1 4-È$ 5e!e*Åë$k, >1. Pe*1ik G·b01 A$>1·'$È megle-
pett, és kirándulásra vitte el kollektívánkat. Az út hosszú volt,
legalább két és fél óra. Végig titokban tartotta az úti célt, mi
pedig csak találgatni tudtunk.
Azt egyikünk sem gondolta, hogy egy varázslatosan szép
Tisza-tavi csónakkirándulással lep majd meg bennünket.
A tavon kialakított „vízi sétányon” töltött 1 óra nagyon
gyorsan elszaladt. A táj szépsége, csöndje és nyugalma
mindannyiunkat megigézett.
Kirándulásunkat egy poroszlói csárdában elfogyasztott
halászlé ebéddel zártuk.
Nagyon jó volt! Köszönjük!
Me1* ha c'ak egy kic'i i>Åë1e i', >e megfele>ke!he**#$k a
mindennapok gondjairól, bajairól.

Balog Jánosné

MEGJÖTT  A M IKULÁS  TELIS -TELE

PUTTONNYAL

A>5e$* el'Åë he*Èbe$ l·!a' mu$k·5al 5·1*uk a Mikul·'*.
Karácsonyi díszbe öltöztettük az óvodát. Rajzoltunk fes-
tettünk, ragasztottunk sok szép dolgot, hogy örömet
szerezhessünk a Mikulásnak.Versekkel,dalokkal készültünk
a nagy eseményre.
Decembe1 6-·$ >ÈlelÅë** a S#$i c'0p01*ba$ 5·1*a mi$>e$ ap1Û
gyermek a kedves vendéget. Az óvó nénik és dajka nénik
ajándéka a gyermekeknek egy kedves, hangulatos bábjáték
50l*. A Mikul·' ke'!*yÅ±je cÌmÅ± me'È* mu*a**·k be. A
bábjátékot nagy-nagy örömmel fogadták a gyermekek. A
mese végén megérkezett az igazi Mikulás is. Versekkel és
dalokkal köszöntöttük a rég várt kedves vendéget. Sok-sok
gyermeket megdicsért, elmondta, hogy nagyon örül, hogy
ilyen sok ügyes gyermek jár az óvodánkba. Természetesen
mindenkinek hozott ajándékot, a csomagokon mindenkinek
üzent valamit.
Nagy örömmel vette át minden apró óvodás a jól megrakott
csomagot.
Kˆ'!ˆ$j#k Mikul·'! Nagy0$ 5·1u$k jˆ5Åë1e i'!
Kˆ'!ˆ$j#k a 'egÌ*Åë mu$k·j·* a S!#lÅëi S!e15e!e* *agjai$ak,
H0llÛ I'*5·$$ak È' H0llÛ$È La$ga Il>ikÛ$ak, GyÅë1i G·b01$ak,
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hogy munkájukkal segítették, hogy minden gyermekhez
élményekkel és ajándékkal juthasson el a Télapó.
Köszönjük Kis Miklós polgármester úrnak az ajándékba
küldött csokoládét.

Csehi Istvánné
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SZAVALÓVERSENY

November 14-én tartotta iskolánk azt a versmondó versenyt,
mely$ek gyÅë!*e'ei kÈp5i'elhe**Èk i'k0l·$ka* a *e1#le*i
szavalóversenyen.
Al'Û *ag0!a*0$ 23 5e1'e$y!Åë i$>ul*. Nagy0$ '!Ì$50$ala'
versengésen vehettünk részt. Jó versválasztással, hibátlan
'!ˆ5eg*u>·''al, *i'!*a '!Ûkiej*È''el, '!Û1ak0!*a*Û elÅëa>·'-
mÛ>>al $agy ÈlmÈ$y* $y˙j*0**ak a ki' 5e1'e$y!Åëk.
Nehéz volt az alábbi döntés:
1-2. osztály
I. S!Å±c' S!ab0lc'
II. Barna Réka
III. Varga Leila
Különdíjat kapott:
Reggel M·*È, Pa1a>ic!a A$>1ea, KÅë5·1i MÛ$ika, Sip0'
Noémi
3-4. osztály
I. Kovács Sándor
II. Mohella Pál

Nagy Sándor
III. Csiló Klaudia

Kiskun Bence
Fel'Åë *ag0!a*0$ 16 5e1'e$y!Åë i$>ul*. A '!Ì$50$al kic'i*
gyengébb volt, mint a kicsiknél. Néhányan még a szöveggel
is hadilábon álltak.
Akadtak azért olyan diákok, akik becsülettel felkészültek.
E$$ek elle$È1e a !'Å±1i el'Åë helye!È'eke* - 'aj$0' - $em
tudott adni.
5-6. osztály
II. Kása Viktória
III. Rácz Tivadar

Farkas Laura
7-8. osztály
II. Ócsai Henrietta
III. Kébert Nikoletta

Szalóki Kálmán
Mi$>e$ 1È'!*5e5Åë$ek g1a*ul·lu$k! Aki$ek m0'* $em 'ike-
rült, ne keseredjen el! Legközelebb, kicsit alaposabb
felkészüléssel, jobban sikerül!
Megköszönöm volt kollegáimnak a meghívást, szívesen vet-
*em 1È'!* a !'Å±1ibe$, ' $agy0$ jÛl È1e!*em magam.

