
NYÁRSAPÁT  60 ÉVES J UBILEUMI  S ZÜRETI  M ULATSÁG ,
MELYRE  MINDENKIT  SZERETETTEL  VÁR  N YÁRSAPÁT  K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATA .

2014. szeptember 26. (péntek)
 !"#$"%&'"#(#)*(&$#+',(-!.!/$0+$1#2"(&(#+!&$!3'4$12456'+4.%7'4(84!.!&'+#1,+!+9$192"&$#:
;&)<!%<'"=$87"&+6+!4!57'6>!"#(#)*(&$!'&$1"%#%,<%#(!4!$)6'")7(?72
„Az Én Európám” gyermekrajzverseny kiállítás megnyitója az iskolában

17 óra /$9'9>)9(,+!2&)1#2#-!"72@571!41!<$+6(4!"6'24"#'>&A#2
18.30 óra ;?7'$4)7"!A#>="4"+61<+!+=("='7(<$!>B$6'!4!>B%#(,C&$<!571A42

2014.szeptember 27. (szombat) Szarka-kúria parkja
10 óraLovaskocsis szüreti felvonulás  az abonyi fúvós zenekar és mazsorettek részvételével
10-20 óráig Játékpark
10.30 óra Kemencében sütögetés ñ a három település hagyományos étkeinek bemutatása
11-13 óra !3&1>B%#$!D6E(4(+617$6+
11 óra ;?7'$4)7"!"9'"&2#"#!D6"F+<7((0"7$!>#E2?<"7$4-!$1,(,)'&$#(&$-!>=$"+F$"6(7$-!@<%<(!$7"'4+!>#E2?<"7$4-
11.15 óra  Óvodások tánca
12 óraEBÉD A FALU KONDÉRJÁBAN
Szürkemarha, birka, sertés, bor- és pálinkakóstolás, melyre a falu minden lakóját szeretettel meghívja az önkormányzat
11.30 órakor Az ebédet népdallal kísérik a Nyársapáti Népdalkör, az Isaszegi Asszonykórus és a Túrkevei Madarász

Károly Népdalkör dalosai
12.30 óra G<>AF!G'<E<""4!&$!3='=@1!;<+6(#""!$1F'4+61"4"F!>B$6'4
13 óra H#'24!H7(!%#'$#$-!1#2&$!>B$6'4
 !" #$ #%&'()*%+,'-./'-/0/12034/5%6/78-,-59:(4,%580-8'(0)4%7;49'  Krasznahorka-váralja és Csíkszentlélek

küldöttsége részvételével
 #%&',%<86)0/87)%5=4:=.->

Ünnepi beszédet mond: Jakab István !41!6'$17EE?B(&$!4(#(29+#
Díszpolgári cím és a Nyársapátért Emlékérem  átadása
60 évesek és a születésnaposok köszöntése
3&)1,>B%&$1#"<!&$!<'6C4(><!)7(?714"!#'#C>&2?5<'C#"&$#
IJ!&%#$!6$1"7(?"4(7(+61F!'&$1"%#%,<2#+!+9$192"&$#
1. osztályosok fogadalomtétele

16 óraIskolások !$1F'4+61"4"F!>B$6'4
17 óraKOLOMPOS !1#2#+4'K!<2"#'4+"0%!&(,!2&)1#2#!E?#'#+#+2#+
18 óraTOM WHITE !1#2#+4'!&(,!+62@#'"8#
19.30 óra BALÁZS FECÓ  fellépése

A FALU TORTÁJA  kóstolása
20.15 óra  Nyugdíjas Tánccsoport  és a ?/0.>--%@(.A5,'!>B$6'4
BC"!C%&',%@DEF<G@HI
20.40 óra  Nusika énekel
21-02 óráig SZÜRETI BÁL !L62C?!37'6(?!&$!M1$<7$!N726$!1#2&(!&(,A#2
2014. szeptember 28. (vasárnap)
Az összetartozás fájának elültetése a testvértelepülések részvételével

Kis Miklós polgármester
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TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …
;?7'$4)7"!391$&E!O2+6'>72?14"!3&)%<$#(,."#$"*(#"#!PJQR:
augusztus 14-én ülésezett.
 1!#($,!24)<'#2C<!)62"A42!#(D6E4C"=+!41!92+6'>72?14"
GS/TUVW!W'".5#1!"9'"&2,!@$4"(4+617$7"!PJQI:!842=7'!Q.
8&",(:!! !D6(?"4"7$A42!>#E%7(4$1"7$'4!+#'*("#+!!4!X#(?<
Választási Bizottság tagjai és póttagjai illetve a nemzetiségi
$14%41F+9'!TWTWG!"4E84<!&$!)F""4E84<:!! !+&)%<$#(,."#$"*(#"
döntött az ÁMK igazgatói állás betöltésére a pályázat ismé-
"#("!+<0'7$7'F(-!><%#(!4!>#E5<'C#"#""!54"7'<C,<E!2#>!&'+#1#""
8#(#2"+#1,:

 Kis Miklós polgármester

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
2014. október 12-én kerül sor az általános önkormányzati
választásra.
L<2C#2!%7(4$1"F)6(E7'!4!(4+F5#(?&2!$14%4154"-!41!&'"#$0",2
feltüntetett szavazókörben. Az a választópolgár, aki 2014.
június 23-ig tartózkodási helyet létesített, átjelentkezéssel a
A#8#(#2"#""!"4'"F1+6C7$<!5#(?&2-!41!&'"#$0",2!>#E8#(9("
szavazókörben szavazhat.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet személyesen vagy
meghatalmazott útján 2014. október 10-én 16 óráig lehet
benyújtani a www. valasztas.hu oldalon, vagy levélben illetve
személyesen a helyi választási irodában.
Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától 19 óráig lehet, ha
$1#>&(?41626$$7E7"!&$!(4+@0>&"!>#ED#(#(,#2!<E416(84!41
alábbi igazolványok valamelyikével:
a)  lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány;
b) lakcímigazolvány mellett kártya formátumú személy-
41626$0"F!<E416(%72?-!Y"(#%&(!%4E?!PJJQ:!842=7'!Q.8&"!+9%#",#2
+<7((0"6""!%#1#",<!#2E#C&(?:
A személyazonosság igazolása után a szavazatszámláló bi-
zottság átadja az Ön jelenlétében lepecsételt szavazólapo-
kat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a
szavazófülkét.
M'%&2?#$#2!$14%412<!4!8#(9("!2#%#!>#((#""-!<((#",(#E!4!(<$"4!2#%#
felett elhelyezett körbe, tollal írt “X” vagy “+” jellel lehet.
ZE?&A!>#E8#(9(&$!2#>!%#5#",!D<E?#(#>A#!&'%&2?#$!$14%4.
zatként. A szavazólapokat borítékba kell helyezni, és a
A6'0"&+6"!4!$14%414"$17>(7(F!A<16""$7E!#(,""!41!='27A4!+#((
dobni. Aki a szavazólap kitöltését elrontja, és ezt még az
='27A4!C6A7$4!#(,""!8#(1<-!4!$14%414"$17>(7(F!A<16""$7E!4
rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Polgármester választása: kizárólag egy jelöltre lehet szavazni.
Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a
legtöbb érvényes szavazatot kapta.
3&)%<$#(,+!%7(4$1"7$4K!;?7'$4)7"!+91$&EA#2!4!>#E%7(4$1".
54"F!+&)%<$#(,!$17>4![!D,-!#1&'"!4!$14%417$+6'!(#ED#(8#AA![
jelöltre lehet szavazni. Aki 6-nál több jelöltre adja le szava-
zatát, minden szavazata érvénytelen.
L#E?#<!+91E?B(&$!"4E84<24+!%7(4$1"7$4K!4!>#E?#<!+91E?B(&$
tagjait listán választják. Listát pártok és egyéb társadalmi
szervezetek állíthatnak. Kizárólag egy listára lehet szavazni.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan
A7'><(?#2!#E?&A!+&'C&$#!>#'*(!D#(-!D6'C=(862!4!8#E?1,591!%4E?
keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.
Kérjük, éljen választójogával!

