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   MEGHÍVÓ NYUGDÍJAS NAPRA

Nyársapát Község Önkormányzata szeretettel meghívja a község
nyugdíjasait

2015. november 7-én (szombaton) 11 órára !"#$%&'()*+!,-./ 0! ,1&!$+(-"0!.%2)*!21*.3 &4+ !"#*155 &!)*!6+21"
ebéddel várjuk minden kedves nyugdíjas lakosunkat.

Azok a külterületen lakók, akik a be- és visszaszállításhoz igénybe*.%5%32)7!$%22+! !,+$ 3 &! 839:-30!%&'5%!:%&%..)7!; 71*!<%5%2=2)&! !>?@
70/978-3809 telefonon.

Kis Miklós polgármester

Sok szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves családját a
2015. november 21-én"%45%2(%.)*5%!7%5A&'!B 3 &+2!/-&8275 ! .!+*71& !3152 3%5")/%C

A bál kezdete: 19 óra .
A vacsora nélküli vendégeket 21 órától várjuk!

A talpalávalót Fajka István  és zenésztársai szolgáltatják.
További hangulatfokozó: büfé, tombola.

Menü: Apáti tál (natúr szelet, sajttal töltött rántott szelet, köret, savanyúság)
Vacsorás jegy: 2000 Ft

Vacsora nélküli jegy: 1200 Ft
Támogató jegy: 500 FtD%4E%7!%&'$)3%&/%2!7 F, 39 7! !"#$%&'()*"+,'- .%/$%&'(0*12 Hollóné LangaG&(+792-&0!HE'5+2)!I 24 !J2+792-&0! !KLLM!/1&3/ 2!)*! .!+*71& !3+37-5*-4-2C

FALUSI  KARÁCSONY

J($%23!%&*'!$ *-52 F:-20
2015 november 29-én,

17 órai  kezdettel
gyújtsuk meg együtt a6 &8!71*.15N:-2 7!%&*'

gyertyáját!
Töltsünk el együtt egy

áhitattal teli vidám estét a3%"F&1"!%&'33+!3)5%20!%4E
kis énekszó, zsíros

stangli, meleg tea és persze forralt bor kíséretében.

Várjuk együtt a kis Jézuska születését!

VIDÁM  SZÍNPADI  JÁTÉK  A  !"#$%&'() HÁZBAN

J!O 4E7'5P*+!BP5*.Q2,-.!%&' (-*-/ 2
2015. november 27-én  pénteken 17 órától a"#$%&'()*+!,-.!*.Q2,-.3%5")/%2!KABARÉ-EST lesz,

melyre mindenkit szeretettel várunk.D%4E%7!%&'$)3%&/%2 1.000.- Ft,
a helyszínen 1.200.- Ft-os áron vásárolhatók.

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



NYÁRSAPÁTI2. oldal

PEST  MEGYÉBEN  IS MEGJELENTEK  A
FÖLDÁR VERÉSSEL  KAPCSOLA T OS HIRDETMÉNYEK

J!R 4E 5!S&& "! !38& :(12-/ 2!-&&9!3%5"'6P&(%7!%4E!5)*.)3
nyilvános árverésen értékesíti. Az értékesítésre kijelölt
ingatlanokra vonatkozó árverési hirdetmények a 2015.1739/%5!TUC!2 F:-$ &!7%.('('!,)33'&! !O%".%3+!<P&( & F7%.%&'V.%5$%.%3!,+$ 3 &1*!,12& F:-2!"%43%7+23,%3'%7C!J!,12& F5 
a hirdetmények feltöltése folyamatos. Az árverezésre"%4,+5(%3%33!6P&(3%5A&%3%77%&!7 F=*1& 31*!5)*.&%3%75'&0!3P//%77P.P33! !5%4+*.35-=+9*0!+&&%3$%!-5$%5)*+!+('F1231759&! .!O<J
honlapján (http://www.nfa.hu) tájé71.9(, 32 7! .!)5(%7&'('7C
Pest megyében több mint 500 darab ingatlant bocsátanak
árverésre, mely árverések helyszíne Érd megyei jogú város.

