
MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

1956-os megemlékezésére 2014. október 22-én 16 órára
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Ünnepi beszédet mond: Kis Miklós polgármester úr
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VÁLASZTÁSI IRODA
TÁJÉKOZTATÓJA

:;<=9!6%8>3.$!<:?'!(.*+'!47%6$@)7+# 8'!%15-'2.*/%!12!56*?
gármesterek választásán Nyársapát községben a választó-
56*A)$6%!2#)@ !<9BC<!D/!-6*8E!@.*+3/*!CF<!D/!G:CEC=HI! 08 
le voksát.
A szavazatok megszámlálása után az alábbi eredmény
született:
Polgármesterjelöltre leadott érvényes szavazatok alapján
megválasztott polgármester:
Kis Miklós független 335 szavazattal
Megyei listákra leadott érvényes szavazatok száma: 358
FIDESZ-KDNP 199  (55,58 %)
JOBBIK 100  (27,93 %)
MSZP   28  (7,4.82 %)
DK    17 (4,74 %)
LMP    11 (3,07 % )
EGYÜTT      3 (0,83 % )
J15-'2.*/K.*4*8.%$.!*. 0688!1$-17+.2!2# - # 86%!GCBLI
 * 5K)7!@.A-)* 2#8688!%15-'2.*/%M
Tóth Tibor független 234
(63,41 %)
Biró Csilla független 193
(52,30 %)
Dr. Gyáfrás Sándor független 193
(52,30 %)
Kis Anita független 168
(45,52 %)
Törökné Révész Anna független 168
(45,52 %)
Bognár István László független 148
(40,10 %)

További eredmények:
Tóth Gábor független 145
(39,29 %)
Pataki Ferenc független 130
(35,23 %)
Öhler Tibor független 109
(29,53 %)
Henczné Nagy Krisztina független 106
(28,72 %)
Ócsai Sándor független   68
(18,42 %)
Kasza István független   66
(17,88 %)
Nagy Ádám független   63
(17,07 %)
Flórián Sándorné független   33
(8,94 %)
A szavazás törvényes, zavartalan lebonyolításáért elismerés
illeti az alábbi személyeket:
Helyi választási bizottság tagjai: Molnár-Tóth Zsanett elnök,
dr. Ács Klaudia, Bimbó Pál, Godóné Pozsár Andrea, Dobos
Dénesné.
1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai:
Csehné Bakos Erzsébet elnök, Sipos Melinda, Turkevi-Nagy
András, Varga Dánielné, Hekliné Bereczky Mária.
2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai:
Egriné Fabók Mária elnök, Sipos Lászlóné, Holló István,
&6A+6$>2'?N$0/2!O.)8 E!J6$@)7+!P28-)7719
Q)* 2#8)2'!'$60 !8 AK 'M!0$9!O'R2%.'!J$'2#8'7 !-.#.8/E!N$0/2
O.7/71E!S A+A+/$71!T U*!V2'** E!W.A067!X)762719
"# - # 82#)@*)*>!3'#6882)A!@.**.88!@,%40/
K.A+#/%47+--.#.8/%M!T1R2'?Y1#2'!V2'** E!T'781$!Z)2#*>719

107)8594$%5):054&,5(-)2%"+5);<"-4&,<45)50/1-);%&%,3
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TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …
S+)$2 5)8!J4#21A![7%6$@)7+# 8)7 %!J15-'2.*/?8.28\*.8.
2014. szeptember 17-én ülésezett. Az Önkormányzat
csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A
%15-'2.*/?8.28\*.8!KU8 *@ 8!)** 5]8688!@.A! !56*A)$@.28.$
részére, az elmúlt négy évre vonatkozóan a községért vég-
zett munkájáért. Döntés született az óvodai nyitva tartás
@.A-)*86#8 8)2)$>*E!]A+! !2#\*/%!%1$121$.!B9C;!^!<B9C;?'A!8 $8
nyitva az intézmény.
S+)$2 5)8!J4#21A!J15-'2.*/?8.28\*.8.! !Y]2#56*A)$'!V]@.8
Bognár István részére adományozta az évtizedeken át ak-
tív közéleti tevékenységéért, településünk hírnevének
öregbítéséért, illetve Miczi Flórián részére, a hosszú évek
2#6$A *@ 2E!51*0 1$81%,!@U7%)K)1$89
A Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Tolnai Józsefné
részére adományozta az évtizedeken át tartó szorgalmas
munkájáért, önzetlen segítéséért és Horváth Zsuzsanna
.@3.$21A.2E!51*0 1$81%,!@U7%)K)1$89

Kis Miklós polgármester

T ISZTELT  V ÁLASZTÓPOLGÁROK !
&.A%42#474@E!(6A+!@'78!=!1--.*!.#.*/88E!@628!'2!3'# *@ 8
szavazott nekem Nyársapát lakossága, így tovább
tevékenykedhetek polgármesterként. Úgy érzem, ezzel a
3'# *6@@ *! #!.*/#/!=!1-3.7!2.@!1*8.@!-'22# E!12! !K.*.7*.A'
-)* 2#8)2'!R'%*U23 7!'2!.77.%!@.AD.*.*/.7E! !8/*.@!8.*(.8/
legmagasabb szinten fogok dolgozni, Nyársapát javát
szolgálni. Ehhez nélkülözhetetlen a lakosság segítsége, amit
.*/$.!'2!%42#474%9
_!5*.8+%)%% *!12! !%\*4734#/!'78.$7.8.2!D>$U@6%67!@.AK.?
*.7/!`K>'70U* 8ab!3'#862!(]$D6$$)26%% *!7.@!D6A* *%6#6@9
S+'8688! #! K8>@!3)$%'!.*/88E!3)$@'%6$!2#]-.2.7!D6A 06@! 
D *U!D.K*/01218!.*/2.A]8/!K - 2* 86% 8E!.*/$.!-'-/!A6706* 86% 89
W.@1*.@E!(6A+! !%4-.8%.#/!1-.%!'2!6*+ 7!2'%.$.2.%!*.2#7.%
S+)$2 5)8!D.K*/01213.7E!@'78! #!.*@a*8!F!1-!-6*89

Kis Miklós polgármester

KEDVES N YÁRSAPÁTI  L AKOSOK !

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki érdemesnek tar-
tott arra, hogy megkaphattam a Nyársapátért Emlékérmet.
Nagy megtiszteltetés számomra. 25-éve dolgozom ebben a
faluban, bátran kijelenthetem, hogy Nyársapát a második
otthonom, a lakosok pedig a második családom. Mindent
megtettem, hogy ott segítsek a családokon, ahol és amiben
8U06%9!N#! !K4-/3.7!'2!]A+!*.2#9
Külön köszönetet szeretnék mondani  munkatársaimnak,
akik mindenben támogatnak.

Köszönöm… 

Horváth Zsuzsanna

KEDVES N YÁRSAPÁTI  L AKOSOK !
Tisztelt Önkormányzat!
Nagy megtiszteltetés, hogy ebben az évben megkaphattam
a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést. Köszönöm azoknak,
akik gondoltak rám és ajánlottak erre a községi kitüntetésre,
'**.8-.!%42#474@! !%15-'2.*/?8.28\*.87.%E!(6A+!1$0.@.27.%
ítélt arra, hogy nyugdíjas postásként az elismerést megkap-
hattam.

Tolnai Józsefné

VÉRADÁS N YÁRSAPÁTON !
A Vöröskereszt szervezésében ismét véradás lesz

 2014. november 4-én (kedden)
14-16 óráig

 !@,-.*/012'!()#!7 A+8.$@13.79
Kérjük, hogy aki teheti, jöjjön el és adjon vért, mellyel lehet,
hogy életeket ment meg!