 !"#$%&'()%#*!%'+,%-.#/01#2)+),3

TISZTELT  N YÁRSAPÁTI  L AKOSOK !
K EDVES V ÁLASZTÓK !

Megköszönöm, hogy az Önök bizalmából már 2 cikluson
keresztül lehettem Nyársapát község polgármestere.
\E?!&'1#>-!56E?!2#+#>!&$!4!+&)%<$#(,."#$"*(#"2#+!$<2@$!41
#(>Y("!]!&%!#'#C>&2?#<&'"!$1&E?#2+#12<!%4(F2+-!(#5#",$&.
E#<2+5#1!>&'"#2!><2C#2"!>#E"#""*2+!D4(=2+!D#8(,C&$#
érdekében.
A 2014. október 12-ei választások után is azon leszek -
amennyiben újból bizalmat szavaznak nekem -, hogy Nyár-
$4)7"!"9'#"(#2*(!"6%7AA!D#8(,C5#$$#2:! !89%,!"#'%#<',(!422?<"-
56E?!41!,$$1#(!>#E%4(F$=(!4!RRQ.#$!D,Y"!4$1D4("617$4:! 

NYÁRSAPÁT TELEPÜLÉS  POLGÁRMESTER -
ÉS IH+JFKLMN<LMOMTJEI

A nyársapáti Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket
vette nyilvántartásba:
Polgármesterjelölt:

1. Kis Miklós  Nyársapát, Posta u. 33. független jelölt

 !"#$%&'()&'*'+&,-.-%/0%/'1%-%/00&23)!4&25
1. Tóth Gábor  Nyársapát, Posta u. 14.

független jelölt
2. Biró Csilla  Nyársapát, Rákóczi u. 15.

független jelölt
3. Henczné Nagy Krisztina Nyársapát, Bokros d. 5.

független jelölt
4. Flórián Sándorné  Nyársapát, Sugár u. 6.

független jelölt
5. Pataki Ferenc  Nyársapát, Szövetkezeti u. 22.

független jelölt
6. Nagy Ádám  Nyársapát, Táncsics Mihály u. 2.

független jelölt
7. Dr. Gyáfrás Sándor  Nyársapát, Sugár u. 1.

független jelölt
8. Törökné Révész Anna  Nyársapát, Rákóczi u. 12.

független jelölt
9. Tóth Tibor  Nyársapát, Sugár u. 5.

független jelölt
10. Bognár István László  Nyársapát, Iskola u. 20.

független jelölt
11. Kasza István  Nyársapát, Dózsa Gy. u. 41.

független jelölt
12. Öhler Tibor  Nyársapát, Vasút d. 5.

független jelölt
13. Ócsai Sándor  Nyársapát, Arany János u. 30.

független jelölt
14. Kis Anita  Nyársapát, Nyársapát d. 9.

független jelölt



H ÍRMONDÓ 3. oldal

TISZTELT  V ÁLASZTÓPOLGÁROK !
A nevem Bíró Csilla, 1987-ben születtem. Általános iskolai
tanulmányaimat Nyársapáton végeztem, majd a ceglédi
Kossuth Lajos Gimnáziumban folytattam és a Kecskeméti
^420"F+&)1,!_,<$+6(72!$1#'#1"#>!>#E!"420"F<!C<)(6>7>4":
Már ötödik éve a helyi általános iskolában tanítok, és büszke
vagyok arra, hogy munkámat abban az iskolában végezhetem,
456%4!#(,$19'!&2!<$!+<$C<7++&2"!&'+#1"#>:
Személyemben szeretném képviselni a falu fiatalságát, az
<$+6(4<!E?#'>#+#+#"-!$1*(,+#"!&$!2#>!="6($F!$6'A42!+6((#E7.
imat. Fiatalos dinamikám a falu lakosságának hasznára for-
dítható.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
megtiszteltek bizalmukkal, és az ajánló ívemet aláírták. Bízom
abban, hogy minél többen támogatni fognak szavazataikkal.

Bíró Csilla

TISZTELT  V ÁLASZTÓPOLGÁROK !

^#(#)*(&$*2+-!(4+F5#(?*2+-!D4(=2+!`!;?7'$4)7"!`!>6$"!41!,$1
folyamán ünnepli önállóvá válásának 60. évfordulóját. E
$6'6+!0'F84!#!24)62!RI!&%%#(!#1#(,""!+#'*("!`!Qa[a:$1#)"#>A#'
Q.8&2!`!C6(E612<!4!391$&E<!^427@$561:!VE?!41!<""!&(,!&$!C6(E61F
emberekkel együtt részese lehettem településünk
D#8(,C&$&2#+:
 1!O29+!>#E"<$1"#(,!A<14(>7AF(!%6("4>!#1!#(>Y("!R!&%A#2!41
92+6'>72?14"!#E?<+!+&)%<$#(,8#-!4+<!"9AA!><2"!R!&%"<1#C#
tanyán él és igyekszik az itteni vidékfejlesztésben aktívan
tevékenykedni. Megválasztásom esetén továbbra is a
gazdasági fellendülést, az anyagi biztonságot, a kiszámít-
hatóságot, az alkotókészséget és mind ehhez nyugalmat
szeretnék. Hiszem, hogy helyettünk ñ akik e településen
élünk senki nem fog sem tanulni, dolgozni, gondolkodni. Mi
'48"=2+!`!D,(#E!`!<$!>Y(<+-!56E?!56E?42-!><(?#2!>#E&'"&$A#2-
színvonalon élünk Nyársapáton. És ne feledjék: A jót az
ember gondolja ki, de magától az sohasem valósul meg.
Tegyél érte Te is!
S hidd, hogy mások is így tesznek.

Tisztelettel: Bognár István ny.ig.vállalkozó független jelölt

SZERETNÉK  MÉG EGYSZER

ÖNKORMÁNYZATI  IH+JFKLMN  LENNI …

Munka és család mellett végeztem el a gimnáziumot és
szereztem érettségi bizonyítványt. Budapesten kétéves
bentlakásos képzésben ñ tanácsakadémia ñ vettem részt,
>48C!41!7((4><E41E4"7$<!D,<$+6(7"!%&E#1"#>!#(:! !"42=(.
mányaim során megszerzett szakmai tapasztalataimat
szeretném a köz javára felhasználni. Bizonyára mindenki
"=C84-!56E?!4!8#(9("#+!+91*(!@$4+!54"!D,!%7(54"!+&)%<$#(,%&!4
választók szavazatai alapján. Kérem a választójoggal
'#2C#(+#1,!$1#>&(?#+#"-!56E?!6+"FA#'!QP.&2!$14%414"4<++4(
segítsenek célom elérésében. A jelenlegi polgármester úr jó
+4)@$6(4"6+4"!4(4+0"6""!+<!4!+9'2?#1,!"#(#)*(&$#+!)6(E7'.
mestereivel és a megyei szervekkel is. A település tovább
D#8(,C9""-!4><A#2!24E?!&'C#>#!%42:!G#(#"42=("!4!"#$"*(#"<
ülések vezetésébe is. Továbbiakban is szeretnék vele együtt
dolgozni.

Köszönettel: Flórián Sándorné Nyársapát, Sugár u. 6.

T ISZTELT  N YÁRSAPÁTIAK !