TISZTEL T L AKOSSÁG !

OE-5* F-3!BP.*)4!W2715"-2E. 3!B)F$+*%&'X3%*3A&%3%
2015. december 10-én (csütörtök) 17 órakor  a SzarkaR+,-&E!R#$%&'()*+!)*!V. / (+('7P.F123!2 4E3%5")/%2 !"#$%&"'() tart, melyre tisztelettel meghívja a falu
lakosságát.

Kis Miklós polgármester

E*%(+&% BRÜSSZELI  KÉPVISELET

Kis Miklós Zsoltot , a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) alelnökét újraválasztották a COPA alelnökének.
Süle Katalin Zala megyei elnök pedig az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottság munkájában vesz részt ezentúl.
Az Európai Farmerek Szövetségének (COPA) 2015.
szeptember 25-i elnökségi ülésén újraválasztották alelnöknek
Kis Miklós Zsoltot, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
általános alelnökét. Az egyéni gazdálkodók legbefolyásosabb%859F +!*.+23#!)5(%77)F$+*%&%3)2%7!%&2P7%! !(-2!R 53+2
Merrild lett. A szervezet alelnöki posztjait 2015-2017 között
hatan, Kis Miklós Zsolt, az ír Eddie Downey, az olasz
Roberto Moncalvo, a francia Henri Brichart, a lett Maira
Dzelzkaleja és az osztrák Franz Reisecker töltik be.

Forrás: NAK lap

1956-OS

MEGEMLÉKEZÉS  MÁS

(,# (,+-.%$

Nyársapáton 2015. október 22-én 16 órakor emlékeztünk"%4! .!Y?X1*!6155 ( &1"!%*%")2E%+5'&0!,'*%+5'&! !V. 57 R+,-&E!R#$%&'()*+!)*!V. / (+('7P.F123!2 4E3%5")/%2C
Az idei ünnepség számomra azért is volt fontos, mert most2%"!2).'7)23!2).3%"! !"#*1530!, 2%"! !*.Q26 & 7!"P4P33Z5%2(%.'7)23[!+.48&3 "!$)4+4CO 4E!7+,Q$-*3!:%&%23%33!%4E!+&E%2!,15(%5%:#!"%4%"&)7%.)*
elkészítése, de úgy érzem és gondolom, hogy az apróbb hibák
ellenére egész jól vettem az akadályokat. Mindezt köszönöm\Q42)!B%5%7%*!R 4(1&2-2 70! 7+3'&! .!%&'7)*.A&%3%7/%2
sok segítséget kaptam és igyekeztem a jó tanácsait
megfogadni és betartani.

R%4%"&)7%.)*A27! !]+"28*.!7P.P*!%&)2%7&)*)$%&!7%.('(P330
majd Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztési államtitkár ünnepi/%*.)()/%2! (9.133! !,'*P7!%"&)7)2%7C^.3!7P$%3'%2!$%5*%*0!.%2)*!"#*15827!7P$%37%.%33! "#$%&'()*+!,-.!+51( &"+!*.Q2F ( 0! !6%&2'33!)2%77 50! .
általános iskolás gyerekek és Bimbó Brigitta7P.5%"#7P()*)$%&C!J!6%&&)F'72%7!,-&-*!$ 4E170!,14E!+(%:A7%3
és energiájukat nem sajnálva részt vettek a próbákon és
szívvel-lélekkel tudtunk együtt dolgozni, egy közös cél
érdekében.