Cseh Józsefné

„T OVÁBB , TOVÁBB …”

November 11-én este az egyik emeleti osztálytermet
benépesítették a 7-8. osztályos tanulók és szüleik. Izgatott
morajlást hallottam az irodámból, miközben fogadtam a
kˆ1$ye!Åë (ceglÈ>i, $agykÅë1ˆ'i) kˆ!Èpi'k0l·k iga!ga*Ûi*,
*a$ulm·$yi felelÅë'ei*.
P0$* 17 Û1ak01 elke!>Åë>ˆ** a hagy0m·$y0' *05·bb*a$ul·'i
fórum. Hosszú, évtizedes tapasztalatunk, hogy ez az esemény
a! i'k0la5·la'!*·'ba$ kiemelke>Åëe$ f0$*0'. Rˆ5i> kˆ'!ˆ$*Åë
u*·$ a kˆ!Èpi'k0l·k kÈp5i'elÅëi elm0$>*·k a! i$*È!mÈ$y#k1e



NYÁRSAPÁTI8. oldal

jellem$Åë lehe(Åë)Ègeke(, el.·0·)1ka(. A kˆ.e(elmÈ6y0e68)$e0
kicsit megszeppentette a fiatal „titánokat”. Az igényes
továbbtanulásnak nagyon komoly feltételei vannak! Akik
felelÅë(le6:l ha6yag1k, )1k)$10 6e.ele(le6ek, m1(i.·la(la61k,
a$1k6ak 6em ju(ha( m·), mi6( a =gye6gÈbb6ek (Å±6Åë"
maradékhely. A program vége felé személyes találkozások
(e((Èk (elje)e6 k16k0È((· a$ È08eklÅë8È)eke(. Mi68e6ki ka-
p1(( )$Û0Ûlap1( i) a$ i6(È$mÈ6yek0Åël È) 6yÌl( 6apjuk i8Åëp16(-
j·0Ûl. E$u(·6 mÈg ̂))$egyÅ±l(:6k a$ iga$ga(Ûi i018·ba6, È)
több mint fél órát beszélgettünk a kollégákkal. Hálásan
megköszöntem nekik, hogy elfogadták meghívásunkat, és
megkÌ6·l(am Åëke( a )$:lÅëk È) mu6ka(·0)aim ·l(al kÈ)$Ì(e((
finom házi süteményekkel. (Köszönet érte mindenkinek!)
Picit filozofálgattunk, régi anekdotákat meséltünk egymás-
nak, és barátságban, jó hangulatban mindenki igyekezett
haza.
Ahogy a sötétben sétáltam az iskolaudvaron keresztül,
elgondolkoztam: „milyen óriási dolog 14 évesen dönteni, vagy
b·0milye6 (a6·c)1( a86i a jˆ.Åë0Åël, a fejlÅë8È) ̇(j·0Ûl".
Tanítványaimnak, tisztelt szüleiknek megfontolt, reális dön-
tést kívánok! Sokszor a szív az észnél is jobb tanácsadó lehet.
A kÈ)Åëbbiekbe6 )1k ki.·lÛ (a6·0(, .alami6( jÛ )$ellemÅ± È)
hangulatos középiskolát kívánok minden nyolcadikosnak!

Tisztelettel: Tóth Tibor

KATALIN  BÁL

H1))$˙ i8Åë u(·6 i)mÈ( meg0e68e$È)0e ke0:l( a Ka(ali6 b·l, a$
iskolai SZMK és a Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány
közös szervezésével.
A b·l .·0a(la6 )ike0( a0a(1((, kˆ$el 300 fÅë.el (el( meg a$ i)k1la
(106a(e0me, amelye( a gye0ekek )aj·( kÈ)$Ì(È)Å± 8Ì)$ei.el
varázsoltunk hangulatossá. A tornatermet Lebanov József a
NagykÅë0ˆ)i Ta6ke0:le( iga$ga(Ûja jÛ.1l(·bÛl 8Ìjme6(e)e6
.ehe((:k igÈ6ybe. A$ e)( f1lyam·6 D1b1$i Julia66a (a6Ì(Û6Åë
konferált, melyet hálásan köszönünk neki. A bálon Tóth Tibor
iga$ga(Û ̇0 kˆ)$ˆ6(ˆ((e a Ka(ali6 È) E0$)Èbe( 6e.Å± hˆlgy
vendégeket, majd a 3. osztályosok nyitótánca következett.
Kovács Sándor 4. osztályos tanuló egy verssel köszöntötte a
Ka(ali61ka(, maj8 a fel)Åë) È6ekka0 p0Ûb·l( buli) ha6gula(1(
teremteni a tornaterembe. Ezúton szeretnénk megköszönni a
gye0ekek6ek, felkÈ)$Ì(Åë (a6·01k6ak È) a ke8.e) )$:lÅëk6ek,
h1gy kˆ$0emÅ±kˆ8(ek a mÅ±)10 meg.alÛ)Ì(·)·ba6. E$( kˆ.e((e
a vacsora, ami nagyon finomra sikeredett az Apáti Bisztró
jóvoltából. Köszönjük Nyitrai Lacinak és munkatársainak,
hogy felajánlásként elkészítették a vacsorát.
Akik nélkül még nem készülhetett volna el a vacsora:

- Kocsis Ferenc
- Mészáros István és családja
- Godóné Pozsár Andrea
- Horváth Zsuzsanna
- Dobos József

A )$e0.Ì01$·)ba6 kˆ$0emÅ±kˆ8(ek )$:lÅëk, pe8agÛgu)1k, 0Ègi
diákok.
Miután mindenki elfogyasztotta a vacsoráját Ézsiás Kálmi és
társai gondoskodtak arról, hogy a mulatni vágyók jól érezzék
magukat.

Az est fénypontja a tombolahúzás volt, nagyon sok értékes
ajándékkal tarkítva, melyet szeretnénk megköszönni a
felajánlóknak. Arról, hogy senki ne maradjon szomjas, Dobos
Józsiék gondoskodtak. A táncos lábú bálozók hajnalig mu-
lattak.
A b·l( kˆ.e(Åë 8ÈlelÅë((ˆ6 c)ak 6Èh·6y )$:lÅë È) pe8agÛgu)
segítségével takarítottunk, akiknek ezúton is köszönjük.
Nagyobb létszámra számítottunk, mivel többen felajánlották
segítségüket, és mégsem jöttek el.
A$ i)k1l·) )$:lÅëk È) a$ alapÌ(.·6y (agjai6ak kˆ$ˆ) mu6k·ja
megh1$(a gy:mˆlc)È(, hi)$e6 a b·l be.È(elÈbÅël bi$(1)a6
tudják támogatni az ovis és iskolás gyerekek programjait,
kirándulásait.
Köszönjük azoknak a személyeknek az áldozatos munkáját,
akik bármilyen módon segítették a rendezvény megvalósí-
tását.