3<$! 2<"4!%4E?6+-!QabR:.A#2!;4E?+,'9$92!$1*(#""#>:! 1
általános iskola elvégzéséig Nyársapáton laktam.  Az élet
úgy alakította sorsom, hogy utána édesanyámmal és
öcsémmel  (Kis Miklós Zsolt, jelenleg agrár-vidékfejlesztési
államtitkár) Ceglédre költöztünk. Közgazdasági Szakközép-
iskolát végeztem. Két  gyermekem   Maja  14 és  Kornél  11
éves kiskamaszok.
_6(?4>4"6$42!+&)#1"#>!>4E4>!&$!+#'#$+#C,.A6("%#1#",-
"7'$4C4(6>A<1"6$0"7$<!*E?<2"&1,-!!!4'42?+4(7$16$!!E41C4-!%4(4.
><2"!>#1,E41C4$7E<!"#@52<+=$<!+&)#$0"&$#+#"!$1#'#1"#>:
Ez év áprilisától édesapám munkáját  segítem  a  családi
gazdaságban, újra nyársapáti  lakosként, Nyársapáton töltöm
a mindennapokat.  Mindig büszke voltam kis településünkre,
4224+!C6(E6$!(4+F<'4-!!4+"0%!2?=EC084$4<'4:!!L#EE?,1,C&$#>-
hogy a mai rohanó életben becsület, szorgalom, akarat,
kitartás és  egymás segítése  nélkül nem lehet sikeres, boldog
életet élni.  Én is ennek tükrében  élek és dolgoztam , dolgo-
zom jelenleg is.  Szeretném  tapasztalataimat,  pozitív
gondolkodásomat,  tudásomat  Nyársapát  irányításának
'&$1"%#%,8#+&2"!+4>4"61"4"2<:
Ehhez kérem az Önök támogatását, bizalmát!

*%'#4-%,.#(562%')738)797,

kerékpárút tervei készen vannak, - immáron harmadszor
"#'%#1"#""*+!Y8'4!/#E(&CC#(!&$!;4E?+,'9$$#(!#E?*"":
Reményeink szerint 2015-ben megvalósul a Cegléd-
;4E?+,'9$!+919""<!+#'&+)7'Y":
 ><!>7'!A<1"6$-!56E?!89%,!2?7'62!41!F%6C4!"#",$1#'+#1#"#-
<((#"%#!4!DB"&$!&$!#(#+"'6>6$!57(F14"!+6'$1#'B$0"&$#!>#E%4.
lósul. Az új Európai Uniós vidékfejlesztési pályázatokról
még nincs információnk, de amennyiben nyilvánosságra
kerülnek, mindenre szeretnék pályázni, ami Nyársapát
D#8(,C&$&"$16(E7(84:
Remélem, hogy közösen, együtt, Nyársapát lakosaival to-
%7AA!$16(E7(54"6>!4!D4(=!D#8(,C&$&":!Z55#1!+&'#>!41!O29+
támogatását.

Kis Miklós polgármester

T ISZTELT  N YÁRSAPÁTI  L AKOSOK !

BARÁTAIM , I KPLQNKLFP !

Nagy Ádám vagyok. 21 éve Nyársapáton élek, ide születtem,
a Táncsics Mihály utca 2 szám alatt lakom.
H7(?4+#1C,!D<4"4(!%4E?6+-!E?FE?>4$$1,'+&2"!C6(E616>:
Rengeteget kaptam a falutól, és most idejét érzem, hogy én
<$!4C84+!%4(4><":!391$&E<!'#2C#1%&2?#+#2!#($,$!+6'6>!F"4
részt veszek, úgy érzem, megértem a feladatra, hogy
komolyabb közéleti szerepet vállaljak. Szeretném Nyársapát
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TISZTELT  V ÁLASZTÓPOLGÁROK !

H4"4+<!_#'#2@!%4E?6+-!ca!&%#$!",$E?9+#'#$!2?7'$4)7"<!(4+6$:
Születésem óta itt nevelkedtem, itt éltem. Általános iskolai
tanulmányaimat a helyi iskolában végeztem, majd az érett-
ségit a budapesti Egressy Gábor Ipari Szakközépiskolában
1993-ban tettem le. Gépészmérnöki diplomát a kecskeméti
d&)<)4'<!&$! ="6>4"<17(7$<!_,<$+6(72!Qaa[.A42!$1#'#1"#>:
3&$,AA!#E?!Y84AA!C<)(6>7&'"!<$!>#E+*1C9""#>-!4!$6)'62<
Németh László Akadémia szervezésében Alternatív Ener-
giagazdálkodási szakmérnök képzésen vettem részt, mely-
5#1!4!%<1$E71"4"7$"!&$!4!C<)(6>7"!4!E9C9((,<!T1#2"!e$"%72
Egyetem biztosította 2005-ben.

T ISZTELT  N YÁRSAPÁTI  L AKOSOK !

Szeretnék bemutatkozni a település azon lakosainak,akik
nem ismernek. (egy kicsit azoknak is akik ismernek). 1980.
októberében születtem Nagykörösön, Gyermekkoromat itt
töltöttem, itt jártam óvodába, általános iskolába. Középiskolai
tanulmányaimat a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Intenzív
matematika tagozatán folytattam,  fejeztem be. 2000-ben
D#(%&"#(<1"#>!4!3#@$+#>&"<!D,<$+6(7'4!LB$14+<!e2D6'>4"<+4

ÜDVÖZLÖM  N YÁRSAPÁT  LAKOSAIT !

f@$4<!T72C6'!%4E?6+!Qabc.A42!$1*(#""#>!;4E?+,'9$92:
Óvodába nyársapáton jártam. Utána nagyszüleim betegsége
miatt Ceglédre költöztünk. 5 év után ismét nyársapáti lakos
lettem. 1987-ben elkezdtem a középiskolai tanulmányaimat.
1991-ben végeztem élelmiszeripari szakközépiskolában. Ezen
a nyáron a konzervgyárban kezdtem dolgozni. 1993-ban
megszereztem a Technikusi képesítésemet. 3 év munka-
%<$162?!="72!8#(#2"+#1"#>!41!g'$17E6$!L#2",!T16(E7(4"561-
456(!$<+#'#$!D#(%&"#("!2?#'"#>!>#2",7)6(F+&2":!QaaI.A#2
>#2",!$14+7)6(F<!<$+6(7A4!$<+#'#$!D#(%&"#("!2?#'"#>:!L=2+4
mellett elvégeztem az  iskolát és azóta több szakmai képzésen
<$!'&$1"!%#""#>:!Qaab.F"4!>#2",!$14+7)6(F+&2"!C6(E616>!41
gLTW.27(:!PJQQ.F"4!>#2"&$!%#1#",+&2"!"#(8#$0"#+!$16(E7(4"6"
a betegek és embertársaim érdekében. Amit szeretnék
megvalósítani! Nyársapát ne Kecskeméthez tartozzon az
egészségügyi ellátásban, hanem ismét Ceglédhez. Mind-
annyian tudjuk nem mindegy, hogy 10 km jobbra vagy 25 km
balra. Minden szakmai tudásommal azon leszek, hogy mind-
ezt megvalósítsuk. Ne veszélyeztessék a kilométerek a
A#"#E#+!><#(,AA<!#((7"7$7":! ><!$17>6>'4!&$!$1#'<2"#>!$6+
embernek fontos lenne egy ATM automata beállítása.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy télen az utak kül- és
A#("#'*(#"#2!"9'"&2,!"<$1"0"7$4!h5Fi!>#E%4(F$0"54"F!(#E?#2:
Végszóban több tervem is van, ha rám szavaznak „ ígérem”
megvalósítjuk.
Z(,'#!<$!+9$1929>!A<14(>=+4"j

:&'.%#;<-=>!#(562%')738)797,

D<4"4(84<"!&$!<C,$#<"!#E?4'72"!+&)%<$#(2<:!L<%#(!&C#$4)7>
mozgáskorlátozott, így nap mint nap átélem az egészségükben
fogyatkozottak helyzetét, ezért nagy szerepet szánok az
#E&$1$&E*E?!D#8(#$1"&$&'#:! !D<4"4(6+!+=("='7(<$!(#5#",$&E#<
+6'(7"616""4+-!#22#+!D#8(#$1"&$&'#!<$!#',D6''7$6+4"!+0%726+
szentelni. Fölösleges és betarthatatlan ígéreteket nem teszek,
C#!41!42?4E<!(#5#",$&E#+!D*EE%&2?&A#2!;?7'$4)7"!D#8(,C&$&"
$1#'#"2&>!#(,$#E0"#2<:!_<4"4(6$-!#',"#(8#$!(#2C*(#"#"!%<22&+!4
D4(=!&(#"&A#-!4!+&)%<$#(,."#$"*(#"!>=2+787A4:
Z55#1!+&'#>!D*EE#"(#2!+&)%<$#(,.8#(9("+&2"!>#E"<$1"#(,
bizalmukat, támogatásukat 2014. október 12-én az
önkormányzati választásokon.