<%&&)F'+27!$1&3 7_!O 4E!`$ 0!\-=.+!M)3%50!a1"/9$-5+!D8(+30
Labancz Árpádné, dr. Bicskei Krisztina, Nagy Erzsébet,
Bozóki Dénes, Dudás Norbert, Sági Ilona, Benkó Hajnalka,
Egriné Fabók Mária, Csehi Istvánné, Strabán Anna, Kocsisné
Bogdán Magdolna, Bimbó Brigitta, Nagyné Kovács Éva,
Dunavölgyiné Murvai Rozália, Tolnai Judit. Külön köszönöm
Holló Istvánnak a hangosítást és a rengeteg segítséget.

R%4%"&)7%.)*A27! !3%"F&1"!%&'33+!71F: 6-2-&!61&E3 39(1330 ,1&!B+*!R+7&9*!F1&4-5"%*3%5!N5!3-:)71.3 33 ! !:%&%2&)$'7%3 .!Y?X1*!,'*P7!%"&)7)5%!-&&Q3133!71F: 6 !*.A&%3)*)5'&0!" :(! .
önkormányzat, az intézmények és a nyársapáti civil*.%5$%.%3%7!7)F$+*%&'+!,%&E%.3%7!71*.15N3! !71F: 6 
talapzatára. A koszorúzók között volt Farkas Albert, aki mint
gimnazista diák részese volt az 1956-os ceglédi%*%")2E%72%7C!J!71*.15N.-*!83-2!"+2(%2!:%&%2&)$'!")=*%*34EN:31330!%..%&!+*!3+*.3%&%4$%! .!TUY?X1*!%*%")2E%7!5)*.3$%$'+%&'33C
b%")&%"0!,14E! !:P$'/%2!+*!*.-"Q3, 317!"+2(%27+%4EA33"#7P()*)5%!)*!7Q$-21"0!,14E!*17!7P.P*!=)&827!&%4E%20
mert adni mindig jó!

Kiss Andrea

K IHAGYHA TATLAN  AJÁNLA T

Minden szerdán az önkormányzat biztosít egy kis buszt
Pásztor János vezetésével a tiszakécskei Tisza-parti Gyógy-)*!`&")2E6A5('/%C!J!*.-&&Q3-*3!+24E%2%*%2!/-57+!+4)2E/%
veheti, a strand területén pedig minden szolgáltatáshoz fél
áron lehet hozzájutni.D%&%237%.2+!&%,%3!%.%7%2! !3%&%612*.-"1712! !7P$%37%.'!,%3+
turnusra: 53/589-210; 70/430-4565
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TISZTELT # $'/#,%/!
TISZTEL T HÖLGYEIM  ÉS URAIM !

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az 1956-os forradalom
és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésen.
Október 23-a a Szabadság napja! Ezen a napon az 1956-os
eseményekre emlékezünk, amikor a Nemzet egységbe
kovácsolódva felemelte hangját a megszálló kommunista
rendszer ellen. Október 23-án az egész világ kalapot emel és"%4, :3: !6%:)3!R 4E 515*.-4!)*! !" 4E 517!%&'33C!J.17%&'33! !" 4E 5!2'7!)*!6)56+ 7!%&'330! 7+7!2EQ&3!, 5=13!+2(Q3133 7
a világ egyik legnagyobb hadseregével szemben, hogy
megvédjék hazájukat.
1956-ban a magyar társadalom kimondta: nem kér többet
abból, amely egy évtizede nyomorítja, és más világot akar
magának építeni. A forradalom egyik óráról a másikra tört ki.
Egyik óráról a másikra „hasadt meg az égbolt, mert egy nép
azt mondta: elég volt!” A szabadság eszménye, a*. / (*-4$-4E!%&*PF5'!%5%:%!*%4Q3%33!/%22A27%30!" 4E 517 3
abban, hogy a XX. század során háromszor lerázzuk
magunkról a kommunista önkényt és kivívjuk önállóságunkat.
A magyar nemzet ezer év alatt megtanulta, hogy a
szabadságról, a hazáról nem elég csak beszélni. A
szabadságért, a hazáért harcolni kell a háborúban és tenni
kell a békés hétköznapokban is. Mi magyarok ezt megtanultuk
és emiatt vagyunk itt ma Európa szívében az ezeréves
Magyar Államban.L739/%5!cdX-2! .175 ! !2)$3%&%2!,'*P75%!%"&)7%.A270! 7+7
nélkül nem lett volna forradalom, akik nélkül ma mi sem
lehetnénk itt. Nem élhetnénk egy önálló államban, nem
hozhatnánk valódi szabad döntéseket, az életünk semmilyen
szegmense nem lenne szabad. Bátran állíthatom, hogy azeY?X1*!6155 ( &1"!6%&*. / (Q39!%5%:#!2%".%3+!%4E"-*5 !3 &-&-*$1&30! "%&E/'&! !$+()7!+*!7+$%33%! !5)*.)3C!J.! !$+()70! "%&E
a mai napig kulcsa egy gazdaságilag hatékony és%4E%2*N&E/ 2!&)$'!R 4E 515*.-42 7C!J!715"-2E!*.-"1*
intézkedésével a vidék megtartóerejének visszaállítását*.154 &" .. 0!%..%&!+*!"%47P*.P2$%! .30!,14E! .!+33!)&'7
megannyiszor kiálltak és kiállnak ma is az ország érdekéért.