ÜGYSEGÉD

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy  !"#$%&'()
Járási Hivatal  képviseletében ügysegéd tart félfogadást,
aki a Járási Hivatal ügyeinek intézésében nyújt segítséget a
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban , minden
szerdán 8:00-tól 13:00ñig .
Az ügysegéd az alábbi ügyekben nyújt segítséget a
helyszínen:
Járási szociális ügyek indítása és tájékoztatás:
Alanyi és normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás,
ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
'**.8-.!'0/2%6$a %!K)$ 01%)7 %!@.A)** 5]8)2 9
Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos útmutatás:
"#.@1*+'! #6762]8>?!12!* %R]@$/*!2#>*>!( 8>2)A'!'A #6*?
-)77+ *E!-.#.8/'!.7A.01**+.*E!0')%'A #6*-)77+ *E!5 $%6*)2'
igazolvánnyal, egyéni vállalkozói tevékenységgel, útlevél-
lel valamint közlekedésigazgatási ügyekkel kapcsolatos
útmutatás.
Földhivatali ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás:
c4*0( 2#7)* 8?E!@,-.*12'!)A!-)*86#)2!?E!- * @'78!'7A 8* 7
nyilvántartás változás bejelentéssel kapcsolatos általános
tájékoztatás.
*+ !"#$%&'()+,-&-()+.)/!0!1+-10!1-23(+45$'67(7/81
kapcsolatos útmutatás.
Ügyfélfogadás minden szerdán 8:00-tól 13:00-ig a
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban
9"#(8"76:+;80%+<$3(
N*1$(.8/21A.'M
d.*.D67!\A+D1*D6A 0)2'!'0/3.7M!eC!f!CFL!<<<!?!<F!@.**1%
d.*.D67!\A+D1*D6A 0)2'!'0/7!%]-\*M!eC!f!ee;!CBg
Mobiltelefon: 20 / 278 6333
Email címe: peto.akos@nagykoros.pmkh.gov.hu
Ügysegéd távollétében: Józan Kálmán

N*1$(.8/21A.'
d.*.D67!\A+D1*D6A 0)2'!'0/3.7M!eC!f!CFL!<<<!?!<F!@.**1%
Email címe: jozan.kalman@nagykoros.pmkh.gov.hu
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Tisztelt Kis Miklós Polgármester Úr,
mélyen tisztelt Nyársapátiak,

$86/8(+8"#=8"#5108$>+$86/8(+=!&-0!)4?

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt Magyarországon, a
Duna-Tisza közi homokhátságon hozzátok, Önökhöz szól-
( 86%! !@ A @!12! #!688(67' %!7.-13.79!N*/2#4$!'2!@.A
szeretném köszönni, hogy meghívtatok, jó itt lenni veletek
ezen az ünnepen.
J.0-.2!3 $)8 '@h!_!2#\$.8'!@U* 82)A!%'8,7/! *% *6@! 
testvértelepülési kötelék ápolására, mélyítésére. Ilyenkor a
jókedv, vidámság veszi át a szerepet,  mi is kötetlenül talál-
kozhatunk, beszélgethetünk, így jobban megismerjük és
közelebb kerülünk egymáshoz, közvetlenebb testvéri kap-
csolatot hozva létre. Meg szeretném ragadni az alkalmat,
hogy köszöntetet mondjak Nyársapát Község Önkormány-
zatának a sportcsarnokunk újraépítéséhez nyújtott segít-
ségért, jól meglátszik, hogy bajban igazolódik a testvér!
O.3'#67+6260688!(6A+!1*.8.$/2! !%48.*1%\7%h!d'!'2!2#)@]8?
hattok ránk, szívesen látunk bárkit nálunk, a több mint 1000
éves, Omnes Sancti néven emlegetett Mindszent és Szent-
lélek falvakban. Mindkét falu egyike a legrégebbi csíki
településeknek, már az Árpád korban léteztek. Jelképes és
\#.7.8!1$81%,! #!17!%4#21A.@!7.-.!"#.78!12!Z1*.%9!&.$8
2#.78! #! !D4*0! (677 7!K488\7%E!2#\*/D4*0\7%E!/2.'7%!D4*0K.!?
Nagymagyarország szíve csücske. A Jóisten lelke van a
2#\*/D4*0.@!.$.K13.7E! !S 5!2UA $)3 7E! !( $A'8 '!2#1*
#aA)2)3 7E! !('813.7!.$/2E!( A+6@)7+ '(6#!$ A 2#%60>
székely közösségünkben.

O\2#%.!- A+6%! $$ E!(6A+!7.@!R2 %!.$/08.@5*6@ '$>*E
84$817.*@1$/*E!()$2D)K)$>*E!S A+!P28-)7!D.28/@,-12#$/*E!D.28/'
8)K '$>*E!( 7.@! !2#1%.*+!*.A17+.'$/*!12!*.)7+ '$>*!'2!(]$.29
Nem egyedül jöttem hozzátok, itt van tánccsoportunk is, akik
táncukkal adják át üzenetüket. Erre a napra mi nemcsak
8.28\7%.8E!( 7.@!*.*%\7%.8!'2!0]2#3.!4*84#8.88\%9!"#,%! 
székelyharisnya, de egyenesen tartja a gerincet!!! Amint
láthatjátok a székelyruhák piros, fekete színe, a fehér ingek
$ A+6A)2 !V2]%@'702#.78.7!7.@!D %U*8!@.A! #!'0/3.79
Felcsendül népünk zenéje, táncokban dobban a láb és dobban
a szív. Székelyföld, a magyar föld  szíve lüktet majd minden
dobogásban. A táncunkban megélhetjük az együvé tartozás
örömét és megtartó erejét. Táncoljuk hát együtt a közös

táncot, a megmaradás táncát, hirdetve hogy a magyar
7.@#.8!1*E! !@ A+ $!7.@#.87.%!- 7!K4-/K.!'88!S+)$2 5)867E
és otthon Erdélyben Csíkszentléleken is!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Pál Péter polgármester

NYÁRSAPÁT 60 ÉVES

JUBILEUMI  S ZÜRETI  M ULATSÁG

Nyársapát önálló településsé válásának 60 éves évfordulóját
ünnepeltük a Jubileumi Szüreti Mulatság keretében 2014.
2#.58.@3.$!U86*2>!(18-1A1K179!_!2#6%)2628>*!.*81$/.7! #
önkormányzat és támogatóink jóvoltából több napos
rendezvénnyel ünnepeltük meg kis falunk 60 évét. Nem csak
 !7+)$2 5)8'!* %626% 8!12! !%4$7+1%3.*'!1$0.%*/0/%.8!-)$8U%
 !"# $% ?%a$' !5 $%K)3 E!( 7.@!N$01*+3/*!12!"#*6-)%')3>*!'2
jöttek hozzánk vendégek. Nagy szeretettel fogadtuk test-
-1$8.*.5\*12.'7%!B;!D/2!%\*048821A18E! %'%!V2]%2#.78*1*.%$/*
és Krasznahorkaváraljáról érkeztek Nyársapátra. Bemutat-
tuk, illetve megmutattuk községünket, fehér asztal mellett
3.2#1*A.88\7%E!8 5 2#8 * 86% 8!R2.$1*8\7%!D.*7/88.%E!D' 8 *6%
12!A+.$.%.%!^!@'78!Ni!8 A)** @!8.*.5\*12.'!^! !D.K*.2#812.%$/*E
 !K4-/3.*'!.*%15#.*12.%$/*9

S+)$2 5)8!3.@U8 8%6#'%!R]@@.*!%U*8U$)*'2!@,26$$ *
kedveskedtünk, melyben felléptek az óvodásaink, az általá-
762!'2%6*)26%E! !dNdj!_* 5@,-12#.8'!k%8 8)2'!P781#@17+
növendékei, a Nyársapáti Népdalkör, a Nyugdíjas Tánckar,
! !c.*7/88!d)7R% $!12! !c.*7/88!l7.%% $!8 AK '9
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Az általános iskolában „Az Én Európám” címmel gyermekrajz
versenyt, illetve kiállítást tekinthettünk meg. Rengeteg
$12#8-.-/-.*!7 A+!2'%.$,!8)7R()# 8!8 $8688!7.%\7%! 
V24$4@54*/%!.A+\88.29!&.A('$0.88\%! !`S.@#.8.%
találkoznak” fotópályázatot is.