Nagy Ádám

Szakmáim és képesítéseim:
- Gépészmérnök
- Energetikai szakmérnök
- [Ja:!$17>Y!<'72?0"7$"#@52<+4<!>B$1#'&$1
- _4+<"#'>#(,
- L#1,E41C4$7E<!E&)+#1#(,!h^'4+"6'i
- L#1,E41C4$7E<!E&)+#1#(,!hL#1,.&$

#'C,E41C4$7E<!'4+6CFE&)i
- 3<$"#(8#$0">&2?B!+4172!DB",
- Energetikai auditor szaktanfolyam (2006-os verzió,

Miskolci Egyetem)
- 2D-s számítógépes tervezési gyakorlat (16év),

3D-s számítógépes tervezési gyakorlat (1év)
- Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL

alapfok)
- Német nyelvtudás (alapfok)
- d&)+6@$<%#1#",<!#2E#C&(?K! -!G-!/-!Z.+4"#EF'<4

Dolgoztam a Patent Kft-nél Cegléden, a Tigép Kft-nél
Tiszakécskén, a Corvus Aircraft Kft-nél Ballószögön és a
saját tulajdonú Bio-Napenergia Kft-ben is. Alkalmazottként
minden munkahelyen megálltam a helyem olyannyira, hogy
"7%617$6>!="72!><2C#E?<+!@&E",(!>#E+#'#$"#+-!56E?!%<$$14.
várnak. Kreatív gondolkodásom mindig hajtott az újabb
ismeretek felé, és érzelmileg, vagy gazdaságilag hasznosabb
feladatok megoldása felé.
 !>#EY8=(F!#2#'E<4!"&>7A42!2#>!%6("4>!Y""9',-!C#!>&E<$
@&E#>>#(!"Y(!54>4'!8#(#2"#>!>#E!4!)<4@62-!>#E#(,1%#
+6'=2+!>4E?4'6'$17E<!(#5#",$&E#<"-!%<$162"!"9AA!><2"!#E?
évtizeddel lemaradva Nyugat ñEurópa törekvései mögött.
N#(#2(#E!#'C,E41C7(+6CF!&$!,$"#'>#(,!%4E?6+:! !>#1,E41.
C4$7E<!"#%&+#2?$&E!.$1*(#<>2#+!&$!A7"?7>24+!+9$1925#",#2.
mindig jelen volt az életemben.
\E?!&'1#>-!56E?!92+6'>72?14"<!+&)%<$#(,+&2"!41!#CC<E
megszerzett tudásommal és élettapasztalatommal sokat
"=C2&+!$#E0"#2<!4!D4(=>24+:!Z($,$6'A42!>B$14+<!+&'C&$#+A#2-
energetikai beruházásokban, energiahatékonyságban,
energiatakarékosságban, önkormányzati tulajdonok
>#1,E41C4$7E<-!%4E?!<)4'<!54$126$0"7$7A42!"=C2&+!$#E0"#2<:
\8!>=2+45#(?#+!(#5#",$&E&2#+!>#E"#'#>"&$&A#2!"#(8#$
%7(($1&(#$$&EE#(!"7>6E4"27>!4!D4(="-!>#'"!$#E&(?A,(!>#E&(2<
2#>!(#5#"-!&$!5<$1#>-!56E?!4!AB291&$"!@$4+!"#(8#$!&'"&+B
munkahelyek kialakításával lehet megfékezni. Továbbá
$1#'#"2&>-!54!4!D4(=!"<$1"7AA-!$1#AA-!&$!&(5#",AA!(#22#:
X4!O2!YE?!&'1<-!56E?!#E?!>4E4>D48"4!>B$14+<!A#7((0"6""$7EY
szakembernek helye van a helyi önkormányzatban, akkor
kérem, jöjjön el szavazni október 12-én, és szavazzon rám!
Köszönöm a figyelmet!

Pataki Ferenc
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indulok az önkormányzati választáson. Szeretném meg-
köszönni mindenkinek az eddig belém vetett bizalmat, és
biztosítani a nyársapátiakat, hogy nem felejtem el, honnan
jöttem, és amiben csak tudom, továbbra is segíteni fogom
;?7'$4)7"!"9'#"(#2!D#8(,C&$&":! !+9%#"+#1,!+&)%<$#(,."#$"*(#"
munkájához mindenkinek jó egészséget, fiatalos lendületet
és bölcs döntéseket kívánok.

Kis Miklós Zsolt

T ISZTELT  V ÁLASZTÓPOLGÁROK !
Tóth Tibor vagyok. A rendszerváltás óta minden
önkormányzatban részt vettem az Önök bizalmából.
Tizenöt éve a helyi általános iskola igazgatójaként sok ifjú
szavazóval, mint volt diákkal, vagy családtagjaikkal kerültem
kapcsolatba.
1981 nyara óta élek a településen. Nagyon sokat köszönhetek
#22#+!4!D4(=24+-!C#!24E?+&)B$&E!2&(+*(!$1#'#"2&>!#>(0"#2<-
hogy mindig igyekeztem abból sokat visszaadni. Szeretnék
D#(#(,$$&E"#(8#$#2-!#>)4"<+=$42-!&'"&+!4(4)62!C92"&$#+#"
5612<!4!+9%#"+#1,!R!&%A#2!<$-!54!4!%7(4$1"F<!4+4'4"!YE?!C92":
Ha nem sikerül, minden jót, eredményeket, közösségi békét
kívánok a majdan felálló önkormányzat minden tagjának!

Tisztelettel: Tóth Tibor

Szakra, melyet 2003-ban sikeresen el is végeztem. A diploma
>#E$1#'1&$#!="72!+<$#AA!+#'*(,!Y"62!4!A=C4)#$"<!Uee!+#'*(#"<
92+6'>72?14"!<2D6'>4"<+=$4!(#""#>-456(!+91"<$1"%<$#(,+&2"
%#""#+!D#(!!#1&'"!391<E41E4"7$<!4(4)<$>#'#"#+A,(!+#((#""!%<1$.
gáznom így beletekinthettem a közigazgatás néhány
alapfogalmával, ami nekem nagyon megtetszett.  Mivel úgy
gondoltam tehetnék is valamit Nyársapátért  egy általam
nagyon tisztelt volt tanítom Benkó János tanácsára 2006-ban
#(<2C=("4>!D*EE#"(#2!92+6'>72?14"<!+&)%<$#(,2#+!41!4++6'<
%7(4$1"7$62-!VE?!(#""#>!"4E84!#E?!6(?42!+&)%<$#(,!"#$"*(#"2#+-
amely csökkentette a település tartozását, ezáltal új dolgokat
alapozott meg. 2008 júniusában munkahelyet váltottam  és
megismerkedtem a klímaszerelés fortélyaival, amellyel a mai
napig is foglalkozom egy 2010 januárjában baráti társaság-
E4(!>#E4(4)0"6""!$487"!3(0>4$1#'#(,<!@&E!"7'$!kE?%#1#",
Igazgatójaként . A cég Nyársapátra van bejegyezve, ide fi-
zeti!41!4CF87":!N#(#2(#E!<$!I!D,!7((42CF!A#8#(#2"#""!4(+4(>416""84
van. Feleségemmel egyetértve úgy döntöttünk, hogy közös
89%,2+#"!<$!;?7'$4)7"62!+&)1#(8*+!#(!6(?422?<'4-!56E?!@$4(7C<
fészkünket is ide építjük. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 év
történései sok embert rá kellett, hogy ébresszen arra, hogy
felgyorsult világunkban az „eddig is volt valahogy, majd
#1="72!<$!(#$1!%4(456E?!l!2&1#"!41!2#>!4!(#E>#ED#(#(,AA-!>#'"
'#2E#"#E!(#5#",$&E',(!(#>4'4C54"=2+j!T6+!><2C#2"!(#5#"2#
"#22<-!56E?!#1!4!"#(#)*(&$!Y8'4!A&+&$-!&(5#",!;?7'$4)7"
legyen, és ne csak szép. Ezeket a dolgokat a legjobban úgy
"=C6>!+#1C#>&2?#12<-!54!4!+&)%<$#(,!"#$"*(#"!4+"0%!"4E84
lehetek.
Zárszóként kérnék minden nyársapáti lakost, hogy minél
"9AA#2!h&$!2#>!@$4+!><4""4>-!542#>!+&)%<$#(,!8#(9("!"7'$4<>
miatt is) fáradjanak el szavazni.

