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AZ 1956- OS MEGEMLÉKEZÉSEN

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 !"#$%&'#(")(%*+",%%-+.(/0(#*+1("2+,+)("(345"+6307"8
Ilyenkor, októberben, az ember mindig az eget kémleli.
Lessük az egyre fáradtabb Nap utolsó sugarait, vagy épp azt
 !"#"$! %&'()*+ ),-./!')*!$&''!")!)0.12'1"3)45",3'6)703 8
Vagy korai havat? Máskor a hulló falevelek útját követjük
tekintetünkkel, ahogy komótosan elérik az egyre hidegebb
49":5 6);)49":5 ()!*5"<=5/)*+/:5/)5*=52)/<&$0.+'>)!),309'
?0)!.)#2&"@'()!)0.!=!:0#$&'?2 )'1.:3')?0)!).0!2/-'-'()!)%@'
és a rosszak. Végül mind itt végezzük. És mégis, amikor
,305+/'25)$-/:-"&/'()!.)?$25)5*5"%1') 5'+/ 5 1/'5 ()*52 
 &:%&'()!.)!.)3)+$!.+)-  ,-/&'6)7==3")!)49":=3")0-'),30)/3  )45"
az égig az elmúlt évszázadok során.
…és a múltba érkezik.
Ilyen a magyar történelem ñ gyakran rákényszerültünk,
hogy megvédjük a hazánkat és a szabadságunkat. Ebben a
'1.:5"*5''5") 5"+)A!/ 5-/=!/)+0)'+5*5"'5:35/)B0+""-$/!')!.
9 C5/,! -0),309')/5C5+6)D5'+')!)C?250()=-2.!"*!0(),+ 5,!E
gyott huszadik században is sikerült csodát tenniük néhány
hétre, és reményt adtak az egész világ számára: lehet jó hely
5.)!.)5*=525')#" !")=5"!'-  )=-"<$@6)7==3")!)25*?/<=3")!.E
 #/)0-'!/) #A"#"'-. !')!)'9C5 '5.3)?C +.5:5'=5/()?0)5//5'
talaján csírázott ki a mi rendszerváltásunk is. Ilyenkor,
október végén, sokat kémlelhetjük az eget, és közben az
9 C5/,! -0),305+/'25)$-/:-",! &/'6
9/+,/+!:+,+.;"<34%!'(.=5"+%/$"#*+(/!=#+60()(+,
hasonlóságokról beszélni.
Egy olyan év után, mint az idei,  különösen szükségünk van
arra, hogy a múlt nagy pillanataira gondolva megtaláljuk a
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nagytermében

 !"#$%&"'()
tart, melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.

Kis Miklós polgármester

mindannyiunk számára fontos közös pontokat. Rendkívüli
év volt a 2014-es, hiszen három választáson vagyunk
túl. A kampányok logikájából fakad, hogy egy választáshoz
'9.5"5:C5)!) #20!:!"*+)+/:&"! -')5$<25)52305==?)?0)?"505==?
válnak. Három választás pedig háromszor több indulattal jár.
K:?/)!"+$)C-" )+:3)!22!(),-$<)B0+""!A-:%!/!')!)'5:?"<5'()?0
C?$25)+0*? )!.)'521"%9/)5"3 ?2=5()!*+)900.5'9 )*+/'5 ()!..!"
szemben, ami elválaszt egymástól. Ami most a lelki szemeink
elé tárul, az a „tájkép csata után”. Eljött az ideje a békének,
az összefogásnak, annak, hogy a választások által kijelölt
utakon, de az összes konstruktív ellenérvet figyelembe véve,
folytassuk az építkezést.
>+?5%<.+@!"0&),+%('A#+,+.</<%+3(:(/5=(+)7#&%4,3B
F9//<J)!.-/=!/)'9.90)/5C5.325)"5"/1/'()B0!')5*"?E
'5.5 1/'=5)'5"")+:?./1/')/5*.5 +),305+/'5 ()!'+')!)"#=&/'
!"!  )45'C3)49":=5/)/<&$0.!/!'():5)!'+'/5')"5"'5)?0)%@
5*"?'5)0.!=!:-/)0.#2/<!")45"5  1/'6);.)3)A?":#%&') !/L )*5$
minket arra, hogy nem elég kiállni a véleményünkért, hanem
+:3/'?/ )!22!)+0)'?A50/5')'5"")"5//1/'(),-$<),#  ?2=5)0.-2L E
suk az egyéni érdekeinket, és a többieket, a közösséget, a
hazát szolgáljuk.
A forradalom bukása várható volt.
1956-ban egy olyan játszma folyt Magyarországon, amelyben
!)45"5')5$<5/"3 "5/)'1.:5"*5 )CLC !')5$<*#00!"6)7$<)!A2@
nemzet elkeseredett és megalázott tagjai küzdöttek a
szabadságukért egy katonai szuperhatalom elnyomása ellen.
Segítség híján a végeredmény borítékolható volt. Hiába volt
!.)+$!.0#$()!),30+500?$)?0)!) !"#"?'-/<0#$)!)*+)-":!"&/'-/(
!) M"523)C?$1")5" +A-2 !)!)*!$<!2-'! 6
>+47.&%+.<=;"1!32(6+:6%/C3#+06D%5%!'(%(.+:C"#,.B
1956 valójában a nagyhatalmak közötti sakkjátszma volt,
!*5"<=5/)!)430.525A"3')I!$<!2-20.#$/!')B0&A#/
mellékszerepet szántak. Azt egyikük sem gondolta volna,
,-$<)5.)!)*5""?'0.525A"3)/5*)*!2!:)*5$)!)/5'+)0.#/ 
keretek között, hanem önállósul, és olyat tesz, amivel kivívja
az egész világ tiszteletét. Október 23-ától kezdve heteken át
leesett állal figyelte a nyugat, hogy mire képes ez a kis ország,
hogy megszabaduljon az elnyomástól.
Ennek a két hétnek a csodálatos történelmét mindenkinek
illik ismernie. Valamennyiüket arra biztatom, hogy legalább
ilyenkor, az évforduló kapcsán lapozza fel a történe-
lemkönyvet, vagy olvasson el néhányat abból a számtalan
25*5')L2#0=@"()!*+ )!.)505*?/<5'5 )# ?" )2?0. C5C3'()!
'-2 #20!')?0)!.)+:30.!''!")4-$"!"'-.@)'& ! @')L2 !'6)G C5/,! 
története alaposan feldolgozott, nagyon izgalmas, ugyanakkor
látványos is, hiszen rengeteg fénykép és filmfelvétel áll
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EFC"2#,#&%+,/+("%5+C"0,"=$"G
rendelkezésünkre az akkori napokból. Ilyen értelemben
ötvenhat nem érte meg, hiszen a szovjet tankok eltiporták a
magyar szabadságot, a nyugat pedig mindezt tétlenül
szemlélte. A forradalom mártírjai az életüket adták a harc
során, tízezreket börtönöztek be, százezrek hagyták el a
0.1"349":%1'5 ()?0)!) #20!:!"-*)?C +.5:5'+$)A2?05"3:9  )*?$
a diktatúra súlya alatt. Nemhogy nem kerültünk jobb
helyzetbe, de sokkal rosszabba jutottunk. A szó szokványos
értelmében bizony nem érte meg az asztalra csapni.
Mégis ez volt a helyes döntés.
A helyzet azonban az, hogy mégiscsak ez volt a helyes
cselekedet, ezt kellett tennünk 1956-ban. Nem volt már hova
hátrálnunk, a torkunkon volt a kés. A kérdés csak az volt,
hogy a keleti blokk többi országához hasonlóan mi is bégetve
C#2%&'(),-$<)=5"?/'):94%?'()C!$<),!2B)'9.=5/()5*5" )43C5"
esünk el. Mi az utóbbit választottuk, és erre mind a mai napig
büszkék lehetünk ñ és mind a mai napig tisztelnek érte
minket. Az egyes számú tapasztalat tehát az, hogy jobb
bátran, harc közben halni meg, mint gyáván, ellenállás nélkül.
A történelmünk alaposabb kielemzésére itt most nem nyílik
"5,5 30?$6)K0*? )!22!)=+. ! /?')*+/:5/'+ )!),!""$! @0#$=@"(
hogy olvassanak sokat, foglalkozzanak a múlt eseményeivel,
és alakítsák ki azokról a saját véleményüket. Én most nem is
egy konkrét eseményre fogom visszavezetni a huszadik
századi sakkjátszma elvesztését. Ennél egy általánosabb, de
*?$+0)*+/:!//<+&/')0.#*#2!)'?..5"4-$,! @) ?/<5.3 ) !2 -'
45"5"30/5')!) 2!$?:+#/'?2 6)N$<)$-/:-"-*() +0. 5" )O9"$<5+*
és Uraim, hogy a magyarság a játszmát ott vesztette el, hogy
elfelejtett összefogni. A turáni átok, szokták mondani, az,
hogy két magyar egy ügyben mindig háromfelé húz. Ahelyett,
,-$<)!)*5$5$<5.?0 ()!.)5"325"?A?0 )'5250/?/'()!,5"<5  )!
különbségeket, az eltérést nagyítjuk fel, és így aztán könnyen
A2?:#%#&")501/')!)'1"03)=54-"<#0-'/!'6)I-0 ()!.)9 C5/,! -0
forradalom 58. évfordulóján azt kívánom, hogy közös múltunk
:+B03)A+""!/! !+)?0),305+/')45"5  1/')0.#2/<!"@)"5"'5)05$L 05/