_!*.A7 A+633!1$0.%*/0128!-67#>!.2.@17+! !2#.58.@3.$!:g?
ei Jubileumi Szüreti Mulatság volt. A Szarka-kúria parkjában
@)$!( K7 *8>*!2#6$A62%608 %! !`2\8/! 22#67+6%bE!%12#\*8.%! 
kemencében sütött finomságok, pogácsa, lekváros bukta,
2\*8!(a2!12!(U$% E!- * @'78!26%!\283.7!D/88! !@.28.$2# %)R26%
12!2.A]8/'%!)*8 *!%12#]8.88!2#\$%.@ $( ?E!!3'$% ?!12!2.$81254$?
költ, amelyre a falu minden lakosát szeretettel meghívta az
47%6$@)7+# 89!N310!.*/88!36$?!12!5)*'7% %>286*)2$ !'2!-)$8U%
vendégeinket.
_!A+.$.%.%.8!.A12#!7 5!K)81%5 $%E!%\*4734#/!%1#@,-.2
foglalkozások, arcfestés, lufi hajtogatás, EU kvíz, az EU-val
% 5R26* 862!'78.$ %8]-!K)81%6%!-)$8)%9!!Z.(.8.88!2#/*/8!5$1?
selni, mustot kóstolni.
A 60 éves Nyársapát Jubileumi Szüreti Mulatság programja
*6- 2%6R2'2!2#\$.8'!D.*-67U*)22 *!%.#0/0488!#.7.?!12
17.%2#>- *! !D.**15/!7150 *%4$4%!12!T.$7 !T)*!( $@67'% 
K)81% E!- * @'78!8.28-1$8.*.5\*12.'7%!%4#$.@,%40121-.*9
Amikor a menet visszaérkezett a kúria parkjába, Kis Miklós
polgármester úr megnyitotta rendezvényünket.
A megnyitó után a civil sátraknál a Pillar Alapítvány
munkatársai az EU-val kapcsolatos információkkal, az Unió
%]7)*8 !*.(.8/21A.%!'2@.$8.8121-.*!)**8 %! #!1$0.%*/0/%
rendelkezésére, és igyekeztek mindenki kérésére választ
 07'! #!NU$>5 '!i7'>8!1$'78/!@'70.7!81@)3 79!_!S.@#.8'
Agrárgazdasági Kamara munkatársai is várták a sátruknál a
gazdákat, illetve országos programjuk kapcsán egy
 *@ 8.$@.*/!47%4*821A'!)$67!%]7)*8 !56$81%)K)89
A Szarka-kúria múzeumi termei és a Nyársapát története
fotókiállítás, valamint „Az Én Európám” díjazott gyermek-
$ K# '!'2!.A12#!7 5!-)$8)%! #!1$0.%*/0/%.89
"#]75 0U7%67!.*/2#4$! #!>-60)26%!8)7R !2#>$ %6#8 88 ! 
K.*.7*1-/%.8E!@ K0! !S+)$2 5)8'!S150 *%4$E! #!P2 2#.A'
Asszonykórus és a Túrkevei Népdalkör tagjai léptek fel.
m%.8! !7+)$2 5)8'!7+UA0]K 26%!%'3/-]8.88!8)7RR2656$8K)7 %
2#\$.8'!7158)7R!.*/ 0)2 !%4-.88.9!N310'0/3.7!*15.88! 
színpadra Bimbó Brigitta és Kurucz Nikolett zenés,
2#>$ %6#8 8>!@,26$U%% *E!- * @'78!T.$7 !T)*E! %'!2 K)8!-.$218
 08 !.*/!12!( $@67'% !K)81%)- *!%]21$8.!17.%.2!5$60U%R'>K)89

Testvértelepüléseink, Csíkszentlélek és Krasznahorkaváralja
'2!3.@U8 8%6#6889!_!@,26$!.*/88!T)*!T18.$!56*A)$@.28.$!a$
megköszönte a nyársapátiak adományát, mellyel hozzájá-
$U*8 %! !*.1A.88!256$8R2 $76%U%!(.*+$.)**]8)2)(6#9!c.**15/'7%
%4#488!%42#478(.88\%! !V2]%@'702#.78?c\$A4*/!7158)7R?
R2656$868E! %'%!J\%\**/?@.78'!12!c.*R2]%'!8)7R6%3>*!@U8 88 %
3.!D.$A.8.A.2!]#.*]8/89!Y K% !&'()*+!8)$6A 8>7! 08 !.*/! #
N$01*+6$2#)A3 7!- 7! #!17!( #)@!R]@,!0 *89!N#8!%4-.8/.7
%4#42.7! 08 %!.*/!.A+!2#.78!71517.%.8E! @'8! %%6$!2#6%8 %
énekelni a székelyek, amikor Csíksomlyóra mennek.

Mindhárom produkciójukkal hatalmas sikert arattak.
_!J$ 2#7 (6$% -)$ *K)$>*!1$%.#.88!-.701A.'7%!.*/2#4$!K)$8 %
Nyársapáton. Bolló Péter polgármester úr bemutatta a
8.*.5\*128!12!%\*048821A\%!8 AK '89!N#U8)7!( **( 88U%!7/'
7150 *%4$\%.8E! @.*+!R2 %!C!(>7 5K ! * %U*8E!0.!.*/ 0)2U%67
.#!R2.55.8!2.@!*)82#6889!N#U8)7!Y $- 2!Q'%86$!(.A.0,@,-12#
@ A+ $!81@)Ka!0 *6% 8! 0688!.*/9!X)81% !( 8 *@ 2!1*@17+8
nyújtott. Harmadikként lépett a színpadra az 5 éve alakult
ezüstsávos férfi kórus, majd befejezésként együtt énekelték
.*!7.%\7%! !J$ 2#7 (6$% !3\2#%.!-)$ !R]@,!0 *89![$4@!-6*8
( **A 87'!.*/ 0)2U% 89

<e!>$ %6$!%.#0/0488!KU3'*.U@'!\77.5'!@,26$U7%!('- 8 *62
$12#.9!n77.5'!3.2#10.8!@670688!X % 3!P28-)7! #!6$2#)AA+,*12
alelnöke, a MAGOSZ elnöke, aki méltatta Nyársapát
D.K*/01218E! #!422#.D6A)28E! @'-.*!.#8!.*1$8.!%4#21A\7%9!N#8
%4-.8/.7!J'2!&'%*>2!56*A)$@.28.$!a$!12!0$9!O'R2%.'!J$'2#8'7 
K.A+#/! 22#67+!)8 08)%! !0]2#56*A)$'!R]@.8!12! !S+)$2 5)81$8
N@*1%1$@.%.89!N#!1-3.7! #!47%6$@)7+# 8!%18!D/!$12#1$.