Tisztelt hölgyeim és uraim!
Ma is komoly kihívásokkal néz szembe nemzetállamunk, de
mint oly sokszor már a történelem során, nem hátrálhatunk
meg most sem. Nem kisebb a tét ma sem, mint 1956-ban. A
szabadságért minden nemzedéknek újra és újra meg kellett7A.(%2+%C!^"/%5P&3'5'&!%"/%5P&3'5%! .!15*.-413!"%4!7%&&%33
védeni. Az európai nemzeteket, az európai létformát, a
biztonságot, a kultúrát, a hitet ma olyan veszély fenyegeti, "%&E!$%*.%(%&"%*%//!"+2(%2!%((+4+!%5'2)&0! "+$%&!^859F 
valaha találkozott. A világtörténelem egyik legintenzívebb2)F$-2(15&-* !. :&+7C!R+&&+97!"%2%3%&2%7!^859F !6%&)!7%&%35'&)*!()&5'&C!J!3P53)2%&%"!*15-2!+(%4%2%7!*1, !+&E%2!7P22E%22%"!:83133 7!/%! !, 3-51712C!^859F !$%.%3'+!F%(+4!2%"
kérdezték meg az embereket arról, hogy akarják-e, hogy az
országuk lakossága, kultúrája, rendje, hite mindörökre
megváltozzon. Magyarországon a kormány a magyarok
érdekeit képviseli. Alaptörvényünk szerint megvédjük a
nemzetet és az ország döntéseit a néppel együtt hozzuk meg.

Csak így lehet sikeresen kormányozni és a kialakult válságot
kezelni.
Október 23-a közös megemlékezésre, a mindennapokban7P.P*!%5'6%*.Q3)*5%0!=* 3-5 !*.9&Q3!"+2( 22E+827 3C!J
magyarok válasza ma is az, amely 1956-ban: Elég volt.
Magyarország meg fogja védeni magát, a határait és
szabadságát. Gróf Széchenyi István szavaival élve:
„Magyarország van, volt és lesz…”
Európának is változtatni és cselekedni kell: be kell zárni a
kapukat, meg kell védeni a határait és polgárait. Európa csak
ebben az esetben marad az a hely, amely történelme során"%4, 3-51.3 ! .!+33!)&'!%"/%5%7!"+2(%22 F: +3C
Tisztelt hölgyeim és uraim!R 0! !*. / (*-4, 5=!2 F:-20! !*. / (*-4!P**.%7P3'!%5%:)/%2/Q.8270! .3!5%")&$%0!,14E!7P.P**)4A27!"%4%5'*P()*)2%75%")2E%!%5'3! (! !"+2(%22 F17!, 5=-,1.C!J.!%4E)2+!)*
közösségi szabadságharchoz. Az átalakuló, kibicsaklott,%4E%2*N&E-3!7%5%*'!$+&-4/ 2!2%7A27!+*!-&& 2(9 2
egyensúlyoznunk kell, hogy talpon maradjunk. Erre együtt, a
vidékért, az államért, Magyarországért újra képesnek kell
lennünk. Mindannyian tudjuk: a szabadság nem sors, hanem
választás kérdése.