TESTÜLETI  ÜLÉSEN TÖRTÉNT …
D<#20!A# )F9.0?$)G/'-2*#/<.! #/!')F?AC+05"3E 50 1"5 5
2014. október 20-án megtartotta alakuló ülését. Az újonnan
*5$C#"!0. -  )9/'-2*#/<.! +)'?AC+05"3'()C!"!*+/ )!
polgármester letették esküjüket. Megválasztásra került az
!"A-"$#2*50 52)P@ ,)P+=-2)0.5*?"<?=5/));)'?AC+05"3E 50E
tület megállapította a polgármester és az alpolgármester
tiszteletdíját valamint költségtérítését. A polgármester tisz-
teletdíja 224.350 Ft , az alpolgármester tiszteletdíja 157.045
Q ()*5"</5')5$<)2?0.?23")RS6TUV)Q E2@")!)'?AC+05"3) 50 1"5 E
,5.)+/ ?.5  )L2#0=5"+)/<+"! '-.! #=!/)"5*-/:-  6);)'?AC+05"3
 50 1"5 )!)0.52C5.5 +)?0)*J'9:?0+)0.!=#"<.! )*@:-0L #0#C!"
a polgármesteri tisztség betöltésének módját társadalmi
*5$=L.! #0M2@")43#""#0M2!)C#" -. !  !()+""5 C5)"? 25,-. !)W
43C5")!)A?/.1$<+)=+.-  0#$- 6);)X5$"?:+)P9==B?"M)F+0 ?20?$+
Társulási tanácsba Kis Miklós polgármestert választották
meg, mint képviseletre jogosult személyt, helyettese pedig
Tóth Tibor alpolgármester.

 Kis Miklós polgármester

bennünket az összefogásban, a haza felvirágoztatásában.
Hiszem, hogy a magyar szabadság mártírjai akkor fekszenek
/<&$-: !/)0L2%&'=!/(),!)!.)3) 92 ?/5"*+) !A!0. !"! !+'! 
-'-0!/) &:%&')45",!0./#"/+()?0)*5$5230L %1')=5"3"5
I!$<!2-20.#$- 6)7,,5.)'?25*)C!"!*5//<+1')5$<1  *J'9E
dését.
„Ha egy civilizált nemzet egyszerre akar tudatlan és szabad
lenni, olyasmire számít, ami sohasem létezett, és nem is lesz
 soha.”

(Thomas Jefferson)

A megemlékezésen Farkas Berci bácsi beszédét hallgat-
hattuk meg, aki elmesélte, hogyan élte meg az 1956-os
forradalmat a ceglédi Kossuth Gimnázium diákjaként.