Bíró Csilla és Henczné Kriszti

M  !ELÅê%…SI  HÁZ

SZAVALÓVERSENY  N YÁRSAPÁTON

H1))$˙ È.ek hagy1m·6yai0a .i))$a(eki6(Åë (È0)Ègi
szavalóverseny zajlott 2013. november 21-én a Nyársapáti
¡MK S$a0ka Mih·ly MÅ±.elÅë8È)i È) S$aba8i8Åëkˆ$p16(,
Kˆ6y.(·0 )$Ì6h·$(e0mÈbe6. I8e a kˆ06ye$Åë (elep:lÈ)ek
általános iskolás korú versmondóit vártuk a magyar
irodalomból szabadon választott verssel.
C)18·la(1) .e0)eke( hall1((u6k È0(Åë elÅëa8·)ba6. A 3 (ag˙
$)Å±0i6ek - Pa)kÛ I)(.·66È a Magya0 A6ya6yel.·p1lÛk
S$ˆ.e()Ège ceglÈ8i )$e0.e$e(È6ek .e$e(Åëje, Pal1(ai L·)$lÛ6È
a Nyársapáti ÁMK nyugalmazott igazgatója, és dr. Petrik
Gábor Andrásné a Nyársapáti ÁMK igazgatója - tényleg
nehéz dolga volt, amikor kiválasztotta a nagyon sok jó közül
a legjobbakat.
Az alábbi eredmények születtek:
I. kategória (1-2. osztályosok):
1. C)e06u) E6ikÅë, a NagykÅë0ˆ)i K1))u(h Laj1) ¡l(al·61)
Iskola,
2. Sim16 S·6810, a NagykÅë0ˆ)i Pe(Åëfi S·6810 ¡l(al·61)
Iskola,
3. Kincses Adrienn Edda, a Ceglédberceli Eötvös József
Általános Iskola tanulója.
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II. kategória (3-4. osztályosok):
1. Kovács Sándor, a Nyársapáti Általános Iskola tanulója
2. Deme(e0 LÈ6a, a NagykÅë0ˆ)i Pe(Åëfi S·6810 ¡l(al·61)
Iskola tanulója
3. Motyovszki Soma, a Ceglédi Várkonyi István Általános
Iskola tanulója és szintén
3. K1.·c) A((ila, a NagykÅë0ˆ)i Pe(Åëfi S·6810 ¡l(al·61)
Iskola tanulója.

III. kategória (5-6. osztályosok):
1. C)elÛc$ki Vi1la, a NagykÅë0ˆ)i Pe(Åëfi S·6810 ¡l(al·61)
Iskola tanulója.
2. Orgován Dorina, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
tanulója
3. Kása Viktória, a Nyársapáti Általános Iskola tanulója.
IV. kategória (7-8. osztályosok):
1. Csehi Dóra, a Nyársapáti Általános Iskola tanulója
2. C)elÛc$ki B1gl·0ka, a NagykÅë0ˆ)i A0a6y J·61)
Református Gimnázium tanulója
3. Tóth Bettina, a Ceglédi Várkonyi István Általános
Iskola tanulója.

Gratulálunk minden versmondó gyermeknek és
felkÈ)$Ì(Åëik6ek i).

Nagyné Kovács Éva

NYUGDÍJASOKAT  ÜNNEPELTÜNK

November 16-án köszöntötte Nyársapát Község Önkor-
m·6y$a(a a mÅ±.elÅë8È)i h·$ba6 a (elep:lÈ) 6yug8Ìja)ai(.
Mi6( mi68e6 È.be6, m1)( i) )$e0e(e((el kÈ)$:lÅë8(:6k, hi)$e6
mi68a66yia6 )1ka( kˆ)$ˆ6he(:6k a$ i8Åë)ebb k101)$(·ly
(agjai6ak. ElÅë)$ˆ0 Ki) MiklÛ) p1lg·0me)(e0 ̇0 kˆ)$ˆ6(ÅëjÈ(
hallha((·k .e68Ègei6k, ami u(·6 mÅ±)100al ke8.e)ke8(:6k a
nyugdíjasoknak.
ElÅë)$ˆ0 a$ Û.18·)1k j·(Èk1) (·6c·ba6 gyˆ6yˆ0kˆ8he((:6k,
maj8 a 3. 1)$(·ly1)1k, akik a TETZ AlapmÅ±.È)$e(i I)k1la
6ˆ.e68Èkei i), c)18·la(1) 0uh·kba6 ke0i6gÅë.el kˆ)$ˆ6(ˆ((Èk
a$ :66epel(eke(. A$ ·l(al·61) i)k1la fel)Åë) È6ekka0a 6Èp-
8al1ka( a81(( elÅë, maj8 (1lm·c)1l(am a hi.a(al1) elf1glal()·ga
mia(( (·.1l lÈ.Åë 80. Pe(0ik G·b10 A680·)6È ¡MK .e$e(Åë
kˆ)$ˆ6(ÅëjÈ(. Helga egy ·l(ala Ì0( 6agy16 )$Èp (ˆ0(È6e((el
(i)$(elge(( a$ i8Åë)ebb k101)$(·ly elÅë((. Hagy1m·6y m·0, h1gy
ilyenkor nem csak mi fiatalabbak, hanem maguk a nyugdí-
jasok is szerepelnek. Fellépett a Nyugdíjas Nap közönsége
elÅë(( a Ny·0)ap·(i NÈp8alkˆ0, È) fa6(a)$(iku) i018almi mÅ±-
)100al k1mbi6·l( (·6c1( a81(( elÅë a Nyug8Ìja) T·6cka0 i).
E$u(·6 S(0ab·6 A66a "Nu)ika" )$Û0ak1$(a((a a 6agyÈ08emÅ±(
magyar nótáival, dalaival.
A mÅ±)10 u(·6 a$ ̂6k10m·6y$a( fi61m ebÈ88el .e68Ègel(e
meg Nyársapát nyugdíjasait, ami után kötetlen, jó hangulatú
beszélgetéssel zárult a délután.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogatásával,
)egÌ()ÈgÈ.el, ille(.e mÅ±.È)$e(È.el h1$$·j·0ul( a 8Èlu(·6
sikeréhez.
Köszönjük mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat, és
részese volt ünnepségünknek.