H ÍRMONDÓ 5. oldal

Nyársapát ez évben is csatlakozott az „Itthon vagy ñ
Magyarország, szeretlek” programhoz, melynek keretében
6$2#)A62 7!422#.( 7A6*8!'0/3.7E!:;!>$ !C;!5.$R%6$!8,#?
A+aK8)2!-6*89!Y$9!O'R2%.'!J$'2#8'7 !K.A+#/! 22#67+!A+aK8688 
meg a máglyát, amit nagyon sokan álltunk körbe, majd
elénekeltük a Himnuszt.
N#8!%4-.8/.7!8,#'K)81%% *!%42#478488\%! !B;!1-.2!S+)$2 5)8
települést. A csodálatos fényvirágok után Nusika énekelt
nagy sikerrel a Szüreti Mulatság közönségének, ami után
( K7 *'!:!>$)'A!2#\$.8'!3)*!%.#0/0488E! (6*!1*/3.7!#.71*8
nekünk Mondy Károly és Ézsiás János.
Többnapos rendezvényünk befejezéseként 2014. szeptember
:F?)7!- 2)$7 5! !@,-.*/012'!()#! 0688!688(678! 
Krasznahorkaváralja és Nyársapát települések együtt-
@,%4012'!2#.$#/012.!\77.51*+.2! *)]$)2)7 %9!O6**>!T18.$
és Kis Miklós polgármester urak látták el kézjegyükkel a
8.28-1$8.*.5\*12'!2#.$#/01289

N#U8)7! !()$6@!8.*.5\*12!-.#.8/K.!.*\*8.88.! #!422#.8 $86#)2
fáját, majd az üdvözletek átadása után hazaindultak. Re-
@1*K\%E!(6A+!K>!2#]--.*!/$#'%!@.A! !S+)$2 5)867!84*8488!7 56%
emlékét.

N#8! !8 $8 *@ 2E!.2.@17+.%3.7!3/-.*%.0/E!(622#a!(18-1A18
3.@U8 8>!]$)2!3.D.K.#/!$12#13.7!7 A+67!26% %7 %!%.**
köszönetet mondanom, akik nélkül nem jöhetett volna létre,
'**.8-.!7.@!8U08U%!-6*7 !#4%%.7/@.78.2.7!*.367+6*]8 7'
jubileumi rendezvényünket. Azt hiszem, hogy legalább 100
nevet kellene felsorolnom, hogy maradéktalanul eleget
tehessek ennek a kötelességemnek! Ezt most itt nem tudom

adományozta a díszpolgári címet, Bognár István és Miczi
Flórián kapta a község legmagasabb elismerését. A
Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Horváth Zsuzsanna és
d6*7 '!X>#2.D71!-.(.88.!)89!"#]-3/*!A$ 8U*)*U7%h

N#U8)7!%42#478488\%! !:B!D/!B;!1-.2!7+)$2 5)8'!* %62U7% 8E
a 60 éves házasokat, akik Cseh Pál és felesége Balogh
Rozália és Patik Ferenc és felesége Erzsike néni. Nagyon
sok boldogságot kívánunk nekik.
e;!1-.2!62#8)*+8 *)*%6#>!$12#8-.-/'7.%!%42#478121$.!'2!26$
került, majd polgármester úr átadta a 60 éves Nyársapát
%15#/@,-12#.8'!12!'$60 *@'!5)*+)# 8!0]K '8!Z 3 7R#!o$5)071E
Tolnai Judit és Nagyné Kovács Éva részére. Újházi György,
a ceglédi Artem Galéria tulajdonosa egy festményt aján-
dékozott a községnek fennállása 60 éves évfordulója
tiszteletére, amit Kis Miklós polgármester úr részére adott
át.
Az ünnepség hivatalos részének befejezéseként az 1.
62#8)*+626%!%'2!@,26$)$ !12!D6A 0 *6@818.*1$.!%.$\*8!26$9!:B
.*2/2!$12#1$.! 08 !)8!56*A)$@.28.$!a$! !%15-'2.*/?8.28\*.8!<;?
10.000.- Ft-os ajándékát.
<B!>$ %6$!D6*+8 8>0688!2#>$ %6#8 8>!@,26$U7%! #!)*8 *)762
iskolások jelenetével, melyben tanárok és diákok együtt
„mesélték el” Nyársapát történetét. Ebben legalább 70
A+.$@.%!2#.$.5.*8E! @'8!7 A+67!%42#47\7%!D.**15/7.%!12
D.*%12#]8/7.%!.A+ $)789
Nem csak a gyerekek gondoltak ránk, hanem mi is rájuk,
ugyanis 17 órától vendégünk volt a Kolompos zenekar, akik
'78.$ %8]-!1*/!715#.718!K)82#688 %!.*2/26$3 7! !A+.$.%.%
részére. A Kolompos együttes fellépése után érkezett a falu
születésnapi tortája, ami 800 szeletes dobostorta volt.
d.$@12#.8.2.7!.*/2#4$! !A+.$.%.%!%>286*( 88)%!@.A! !D'76@
jubileumi süteményt.
N28.!B!>$ %6$!1*/!%67R.$8.8! 0688! !dk&!pqrdN!#.7.% $E
akik fantasztikus hangulatot teremtettek a szüreti mulatság
színpadán.
Ezután lépett színpadra sztárvendégünk, Balázs Fecó. Igazi
@,-12#(.#!@1*8> 7!R260)2!1*@177+.*!A #0 A]8688!3.77\7%.89
Együtt énekeltük vele az évtizedes slágereket és hallgattuk
volna dalait egészen reggelig is.
O *)#2!c.R>!U8)7! !c.*7/88!d)7R% $!R2'762!8 AK '! 08)%!.*/
legújabb modern táncukat, ami után megköszönték
Dunavölgyiné Rozika eddigi munkáját azzal, hogy továbbra
is szívesen táncolnak a vezetése alatt.
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megtenni, de aki ott volt és segített, támogatott bennünket, az
tudja, hogy kik voltak azok, akiknek hálásan köszönöm a
%4#$.@,%401218E!2.A]821A18E!D.**151218E!8)@6A 8)2)8h
Köszönöm!

Nagyné Kovács Éva

KÖSZÖNET!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a
Jubileumi Szüreti Mulatság szervezésében részt vettek,
segítségükkel három csodálatos napot tölthettünk együtt!

Jó Isten Áldását Kérem Mindenkire!