H*(+,-.  EMLÉKEZTÜNK

Y+2-0)=5 JC5"()/5*.5 +)1//5A'?/ )0.525A5")!)/!A #2=!/)-' @=52
ZWE!6)7.5/)!)/!A-/)!.)[\V]E-0),309'25)?0)V])505*?/<5+25
emlékezünk az ország minden településén.
Nyársapáton 2014. október 22-én délután 4 órakor Kis
I+'"@0)A-"$#2*50 52)M2)=50.?:?C5")^)?0)!.)_)45"'?2?0?25
Q!2'!0);"=52 )0.5*?"<50)5*"?'5+C5")'5.:3:9  )*5$5*E
lékezésünk.
Berci bácsi ceglédi gimnazistaként élte át, és nem a törté-
/5"5*'9/<C5'=3")+0*52+)!)4-22!:!"-*)?0)0.!=!:0#$,!2B
 92 ?/?05+ 6)Q5"5*5"3)C-" ),!""!/+()!,-$<!/)=50.?" 6)7"*-/: !(
,-$<)[\V]E=!/)*+)+0) 92 ?/ )X5$"?:5/()*5"</5')_)+0)2?0.505(
0.525A"3%5)C-" 6)`[\V]E=!/)5$<4?"5)5*=52)C-" ()*+/:5/'+
egyet vallott. Függetlenség, szív és dinamika kellett, ezért mi
fiatalok, a diákok is csatlakoztak az orvosokhoz, munká-
0-',-.)H.5$5: 3")a&:!A50 +$6)I+)X5$"?:5/)-' @=52)Z]E#/
C-/&" &/')!.)& B#2!()?0)# C5  1')!),! !"*! )!)25.0+* 3"
munkások és diákok együtt úgy, hogy csak felvonultunk.
Kétszázan indultunk, de 8000-en lettünk. Szinte vártak
=5//1/'5 ()*+?/')C-" )!) !/#B0,#.!()!)25/:320?$6)Q5$<C5E
rünk nem volt, csak hazaszeretetünk, amit tanáraink is
 #A"#" !')=5//1/'6)D5*),309'(),!/5*)B0!'),!.!0.525 3
*&/'#0-')?0):+#'-')C-" &/'6)D5*)$<3. 1/'():5)*+/:5/ 
megoldottunk, mert mára már október 23-a nemzeti ünnep
lett, és a régi rendszerek Európa szerte megváltoztak a
magyar forradalom hatására.” Sajnos nem tudtam mindent
"5%5$<5./+():5)%@"503)?2.?0)C-" ),!""!/+()!*+ )*-/:-  6
Köszönjük!
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7.& #/)!)D!$<'3290+)F920.L/,#.) #20&"! !)C52050().5/?0
*J0-22!")!:@.-  )!),309')5*"?'?/5'()*5"</5')C?$?/()*?$)!
*J0-2)2?0.5'?/ )?/5'5" 1')5")!),+*/&0. 6

I5$5*"?'5.?01/')!) 5*A"-*)5"3  +)'-A%!4#/#")4-"< ! @:-  (
ahol az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek
,5"<5. ?')5")'-0.-2M+'! ()*!%:)*+/:5/)%5"5/"?C3)*?B050 
$<M% -  )!),309')5*"?'?25()!'+'5 )/5*)45"5:,5 1/')5")0-,!b

Nagyné Kovács Éva

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy telefonos
5"?2,5 30?$5*)!.)!"#==+)0.#*2!)C#" -.-  >)STEU\ZETSRU

A körzeti megbízotti fogadóóra rendje nem változott.
I+/:5/),@/!A)A#2-0),? ),? 43%5)[])^)[R)@2#+$(

a nyársapáti kmb. irodában.

P+0. 5"5  5">)c<32+)c#=-2)264 32*6'*=6

T ISZTELT  N YÁRSAPÁTI  P OLGÁROK !

Tiszteletemet és hálámat szeretném kifejezni e pár sorban a
]T)?C50) 5"5A1"?05/)?"3')45"?(),+0.5/)0.5A 5*=52)ZSE?/)'!AE
tam meg a község legmagasabb elismerését, a Díszpolgári
Címet.
F90.9/9*)!) 5"5A1"?05/)?"3'/5'()B+C+")0.52C5.5 5'/5'()0 =6
akik javaslatot tettek e rangos elismerés odaítélésére.
Önzetlen segítségemet szeretném felajánlani a lakosságnak
!.)5"'9C5 '5.5/:3)V)?C25(),+0.5/)!)C#"!0. @A-"$#2-')%@C-"E
tából ismét Nyársapát község független önkormányzati
'?AC+05"3%5)"5  5*6H.525 /?*)!.)5$<1  )$-/:-"'-:#0 (
cselekvést mikor is az
Én dolgom találkozna a
Te gondolatoddal, hogy
_)A5:+$)*5$) &:%!)C!"@0L !/+6
Mi mindannyian tudnánk a gyümölcsét élvezni, melybe
Ti is be tudnátok segíteni, hogy
_')+0)'9//<5==5/) &:%#')5"C+05"/+)!.)de7P) 52,5+ 6

Bognár István

DROGPREVENTÁCIÓS  PROGRAM

;)25/:320?$)!)4+! !"-')'#=L @0.52E4-$<!0. #0#/!')*5$5"3E

.?05)?2:5'?=5/)!)ZT[Uf[VE90) !/?C 3")M%

0.-"$#" ! #00!")#"")!)0.1"3'()B0!"#:-')25/E
delkezésére. A program minden általános-

és középiskolában tanuló gyermek családja

0.#*#2!)5"?2,5 36))H.!'5*=521/')0.1"3+E

értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy

elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel
'!AB0-"! -0)=1/ 5 3)+$!.0#$0.-"$#" ! #0 )?2+/ 3)'?2:?05'=5/6

Az Önök drogprevenciós tanácsadója:

Név: Jancsár János r. hdgy.

H.-"$#"! +),5"<>)D!$<'3290+)g5/:32'!A+ #/<0#$

Telefonszám: 06/53-351-777

E-mail cím: jancsarj@pest.police.hu
Q-$!:@@2!)+:5%5(),5"<5>)*+/:5/),@/!A)5"03),? 43%?/)[REZT

@2!)'9.9  )hZSVT)D!$<'3290()F5B0'5*? +)M )U6)0.6)[6)5*6)W6

!% @i)P5"54-/-0)1$<5"5 )+:5%5>)*+/:5/),@/!A)5"03)?0),!2*!:+'

,? 43%?/)[SE[R)@2!)'9.9  )h&$<!/-  i

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!
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F&)'(/  SZEZON, SZÉN-MONOXID -
MÉRGEZÉS VESZÉLY !