Nagyné Kovács Éva

NYUGDÍJAS  NAPON VOLTUNK

N1.embe0 16-·6 6agy16 jÛl È0e$(:k magu6ka( a mÅ±.elÅë8È)i
házban, ahol az önkormányzat köszöntött bennünket, a falu
nyugdíjasait. Köszönetet mondok polgármester úrnak és a
)$ak·c)6ak a fi61m ebÈ8È0(, a 6agy16 )$Èp mÅ±)10È0( a fel-
lÈpÅëk6ek, 81lg1$Ûk6ak, È) a$1k6ak i) kˆ)$ˆ6ˆm, akik
kiszolgáltak bennünket ezen a délutánon.
Külön köszönöm Kis Miklós polgármester úrnak, hogy autót
bi$(1)Ì(1(( )$·mu6k0a, h1gy a k:l(e0:le(0Åël i) bejˆhe)):6k e00e
az ünnepségre.

Tisztelettel: László Istvánné
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K ÍVÁNUNK  M INDENKINEK

ÁLDOTT  K ARÁCSONYT   ÉS

BÉKÉS, B OLDOG  Ú J É VET

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 és Szépkorú Társai

T ISZTELT  O LVASÓ!
A nyársapáti ÁMK novemberben irodalmi pályázatot hirde-
tett „Egykor volt karácsonyom” - témajelöléssel. A sok szép
emlék papírra vetve mind arról tanúskodik, hogy a csoda nem
a fÈ6ye) papÌ0ba c)1mag1l( bˆhˆm mÈ0e(Å± aj·68Èkba6 .a6,
hanem bennünk, emberekben. Kiben így, kiben úgy. Én a
)$e0$Åëkkel egy:(( )$e0e(e((el 6y˙j(1m ·( ÷6ˆk6ek a kˆ.e(-
ke$Åë Ì0·)1ka(, ) kÌ.·61k mi68e6ki6ek - 8e k:lˆ6ˆ)e6 a
h·b10gÛ lelkÅ± embe0ek6ek - ¡l81((, bÈkÈ) :66epe(!
A pályázat nyertesei amellett, hogy írásuk megjelenik a
lapban, könyvjutalomban is részesülnek, melyeket a
„Falu karácsonyán” december 21-én az iskolában adunk
át. Mivel a Hírmondó terjedelme nem engedi meg, hogy
minden emlékezés ebben a számban jelenjen meg, így a
januári újságban is lesz díjazott téli hangulatú írás.

Dr. Petrik Gábor Andrásné

Miczi Flóriánné: KARÁCSONYOK

Minap emlékeim között keresve-kutatva,
Próbáltam visszagondolni a régi karácsonyokra.
Ki i) h1$(a akk10iba6 a fe6yÅëf·(?
Bizony, izgatottan vártam a Jézuskát.

Nem volt a fán fényfüzér, csillogó,
Va((·bÛl kÈ)$:l( akk10 mÈg a mÅ±hÛ.
 Szaloncukorból sem volt nagy választék,
Szorgos asszonykezek maguk készítették.

Betlehemesek házról-házra jártak,
Kolbászt, szalonnát kérni a szent párnak.
L·mpafÈ6ye melle(( elÅëke0:l( a k·0(ya,
A gyÅë$(e) ju(almul a 8iÛ(, a$ alm·( kap(a.

Sosem felejtem el édesanyám sütötte bejgli illatát,
Magam elÅë(( l·(1m Û0i·)i f161(( kal·c)·(.
Lassan hetven éve keresem ezeknek az ízét,
Emlékezve, megsimogatom két, dolgos kezét.

Mikor én is két kislány édesanyja lettem,
A régi hagyományokért mindent megtettem.
A fát akkor már nem a Jézuska hozta,
Télapó volt ki alá az ajándékot rakta.

DÌ)$Ì(e((em a fe6yÅë( Èjjel, haj6alba6,
Hogy gyermekeim meglepett arcát láthassam.
Akk10 mÈg a k·0(ya i) 6Èha elÅëke0:l(,
De a család biz a tévé elé is szívesen leült.

Asztalra került a töltöttkáposzta,
A lakást átjárta a kelt tészta illata.
Gyermekeim emlékezetében úgy él tovább,
Mint bennem, mit valaha sütött jó anyám.

A csoda akkor jött el mikor nagymama lettem,
A$ Åë 0agy1gÛ )$em:kÈ0( mi( meg 6em (e((em.
Díszítettem a fát kamrában, garázsban,
Izgatottan, titokban került a lakásba.

Boldog tekintetüket látva örült a lelkem,
Egy i8Åë0e ̇jbÛl ‚ÄúJÈ$u)ka" le((em.
R·c)18·lk1$(ak a gyˆ6yˆ0Å± f·0a,
Engem is elragadott a meglepetés varázsa.