?%'+,)7),,)7@#?A,B#C<D>!##EFGG),7)-#(562%')73#8)797,"

T ISZTELT  N YÁRSAPÁTIAK !

Mint azt már bizonyára sokan tudják, Lázár János miniszter
Y'!D#(+&'&$&2#+!#(#E#"!"&%#!41!<C#<!&%",(!4!%<C&+D#8(#$1"&$<
*E?#+&'"!D#(#(,$!7((4>"<"+7'+&2"!C6(E616>!4!+9%#"+#1,
<C,$14+A42:! !'7>!%7'F!>=2+7+!><4""!$4826$!>7'!2#>
"=C27>!(#(+<<$>#'#"#$#2!%&E#12<!+&)%<$#(,<!>=2+7>4"-!#1&'"
2#5&1!$10%%#(-!C#!YE?!C92"9""#>-!56E?!41!<C&2!,$$1#(!2#>

T ISZTELT  Ü RRL+MN  K ÖZÖNSÉG!

T ISZTELT  H ÖLGYEIM  ÉS U RAIM !
 1&'"!E?B("*2+!<""!>4!9$$1#-!56E?!*22#)#(8*+!41!Y8!+#2?&'
ünnepét, emlékezzünk Szent Istvánra és hogy közösen állít-
sunk emléket annak a több mint ezer éves „szentistván”-i
akaratnak, amely egyben tartott minket itt, a Kárpát-meden-
@#!+4'84<A42:!ZE?A#2!"4'"6""!><2+#"!41!4(4""!41!<C,$14+!4(4""-
>0E!$6+!7((4>4(4+=(4"-!6'$17E-!2&)!&$!2#>1#"!"B2"!#(!4!"9'"&.
2#(#>!$#>><"!2#>!+0>&(,-!)6+6(<!>4(>724+!+#'#+#<!+919"":
3<!"=C27!D#($6'6(2<!4!mF>4<!G<'6C4(6>!A=+7$4!F"4!#(,""*2+
itt megforduló népeket, amelyek a népvándorlás viharától
hajtva ezen a helyen próbáltak letelepedni, hazát alapítani
és új életet kezdeni? Több nagy birodalom jött létre, és omlott
össze itt néhány évtized, vagy akár év alatt. Említhetjük itt az
avar és a hun birodalmat, vagy éppen a Római Impériumot.
Z1#++#(!$1#>A#2!T1#2"!e$"%72!>B%#!%4(4><!"#(8#$#2!Y824+!4
kezdete: a magyar állam évezredes útjának alapja. Történel-
münk a megmaradásért folytatott küzdelmek sorozata: túl-
éltük a mongol és az oszmán hódítást, és a magyarság
#("B2&$&"!89%#2C9(,!8F$(4"6++4(!#((#2"&"A#2!>&E!><2C<E!<""
vagyunk. Egészen bizonyos, a Szent István-i döntések nélkül
ma, mint nemzet nem léteznénk. Ma rá, Szent Istvánra
#>(&+#1*2+:! 1!7((4>4(4)0"F'4-!41!#($,!+#'#$1"&2?!+<'7.
lyunkra, aki kereszténnyé tette a nemzetet. A kereszténység
felvétele nemcsak a pogánysággal való szakítást jelentette,
542#>!=E?424++6'!&$!#($,$6'A42!#E?!&'"&++919$$&E5#1!%4(F
+9",C&$"!<$:!ZE?!6(?42!$1<(7'C-!$16'6$!+9",C&$"-!4>#(?!$17>6$
kísértést és megpróbáltatást túlélve, több mint ezer éve a
nemzeti tudat alappillére, meghatározója. Szent Istvánra
emlékezünk, akinek személyisége már évszázadok óta közös
2#%#1,+&2"!#E?#$0"<!><2C416+4"-!4+<+!4!2#>1#"!'&$1&2#+
érzik és vallják magukat, attól függetlenül, melyik országban
élnek magyarként, milyen az ideológiai elkötelezettségük,
)6(<"<+4<!A#7((0"6""$7E=+-!+&)1#""$&E*+-!>B%#("$&E*+:
De mit is mondanak a mai kor emberének Szent István tettei?
Legnagyobb történelmi érdeme abban van, hogy felismerte:
fel kell vennünk a kereszténységet, és létre kell hoznunk egy
feudális államot, - amilyenek a X. századi Európában sorra
8922#+!(&"'#-!.!+*(92A#2!#("B2*2+!4!"9'"&2#(#>!$*((?#$1",8&A#2-
456E?!41!#(,""*2+!(&%,-!<""!4!37')7".>#C#2@&A#2!&(,!2&)#+
#("B2"#+:!U&''#(!&$!%4$$4(-!C#!A#<((#$1"#""#!54172+4"!41!#='F)4<
7((4>6+!$6'7A4-!#22#+!+9$1925#",-!56E?!"9AA!><2"!#1#'!&%#
%4E?=2+!<""!7((4><$7E=2+4"!>#E,'<1%#!4!37')7".>#C#2@&A#2:
n!4224+!#((#2&'#!+<7(("!%4(4><!>#((#""-!4><A#2!5<""-!4><"!8F24+
tartott, amiért harcolt és küzdött, hogy a népe nagy része
ellene volt.  Fontosnak tartotta a tudást, a tanulást.
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A magyar államalapítás ünnepe egyaránt alkalmas a múltra
 !"#$%&"'(%)'*+%$'*$!$,- ./%0%(120'*+%3$41"5%2$&!65!+
7""!&80$0%+%&0%00%($%".9%12(:$'*$%)+%9' $;072$&1:$&!1
magyarok, milyen államot szeretnénk magunknak és
65%+&%(%12(2%(<$=)%+$%*)0%29. %"$%)%".00$%"%12($(%+%*)0'25
és független magyar államot teremtettek. Keresztényt, mert
érezték, hogy a keresztény Európa talajába csak keresztény
állam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek,
mert tudták, a függetlenségében sérült állam nem tudja ellátni
"%6>.//$>%"!9!070?$2%&$0;9$&%6>%"%".$ '9%"&%0$'*$8"0!"&!0
25@,0!21$!)$8+*)76/!2$'".$A8"67+8(2!(3$=".9%12($(%+%*)0'25
és független államot alapítottak, amellyel egy évezredre biz-
tosították magyarként való megmaradásunkat Európában.
Augusztus 20-a egyszersmind a magyar állam, a törvény és
a jog ünnepe. Azé az államé, amely a magyar nemzetet és
A8"67+!10$B1 !0800$*)8"67"21$!)$%"&@"0$%)%+$%*)0%29.$!"!003
Keretet adott a mindennapi élet számára, a közösség
megmaradására és gyarapodására. Természetesen közös
7""!&;2($'*$(-)-*$,86+%29C2($>8"5!&!08*!2$!"!(;"0$!)$19.(
folyamán. Mióta mi magunk dönthetünk arról, hogy kik
vezessék az országot és ezt a települést, azóta mindannyian
*8((!"$12(7//$>%"%".*%($ !65;2($!)$8+*)76'+0:$&!67'+0$!
településért, ezért a kis közösségért, mint eddig bármikor a
történelem folyamán. Az, hogy a dolgok jól vagy rosszul
&%22%(:$%"*.*8+/!2$D*!($+!,0;2($&@"1(3$E%&)%01$C22%A%12(
között augusztus 20. azon kevés napfényes eseményeink
(-)'$0!+08)1(:$!&%"5+%$!"16$ %0.91($!$657*)$7+25'(!3$F;6;*)0;*
20-nak nincs ellenpontja, mert az ünnep még áttételesen sem
a kegyelettel teljes, bús emlékezést jelenti számunkra, hanem
a dönteni tudás, a béketeremtés, az Európához tartozás, a
&%6@,;"7*:$ !651*$!$/1)!(897*:$!$,- ./%$ %0%00$B10$&!+!9'(0!"!2
91!9!"703$G%&'25(%9'*C2($2%&$&129%2$!"!A80$2'"(C"-).:
hiszen mi még mindig itt vagyunk, azon a helyen, ahová
&12(%0$!$H%+%&0.$.+('20$7""I0800:$B865$ 1657));($!$ 1"762!(
%)0$!$(1D*125$*)%6"%0'03$J1657));($!$/. %2$0%+&.$+#2!*768(!0:
!$B!"(!2$B;""7&)#$>8"5#(!0:$!)$.*)1$*)'"/%2$*;*86#$>7(!0:$'*
vigyázzuk egymást, akik még megmaradtunk magyarnak
határon innen és túl a zivataros évszázadok alatt.
KI 728&$&129257,;2(2!(:$B865$"%"(%*I0*%2$&12(%0$!)$%".9-(
példája, kivált Szent Istváné. E példa fényében lássuk meg a
jót jelenünkben, s ahhoz ragaszkodjunk, azt követhessük.
Köszönöm, hogy meghallgattak. További áldott és békés
ünnepet kívánok Önöknek!

Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztési államtitkár

AUGUSZTUS 20- AI   !!"#$%& !'()*

Nyársapát Község Önkormányzata hagyományos Szent
István napi ünnepi rendezvényére hívta és várta a falu
lakosságát 2014. augusztus 20-án délután. Három helyszínen
)!,"800!($!)$%*%&'25%(3$LM$#+!(8+$C22%A1$*)%20&1*%$(%)9.9-00
a katolikus templomban. Itt megismerhettük az új káplánt,
Maczák Tamás atyát.
17 órakor az Árpád-szobor talapzatán koszorút helyeztek el
az önkormányzat és intézményei, a szobor megálmodója,
Bognár István, valamint a község civil szervezeteinek
('A 1*%".13$F)$N+A79O*)8/8+27"$0!+0800$&P*8+/!2$(-)+%O
&P(-9-00$!$Q%"2.00$R2%((!+$'*$!)$1+89!"&1$*)I2A!93

18 órától a rendezvény a Szarka-kúria udvarán folytatódott,
ahol ünnepi megemlékezésünk keretében a történelmi
%65B7)!($('A 1*%".1$&%67"98007($!)$@,$(%25%+%0:$&!,9
48658+#*1O=+9.*$S%70!$%"&8290!$!$T)%20$U*0 72$C22%A%
DI&P$ %+*%03
=)0$(- %0.%2$C22%A1$/%*)'9%0$&829800$K1*$41("#*$V*8"0
 19'(>%,"%*)0'*1$7""!&010(7+:$!(10$B1 !0!"8*$&12.*'6'/%2$&8*0
%".*)-+$(-*)-20B%00C2($100B823$S%*)'9'0$(-)+%!9,;($!
Hírmondóban.
F$Q%"2.00$R2%((!+$('0$D*897"!08*$9!"0$!9800$%".3$F$&%67"9800
(%25'+/."$&%6(I27"0;($!$T)%20$U*0 72$2!A1$C22%A*'6$&129%2
+'*)0 % .,'03
K1*$41("#*$V*8"0$7""!&010(7+$'*$9+3$S1D*(%1$K+1*)012!$,%65).
!**)825$70!90!$!$Q!";*)'AI0.$=65%*C"%0$J1+768*:$+%29%)%00
kert díjait, amit az idén az alábbi családok kaptak: Mészáros
László és neje, Gábor Lajosné, Nagy Józsefné, Kubinyi
Zoltán és Tóth Kata, Csehné Bakos Ezsébet és Cseh Zoltán,
Hangáné Nagy Boglárka, Tóth Sándorné, Kenyó Gábor és
Gulyás Éva, Kovács Mihály és neje, valamint Polgár István
és Révész Istvánné. Gratulálunk a díjazottaknak!
A Nyársapáti Népdalkör aratódalokat énekelt, majd „Ez itt az
'2$B!)7&W$DI&&%"$X7"$47+01$'*$K8"8)*1$T)1"7+9$&P*8+70
hallhattuk. Vendégünk volt a ceglédi AB DUÓ zenekar, akik
2!65*1(%+P$'".$(82D%+0%0$!90!($!$>!";2!A$(-)-2*'6'2%(3
=);072$D*897"!08*$0P)1,70'(/!2$65-25-+(-9B%00C2(:$!&10
2!6582$(-*)-2C2($S1&/#$U*0 72'(2!(3$F$0P)1,70'($;072
',>'"16$;0D!/7"$ 8"0$YZ$S%+#$(-)+%&P(-9'*' %"3
Köszönjük a rendezvény létrehozásában, lebonyolításában
(-)+%&P(-9.($&129%651('2%($*%6I0*'6'03

Nagyné Kovács Éva
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FIGYELEM!

P+#,(&-./0%$1 AZ ISKOLÁBAN!

KEDVES NYÁRSAPÁTI
LAKOSOK!

2014. október 6 ñ október 17-ig
A!AI+65P,0'*0$*)%+ %)C2($!)$1*(8"7/!23

Ezúton szeretném megkérni Önöket, hogy feleslegessé vált
papírjaikat kötegelve, a PET palackokat zsákokban
szíveskedjenek behozni.
F$65P,0'*/."$/%>8"50$-**)%6$!$Y17(-2(8+&725)!0$*)7&"7,70
gyarapítja.

T%6I0*'6C(%0$%".+%$1*$(-*)-2-&[

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

E2*%'"30"0)  A TANÉVNYITÓRÓL

Ezeket a sorokat azért írom le, mert mindenkihez el szeret-
ném juttatni a fontos információkat, valamint meg szeretném
01*)0%"21$!)$@,*7680:$B1*)%2$!)$%".).$0!2' /%2$&129%2$D1((C2O
ket megjelentette, köszönöm!
\%6>.('AA%2$!$M]$' %*$0%"%AC"'*C2(2%($&129%2$,#0$(I 72$!)
összes „iskolalakó”!
\%6%".*)-+$(-*)-2%0$&129%2(12%(:$!(1$!$*)C219./%2$65%+&%O
keinkkel, iskolánkkal, kertünkkel egy picit is foglalkozott, aki
csak egy jó szót mondott rólunk.
Külön köszönöm a Polgármesteri Hivatal, Polgármester Úr,
Bimbó Pál és a közmunkások sok-sok segítségét. Örömteli a
több mint 10 millió forintos beruházás az energetika terén is.
^5-25-+P:$076!*$'*$%6'*)*'6%*$!$(-+25%)%0C2(3$K'+%(
mindenkit, hogy óvjuk! Ne dobjuk el a szemetet! Kérünk a
családoktól sok-sok cserepes virágot, valamint szeretném
megújítani összefogással a templom mögötti romantikus ker-
tet. Asztalos, ács apukák segítségét, fagerenda adományo-
kat, nagy örömmel fogadunk, mert 2 hidat, padokat
szándékozunk felállítani ezen a területen.
A Himnusz eléneklése után nagy szeretettel köszöntöttük az
óvodából nézve nagylányokat, és nagyfiúkat, az iskolából
2') %$!$"%6(1*%//%(%0:$ !651*$!)$%"*.$8*)07"58*8(!03$Y%$,#
lenne, ha csillogó szemük még 8 évig megmaradna!
Néhány további fontos információ:

- T)%+%02'2($%+.*I0%21$!$_TF\NYOUTK`\F
(!AD*8"!0703$K'+%&$!$K%9 %*$T)C".(%0:$>86!9,7(
szeretettel kollégáimat a családlátogatások alkal-
mával. Tisztelettel várjuk minden programunkra a
családokat, legközelebb szeptember 26-án délután
La$#+!(8+$(%)9.9.$HNE_bNVGF[

- Az egész napos iskola terén néhány család indokolt
('+%"&'2$0@"$!$0%",%*(-+P*'6+%$0-+%(%9C2(3$SI);2(
abban, hogy a házi feladat becsületét újra meg-
teremtjük, és javul a teljesítmény is.