*+,-+.+/0/1234,-31560742815/9:13;
Kis Miklós Zsolt

TUDNI  KELL  SZÉPEN )&%(+&0)
Ha lehet, kerüljétek az orvosokat, fogorvosokat,
reumatológusokat, kardiológusokat, urológusokat, de
legjobban a patológusokat. Soha ne felejts el nevetni. A2%$%3)*f!J!&%4:1//!"%4%&'.)*!"+2(%2!/%3%4*)4!%&&%2!g7+$)$%
a köhögést). Az ember néha ügyetlen és butaságokat csinál,
kész egyszemélyes kabaré. Ingyen nevethetsz magadon.V1, !2%!"12(:!&%!*%""+5'&f!^24%((!-3!" 4 (! .!P5P"P72%7f
Ha kívánsz valamit, szerezd meg. Pénzbe kerül? Na és?
Spóroltál eleget az életbe, a vágyad meg már úgysem egy
luxus jacht.  Azt a fél kiló epret vagy azt az üveg jó bort, tedd
magadévá, lelki ismert furdalás nélkül. Soha semmihez nem
vagy öreg! Ne szégyelld, ha szerelmes lettél, ha most
ismerkedsz a számítógéppel, ha meg veszel egy szokatlan6 .12N!58,-3C!J.)53!F%5*.%!$+*%&7%(:! !7151(2 7!"%46%&%&'%20
mert ha nagyon viháncolsz, a társadalom kivet magából. A
társadalom ugyan is öregebb és házsártosabb, mint te vagy.
Soha ne csak holnapra tervezz! Legyenek hosszú távú
terveid. Ez nem pénzkérdés.
Nyaralj ott, ahol élsz. Az emberek vagyonokat fizetnek azért,
hogy a turista szemével nézzék a városodat.  Nézd meg te is
neked ez szinte ingyen van.] *.2-&(!7+! !&%,%3'*)4%+(%30!)*!$12 31..!%4E%3!)$%23%C!O%
feledd mindig találsz új dolgokat!
Soha ne gondold, hogy az élet igazságtalan!  Ne hidd, hogy
neked több járt volna, ám ha mégis, akkor ma már nem
mindegy?  Ezt dobta a gép, vond meg a vállad és szedd össze !*.)F!F%5=%7%30! !&)&%7%"%&'!F+&& 2 317 3!)*!%"&)7%..
azokra, akiket szerettél.  Szeresd az életet!

1.22,(3*4%5*$67869*:#;50*<68;6$56
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 !"#$%&'()*+,*&'!*$ ./ +*!0*+ 1234 $5&$6#"$"78'&9 ":*#+6;1<)'#*9 =>?2"3"!"$"@
Körülnézve a világban kijelenthetjük, hogy korunk embere
ma is nagyon éhezi az életet, talán jobban, mint bármikor. Jól
sikerült és beteljesült életet szeretnének élni.

De miben áll ez az élet, hogy lehet ezt elérni?

Talán nem is tudatosan, de az ember akaratának és !"#"$"%"&"'("$)#"*+#+,-"&.//)012*+&345*36+)0'(%'*)+2)+$74%7!8)+0"#9"&)+)!2:-"*/"()!2"4",#.)*+2%+*);"#&"!2<)=+
fontos számunkra a beteljesült élet kérdése és komolyan
keressük rá a választ, akkor összeállítjuk magunknak azokat
az alapelveket és kötelességeket, amelyeket teljesítenünk
kell. Alárendeljük magunkat egy szilárd rendnek, amely
életünk értelmének, értékének biztosítéka.