S1k-)1k È. el(el( a$ el)Åë ka0·c)16y Û(a,
Rájuk is emlékezem,kik elmentek azóta.
Velük  együtt zengnek a régi dallamok,
"Me66ybÅël a$ a6gyal lejˆ(( h1$$·(1k"

EGYKOR  VOLT KARÁCSONYOM

Karácsony reggel volt. Hullott a hó, és csak a fehér hótakaró
c)ill1g1(( mi68e6h1l. L·()$1(( a h·$ak (e(ejÈ6 f:)(ˆlgÅë kÈ-
mény, és az ablak mögött játszó árnyékok azt tükrözték, hogy
mindenki nagyon boldog. Mi is nagyon készültünk, hogy
mi68e6 (ˆkÈle(e) legye6. E)(efelÈ j·0( a$ i8Åë, kegye(le6 hi8eg
volt, esett a hó és már sötétedett. Alig látszottak az utcán
pislákoló fények.
Megterítettünk, és egyszer csak halk vonyításra lettünk
figyelmesek. Sokáig keresgéltünk az udvaron, és az utcán.
Egyszer csak egy majdnem halálra fagyott, sovány kis
jószágra leltünk. Szegénykén látszott, hogy több napja nem
evett, és nagyon fázik. Sokáig néztük, de nem volt szívünk ott
hagyni, így hát kézbe vettük a kiskutyát, és bevittük a kandalló
mellé. Kétséges volt, hogy életben marad-e vagy sem.
Abban a fél órában, amennyiben ettünk, lassan jártak a villák,
és halk csattogás hallatszott a kandallótól. Féltünk. A kisku-
tyus feje egy pillanatra lebukott, és vele együtt a mi fejünk is
lebukott. Síri csend volt a szobában. Alig telt el egy perc, és
a kiskutya felállt. De mi ezt nem láttuk, mert a fejünk le volt
hajtva. Egyszer csak halk neszezés hallatszott.  Felnéztünk,
és nem hittünk a szemünknek. Mire észbe kaptunk, már bent
fek:8( a ka0·c)16yfa ala((, mi6(ha Åë i) egy aj·68Èk le(( .1l-
na, amit a Télapó küldött.
Anyáék most már megengedték, hogy mi is kibontsuk az
ajándékunkat. Nagyon sok szép ajándékot kaptunk, de mind
kˆ$:l egy aj·68Èk (Å±6( ki, amely (u8 )$e0e(6i, iga$ ba0·( le66i
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jÛba6 È) 01))$ba6, Åë egy ap0Û ki)ku(ya.
Az apró kis csöppség már aludt a karácsonyfa alatt, és ezzel
megtalálta a helyét is. Ezt a karácsonyt sosem felejtem el.

Kása Viktória 6. osztály

GYERMEKKOROM  KARÁCSONYA

Elszálltak az évek felettem, sok-sok év után nyugdíjas lettem.
A fiatal éveim munkával, gyermekneveléssel teltek, a
mi68e66ap1k 01ha6·)a 6em a81(( lehe(Åë)Ège( ·b0·681$6i,
visszafelé tekingetni. Ma nyugdíjasként másképp látom a
világot, az emlékek fel-feltörnek, már látom, milyen szép
csodákat adott az élet.Eszembe jut gyermekkorom kará-
csonya.
Alig töltöttem be a nyolcadik évemet, szüleim elhatározták, a
ka0·c)16y( È8e)a6y·m )$:lÅë.·01)·ba6, S$Èkelyke0e)$(˙016
(ˆl(j:k. A ki) c)al·8 - a )$:lÅëk È) 4 gye0ek - .16a(0a )$·ll(.
…le(em el)Åë .16a(1$·)a .1l(. A$ ̇(bÛl 6em )1ka( l·((am, mi.el
Èjjel u(a$(u6k. Haj6alba6 È0(:6k Sege).·00a, ah1l a felkelÅë
6ap fÈ6ye meg.il·gÌ(1((a a$ =Ègig È0Åë" hegyeke(.
Meglep.e hallga((uk a$ i8ege6 6yel.e6 be)$ÈlÅë embe0eke(,
tátott szájjal figyeltem egy román kisgyereket, aki egy jókora
.e0e)hagym·( 0·g1((, ) a kˆ66yei )Å±0Å±6 hull1((ak.
Kérdésemre édesanyám azt mondta: „az éhes ember mindent
megeszik”.
Egy kis vonatozás után megérkeztünk Székelykeresztúrra.
(Ma m·0 (ˆbb mi6( 6y1lc)$·$ È.e) .·01), h1l a fÅë(È0e6 Pe(Åëfi
)$1b0a, a (eme(Åëbe6 pe8ig a m168a )$e0i6(i )Ì0ja (al·lha(Û.)
…0ke$È):6k0e a )$:lÅëk, (e)(.È0ek È) a$ ̂))$e) 01k16 ̂))$e-
gyÅ±l(. KÈ08È)ek kÈ08È)ek u(·6, hi)$ =a 0Èg 6em l·(1(( l·6y
családjával haza érkezett”. Karácsonyeste vacsorához
kÈ)$:lÅë8(:6k. KÌ.:l0Åël k:lˆ6ˆ) $aj halla()$1((, maj8
kopogtattak, fáklyával, csillagszóróval fehér ruhába öltözött
emberek jöttek be az ajtón, valamit regéltek. Ijedten bújtam
)$:leim mˆgÈ. KÈ)Åëbb m168(·k el, h1gy e$ egy hagy1m·6y.
Karácsonykor betlehemesek látogatják a családokat.
Megismerkedtünk a közeli-távoli rokonokkal. Dédnagy-
apámnál például rengeteg tengerimalacot láttunk, amit na-
gyon érdekesnek találtam.
Végigjártuk a várost, megmásztuk a hegyeket, ami hatalmas
élmény volt egy alföldi gyereknek.
Nagyapám rokonainál, Etéden azt mondták, sütnek nekünk
kaka)(. Ki8e0:l(, egy)$e0Å± pa((1ga(1(( kuk10ic·( kap(u6k. i(
kˆ$be6 c)18·( i) l·((u6k. A fˆl8˙(16, a$ e08Åë) 0È)$e6 ujj6yi
vékony sáv csillogott hol itt, hol ott a föld alól. Ez egy apró
patakocska volt. Azóta se láttam soha sehol ilyet.
Így telt el egy élményekkel teli hét. Nagyon sajnáltuk, hogy
vissza kellett jönni.
…8e)ap·m6ak e$ .1l( a$ el)Åë (al·lk1$·)a fele)Ège )$:lei.el,
testvéreivel. Azt mondta, ezután minden karácsonyt Erdély-
be6 (ˆl(:6k. Se6ki 6em )ej(e((e, h1gy a ki) c)al·8 el)Åë È)
egyben utolsó együtt töltött karácsonya volt.
Édesapám l956. február 14-én örökre elment.
Azóta saját családommal többször voltunk karácsonykor
Ke0e)$(˙016, 8e a 0Ègi .a0·$) el(Å±6(.
Életem legszebb emléke 1955. karácsonya volt.