!012345674789:53;23<=>?0<312@>3<0A74B71C03>=B=B
menthet!
Az emberi érzékszervek számára „láthatatlan” szén-monoxid
miatt 2014. október 29-ig 35 esetben riasztották a Pest
*5$<5+)'! !0. 2@4!C?:5"5*) J.-" @)5$<0?$5+ 6);)0.?/E
monoxid-mérgezéssel kapcsolatos káresemények követ-
'5. ?=5/)UR)5*=52)0.52.5  )'1"9/=9.3)*?2 ?'J)0?21"?05'5 6
7$<0?$5+/')$<-20)=5!C! '-.#0#/!')'90.9/,5 35/)5$<
haláleset sem következett be.
A legtöbb szén-monoxiddal kapcsolatos káresemény Pest
megyében a monori és váci katasztrófavédelmi kiren-
:5" 0?$,5.) !2 -.@) J.-" @EA!2!/B0/-'0#$-')*J'9:?0+
területén történt, összesen tizenhét alkalommal. Az érdi
 J.-" @'! ),#2-*0.-2()!)0.+$5 0.5/ *+'"@0+) J.-" @'! ))/?$<E
0.52()!)B5$"?:+)?0)/!$<'# !+) J.-" @'! ),! 0.-2()!)$9:9""3+E
5'5 ),#2-*0.-2()!)/!$<'3290+)?0)2#B'5C5+)9/'?/ 50) J.-" @'! 
pedig kétszer hívták segítségül szén-monoxid- mérgezés
gyanúja miatt.
;)0.?/*-/-j+:E*?2$5.?0) 1/5 5+)/5*)45" J/35'>)45%4#%#0(
0.?:1"?0()=#$<!: 0#$6);*+'-22!)'5.:5/?/5')45" J/3C?)C#"/+
!) 1/5 5'()25/:0.52+/ )'?036);.)5*=52)B05"5'C?0'?A 5"5//?
C#"+'6)O!)C!/)!)'9.5"=5/)4J 3=525/:5.?0()"5$<1/')$<!/!'E
C@!'()43"5$(),!)!) 1/5 5')5$<0.5225) 9==)5*=525/
%5"5/ '5./5'b)Q+$<5"*5. 5 3)%5")"5,5 (),!)A#2#00#$- ()/5*
5230():5)4&2B0!()0.-'! "!/)0.!$- )?2.1/'6)h)!)0.?/*-/-j+:
0.L/ 5"5/()0.!$ !"!/()B0!')!)410 $#.)5$<?=)900.5 5C3+ )C!/
50?"<1/')?0."5"/+i6);)"5$/!$<-==)=+. -/0#$- )!)*5$45"5"35/
!"'!"*!.-  )0.?/*-/-j+:E?2.?'5"3)%5"5/ +6);)0.?/E*-/-j+:E
mérgezés embert és házi állatot egyaránt fenyeget, ám a
'-B'#.! )%5"5/ 305/)B09''5/ ,5 3)!) 1.5"3()4J 3)?0)43.3
berendezések rendszeres karbantartásával, a lakás meg-
45"5"3)0.5""3.?0?/5')=+. -0L #0#C!"()+""5 C5)!..!"(),!)-"<!/
,5"<+0?$=5)!,-")/<L" "#/$$!")1.5*5"3)=525/:5.?0)C!/()0.?/E
*-/-j+:E?2.?'5"3 ) 5"5AL 1/'6);.)?2.?'5"3)B0!')!''-2
/<M% )*5$45"5"3)C?:5"*5 (),!)!),!0./#"! +)& !0L #0/!'
*5$45"5"3),5"<5/)?0)*@:-/) 5"5AL %1'6)d2.?'5"3)C#0#2"#0!
5"3  ) #%?'-.@:%&/')!)*5$C#0#2-",! @)'?0.1"?'5'23"()B0!'
*5$=L.,! @)B?$ 3"()*+/30L 5  )50.'9. )C#0#2-"%&/'6
A 2013. október közepe óta hatályos jogszabály értelmében,
!.-'=!/)!)=9"B03:?'=5/()@C-:#'=!/()+0'-"#'=!/()'@2,#E
.!'=!/)?0)=5/ "!'#0-0)+/ ?.*?/<5'=5/)h+:305')-  ,-/!(
rehabilitációs intézmények) szórakozóhelyeken, szállo-
:#'=!/)?0)A!/.+@'=!/)'9 5"5.3)0.?/E*-/-j+:E?2.?'5"3 
használni, ahol a közösségi helyiségében, vagy az azzal egy
"?$ ?2=5/)"?C3),5"<+0?$=5/)/<+ -  )?$?0 52J) 1.5"3=525/:5.?0
van.
;.-'! )!.)M%)?AL ?0J)?A1"5 5'5 )A5:+$()!*5"<5')/<+ -  )?$?0 52J
 1.5"3=525/:5.?005")45"0.525" 5'()*#2)B0!')!''-2)"5,5 
,!0./#"! =!)C5//+(),!)-  )0.?/E*-/-j+:E?2.?'5"3)*J'9:+'6
Tavaly december eleje óta jogszabály határozza meg azt is,
,-$<)*5"<)?2.?'5"3'),!0./#"! !)505 ?/) 5'+/ ,5 35')!)45/ +
5"3L2#0-') 5"%50L 5  /5'6)7"4-$!:,! @!') 5,# )!.)7k)=#2*5"<
tagállamában és Törökországban gyártott vagy forgalomba
hozott, illetve az izlandi, liechtensteini, valamint a norvég
$<#2 #0M)?2.?'5"3'6

;)%-$0.!=#"<+)5"3L2#0-') 5"%501"?0? )!)'?*?/<05A23'
C+.0$#"%#')!)'?*?/<5')+:30.!'-0)5""5/32.?05'-26
;)'?*?/<05A23)5""5/32.+)!)0.?/E*-/-j+:E?2.?'5"3
*5$"? ? )?0)*J'9:3'?A500?$? )+06)a#2*+"<5/),+#/<-00#$
C!$<)0.!=#"< !"!/0#$)505 ?/)?2 50L +)!) J.C?:5"*+),! @E
ságot, amely figyelmezteti az ingatlan tulajdonosát, és a
szabálytalanság megszüntetésére szólítja fel. Amennyiben a
tulajdonos nem tesz eleget kötelezettségének, a ható-
0#$)9 5.52 3"),!2*+/B5.52)4-2+/ +$) 52%5:3)=L20#$- )0.!=,! 
ki.
Ha a szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás,
émelygés, szédülés) észleli magán vagy a környezeté-
D=40>3E?0=6D=;=4C0F2744F>0GHEIF0F0<FBF12B;JAFE3:=>=6
6KE=>=B9;L4MHBL190<N2O74BILB0F0PPQ5=10EFRM0F0PST5N1
segélyhívó számon!

NYUGDÍJAS  N AP N YÁRSAPÁTON

Mint minden évben, az idén is köszöntöttük a község
/<&$:L%!0!+ 6);.)9/'-2*#/<.! )-' @=52)[RE#/):?"5"3  )'+0
*J0-22!")?0)4+/-*)5=?::5")C#2 !)!)*JC5"3:?0+),#.
nagytermében Nyársapát nyugdíjasait. Kis Miklós polgár-
*50 52)M2)'90.9/ 3%5)5"3  )*J0-22!")'5:C50'5: 1/')'9.0?E
$1/')/<&$:L%!0!+/!'()*5"<=5/)5"03'?/ )!.)-C+0-')0.525E
peltek mesével, tánccal, csoportos versikékkel, majd a
nyársapáti iskola 3. osztályosainak táncát láthattuk.
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aL2@)X0+""!)!)0.525 5 23")*-/: !)5")$-/:-"! !+ ()+""5 C5)I#2!+
H#/:-2>)Q+! !"0#$)*?2B?%5)BL*J)C520? )!: !)5"36
Q5,?2El5#')a!2=!2!)5$<)/?A0.52J)*&0+B!")0"#$52 ()*!%:
saját szer.5*?/<? )?/5'5" 5)/!$<)0+'5225"6)7. )'9C5 35/)5$<
humoros vers következett, egy szegény nyugdíjas férfi
pana0.!+ )!: &')5"3)4?2%5**5")D!$<)m-" #//!")5$<1  6
IJ0-2&/')& -"0@)45""?A3%5)H 2!=#/);//!)C-" ()!'+)!.)+:305==
'-2-0. #"</!')0.@"@()!)]TE!0)?C5')"5$/?A0.52J==)5"3!:@+/!'
slágereit énekelte.