Az evangélium nem pusztán egy mélyenszántó beszélgetést
szeretne közölni, hanem beszámol egy találkozásról, amely!14>()+)$74%"2.&)"*9)7#"&?&4+)@A-6>$<)B725!)$101#9+()-"!2'
azt, akivel beszél, s felajánl neki valamit, ami éppen neki való.
Az ajánlat elfogadása viszont csak úgy lehetséges, ha az'##"&.)4>&"!2')"*7!2)-+#36>&8)7#"&7&<
Ma sincs ez másképpen: akkor juthatok el az élet teljességére,
ha teljes bizalommal, egész lényemmel, fenntartások nélkül
elindulok arra az útra, amelyre Jézus hív engem. Isten
mindennap ezzel a bizalommal közeledik hozzám, hívása itt
és most az embertársakban, a konkrét helyzetekben hangzik
el és ölt egyenként határozott formát.

Tapasztalhatjuk mindennapjainkban, hogy tulajdonunknak,/'2&1(!>*5($(+$)-+*9)"#.61*+'($(+$)0"*&+4&>!+8)*9+4+,A&>!+
mennyire elfoglal bennünket, érzéketlenné tesz, s emiatt nem
ismerjük fel a pillanat hívását. Ha valakinek a figyelme
mindig a birtoklásra, fogyasztásra irányul, megragad
önmagánál és a dolgoknál, akkor életének távlatait, mélységeit
és teljességét soha nem találja meg. Jézus szava ma
mindenkihez szól, neked is mondja: valami még hiányzik/"#.#"%C
Mire hívsz engem Istenem, hogyan tudok közelebb kerülni

hozzád?

Mutasd meg számomra, hogy mi az az életemben, amihez
jobban ragaszkodok, mint Hozzád?

Kérlek Uram, sebezd meg ma szívemet szereteteddel, s !"#$%&'#$()*!+(*)#$,-#./$01(-$.$223#01(-$22
istenkapcsolat irányába!

dr. Maczák Tamás

  !"#$!%&'()
 !"#!$%&$'()*

november 11-én rendezzük meg óvodánkban a Márton-
napi vigaszságokat. Ezen a napon süteményvásárt is!2"4-"2D($<)E74D($)0'(%"()#"#$"!)!D&(')!2"4"&.)+(95$>&)7!
nagymamát, hogy egy-egy tányér süteménnyel segítse4"(%"2-7(9D($"&C)F"07#6D$8)!1$)!D&(')!2"4"&.)7!)->!>4#3
lakos érkezik hozzánk ezen a napon az óvodába! A sütemények74&7$"!A&7!7/.#)/";1#9&):!!2"*/.#)+)*9"40"$"$)$+4> !1(9'
ajándékát vásároljuk meg.G2"()+)(+,1();7#)HI&.#)+)0J-"#.%7!')@>2/+()"*9)!2A(@>2'"#.+%>!&)&"$'(&@"&D($)0"*)+)K'('0+(3)!2A(@>2)"#.+%>!>/+(8
melynek címe „A fukar gazdaasszony és a csalafinta szolga”.L)0J!14)5&>()"#;1*9+!2&65$)@+*910>(91!)K>4&1(I(+,'
tízórainkat, libazsíros kenyér lilahagymával. Étkezés után
kirándulást teszünk egy közeli, kedves családhoz háziállatokat(72(')7!)!'01*+&('<)F"07#6D$)7#./"()'2*+#0+!)#"!2)#'/>&8
kacsát, tyúkot, és más háziállatot megismerni és
megsimogatni.

november 16-án8)@7&;.()4"**"#)M)34>&3#) !"#$%&'()*+*!#*)*)&+4&5($8)+0"#94")!2"4"&"&&"#)->45($)0'(%"()$"%-"!)!2D#.&C
EGÉSZSÉGHÉT  AZ  ÓV ODÁBAN