Kapás Mihályné

AZ UTOLSÓ  TELJES  KARÁCSONYOM

1994. december 24-e volt. Úgy indult a Szent Este reggele,
mint máskor. Vagyis az ünnephez méltatlanul kicsit idege-
sen, hogy mindent elvégezzünk addig, amíg megérkeznek a
vendégek karácsonyt, és egyben Ádám és Éva napot
köszönteni.
Nem )1k i8Åë6k .1l(, hi)$e6 a$ a )$1k·) alakul( ki 6·lu6k, h1gy
egy kic)i( elÅëbb0e h1$$uk a$ :66eplÈ)(, .agyi) ebÈ80e kÈ)$Ì-
tettük a halászlét, rántott halat, de volt húsleves és töltött
káposzta is, mert apósom nem szereti a halat semmilyen
formában sem.
Szóval hajnaltól szorgoskodtunk. A testvéremnek ñ mint
horgászembernek a faladata volt a halakkal kapcsolatos
ˆ))$e) (ee68Åë, m168.·6, h1gy aki f1g(a, fÅë$$e i) meg.
Tehát Gabi felkészítette a halászlét, lesózta a halszeleteket,
majd utána nekilátott a legfontosabb munkának, befaragta a
fe6yÅëf·( a (alpba.
Zoli, a férjem pucolta a zöldségeket, a krumplit, én pedig
anyukám receptje szerint túrós pogácsát sütöttem. Az édes
süteményekre nem kellett gondolnom, mert azokat anyu és
anyósom hozták nekünk készen, ami nagy könnyebbséget
jele6(e(( a kÈ)$:lÅë8È)6Èl. - E$ m·ig i) Ìgy .a6, amiÈ0( 6em
lehetek eléggé hálás.
Hogy minél gördülékenyebben menjen a munka, Dédi
foglalkozott Ádival. Nagyapám szobájában játszottak, majd
kimentek sétálni, amíg mi hárman díszítettük a fát. ñ Nem
tudom, hogy ki hogy van ezzel, de én imádom a
karácsonyfadíszeket. Nem tudom megállni, hogy ne vásároljak
újabbakat és újabbakat, úgyhogy kb. három fára való díszt
halmoztam már föl otthon. Éppen ezért családom férfi tagjai
úgy 10 éve el is tiltottak a díszek vásárlásától. Kínosan
ügyelnek arra, hogy ne kerüljek közel a boltokban azokhoz a
polcokhoz, ahol a karácsonyi kellékek sorakoznak -.
S$Û.al mi68e6ki ki.e((e a 0È)$È( a$ elÅëkÈ)$:le(ekbÅël, Ìgy
aztán minden elkészült.
A fe6yÅë (elje) p1mp·j·ba6 0agy1g1((, megÈ0ke$e(( apÛ)1m,
anyósom, és a téli sétából egyszerre ért a ház elé Ádám a
Dédivel, valamint anyukám és apukám. Így teljes volt kis
családunk.
÷0:l(:6k egym·)6ak, a$ A6gyal h1$(a 8Ì)$e) fe6yÅë6ek,
Jézuska ajándékainak, a finom karácsonyi ebédnek, amit
együtt fogyasztottunk el.
Ebéd után elkészült a karácsonyi fotó, amin még Mami
ˆlÈbe6 :l ¡8·m, a (Åël:k kap1(( b1hÛck·( )$1016ga(.a.
A kˆ.e(ke$Åë ka0·c)16yk10 m·0 a =T:68È0ke0(be" .i((:6k
fel8Ì)$Ì(e(( fe6yÅë·ga(, È) pe0)$e )$al16cuk01( i), me0( =a
Mami biztosan nagyon szereti”.

Nagyné Kovács Éva
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Perna Pál: Ünnep
Nézem a ragyogó eget
Amint lenget fellegeket
Hallom a szél susogást
Messzire repíti a fák elszáradt lombját.

Csillagok ragyognak fel
Míg a nap álomba búvik el
Éjjel és nappal egymást váltják
De mindketten ugyanazt akarják.

…pp c)ak m·) a$ i8Åë, m·) a (È0
Egyszer nyár van, majd fagyos tél
De $ˆl8ek mi68ig a fe6yÅëf·k
Várják a karácsony éjszakát.

Nyirkos ködbe zárt bennünket a tél
Bolyong a hold a túlvilági tájakon
Jégvirág dereng minden ablakon
Kint a világ zord és kemény.

Mindenhol jéghideg érintés
A tél elküldte követét
Dideregnek a fák, a bokrok
Összebújva egy csepp melegért.