;)'&" &2#"+0)*J0-2)& #/)F+0)I+'"@0)A-"$#2*50 52)M2)'90.9/ 3%5(
+""5 C5)!)'?AC+05"3')$-/:-"! !+),!/$.-  !')5"6
Az önkormányzat finom ebéddel és tortával látta vendégül
Nyársapát nyugdíjasait.

Nagyné Kovács Éva

ÓVODA

OKTÓBERBEN  EZ TÖRTÉNT  AZ

ÓVODÁNKBAN

n' @=52)[E%?/)!)'9.?A03)?0)/!$<B0-A-2 -0-')!)D!$<'3290+
F920.L/,#.=!/)*505=?2"5 )5"3!:#0#/)C5  5')2?0. ()*5"<5 )!.
@C-:!)0.1"3+)0.52C5.5 5)=+. -0L -  )0.#*&'2!6

Október 17-én Almabált rendeztünk óvodánkban. Csoportjaink
C52050()?/5'50)*J0-2 )!: !')5"3()*!%:) #/BE,#..!")4-"< !  &'6
Utolsóként az udvaron elrejtett, az önkormányzat által
biztosított szép és ízletes almákat keres-
ték a kicsik nagy lelkesedéssel.

Október 21-én megrendeztük hagyományos „Tök jó
/!A&/'! o6);)25/:5.C?/<)/!$<-/)0+'5250)C-" ()0-')0.1"3)?0
gyerek eljött a felvonulásra. A kúria udvarán ízletes sült tököt
és zsíros kenyeret fogyasztottunk Bakosné Erzsike néni
hagymájával. Jutalmaztuk a legszebb tök faragásokat, majd
vidám tánccal zárult a tökfelvonulás.



NYÁRSAPÁTI6. oldal

ÓVODÁNK  NOVEMBER -DECEMBERI

PROGRAMJAI :

November 11-én Márton nap az óvodában. Ezen a napon
 !"#$%&'&()*+,&(-.".*/0&1(&'&()*.21+3.%.*&.++,&,(&(-.".*/
+3!"('4!*,'%'*0&5,(-.+&'&()*.21+3 !(!"&6. 1*.716/7
karácsonyi ajándékokat kapnak az ovisok.
November 17-én 89&:"'%;"&(-)7/,&1"*.%.-7.*&7.(-&'-
óvodában.
November 21-én nyílt nap lesz a Maci csoportban, mely-
".&(-.".*.**.7& !"#$%&'&(-)7/%.*<
December 5-én&41+*.%.+&=17.7/**&1"%.-,%&: ;=!+%6'&'
MIKULÁS.
December 15-én KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG, melyre
+.2&>('%&'&(-)7/%.*0&5'+.2&'&*.7.4)71("/7&,(& !"#$%&'-
1"=.%7/=/%.*<

Benkó Hajnalka

ADVENT

November 28-án , pénteken 15 órától
óvodánkban  !"#$%&'()*+,-.!)*  c ímen  kreatív
foglalkozást tartunk, adventi koszorút készítünk. Az
1"=.%7/=/%&&%1"#)%&2,+17&.7/66&#.7.--1%&'-&: ;=!6'+

részvételi szándékukat, mivel az eszközöket biztosítjuk a
?;@7'7%;-!("'&A&9BB&?*C&?/D<

E-.".*.**.7& !"$+%&2,+=.+&1"=.%7/=/*F

TÖK NAP

GB8H<&;%*:6."&G8<I1+&.@3&+'@3(-."J&=17$*!+,&4";@"'2;*

szerveztek az óvónénik és a dajka nénik, amit ezúton szeretnék

2.@%K(-K++,&'-&: ;=!(&@3.".%.%&1(&'&(-)7/%&+. 16.+<&L-

óvodások kis töklámpásokkal a kezükben átvonultak a Szar-

%'&%M",'&$= '"!"'0&'5;7&2!"& !"*'&/%.*&'&?;"":&*.'0&()7*&*K%0

'&?.7+/**.%.*&4.=,@&'&?;""'7*&6;"<&N;7*&(;%&2:%'0&#!*1%0&*!+>0

'">?.(*1(&1(&'&71+3.@O&(-)7/%0&@3.".%.%&1(&: :&+1+,%0&='#%!%

együtt tölthettek egy „tök jó” délutánt! Köszönjük szépen!

 Hencz József

 !"#$%

HASZNÁLTRUHA  BÖRZE

2014. november 12-én (szerdán) és

13-án (csütörtökön) 14 órától 18 óráig.

Helyszín: Szarka-kúria melletti RAKTÁR épülete,
AP:-(.?&L**,7'&M*&?.7/7D<

Kabátok, pulóverek, blúzok, ingek,
kardigánok, pólók, nadrágok, zakók,

blézerek…

L=;2!+3;%&.77.+16.+&.7 ,5.*/%<
Adományaikat az óvodás és iskolás

gyermekekre fordítjuk.
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KATALIN BÁL

Az iskola tornatermében,

2014. november 15-én
(szombaton).

Zene: Mondi Károly és
Ézsiás János

Bál kezdete: 19 óra

E-:"'%;-*'*:&2J(;"&AQRQS&L7'4?;%M
TJ 1(-.*,&U(%;7'D

N'>(;"'&8V0WB&:"'%;"&AG&?1716/7&7.5.*
választani)

Tánc, tombola, büfé

Támogató jegy: 500 Ft

N'>(;"'&+17%)7,&6.714/#.@3O 1000 Ft

N'>(;"!(&6.714/#.@3O 2000 Ft

L&(-." .-/%&2,+=.+%,*&(-.".*.**.7& !"+'%F

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
1(&(-." .-.*.%&AU(%;7'0&X,!%K+%;"2!+3-'*0&E-)7/,
Szervezet, Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány) a
bál bevételét teljes egészében az iskola diákjaira

szándékozik fordítani.