Hekliné Bereczky Mária

60 ÉVES N YÁRSAPÁT

Nyársapát ñ e szó, e név zene fülemnek. Itt jártam iskolába,
itt voltam fiatal, itt mentem férjhez, itt születtek gyermekeim,
itt volt munkahelyem és itt élek ma is. Egy mondattal:
Nyársapát az egész életem.
1954-ben 7 éves gyermek voltam, a szüleimmel a 441-es út
8-as km kövével szemben, egy akkor barna, rácsos kaputól
e;!@?$.!2#/*/-.*E!A+\@4*R2D)%% *!%4$\*-.88!2#63 ?%67+()2E
nyitott gangos épületben laktunk. Innen jártam minden reg-
A.*!'2%6*)3 E!.*/2#4$! !@ '!>-60)3 E!@ K0!( $@ 0'%E
7.A+.0'%3.! !@ '!@,-.*/012'!()#3 9!O.R2U%6@! !2#.@.@E
gondolatban ma is végigjárom ezt az utat. Cegléd felé
elindulva baloldalon nagy fehér kapuval ellátott kerítés, hol
O]$>!J)$6*+!2#/*/3'$86% !12!8 7+)K E!(6*!@1A!V2.(!X)762!12
családja is élt. Befordulva a József Attila útra, bal oldalt
Orosz néni, bentebb Gajda Feri bácsiék laktak és laknak ma
is. Dobos Istvánék, Báló Györgyné lakása (a volt GO Kft.),
T.$* %'!P28-)71%!D.7+/D)2!()# E!j * '!8.*.5!Gc % 71%E
Bogdánék, majd Kapus Balázsék is laktak. A József A. út
jobb oldalán Török Sándorék, bal oldalon Balogh néniék ñ hol
 #!U8R !D.*/*!%6R2@ !-6*8! !2#6@K #>%!2#)@)$ 9!iA+ 7R2 %
bal oldalon Molnár postásék és Hollóék laktak, jobb oldalon
Szebellédi Ádámék.
A vasút mellett jobbra volt egy vasutas bódé, ahonnan a
tehervonatokat irányították. A vasút után balra Nyársapáti
Györgyék lakása, ahol jelenleg Dobozi Józsefék laknak. A
mai Kossuth Lajos utcán Mohelláék és Fazekas Ferencnék,
egy kicsit távolabb, a mai Kun Imre utcán Perlaki Péterné.
Szemben, a mai napközi helyén Kis Miklósék és Kis Ferencék
laktak. A mai Iskola utcán balra id. Tóth Jánosék, majd (a
mai Fodorék helyén) Rosta iskola. Tovább az úton jobbra a
Zsengellérház, (bolt) balra pedig Gál Ferencné háza, ahol az
utca felöli rész kocsma. Így jutottam el az iskolába, (a mai
>-60)3 I! (6*! #!.*2/!12!@)260'%!62#8)*+8!K)$8 @9
Nyársapát akkoriban tanya településnek számított, amerre
2#.@!.**)8688E!2#/*/?!12!A+\@4*R2422.*!1%.2]8.88!$12#8!*)88U7%9
Nem véletlen voltak az elnevezések „Kapu tanya, Sós tanya,
Zalai tanya, Pötröc tanya” és még sorolhatnám. A jellem-
#/K.E!(6A+!.!8 7+)%67!*.A *)33!:?C!R2 *)0!* %6889
_!R260)* 862!2#/*/!12!A+\@4*R242!* 22 7!.*8,78! !%4#56783>*9

_!8 7+ -'*)A3>*!D.K*/0/!%4#21A!*.88E!3.15\*8.%! #!U8R)%E
villany, gáz, víz és a csatornahálózat is kiépült. Van óvodánk,
'2%6*)7%!()* ! #!.@3.$.%!2.A]8/!8)$2 0 *@'!@U7%)K)7 %!12! 
60 év alatt szolgáló tanácselnököknek és polgármestereknek.
Büszkeséggel tölt el, hogy születésem óta itt élek. 17 évesen
 !D' 8 *6%!-.#.8/K.E!:;!1-.2.7! !:C? 2!-)* 2#8>%4$#.8!8 7)R2?
8 AK E!>-60 'E!'2%6* '!"j&J!-.#.8/E!Ce!1-.7!)8! !(.*+'
vöröskereszt titkára, a Nagycsaládos Egyesület gazdasági
D.*.*/2.E! !:g!1-.2!S+)$2 5)8'!S150 *%4$! * 5]8>!8 AK E! 
7+UA0]K 2!8)7RR2656$8! %8]-!8 AK E!12! !`2\8/! 22#67+6%b
2#.$-.#/K.%178!@ !'2!06*A6#6@9!O.R2U%6@! !2#.@.@!12
( **6@! !"6>2!.$0/!@ K)*'2)7 %!#.71'8E!.2817%178! !O 7 '
8 7+ !D.*/*!1$%.#/!8)$6A 8>!R260)* 862!( 7AK)89
Életem Nyársapát, úgy érzem, nem éltem hiába. Talán az
unokáim is szeretni fogják ezt a nekem szép kis települést.

Kapás Mihályné

FELHÍVÁS
A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal
X)$)2'!o** 8.A12#21A\A+'!12!l*.*@'2#.$?N**.7/$#/!q'- 8 * 
Nyársapát község teljes közigazgatási területén, a vörös
rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt, a
@(!1708$+/!$@)2!+$)(AB&-(-2!$+)6%C320D-0B1 ñ amely
T.28!@.A+13.7E!@.A( 8)$6#688!8.$\*.8.%.7!G #!'0/K)$)2
D\AA-17+13.7I!:;<=96%8>3.$!;=9!12!<F9!%4#488'!'0/5678$ 
tervezett ñ számított 14 napig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat tartama alatt:

· a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva,
'**.8/*.A! !%U8+)% 8!@.A%48-.!aA+!%.**!8 $8 7'E!(6A+
azok más állattal vagy emberrel ne érint-
kezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
@.A%481218!@.**/#7'!*.(.8E!( ! #6%!677 7!%'!7.@
szökhetnek.

·  !%U8+)8!8 $8)2'!(.*+1$/*!R2 %!5>$)#67!-.#.8-.!12
szájkosárral szabad kivinni.

·  !8.*.5\*12!8.$\*.81$/*!%'#)$>* A!1$-17+.2!-.2#.8821A
.**.7'!-10/6*8)22 *!$.70.*%.#/!%U8+)8!- A+!@ R2%)8
 !( 8>2)A'!)** 86$-62!%.0-.#/!.$.0@17+,!-'#2A)* 8 
után és engedélyével szabad kivinni.

·  #!1$-17+.2!-.2#.8821A!.**.7'!-10/6*8)22 *
$.70.*%.#/!- 0)2#.3.%E! !D.A+-.$.2!.$/%!12
D.A+-.$.2!8.28\*.8.%!.3.'E! !% 8 2#8$>D ?@.78/!.3.%E
 !2.A]8/!12!8.$)5')2!.3.%E!- * @'78! !*)8)221$\*8
.@3.$.%.8!-.#.8/!.3.%!$.70.*8.812'!R1*KU%7 %
@.AD.*.*/!( 2#7)* 8U%!'0.K1$.E!@.78.2.%! !D.78'.%3.7
foglalt korlátozás alól.

·  #!.3#)$* 8! * 88!3.D6A688E!%>36$!(a2.-/%.8!( 8>2)A'
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
'0/8 $8 @)$ 9

?!!!!!! #!.3#)$* 8! * 88!(a2.-/!)** 86%!422#.-.#.8121-.*!K)$>
rendezvény nem tartható.

)8594$%5):054&,5(-)=%*+&3
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 !"#$

A kis csoportosok megkezdték az óvodai életet. A könnyeket
lassan a vidám nevetés és a játék váltja fel.

 !"#$%&'()*+,(+-#./$0,12+34*(4156"+37*+87"9-*
:.9;$%<!*=!%+>%1,"+,+&!9,5$19.==+*(79#$=?+,+*(69'"1!"+)*
közmunkásoknak a sok segítséget. Nagyon finom lekvár
készült, amit szívesen fogyasztanak óvodásaink.

SZEPTEMBERBEN  TÖRTÉNT  AZ  ÓVODÁNKBAN
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„Újra itt van a nagy csapat” óvodánk egy új focikapuval
gazdagodott. Sok ügyes lábú óvodás boldogan használja az
udvaron.