A fagyos földön az északi szél
Hordja a szürke-fehér havat
VÈge( 6em È0Åë )ˆ(È( Èj)$aka
Takarja be a házakat.

Végre itt van, elérkezett a karácsony
Hozott örömet, boldogságot és finom kalácsot
A család meleg szívvel nézi a karácsonyfát
A gyerekek egymást kérdik, mit hozott Jézuskád?

S$:lÅëk 6e.e(.e 6È$6ek a gye0ek0e
Magyarázzák neki elmesélve
Kis Jézuska nem ajándékot
Szeretetet hoz az embereknek.

Hisz ez az ünnep csak arról szól
Ki hogyan tud szeretni
Ha nincsen jó szíved akkor
Senkit nem tudsz az ünnepen meglepni.

Legyen hát szép karácsonyod
Teljen nagyon boldogan
Ne nézd, hogy ki mit és hogyan ad
Ha6em, h1gy (e belÅël milye6 .agy!

Ekkor az is kiderül majd
Milyen mély benned a szeretet
Mik az igazi értékeid
És ki aki igazán megérintett?

Eszedbe jut sok szép emlék
Sajnos néha már csak távoli kép
A karácsonyi szent dalt dúdolod
A$ ̂))$egyÅ±l( )$e0e(e(e( (1.·bba818.

„E GYKOR  VOLT KARÁCSONYOM ”

- Nagymama, kérlek mesélj, milyen volt a karácsony amikor
te kicsi voltál, amikor még élt a nagypapád?
- Milyen régen is volt az! Még Nagy Magyarország volt…
- Volt több hold földünk, meg hozzávaló jószág - kezdte
mesélni nagyanyám, szépapám szavait használva a kará-
csonyi történet elmondását ñ sokat dolgoztunk, sok volt az
éhes száj Marim - így beszélt szépapád - én csak „Marim”
voltam neki, de nem bántam.
Olykor szegényes, de mindig boldog, szeretetteljes volt az
:66ep. …8e) 6agya6y·m i8ejÈbe6 elke$8(e fÅë$6i a )$al16-
cukrot és krumplicukrot is. Mennyire szerettük mi gyerekek.
Abba6 a$ i8Åëbe6 mi68e6ki )aj·( maga kÈ)$Ì(e((e a )$al16-
cukrot. Volt, aki vaníliásat, volt, aki csokoládésat tett a fa alá.
Sütöttünk a kemencében jó házi tejben kelt diós- és mákos
bejglit, mézeskalácsot, fonott kalácsot és agyagfazékban
fÅë$ˆ(( 8i)$6Û(101) k·p1)$(·(.  E)(e ̂))$egyÅ±l( a c)al·8 ap0aja
nagyja a föszödéssel hímmel készített fehér abrosszal
megterített, szép karácsonyi asztalnál. A kis Jézus számára
raktak az asztalra cipót, egész kenyeret és fonott kalácsot is.
Az asztal alá szalmát tettek, annak emlékére, hogy a kis Jézus
jászolban született. Az asztali áldást mindig szépapád mondta,
azután együtt elköltöttük a karácsonyi vacsorát, melyre mi is
mindig hivatalosak voltunk. Az asztali áldáskor megköszöntjük
az Úr Jézusnak, hogy adott nekünk finom enni valót. Az
asztali áldás így hangzott:  Édes Jézus légy vendégünk,
áldd meg, amit adtál nékünk!   A vacsora után körbeültük
a jÛ meleg keme6cÈ(, È) kˆ$ˆ)e6 È6ekel(:k a Me66ybÅël a$
angyalt…, a  Pásztorok, pásztorok… , és még hasonló
ke0e)$(È6y ka0·c)16yi 8al1ka(. E$( kˆ.e(Åëe6 be)$Èlge((:6k,
vidám, vicces történeket meséltünk. Így telt az este.
A fára együtt sütöttünk finom mézeskalácsot, melynek illata
körbejárta az egész házat, és kukoricát pattogtattunk, azokat
a$(·6 mi gye0ekek f:$È00È fÅ±$(:6k, È) a$$al 8Ì)$Ì(e((:k a
karácsonyfát. Karácsony délutánján betlehemesek jártak,
minden házba bekopogtattak, és hírül vitték a kis Jézus
megszületését. Este szépen felöltözött az egész család, és
elment az éjféli misére, mint mindenki a faluban. Az éjféli mi-
sére a betlehemesek is megérkeztek. A pap szeretettel üdvö-
$ˆl(e a megjele6( hÌ.eke(, È) elke$8Åë8ˆ(( a$ :66epi )$e0(a0(·).
- Mit kaptak a gyerekek karácsonyra, megajándékozták
egymást?- kérdeztem nagyanyámat.
- Nem adtak egymásnak ajándékot. Élveztük a családi
együttlétet, és mint meséltem, énekeltünk, beszélgettünk.
Gyerekként nem igazán értettem, miért jó az nekik, ha
nem ajándékozzák meg egymást, de mára már megér-
tettem. Nem a kézzel fogható ajándékokban van a csoda,
hanem valahol máshol. A szívünkben. Együtt lenni, együtt
örülni, szeretetben, meghittségben, mint annak idején
szépapám is a családjával, unokáival a kemencét körbe-
ülve élvezték a karácsony minden egyes pillanatát.

Tolnai Judit
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ANYAKÖNYVI HÍREK

  S ZÜLETETT :

Ovádi Gyula és Mécs Szilvia
Nyársapát, Dózsa Gy. 38. szám alatti
lakosok VIKTÓRIA 6e.Å± gye0meke

2013. november 13-án.

Selymes Alex és Vári Renáta
Nyársapát, Ugyeri u. 9. szám alatti
lakosok JANKA  6e.Å± gye0meke

2013. november 26-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

  M EGHALT :

Dézsi Ferencné született Pintér
Ilona Nyársapát, Posta u. 41. szám

alatti lakos
2013. november 7-én. 52 éves volt.