- A hiányzásokra nagyon-nagyon odafigyelünk! Tavaly
rengeteg volt az „alibi” betegség, sokszor sajnos a
*)C".($1*$c>!"!)0!(W$!$B!25!6;"$800B82$&!+!9#:$98"68O
zatot elkerülni akaró gyerekeknek. A TANÍTÁS
EGYIK ALAPJA, HOGY A TANÓRÁN LEGYEN
MINDIG A GYERMEK!

- A magatartás, a fegyelem, a rend mind-mind lényeges
%"%&%1$%65$,#$(-)-**'62%(3$F$D*! !+6#:$"')%26.
0!2;"#0$!)$1*(8"!+%29.+$-**)%$>86,!$*)%921[$_*!(
írásos engedéllyel mozoghatnak diákjaink a faluban
15,30-ig.

- Az iskolakezdés is megváltozott! Reggel fél 8-ig
 7+,;($0!2I0 725!12(!0:$'*$a?deO(8+$%"(%)9.91($!
0!2I07*3$_'";2(:$B865$&12'"$B!&!+!//$>%,%).9,%2%(
be a tanórák, és délután közel 1 órát pihenjenek a
0!2;"#*)8/!$%".00$!$65%+%(%(3$KRG=4:$T=EKU$E=
HOZZA BE GYERMEKÉT AZ ISKOLA-
UDVARBA AUTÓVAL ÉS MOTORRAL,
4=GH$Z=\=EHfT$F$SF\=T=HJ=TVR\g3

OY17(>%"%".*%12($&;2(7,7+!$>8(8)800!2$*)7&I0;2(3
F$B%0%*%(:$C65%"%0%*%(:$+%29+!(#(:$ 1+76>%"%".*-(
,%"%20.*%2$*%6I01($98"68)#12($&;2(7,703$T)%+%02'2(:
ha megszoknák gyermekeink a rendet, a fele-
".**'60%",%*$&;2(703

- Az e-naplóról is szóltam ñ sajnos országos szinten is
68298($ !22!($%)%2$!$0'+%23$b!$+%29%).91($!
helyzet, azonnal visszatérünk a témára.
Sok sikert kívánok magunknak, örömet és vidám-
*7680$,%"%20*%2$!)$1*(8"!:$!$0!2;"7*:$!$>%,".9'*$!$917(O
,!12(2!(3$F)$.$%"'6%9%00*'6C($>8208*$>8(&'+.3$F)
"%22%$!)$16!)1:$B!$!$H1*)0%"0$T)C".(:$'*$(8""'671&$1*$,#
szívvel gondolnának a 2014/2015. tanévre, amit nagy
tisztelettel megnyitok.

01.2#0!34'#.)5!%.6-76%8#,(-(./

U.I.: Egy nagyon kényes témáról szeretnék külön szólni.
U2>8+&7D1#12($*)%+120$!)$=+9'"5/."$19%$,- .:$ !65$100$'".
&%).6!)9!*761$&;2(7*8($65%+&%(%1$2!65$*)7&/!2
sehová nem járnak iskolába. Az elmúlt évben is 3 nagy
917($,%"%20(%)%00$!)$120')&'25/%3$f($LhOLi$' %*%2
sajnos majdnem analfabéták voltak. Ez nagyon kelle-
&%0"%2$0'25$'*$B%"5)%0:$9%$2!6582$-+C"0C2($2%(1(:$&%+0$.(
&7+$!$+%29*)%+C2(/%2$>%"2.00$(8+;(+!$/1)08*!2$&%60!O
nulnak írni, és olvasni. A Tisztelt Gazdákat arra kérem,
hogy motiválják alkalmazottaikat, hogy az iskoláskorú
gyermekeik ne ott csellengjenek körülöttük munka köz-
ben, hanem legalább heti 4 órára fáradjanak be az
iskolába, mert megtanítjuk írni, olvasni, alapszámolásra
.(%03$F)$I+7*0;9!0"!2$65%+%(/.":$B!$"%0%"%A*)1(:$I+7*0;O
9!0"!2$>%"2.00$"%*)3$S1)08*$ !658($!//!2:$B865$!$&89%+2
jjU3$*)7)!91$>!";2!($%)$2%&$"%B%0$A8)10I $,%""%&).,%3
=)%2$!$0'+%2$!)$.*)120%:$,#$*)729'(@$*%6I0*'6$&129%2O
(12%($'+9%(%3$F$*%6I0*'6%0:$%65C00&P(-9'*0$%".+%$1*
köszönjük!

Tóth Tibor

 !"#$%
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ANYAKÖNYVI  H ÍREK

  S ZÜLETETT :
Tehenes István és Majercsik Éva
E57+*!A70:$k**)%(-0.$93hM3$*)7&

alatti lakosok LILLA $2% P
gyermeke augusztus 15-én.
Führer Ferenc és Búz Anikó

E57+*!A70:$K-)'A*.$93a3*)7&$!"!001
lakosok FERENC 2% P$65%+&%(%

augusztus 22-én.
Völgyi Béla és Völgyi Hermina
Nyársapát, Léc d. 1. szám alatti

lakosok DÁNIEL $2% P$65%+&%(%
augusztus 26-án.

Darányi László és Rafael Nikolett
Nyársapát, Köz d.13/a. szám alatti

lakosok  NIKOLETT $2% P
gyermeke augusztus 28-án.
Köszöntjük az újszülötteket!

  H ÁZASSÁGOT  KÖTÖTT :
Kiss József Krisztián és Bujdosó

Erzsébet augusztus 23-án
Gratulálunk!

  M EGHALT :

K%*%+P$Z#)*%>2'$E57+*!A70:
Part d. 16. szám alatti lakos

2014. augusztus 02-án 86 éves volt.
=&"'('0$.+1))C([

HIRDETÉSEK :
=\FYl$L$9/$2!65$0%",%*I0&'25P
&808+8*$(!A!:$L$9/$,!A72$A%+&%0%).6'A
e]$&'0%+%*$0-&". %"3$R+93?$]Mmi]
3679627
Belterületen 550 m2 terület komfortos
épülettel ELADÓ. Érd. 06/30 3679627
E57+*!A7082:$!)$8+ 8*1$+%29%".$&%""%00
felújított családi ház eladó. I.ár: 7.2 M
Q0:$1""%0 %$E57+*!A7082$!$K-)'A*.
9P"./%2$+%29%)%00$0!25!:$0-//$&%""'(O
épülettel, 2 ha földdel eladó. I.ár: 4,9 M
Ft Valamint szobabútorok eladók! Érd.:
06/70 500-5049
E57+*!A7082$!$K-)$9P"./%2$d3eMd$&h
0%+C"%0P$+'*)/%2$%+9.:$+'*)/%2$*)720#O
föld ELADÓ. Érd.: 06/20 82 89 134-es
telefonszámon lehet.
Nyársapát, József A. út 7. szám alatti
összkomfortos ingatlan 2 család részére
=\FYl$ !65$2!65(.+-*1$D*!"791$B7)+!
%"D*%+'"B%0.3$R+93?$]Mmh]$hhaOLdOdd
Nyársapát belterületén 2835 m2
nagyságú, építkezésre alkalmas telek
ELADÓ! Víz, villany van! Érd.: 06/70
57 66 859-es számon a délutáni órákban.
K1 7"#$7""!A80/!2$"' .$SU`XHG`E
(PAG 990-es típusú) lámpa ELADÓ!
A lámpa fénye gyógyító hatással van
számos betegségre. (Fájdalomcsilla-
pítás, gyulladáscsökkentés) Ár meg-
egyezés szerint.  Érd.: 06/70 231-60-07
Tritikálé eladó. 40Ft/kg nagy tételben,
50Ft/kg helybe szállítva.
Pataki István, 0620/4058809