Óvodánk hagyománya: köszöntjük a születés- és névnapjukat
611!:9'+;@!%<!"!"!=2

A*6=4%=4"41+)*+:)1=!"!1?+9!B!='*);+1@C97"+,+1):7+=$1D+9):)E
seit és elemeit elsajátítani a gyermekeknek.

Az állatok világnapja alkalmából kirándulást szerveztünk a
Kecskeméti Vadas parkba. Mindenki nagyon jól érezte
magát, és élményekkel gazdagon tértünk haza. Köszönjük az
F1".%<$1@(,=?+,+G(69'7+G(!%#!(!=+)*+,+H@$%*,:$=7+I@!%<!E
kekért Közalapítvány támogatását.

J+*(6%!=7+<K9,=*$;.1+-#./$*,71"+(!1)*?+=$1D.*+<L*.%%,9
*(!%!:!9=!"2+8L*.%K",=+,+"4(41*);+B,=,9<,*+=,:**,9+5K=,9E
mazta.
A szüreti mulatságon alkothattak is óvodásaink.

Szeptember 30-án a nagycsoportos óvodások a Kecskeméti
Arborétumba kirándultak. Bimbó Brigitta játékos foglalkozás
"!%!=)0!1+<K=,==,+0!+,(+'*(7+=!%<)*(!=+*():*);!7=2

Óvodánk októberi programjai:

- +M"=-0!%+NE5)1+*(C1B$(0,+")*(69+,+"4():*'+)*
1,;@+D*.:.%=2+J(+O#./,+G(69'7+8K1","4(4*E
sége színházi mesebérletet vásárolt a gyerekek

      részére.
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- A kiscsoportos gyermekek csoportjukba játékot, könyvet
  és DVD-t kapnak.
-  Október 17-én rendezzük meg hagyományos Almabálunkat.
3)%56"+,+"!/#!*+*(69'"!=?+B.;@+,"7+=K/5,?+,9<$#,9+*!;C=*!
 rendezvényünk sikerességét
- Október 21-én rendezzük meg hagyományos „Tök jó”
napunkat. Óvodánk díszítésre, sütésre alkalmas tököket kér
minden kedves támogatótól.

Óvó nénik

%&'"($

FELHÍVÁS

A Nyársapáti Általános Iskola olyan

nyársapáti polgárt keres,

aki regisztrált munkanélküli,

érettségivel rendelkezik, mert

PQNR2+/!D!<0!%+NE5)='9+&!0%K$%+#);)7;+:!/,;-;7,7
asszisztensi munkakörben foglalkoztatni tudnánk.

Ha esetleg valakinek OKJ-s vizsgája is van (pedagógiai
,**(7*(=!1*S?+5!9!1='*!00+,1@,;7+!9'1@=+5!9!1=2

T%/!"9'/17+9!B!=U+*(!<)9@!*!1+,(+7*".9$0,1+VH@$%*,:$=?
József Attila út 6.), vagy telefonon: 06-53/389-004.

 !"#$%&%$$%&'( )$*( !+,-($./!0$1#2103(4%#%$5

K EDVES N YÁRSAPÁTIAK !
A KLIK „Közös ügyünk az iskola” címmel pályázatot
hirdetett. Iskolánk „Kezünkben a sorsod, kezedben a sorsunk”
címmel a nyertesek között van. Programunkat a szüreti
%!1/!(#)1@!"+!9'==+*(!%!==6"+#.91,+<!;#,9-*C=,17?+/!+,(
elhúzódó elbírálás miatt erre nem kerülhetett sor.
Most utórendezvényként, október 16-án valósulnak meg
az események.
Programjaink között olyanok is helyet kaptak, ami még soha
nem volt a faluban.
J+:,%".9-0,+#$%5K"+NN?NW+-%$%,+,+=$1D.=+"!/#!9'"!=2+J+=$1D
koreográfiája megtanulható a youtube-ról, hv tánc koreog-
ráfia a címe a részletes bemutatónak. Ügyesebb táncos
lábúak a haver vagy tánc koreográfia rövid beírás után a
(!1)*+&!9#)=!9%'9+=,1K9B,=1,"2+A)9K1"?+B.;@+<71)9+=400!1
legyünk.
Másik fontos feladatunk a falu takarójának elkészítése. Egy-
egy 30 cm x 30cm-es anyagra a családok által elkészített
feliratokat, logókat várunk. Ezeket összevarrva készül el a
takaró.
Ezen a napon, több helyszínen zajlanak az események. 6-12
&'*+D*,:,=."0,1+9!B!=+,(+7*".9$0-9+71/K9172
Kérünk mindenkit, hogy idejéhez, erejéhez mérten
csatlakozzon bármelyik helyszínünkön zajló rendezvényhez.
A teljes nap programját plakátokon, szórólapokon terjesztjük.

H,;@.1+*."+%)*(=#!#'%!+*($<C=K1"2

X9'%!+7*+"4*(4156"+,+1!"61"+*(!1=!9=+&7;@!9<!=Y

6("#%-4%#57

KATALIN BÁL

az iskola tornatermében,

2014. november 15-én (szombaton)

Zene: Mondi Károly és Ézsiás János

Bál kezdete: 19 óra

G(-%,".(=,=-+<L*.%+VZXZ[+J9,:&.">+8L#)*(!=7+\*".9,S

],D*.%,+N^U_Q+-%,".%+VP+&)9)0'9+9!B!=+#$9,*(=,17S

Tánc, tombola, büfé

Támogató jegy: 500 Ft

],D*.%,+1)9"697+0!9):'5!;@U+NQQQ+`=

],D*.%$*+0!9):'5!;@U+PQQQ+`=

J+*(!%#!('"+<71/!1"7=+*(!%!=!==!9+#$%1,"Y

Jegyek kaphatók: az óvodában, az iskola titkárságán,
valamint a Coop boltban.

A vacsorás jegyeket november 12-ig lehet megvásárolni.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az összefogó intézmény és
*(!%#!(!=!"+V\*".9,?+a7$"41".%<$1@(,=?+G(69'7+G(!%#!(!=?
Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány) a bál bevételét teljes
egészében az iskola diákjaira szándékozik fordítani.
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HATÁRTALANUL !

Utazás

T5&)9".%+;@69!"!(=61"+,(+7*".9,+!9'==2+b,<,%.*,1+<!;)%"!(!==
a busz, és indultunk. Mindenki beszélgetett, ismerkedett. A
határig szinte nem is aludtunk.

1. nap
8!;)%"!(=61"+,+37%$9@B$;-B.(?+,B.9+;@41@4%L+9$=#$1@+=$%K9=
a szemünk elé. A fényképezkedések után elindultunk Csu-
D*$%,?+,B.9+<!;!<9)"!(=61"+J/@%-9+,+c.1D(,+",*=)9@+!9'==2
Itt hallhattunk néhány verset.

Bánffyhunyadon a helyi tiszteletes úr bemutatta a csodálatos
",(!==$*?+&!*=!==+<!11@!(!=L?+BC<()*!""!9+=!97+=!<:9.<.=2
Átadtuk településeink református közösségének ajándékait.
J+&7,=.%1@.*+!%/)9@7+=!<:9.<."%-9+"7*!9',/$*=+=,%=.==K1"2
3.9.(*#$%U+b$(*.1;$%/7+=!<!='+d+<!;"!%!*=6"+a(*7/,+e!1'?
Apáczai Csere János, Koós Károly, Reményik Sándor sírjait.
Tisztelgésünket versmondással és koszorúzással fejeztük ki.
Megtekintettük a Szent Mihály templomot, amelynek a
;-=7",+,+5!99!<('5!2
A Mátyás-szobornál fényképezkedtünk és csodáltuk a szo-
0.%+"7/.9;.($*$=2+X99$=.;,==K1"+8$=@$*+*(69'B$($B.(?+7==+!;@
%4#7/+=4%=)1!=!=+B,99;,==K1"+<!;?+<,5/+c.9@,7+e$1.*+*(69'E
házát is felkerestük.