KÖZÖS ÜGYÜNK  AZ  ISKOLA  ñ PROJEKTNAP

AZ ISKOLÁBAN

„Kezünkben a sorsod, kezedben a sorsunk” címmel október
16-án zajlott az iskola projektnapja a faluban.
R@3&.%%;"'& ;7$2.+J&2.@2;-=$7!(&(;%&2$+%!*0&(-." .I
-1(*0&.@3.-*.*1(*&,@1+3.7O&(-4;+-;";%&%.".(1(.0&(.@Y*/
(-!+=1%M&.26.".%0&.@3)**2J%K=/&(-)7/%&?.7%$*'*!('0&'-
Y"!(;(&'+3'@0&'&5.73(-Y+.%&.7/%1(-Y*1(.<&R7/-.*.(.+&'
(-." .-/%&47'%!*;%;+0&'&?'>.6;;%;+0&1(&(-.2173.(.+&%1"I
ték a falu lakosságát, hogy csatlakozzon a kezdemé-
nyezéshez. Ennek eredményeként már a próbákon is sok
(-)7/&1(&@3.".%&.@3)**&@3'%;";7*<&L&+'4&%.-=.*.%1+*&'
Volán menetrendszerinti járatán az alsós énekkar tagjai az

iskola indulójával szépítették meg az utasok napját. Nagy
sikerük volt! A parkolóban - Elek apó kútjánál - közös
tánccal folytatódott a program.
R-$*!+&8BI8G&?/(&>('4'*;%&(-." .-/=*.%0&1(&'&2.+.*7. 17.+
(Naplapon) megjelölt állomásokra vonultak.  A hét hely-
színen párhuzamosan folytak az események, és váltották
egymást a csapatok.  A Szarka-kúriában láthatták, hogyan
1(&2,6/7&%1(-)7&'&%.+31"7!+@;(<&T,+=.+%,&K"K21".&2.@&,(
kóstolhatták ezt a finomságot, amelyet a Nyársapáti
Népdalkör és a Nyugdíjas Klub tagjai készítettek. A
2J .7/=1(,&5!-6'+&'&>('4'*;%&2.@'7%;**!%0&1(&'7'4;('+
begyakorolták az indulóikat, melyet a nap végén, az iskola
(4;"*4!73!#!+&.7/&,(&'=*'%<&U**&%.")7*.%&7.'=!("'&'-&.7%1I
(-)7*&>('7!=7;@:%0&2.73.%6/7&.7%1(-)7&'&?'7$&*'%'":#'<&L
Polgármesteri Hivatalnál számot adhattak tudásukról
jogokkal, kötelességekkel, igazolatlan hiányzásokkal
%'4>(;7'*;('+<&U++.+&+.2&2.((-.&'&(-/7/ .7&%'4>(;7'*;(
2$+%!7'*;%":7&*!#1%;-:=5'**'%0&/(-,&='7;%'*&1+.%.7*.%0
puzzle-t raktak össze. A falu bejáratánál álló kocsányos
*K7@3+17&1"=.%.(&,+?;"2!>,:%&#$*;**'%&.7&21@&'&?.7+/**.%5.-
,(&'&?'7$&*."21(-.*,&%,+>(.,"/7&A;">5,=.!(&"1*D<&L&@3.".%.%
kreativitását tette próbára az emléktábla tervezése, mely-
6/7&'&7.@#;66'%'*&(-.".*+1+%&!*'=+,&Z;7@!"2.(*.")+%+.%0
további szíves felhasználás céljából. A Boldog Apor Vil-
mos katolikus templom építészeti jellegzetességeivel
,(2."%.=5.**.%&'&6.*1"/%0&2.@>(;=!75'**!%&'&E*!>,:
@3K+3K"J&%14.,*0&2.73.%&2.+*1+&2'@'&'&2J 1(-& .-.**.
körbe a gyerekeket. Minden csapat utolsó állomása az
iskola udvara volt, ahol kínáló tálat készítettek a felajánlott
-K7=(1@.%6/7I@3)2K7>(K%6/7<&L&@'-=!%&$*>!#!6'+&21-.*0
almát, zöldségféléket, húskészítményeket kóstolhattak a
"1(-* . /%<&T,+=.+&5.73(-Y+.+&4;+*;*&@3J#*K**.%&'&>('4'I
tok, és az összesítés után sor került az eredményhirdetésre:
'&[,7.+>&\"!>,'&+3."*.&'& .*17%.=/*0&#$*'72'&.@3&@3K+3K"J
4,";(&6/"?;>,& ;7*<&L&+'4;*&.@3&+'@3&%K-K(&*!+>>'7&-!"*$%
a sportpályán. Az Ördögtánc valóságos „örömtánccá” vált
a jól sikerült nap végén. Kellemes, de fárasztó órákat töltött
.@3)**&@3.".%0&(-)7/0&4.='@:@$(<
Köszönet érte MINDENKNEK!  Köszönjük kollégáink-
+'%&1(&'&Z;7@!"2.(*.",&], '*'70&&'&2J .7/=1(,&5!-&=;7@;-:I
,+'%0& ;7*&*'+Y* !+3',+%+'%&'-&.@3)**2J%K=1(*0&];" !*5
Zsuzsannának a támogatást, Dombóvári Juditnak, Dr. Lutz
Ágnesnek, Dienes Ritának, Márkus Péternek a szakmai
segítséget, Kocsis Ferencnek, Nagy-Gulyka Róbertnek, a
Sipos családnak a felkínált termékeket, a Népdalkörnek és
a Nyugdíjas Klubnak a szeretetteljes segítséget, Földi
^"4!=+'%&'&N;7!+&'7%'72'-;**#!+'%&(.@Y*/&(-!+=1%!*0
P.-."+,>-%3&L**,7!1%+'%&'-&'=;2!+3;%'*0&\3/",&\!6;"
körzeti megbízottunknak a felügyeletet. Végül, de nem
utolsó sorban köszönjük a lelkesedést, amellyel együtt
*K7*K**1%&'&+'4;*&'&@3.".%.,+%+.%0&'&(-)7/%+.%0&1(&2,+=.+
%.= .(&"1(-* . /+.%<
L&(-." .-/%&1(&7.6;+3;7Y*:%&+. 16.+O

Dobozi Julianna
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K /012345  FOGLALKOZÁS

L= .+*,&%1-2J .(&?;@7'7%;-!("'& !"#$%&'&@3.".%.%.*
2014. december 9-én (kedden) és

!#6#78#9':;<=$'>(#!!#$?':@'A9B'CD'E#96%.-
'&2J .7/=1(,&5!-6'<

[1"#)%0&5;@3&'%,&"1(-*&(-.".*+.& .++,0&.7/".&#.7.+*%.--.+
december 5-ig a könyvtárban vagy az iskolában

Sipos Melindánál.

K EDVES N YÁRSAPÁTI  L AKOSOK !