HIRDETÉSEK :
Eladó 2 db használt íróasztal. Érd. : 53-
389-270
Eladó Nyársapát külterületén a Köz d.-
ben 1881 m2 bekerített területen,  32 m2
télen is lakható ingatlan ( egy szoba,
(825B!:$>C+9.$n3$N""!00!+07*+!$!"(!"&!*
földterület 2 db fúrott kúttal. Az épületben
víz villany wc található. Továbbá
tyúkólak, disznóól ,galambos
takarmányos, szerszám tároló stb.
található. Busz 150 m. Irányár: 2,8 millió
Ft Érd. : 06-20-9350-172
Cegléden 800 m2 telken 3 és 1/2 szobás
>%"@,I0800$oh$&h$ %65%*$0C)%"'*P:$67)8*
lakás, fedett terasszal, garázzsal, rende-
zett udvarral nyugodt környezetben
eladó. Irányár: 10 millió Ft Érd. : 06-70-
6652-539

ÚJ FATELEP N YÁRSAPÁTON !

Vastag akác: 2800.- Ft/q
Vékony akác: 2300.- Ft/q
Tölgy: 2400.- Ft/q
Bükk: 2400.- Ft/q
Nyárfa: 1500.- Ft/q
Vegyes: 1700.- Ft/q
Érd.: 06/20 398-28-30-as

   számon.

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

O$>+1**$0.(%B@*8(: - házi hurka - kolbász,
- házi disznósajt, májas, - szalonna félék,
- sült házi zsír, O$0%A%+0.:$*)7+!)$(8"/7*)8(:
-savanyú káposzta, - savanyúságok.

4567898816:;<=>8?@@<;A1BCDE9D1F?89D1B:=GB:=1<@HCIJ
Meghosszabbított nyitva tartással várom vásárlóimat!

11!KC86<18<L8:=M1F?8N5DM1>:L6<
@9EE85;GO?D89@CPM6,30-12 óráig, 14-18,30 óráig
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
Q"*"*)$1'R+ST : Kis Miklós polgármester
Q)$3"('"$30) :
$3"('"$30)4R3U00$V& : Dombóvári-Godó Zsuzsanna,

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

FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
F$LeL3$TVN4Hl\$K=VYfYf=E$F$bpG4`EYl$H=\Z=T

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.
$$$$$$$a]]$A'"9725/!2$&%6,%"%2.$UE^g=E=T$07,'(8)0!0#$(1!9 725[

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

K ISAUTÓK  NAGY  VERSENYE

Annyi személyautó parkírozott egymás mögött augusztus 17-
'2:$ !*7+2!A$9'";072$!$J%00$@0+!$/%D*!0"!(8)#$%651($9P"./%2:
&120B!$,#(8+!$"!(89!"8&$('*)C".92%3$F)$%++%>%"'$+10(72$"7O
0800$*8(!9!"8&$8(!$!)$ 8"0:$B865$!)$J3$Q%"2.00$K1*0'+*'61
^8(!+0$K;A7+!$65C"%(%)0%($!$ %+*%25).($'*$!$2').(3$F)
eddigi itt tartott hasonló rendezvények közül most indultak a
"%60-//%2$!$/8(*)$;0D7/#"3$q65!21*$B!+&12D2'65$+'*)0 % .
2% %)%00$/%$!$&%6&'+%0'*+%$!$E57+*!A70:$_%6"'9$'*$_*%&.
B!07+7/!2:$!)$%65(8+1$0!25!*1$1*(8"!$*)8&*)'9*767/!2$"' .
Bognár Gokart Parkba meghirdetett versengésre, melyet a
község polgármestere, Kis Miklós nyitott meg. ñ Örömmel
látom, hogy a hely szelleme majd kétszáz éve változatlan.
Ugyanis a XIX. század derekától kezdve sok gyermek járt ide
tanulni, játszani és most is rengeteg ifjú sportol itt nap mint
nap gyakorolva, játszva tanulva a biztonságos autóvezetés
>8+0'"5!10$r$&8290!$0-//%($(-)-00$!)$-2(8+&725)!01$ %)%0.3
=)$4!65!+8+*)76$"%6B8**)!//$r$sh]$&'0%+%*$r$!&!0.+
személyek által használható gokart pályája. A létesítmény
%"*.$>%"%$A820$0I)$%*)0%29%,%$('*)C"0$%"$!$/!+D%"82!1$QL$A7"5!
hasonmásaként. Annak fejlesztési tervét a Szent István
=65%0%&$RAI0'*)&'+2-(1$K!+72$98"68)07($(1$9+3$K8A5$Z%2.
professzor vezetésével. Az újabb szakaszt két éve adták át
'*$%22%($(-*)-2B%0.%2$!$ 82!" %)%0'*$258"D$ 7"08)!0/!2
B!*)28*I0B!0#:$!&10."$%)$%65%91$B!)72(/!23$F$id$%)%+$2'65O
zetméteres parknak 59 %-a a gondosan virágosított, zöld
>%"C"%03$F$D*!"791$ 7""!"(8)7*$ %)%0.,'0."$0;98&:$B865$&8*0
vettek két nagy épületet és további telket, ahol várhatóan
gokart oktatóközpontot és mini hotelt alakítanak ki. Az egyre
2!658//$*)7&@$(C">-"91$"7086!0#($9-20.%2$!$(-+25'(/%"1
települések lakóiból s azok szállodáiból, továbbá a Ceglédi
H%+&7">C+9.$ %29'6%1/."$ %+/; 7"#92!(3$T)'A$*)7&&!"
0!"7"B!0#$(-)-00C($B8""!29$'*$2'&%0$25%" 0%+C"%0%2$'".$*)%O
&'"53$S8627+$U*0 72$!$D*!"791$ 7""!"(8)7*$ %)%0.,%$%"&8290!:
B865$,- .+%$&7+$ %+*%25*8+8)!080$I+2!($(1$!$>%"2.00%($*)7O
mára és a gyermek kupa sem marad el.

 /2)97!#*(-"/#:;(5<(9(%.#)# 6=#><"?5#)@5@"-.@"#ABC(!
számában.)

tF$D%6"%9>;+983B;$8"9!"+#"$"%0-"0B%0.$%65$(1>%*0.:$&%"5$%65
gokartozó kisoroszlánt is ábrázol.)

! &#' (

ISMÉT  E RDÉLYBEN

U*(8"72($_*%&. %"$(-)-*%2$!)$19'2$1*$25%+0$!$cb!07+0!"!2;"[W
bFHOLdO]L$=&/%+1$=+.>8++7*$H7&86!07*(%)%".$A7"57)!0723
Immár negyedik alkalommal utazhatnak hetedikeseink
Erdélybe. Utunk szeptember 17-20-ig tart, melyen
"%B%0.*'6C2($!9#91($&%61*&%+(%921$!)$%"*)!(!90$8+*)76O
rész szinte minden nevezetességével, és kultúrájával. Tanu-
lóink találkozhatnak, barátságot köthetnek Gyimesbükk
hasonló korú diákjaival.

Szepesi Ágnes

F$E57+*!A701$T)!/!919.$TA8+0$=65%*C"%0$!$*)%&'"51
jövedelem adó 1%-os felajánlásával a Nemzeti Adó- és

J7&B1 !0!"$%".)%0%*$07,'(8)0!07*!$*)%+120

132 706 Ft-ot

kap, melyet köszönünk mindenkinek, akik az egyesületet
választották kedvezményezettként.

10. oldal