A hosszú utazás után végre a szálláshelyre, Gyimesbükkre a
Rákóczi Vár Panzióba értünk. A vacsora és egy rövid séta
után mindenki kimerülten hajtotta álomra a fejét.

2. nap
Reggeli után szinte azonnal útnak indultunk. Kimentünk a
történelmi Magyarország úgynevezett 1000 éves határához.
J+=$5+!;@*(!%L!1+D*./$9,=.*+#.9=2+J+B,%<71D,*+#$9=-B$(1$9
megismerkedtünk a vasútállomás történetével, megnéztük a
;@41@4%L+;@L5=!<)1@=2+X969=!==61"+!;@+=K5$=?+<,5/+".*(.%>=
B!9@!(=61"+!9+,+B,%<71D,*+'%B$(+!<9)")%!2+37=,",%C=.==K"+,
Tatros folyó környékét, utána elindultunk a gyimesbükki
iskolába. Átadtuk ajándékainkat, majd a gyimesbükkiek
<L*.%,+K=$1+"4(4*+=$1DD,9+<>9,==K"+,(+7/'=?+"4(0!1+!969=!==)"
a virágokat. Ezután elmentünk a csángó tájházhoz, ahol a
D*$1;-+)*+",9.=,*(!;7+<L#)*(!==!9+7*<!%"!/=61"2

Este vendégül láttuk a gyimesbükki iskola lakóit, dalt tanultunk,
0,%$=*$;+",%"4='"!=+,/=K1"+,+B!=!/7"!*+/7$"."1,"2

3. nap
X(!1+,+1,:.1+!9*'+$99.<$*K1"+8$/)&,9#,+#.9=2+8!;!<9)"!(E
=61"+,+<$/)&,9#7+#!*(!/!9!<%'9?+,+=4%=)1!=!"+<!;B,99;,=$*,
után koszorúztunk. Elindultunk Csíkszentdomokosra, ahol
megkoszorúztuk Márton Áron szobrát. Gyergyószentmik-
lóson megnéztük az örmény templomot.
Busszal utaztunk a Gyilkos-tóhoz, megismertük a tó legen-
dáját, majd a Békás-szoros tájában gyönyörködtünk.
Az erdélyi gyerekekkel focimeccset játszottunk. Este a
=$0.%=L(1)9+"4(4*!1+/,9.",=+)1!"!9=61"2
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Az én lakóhelyem

Ezerkilecszázötvennégy téli reggelén születtem én.
X(+)#0!1+*(69!=!==+&,9K<+7*+A!;9)/EH,;@"'%4*+49)12
3)=+"7*+:.1=+71/K9=+!9+1!B)(+7/'"+:.%.*+>=5$1?
Találkoztunk életünk ifjú tavaszán.

Tizenkilenc évesek voltunk kisfalummal csupán
Mégis úgy éreztem ez az a hely, hol élhet boldogan
család.
Vidáman kezdtük tervekkel teli álmaink szövevényeit,
J:%-+"7*+*(.0$0-9+71/K9=,"+>=5K"%,+&!9=4%'+#$;@,71"2

Három gyermekünkön kívül nem voltak kincseink
Falum óvodája-iskolája nyitotta kis számukra az értelem
kapuit.
H!<+)%!(=61"+B7$1@=+*!<<70!1?+<!%=+#.9=+!%'1"?+B7=61"2
T:69=?+>5K9=?+*():69=?+&!59'/4==+&,9K1"?+*+0!11!+)9!=61"2

Kis családi házunk öröm-nyüzsgéssel volt tele,
G(71=!+%!:69=!"+,(+)#!"?+&.%;.==+,(+7/'+"!%!"!2
E keréken újabb tizenkilenc év suhant tovább,
X"".%+=%,;)/7,+71=!==+9!9"61"1!"+&)"!('+<!;$995=2

b.;@,1+=.#$00f+d+*7"C=.==+*C%-+0!9*'+*(!1#!/'+)1!<2
Csonka családomon miképp lesznek úrrá a szomorú évek?
a!+"7*+&,9K<0-9+*!;C='+"!(!"+7%$1@K9=,"+&!9)<
H!<+#.9=,<+!;@!/69?+9,1",/-+!%'<+9,**,1+#7**(,=)%=2

Borút, nevetést, kínt, szenvedést sodort az ár.
8C;+\*=!1+<!;B,99;,==,+")%9!9'+7<$<2
I@!%<!"!7<+&!91'==")1=+*($%1@%,+"!9=!"+<$%2
Kitárult szívemre, a szerelem is újból rátalált.

Unokáink kis hada vígan cseveg körül,
g!:69+,+9,0/,+*($99+,(+)1!"2+],1+!11)9+I@41@4%L00f
X1!%;7$5K"+&!9=49=?+!%'1"+*."*(.%.*$%,+1'==2
X;@!1;!=7+K=K1"?+!9<)1"+,(+!9<>9.==+7/'2

Boldog vagyok, hogy e kis falu lakóhelyem.
Itt mindent megtalálok, ha nyitott szemmel keresem.
X<0!%!"+1!+!1;!/56"?+B.;@+0$%"7+<!;&!%='((!+!(=2
Fogjuk egymás kezét és hitünk magasra felemel.

Labancz Árpádné

folytatás a 14. oldalon

VERSEKHEZ

Korábban már több nyársapáti olvasónk verseivel, gon-
dolataival ismertették meg a Hírmondó olvasóit. 
Ezt a hagyományt felidézve újból szeretnénk, ha verssze-
%!='+.9#,*-71"+D*,=9,".(1$1,"?+)*+&.9@=,=1$1"+!(=+,+B,;@.E
mányt. Gondolataink a Hírmondóban címmel. Kezdetnek
Labancz Árpádné és Nagyné Kovács Éva Nyársapát 60
éves pályázatán díjazott verseit, és Zsadony Rita gondolatait
"4(491)1"?+)*+%!<)956"+=400+"4#!='%!+=,9$91,"Y+]$%5K"++9!9E
kes “tollforgató” barátaink írásait!

Benkó Hajnalka

MEGHÍVÓ NYUGDÍJAS NAPRA

 Nyársapát Község Önkormányzata
szeretettel meghívja a község nyugdíjasait

2014. október 18-án (szombaton)
11 órára

,+<L#!9'/)*7+B$(0,?+,B.9+"7*+<L*.%%,9+)*
finom ebéddel várjuk minden kedves

nyugdíjas lakosunkat.
Azok a külterületen lakók, akik a be- és

visszaszállításhoz igénybe szeretnék venni a
B7#,=,9+,K=-5$=?+!9'%!+5!9!(()"

Bakos Ferencnél a 06/70/978-3809
telefonon.