Dézsi Ferencné született Tóth
Terézia Nyársapát,

Kˆ$Èp)Åë 8. 12. )$·m ala((i lak1)
2013. november 28-án. 89 éves volt.

EmlÈk:ke( Åë0i$$:k!

K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Dézsi Ferencné
született Pintér Ilona temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Mély fájdalmunkban velünk együtt
éreztek.

A gyászoló család

H IRDETÉSEK

Tisztelt Villanybojler Tulajdonos!
Készülékét 3 évenként át kell vizsgáltatni
È) (i)$(Ì((a(6i,  elle6ke$Åë e)e(be6
vízkövesedés, fokozott energiafelhasz-
6·l·) È) i8Åë elÅë((i (ˆ6k0eme6e(el .·0ha(Û!
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 szelezék.
…08eklÅë86i a$ AP¡TI bi)$(0Ûba6 .agy a
20/910-6746
ELADÓ 1 db háromajtós világos szek-
0È6y, 1 8b 6agy (elje)Ì(mÈ6yÅ± m1(101)
kapa, 1 db olasz gyártmányú motoros
kapa, 2 db szivattyú, 1 db japán perme-
(e$ÅëgÈp 50 mÈ(e0e) (ˆmlÅë.el, .alami6(
Ny·0)ap·(, Ti$e6ha0ma8ik 8Å±lÅëbe6
komfort nélküli épület. Érd.: 06/
30 3679627

EGÉSZ ÉVBEN
TÜZIJÁTÉK!

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:
kedd-szombat: 08-17 óra

.a)·06ap-hÈ(fÅë: $·0.a
www.piropont.hu.hu

vázák: 350 Ft-tól,
)ep0Å±: 650 F(, 12 8b-1)
tányérkészlet 2.220 Ft,

18 db-os kávéskészlet 2.220
Ft, Chibo Family kávé:395 Ft

lábasok, fazekak, poharak,
csészekészletek

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA
- f0i)) (Åëkeh˙)1k, - házi hurka - kolbász,

  - házi disznósajt, májas, - szalonna félék,
- sült házi zsír, - (epe0(Åë, )$·0a$ k1lb·)$1k,
-savanyú káposzta, - savanyúságok.

BÅëv,tett v·1a3ztÈ66a1, 8i:de: hÈte: 8·3-8·3 a6ci?.
 Ko1b·3zh˙3 8egre:de1hetÅë. Sózott bél kapható.

  Nyitva tartás:
hÈtfÅë:: z·rva
6eddtÅë1-IÈ:te6ig:
6,30-12 óráig, 14-17 óráig
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig
várom vásárlóimat!

Minden kedves vásárlómnak
 kellemes
karácsonyi
ünnepeket
és boldog

új évet
kívánok!

ERDÉLYI
KIRÁNDULÁS

2014-ben ismét ellátogatunk
Erdélybe.
S$·ll·): Buc)i6-(e(Åë.
Helyek 6em i8Åë0e68i )100e68be6:
Brassó, Tölcsvári Drakula kastély,
Sepsiszentgyörgy(Székely  múzeum),
Tu)6·8f:08Åë, Nye0ge) (e(Åë,
Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Déva,
Borszék. Ez még nem teljes,csak
(·jÈk1$(a(Û jellegÅ±.
Po:to3 idÅëIo:t:2014. j˙1.13-18.
(5 éjszaka, 6 nap)
Részletek személyesen vagy az alábbi
telefonszámokon: 53/389 039, 20/582
9741. Várom régi és új utastársaim
È08eklÅë8È)È( È) jele6(ke$È)È(, akik6ek
egyúttal kívánok

ÁLDOTT KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS

BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET.
Miczi Flóriánné Nyársapát József
A.u.51.

A H ÍRMONDÓ  SZERKESZTÅêS…GE

MINDEN  OLVASÓJÁNAK  BOLDOG

KARÁCSONYT  ÉS EREDMÉNYEKBEN

GAZDAG  ÚJ ÉVET  KÍVÁN !
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VELELÅêS KIA%” : Kis Miklós polgármester
VÅêSZERKESZTÅê:
SZERKESZTÅêBIZYTTS¡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 pÈl8·6yba6 megjele6Åë INGYENES (·jÈk1$(a(Û kia8.·6y!

2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

 !"# $
BIRKÓZÁS

November 8-án pénteken és november 9-én szombaton
0e68e$(Èk a kˆ(ˆ((f1g·)˙ 8i·k1limpia 10)$·g1) 8ˆ6(ÅëjÈ( a
ceglédi Gál József Sportcsarnokban. Pénteken a diák I-esek
)$1mba(16 a )e08:lÅëk lÈp(ek )$Åë6yeg0e. A Ny·0)ap·(i
S$aba8i8Åë SE 6 fÅë.el kÈp.i)el(e((e mag·( a baj61k)·g16. A$
ige6 e0Åë) me$Åë6ybe6 6agy)$e0Å± e0e8mÈ6y( È0(ek el, mi.el
h·01m baj61ki cÌme( È) egy b016$È0me( i) begyÅ±j(ˆ((ek.
Pénteken a diák I-es korosztályban Kecskeméti Dávid a 32
kg-ban bajnoki címet, Seres Attila pedig a 35 kg-ban
bronzérmet szerzett. Másnap szombaton folytatódott a jó
sorozat, és Kecskeméti Krisztián és Kecskeméti Ferenc
révén újabb két bajnoki címet szereztek a nyársapáti birkó-
zók. Krisztián a 38 kg-ban, Feri az 50 kg-ban tudott
diadalmaskodni.  

Pap Attila, Pap Ferenc

A Ny·0)ap·(i S$aba8i8Åë Sp10( Egye):le(
minden kedves nyársapáti lakosnak

meghitt, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván!

14. oldal