L-&,=1+&.7(/&'7%'7;22'7&(-.".*+1+%&2.@".+=.-+,&'&2J .7/=1(,
házban „Dobozba zárt Advent” programunkat, melyhez kérjük
segítségüket. A Mikulásgyárhoz hasonlóan adományként
várunk feleslegessé vált, de még jó állapotú játékokat,
%K+3 .%.*0&,77.* .&*'"*:(&17.72,(-."*&>,4/(&=;6;-6'&>(;2'@;7 '<
A csomagokra írják rá azt, hogy mit tartalmaz és azt, hogy
milyen korú gyermeknek szánják. Ezt a rászoruló nyársapáti
@3.".%.%+.%&(-.".*+1+%&2'#=&.7#$**'*+,&.@3&2J(;";(
".+=.- 1+3&$*!+&'-&: ;='&1(&'-&,(%;7'&(.@Y*(1@1 .70&2, .7&/%
azok, akik biztosan tudják, hogy kinek van rá
legnagyobb szüksége.
L-&'#!+=1%;%'*&+; .26."*/7&=.>.26."&%K-.41,@& !"#$%&'
2J .7/=1(,&5!-6'+<
_+-.*7.+&'=;2!+3$%1"*&'#!+=1%&2J(;""'7&%.= .(%.=)+%0
2.73"/7&6/ .66&,+?;"2!>,:*&'&%K .*%.-/&]Y"2;+=:6'+0&,77.*I
ve plakátokon adunk!

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

M234FGH/5I  HÁZ  NOVEMBERI

PROGRAMJAI

Újra indul az aerobic Kiss Piroska vezetésével minden 2. hét
%.==#1+&1(&>()*K"*K%#1+&8`I8a&:"!,@<&L-&.7(/&'7%'7;2&+; .26."
HI1+&1(&+; .26."&bI!+&7.(-<&L&%K .*%.-/&?;@7'7%;-!(&+; .26."
18-án kedden és november 20-án csütörtökön lesz, melyre
szeretettel várjuk a hölgyeket.
Dunavölgyiné Murvai Rozika  is várja a J#-$.%%'%=$6<
csoport tagjait és azokat is, akik szeretnének csatlakozni a
táncosokhoz.
JÓGA indul Sági Ilona & .-.*1(1 .7&51*?/+%1+*&8b&:"',
%.-=1((.7<&L-&.7(/&?;@7'7%;-!(&+; .26."&WI!+&7.(-<
 '%)-&'&!.*+B(8B$'B'JKL-B-(K+=*K('B+'A"K!B'%K9$B<
termében zajlanak majd!
L-&,+=$7:&4";@"'2;%":7&'&>(;4;"* .-.*/%+170&,77.* .&'
2J .7/=1(,&5!-6'+0&'&WaVIBG`0& '@3&'&`BCHWBIH9b9&*.7.?;+;+
7.5.*&1"=.%7/=+,<

SZARKA MIHÁLY
SZAVALÓVERSENY

L-&.7/-/&1 .%5.-&5'(;+7:'+&,=1+&,(
megrendezzük a térségi Szarka Mihály

Szavalóversenyt 2014. november 20-án
:C'A9=%A-'B'5+B9(B'1&M=-N'1O"#-.!)*&')*

5+B8B!&!.(P+EK$%8B$Q
Erre a nemes vetélkedésre a helyi

 ."(2;+=:%;+&%Y )7&'&%K"+3.-/&*.7.4)71(.%
általános és középiskoláiból is várjuk a

szavalókat.
L&".+=.- 1+3".&2,+=.+& ."((-.".*/

1"=.%7/=/*&(-.".*.**.7& !"$+%F

5+,-.JP-!#7';D')"#*

Ember még nem járt e csodás földeken,
Mikor a tenger vize hullámzott a köveken
Azóta elteltek évmilliárdok,
Örökül hagyta nekünk Nyársapátot.

c1@:*'&17+.%&.&*!#;+&/(.,+%
Verejtékkel táplálták homokos földjeink
Volt aki itt maradt, kit  a rög kötött
Olyan is akadt egy pár aki elköltözött.

Köszönet és elismerés akik itt maradtak
c;((-&,=/%.*&,(&6Y"*'%&."/(&'%'"'**'7
T."*&%,(&5'-!+%"'&>$='"&,=/%&#K**.%
E;%&.26."*/7&.7. .**1%&'&%K++3!-*'**'&?K7=.*<

R7#K**&'-&,=/0&5;@3&+.2& ;7*&2,*&%'4!7+,
Elmentek sokan más munkát találni
T'@'2&,(&,**&5'@3*'2&(-J%.66&4!*",!2'*0
Az édes otthont, anyámat, apámat.

Megvan régi házunk, állnak még falai,
Azóta is szoktam vissza-visszajárni
d'@3'4!2&#K**&.7(/%1+*&17+,&d3!"('4!*"'
Bele van vésve neve az egyik gerendába.

Mikor én elmentem, kicsiny volt e falu, mondhatnám
gyerek
L&bB&1 &'7'**&2.@+/**&1(&?.7+/**&7.**
N'+&2!"&*.247;2'&1(& '+&*.2.*/#.
Talán egyszer ez lesz életem nyugvóhelye.

Én már részben lezártam a múltat, hogy ne fájjon
Elhagytam már tucatnyi színes álmom
Csendesebb lettem, lelkembe béke költözött
Néha már egyedül ünnepelek, csak a függöny mögött.

A függönyön túl valakik még várnak
Lehet, hogy jók, vagy rosszak az árnyak
L&#K /2&2!"&;**& '+&'&2!(,%&;7='7;+
A jelenem pedig itt velem, e színpadon.

Nem tudom meddig vagyok még itt veletek
Lassan-lassan elfogy az isten áldott kenyerem
R7#!"&'-&,=/0&=.&(-Y .2&21@& !@3'%;-,%
Hogy a szerelem kísérje utam mindhalálig.

Domonyvölgy, 2014. július 30.
Perna Pál
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ANYAKÖNYVI  H ÍREK

  S ZÜLETETT :

Mokos Albert és Sófalvi Dalma
Nyársapát, Vak d.1. szám alatti
lakosok FANNI és BARBARA
+. J&@3."2.%.,&;%*:6."&WI!+<

Köszöntjük az újszülötteket!

  MEGHALT :

Szabó József Nyársapát, Zrínyi M. u.
4.szám alatti lakos

2014. október 14-én. 77 éves volt.

Bimbó István Nyársapát, József
Attila u.71.szám alatti lakos

2014. október 15-én. 62 éves volt.

R271%)%.*&/",--)%F

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet
2,+=.+&%.= .(&";%;++'%0&,(2."/(+.%0
jó szomszédnak, barátoknak és volt
munkatársaknak, akik drága jó férj,
édesapa, nagypapa, dédapaId. Szabó
József temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.Külön
köszönetet mondunk Dr. Gyáfrás
Sándornak, Törökné Révész Annának,
hogy hosszú súlyos betegségén enyhí-
teni igyekeztek.