Kis Miklós polgármester

4. nap
A negyedik napon elindultunk Székelyudvarhelyre, ami a
legmagyarabb város. Büszkeségeink megtekintése után a
BC%!*+%!&.%<$=K*+".99);7K<?+,+<,7+c!1!/!"+X9!"+Z,1C=-"):('
épületénél és névadó szobránál meghallgattunk egy mesét,
utána koszorúztunk.
Sétáltunk a15 székelykapun át, hogy megkoszorúzhassuk
Orbán Balázs síremlékét. Megfigyelhettük a székelykapu
jellegzetességeit. Ellátogattunk a Parajdi Sóbányába, a só
használatáról tudtunk meg hasznos dolgokat.
Szovátán a Medve-tónál sétáltunk egy nagyot.
Marosvásárhelyen pihentünk a Rózsák terén.
A református vártemplom megtekintése után elindultunk
haza. A buszon sokan aludtak. Hajnali 5 órára érkeztünk
haza és itt ért véget az erdélyi út.

Kardos Mihály, Nagy Tibor, Rácz Tivadar

7. osztályos tanulók
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ANYAKÖNYVI  H ÍREK

  S ZÜLETETT :

Tóth Gábor és Kapus Diána
Nyársapát, Dózsa György u.60. szám
,9,==7+9,".*."+J XhJ+1!#L+;@!%<!"!

szeptember 14-én.

Sófalvi Ferenc és Szász Melinda
Nyársapát, Bokros d.4/a .szám alatti
9,".*."+HJZJGJ+1!#L+;@!%<!"!

szeptember 19-én.

Kerekes Miklós és Bíró Ágnes
Nyársapát, Széchenyi út 13. szám

,9,==7+9,".*."+8\3 OG+1!#L
gyermeke szeptember 30-án.

Köszöntjük az újszülötteket!

  N ÉVADÓT TARTOTT :
Kulcsár Gábor és Batonai Mónika
PQNR2,K;K*(=K*+NiE$1+`JHH\+1!#L

gyermekének.

  M EGHALT :
Zsadony József Nyársapát,

Jókai Mór u.1.szám alatti lakos
2014. szeptember 3-án. 69 éves volt.

Vankó Mária Nyársapát,
József Attila u.20.szám alatti lakos

2014.szeptember 21-én. 70 éves volt.

X<9)"6"!=+'%7((6"Y

HIRDETÉSEK :
X JaO+N+/0+1,;@+=!95!*C=<)1@L
<.=.%.*+",:,?+N+/0+5,:$1+:!%<!=!(';):
WQ+<)=!%!*+=4<9'#!92+T%/2U+Qij_Q
3679627
Belterületen 550 m2 terület komfortos
épülettel ELADÓ. Érd. 06/30 3679627
H@$%*,:$=.1?+,(+.%#.*7+%!1/!9'+<!99!==
felújított családi ház eladó. I.ár: 7.2 M
`=?+799!=#!+H@$%*,:$=.1+,+34():*'
/L9'0!1+%!1/!(!==+=,1@,?+=400+<!99)")E
pülettel, 2 ha földdel eladó. I.ár: 4,9 M Ft
Valamint szobabútorok eladók! Érd.:
06/70 500-5049
H@$%*,:$=.1+,+34(+/L9'0!1+R2WiR+<P
=!%69!=L+%)*(0!1+!%/'?+%)*(0!1+*($1=-&49/
ELADÓ. Érd.: 06/20 82 89 134-es
telefonszámon lehet.
Nyársapát, József A. út 7. szám alatti
összkomfortos ingatlan 2 család részére
X JaO+#,;@+1,;@"'%4*7+D*,9$/7+B$(%,
!9D*!%)9B!='2+T%/2U+QijPQ+PPkENRERR
Nyársapát belterületén 2835 m2
nagyságú, építkezésre alkalmas telek
ELADÓ! Víz, villany van! Érd.: 06/70
57 66 859-es számon a délutáni órákban.
37#$9-+$99,:.=0,1+9)#'+c\MlZgMH
(PAG 990-es típusú) lámpa ELADÓ!
A lámpa fénye gyógyító hatással van
számos betegségre. (Fájdalomcsillapítás,
gyulladáscsökkentés) Ár megegyezés
szerint.  Érd.: 06/70 231-60-07
Eladó 2 db használt íróasztal. Érd. : 53-
389-270

H IRDETÉSEK :
Eladó Nyársapát külterületén a Köz d.-
ben 1881 m2 bekerített területen,  32 m2
télen is lakható ingatlan ( egy szoba,
".1@B,?+&6%/'+S2+m99,==,%=$*%,+,9",9<,*
földterület 2 db fúrott kúttal. Az épületben
víz villany wc található. Továbbá
tyúkólak, disznóól ,galambos takar-
mányos, szerszám tároló stb. található.
Busz 150 m.  Irányár: 2,8 millió Ft Érd:.
06-20-9350-172
Cegléden 800 m2 telken 3 és 1/2 szobás
&!9>5C=.==+^P+<P+#!;@!*+=6(!9)*L?+;$(.*
lakás, fedett terasszal, garázzsal,
rendezett udvarral nyugodt környezet-
ben eladó. Irányár: 10 millió Ft Érd. : 06-
70-6652-539

Új fatelep Nyársapáton!

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.



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
 !"!"#$%&'()* : Kis Miklós polgármester
 #$+!,&!$+-# :
$+!,&!$+-#.'+/--$01 : Dombóvári-Godó Zsuzsanna,

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

FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
J+NWN2+G[m8ZO +3X[ananXH+J+bog8MHaO+ZX eXG

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.
+++++++kQQ+:)9/$1@0,1+<!;5!9!1'+\HIpXHXG+=$5)".(=,=-+"7,/#$1@Y

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

SPORT
BIRKÓZÁS

2014. 9.13-án Mogyoródon rendezték az U23-as kötött-
&.;$*>+.%*($;.*+0,51."*$;.=2+J+H@$%*,:$=7+G(,0,/7/'+GX
b.%#$=B+A*,0,+%)#)1+,(+WQ+";E0,1+!;@+&'#!9+"):#7*!9=!==!
<,;$=+,+0,51."*$;.12+A*,0,+,+/41='0!1+=K**,9+#!%=!
tatabányai ellenfelét, és ezzel magyar bajnoki címet szerzett.

Pap Ferenc

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA
E+&%7**+='"!B>*."? - házi hurka, kolbász,
- házi disznósajt, májas, - szalonna félék,
- sült házi zsír, E+=!:!%='?+*($%,(+".90$*(."?
- savanyú káposzta, - savanyúságok.
.2345655%3789:;5<==98>%?@AB6A%C<56A%?7:D?7:%9=E@FG
/=5FH6I%JKD528%LM%AN@539%59I57::98%37IO?%37:7I8F@?95P
QN@539%59I57:R%C<5S2AR%;7I39
=6BB528DT<A56=@UR6,30-12 óráig, 14-17 óráig
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig

Nyársapátról

Szorgos gazdaemberek Árpád óta lakták,
Mégis csak 60 éve született Nyársapát.
Két nagyváros közrefogta földjeit is elorozta,
De azért az emberek, kik gondozták a földeket
Mindig tudták, bátran mondták,
b.;@+n"+H@$%*,:$=.1+*(69!==!"2

Volt itt templom, iskola, posta, vasút, bolt és kocsma.
Minden, ami a falunkat tartotta és összehozta.
Tanyák szétszórt sokaságán folyt a munka
Nevelték a jószágot. Termett a föld.
Nem gazdagon, de szépen éltek
Tisztességgel nevelhették családjukat rajta.

Ma is így van, így lehet!
Hisz tisztességes, dolgos kezek
Lakják ma is e helyet.
Nyársapát, a 60 éves éljen soká. Gazdagodjon!
Hogy akik ma lakják, büszkén mondják,
Hogy itt élnek, itt születtek!

                                             Nagyné Kovács Éva

Zsadony Rita

Zsadony Rita

14. oldal