Gyászoló család

Váci Mihály

Gyászoló Család

HIRDETÉSEK :
ReLXf&8&=6&+'@3&*.7#.(Y*21+3J&2;*;I
";(&%'4'0&8&=6&#'4!+&4."2.*.-/@14&9B
21*.".(&*K27/ .7<&g"=<O&BbCWB&Wb`VbG`

Belterületen 550 m2 terület komfortos
épülettel ELADÓ. Érd. 06/30 3679627

d3!"('4!*;+0&'-&;" ;(,&".+=.7/&2.77.**
felújított családi ház eladó. I.ár: 7.2 M
h*0&,77.* .&d3!"('4!*;+&'&[K-14(/
=J7/6.+&".+=.-.**&*'+3'0&*K66&2.771%I
épülettel, 2 ha földdel eladó. I.ár: 4,9 M
Ft, Valamint szobabútorok eladók! Érd.:
06/70 500-5049

d3!"('4!*;+&'&[K-&=J7/6.+&H<9bH&2G
*.")7.*J&"1(-6.+&."=/0&"1(-6.+&(-!+*:?K7=
ELADÓ. Érd.: 06/20 82 89 134-es
telefonszámon lehet.

Nyársapát, József A. út 7. szám alatti
összkomfortos ingatlan 2 család részére
ReLXf& '@3&+'@3%/"K(,&>('7!=,&5!-"'
.7>(."175.*/<&g"=<O&BbCGB&GG`I8HIHH

Nyársapát belterületén 2835 m2
nagyságú, építkezésre alkalmas telek
ELADÓ! Víz, villany van! Érd.: 06/70
57 66 859-es számon a délutáni órákban.

Cegléden 800 m2 telken 3 és fél szobás
?.7M#Y*;**&VG&2G& .@3.(&*)-.71(J0&@!-;(
lakás, fedett terasszal, garázzsal, rende-
zett udvarral nyugodt környezetben
eladó. Irányár: 10 millió Ft Érd. : 06-70-
6652-539

P:&!77'4;*6'+&71 /&?"'+>,'!@30& '7'2,+*
egyszemélyes gyerekágy ELADÓ!
g"=.%7/=+,O&BbCGB&V9VI8W8a

H IRDETÉSEK :
[, !7:&!77'4;*6'+&71 /&iUjZQcjd
(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

Eladó Nyársapát külterületén a Köz d.-
ben 1881 m2 bekerített területen,  32 m2
télen is lakható ingatlan ( egy szoba,
%;+35'0&?)"=/&D<&^77'**'"*!("'&'7%'72'(
földterület 2 db fúrott kúttal. Az épületben
víz, villany, wc található. Továbbá tyúk-
ólak, disznóól , galambos takarmányos,
szerszám tároló stb. található. Busz 150
m. Irányár: 2,8 millió Ft Érd. : 06-20-
9350-172
h.51"&?)"=/(-;6'&(-.%"1+3&&1(&(-!2Y*:I
gép asztal eladó. Ár: 9.000 Ft és 5.000
Ft Érd.: Fodor Ferenc, 53-389-120

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
R4F4FG5'SI HT : Kis Miklós polgármester
RG504US450VG :
504US450VGWI0XVV5YZ : Dombóvári-Godó Zsuzsanna,

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

FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
L&898<&ES^TQfe&[RSXkXkRd&L&]lcTjdXf&QRePRE

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.
&&&&&&&`BB&417=!+36'+&2.@#.7.+/&Ud\mRdRE&*!#1%;-*'*:&%,'= !+3F

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

SPORT

  B IRKÓZÁS

Október 11-én szombaton került megrendezésre Nyársa-
páton a szabadfogású centrum verseny, amelyre 9 szak-
;(-*!73&8GG& ."(.+3-/#.&21"7.@.7*<&L&d3!"('4!*,&E-'6'=,=/
ER& ."(.+3-/,&(-14&.".=21+3.%.*&1"*.%&.7<
Eredmények:
Lányok: 26 kg  1.  Molnár Vivien
           2.  Kiss Virág
           3.  Kenyó Regina

43 kg  1.  Csiló Szilvia
50 kg  3.  Kovács Maja
54 kg  1.  Rehor Orsolya

gyermek I. 30 kg  G<&&E-J>(&E-'6;7>(&
diák II. 29 kg  1.  Rehor Levente

32 kg  W<&&Z'*'%,&i.+/
38 kg  2.  Molnár Pál

diák I. 42 kg  1.  Kovács Kevin
63 kg  1.  Rehor Ferenc

Egerben rendezték meg az ifjúsági kötöttfogású országos
6'#+;%(!@;*&;%*:6."&8aI!+<&L&6.21"7.@.7*&88`& ."(.+3-/
%K-K**&G&+3!"('4!*,&6,"%:-:&,(&(-/+3.@".&714.**0&1(&2,+=&'
ketten a dobogóra állhattak a verseny végén. 
Eredmények: 50 kg  2.   Kecskeméti Krisztián

54 kg  3.   Kecskeméti Ferenc

Másnap vasárnap Nyársapáton került megrendezésre a
szabadfogású Közép-magyarországi Területi Bajnokság,
amin Pest és Fejér megye klubjai vehettek részt. A három
korosztályban  hét nyársapáti is a helyezettek között végzett.
Eredmények:
Diák II. 29 kg  1.  Rehor Levente

42 kg  3.  Molnár Pál   
Diák I. 38 kg  1.  Kecskeméti Dávid

42 kg  2.  Seres Attila
50 kg  2.  Tóth Levente
63 kg  5.  Rehor Ferenc

E."=)7/O 50 kg  1.  Kecskeméti Krisztián

Október 24-én pénteken Tatabányán került megrendezésre
a szabadfogású diák I. rangsor verseny, amelyre több mint
%1*(-!-'+&21"7.@.7*.%&6.<&&L&d3!"('4!*,&E-'6'=,=/&ER&%1*
birkózója vett részt a versenyen, de csak egyikük tudott ér-
2.*&(-.".-+,&'-&,@.+&."/(&2.-/+36.+<
Eredmények: 35 kg  3.  Kecskeméti Dávid

Másnap szombaton szintén Tatabányán rendezték a
kadet szabadfogású országos bajnokságot, amelyen ezúttal
,(&%1*&+3!"('4!*,& ."(.+3-/&714.**&(-/+3.@".<&&L&6'#+;%(!@I
ról Kecskeméti Krisztián révén egy érmet sikerült elhozni.
Eredmények: 46 kg  3.  Kecskeméti Krisztián

Papp Ferenc

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA

I&?",((&*/%.5M(;%0
- házi hurka - kolbász,
- házi disznósajt, májas,
- szalonna félék,
- sült házi zsír,
I&*.4."*/0&(-!"'-&%;76!(-;%0
- savanyú káposzta,
- savanyúságok.

W."[%#%%'"=-B*+%)((B-\'7&$!#$'M)%#$
más-más akció.

X(%A8#9':@<%.-']^'$N&%"B'%B9%=**B-'"=9K7
vásárlóimat!

  Nyitva tartás:
M)%J.$_'+=9"B
(#!!%.-<E)$%#(&L_';\CD<:`'\':a<:b'A9=&L
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig

Kolbászhús és formázott sonka
7#L9#$!#-M#%.c

10. oldal