NOPQ<)1$&3/"4)QI&.#)1$&3/"4)HI'*)"*7!2!7*@"&"&)4"(%"2&D($)+23-1%>/+(<)L)$:-"&$"2.),41*4+01$+&)-+#3!A&1&&5$)0"*R,')-$.)+)%7#"#.&&);1#9+0>()"#!7&>#&5($)+)2:#%!7*I*9D0:# !
boltba csoportonként, hogy zöldségeket, gyümölcsöket
vásároljunk, amit a nap folyamán megtisztítottunk és közösen
elfogyasztottunk.

Megismertük a boltban található zöldségek és gyümölcsök&5#+6%1(!>*+'&8)6"##"02.'&<)S"!27#*"&&D($)+443#8)@1*9)@1#
teremnek, milyen a színük, az ízük, és hogyan lehet fogyasztani.$"&<)K'(%"0"##"&&)07*)+443#)'!8)@1*9)+)2:#%!7*"$)7!*9D0:# !:$)(+*91();1(&1!+$)+2)"*7!2!7*D($)0"*.427!"
érdekében a vitamintartalmuk miatt.
Kedden közös zenés tornát rendeztünk a Mazsola
csoportban. Jól megmozgattuk minden izmunkat.
Egészségesen elfáradtunk.
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„T ÖK  JÓ HÉT ” AZ  ÓVODÁBAN

T$&3/"4)PHI&.#)NNI'*)UV:$)63)@"&"&W)!2"4-"2&D($<)T$&3/"4PHI7()"*9)$"%-"!).!2')0"!"%+4+/)/"05&+&36>&)(72@"&&D$0"*)UE7&).!2')63)/+4>&W) A00"#<L)-'  "!8)03$>!8)!234+$12&+&3)"#.+%>!&)0'(%"()*9"40"$7#-"2&"<)L2)'(&"4+$&A-)"#.+%>!/+)+)*9"40"$"$)'!)(+*974%"$#.%7!!"#)$+, !1#3%&+$)/"<)V+,!1#&+$8)7("$"#&"$8
táncoltak, tornáztak. A környezeti nevelés feladatain belül
megismerték, milyen fontos az állataink gondozása: hogy
etessük, itassuk, sétáltassuk és foglalkozzunk velük.

Megvitattuk, hogy a rendszeres testmozgás milyen fontos+274&8)@1*9)0"*.4'2@"!!D$)"*7!2!7*D($"&<
Szerdán)0"*/"!27#&D$8)@1*9).!!2"#)@1*9+():#&:2$:%D($8
hogyan vigyázunk az egészségünkre. Ruhákat válogattunk+!2"4'(&8)@1*9)0"#9'$)45@+)'##'$)+2).!2')'%.6>4>!@12<)B>&7$1!
feladatlapokat színezgettünk, amelyek az egészség0"*.427!7-"#8)+)@"#9"!)&>,#>#$12>!!+#)7!):#&:2$:%7!!"#)-1#&+$
kapcsolatosak.
Pénteken a hét programját Almabállal  zártuk, amely az
óvodánkban már több éves hagyományra tekint vissza.

A programra hetek óta készültünk minden csoportban. Az:#&:2.$"&8) !1,14&!21/>$+&).!2')%A!2/"):#&:2&"&&D$)+)*9"40"$"$
munkáival. Verseket, dalokat ismertünk meg és gyakoroltuk+2).!2)&70>6>-+#)$+, !1#+&/+(<L)4"(%"2-7(9&)+)0J-"#.%7!')@>2)(+*9&"407/"()-+#3!A&1&&5$
meg a tágas hely miatt. Minden csoport elénekelte, elverselte+)&+(5#&).!2')%+#1$+&)7!)-"4!'$7$"&<)L)$:27,!.) !1,14&1!1$"#6>&!21&&>$)UL)47,+W) A0J)0"!7&<)L2)D((",')0J!14)5&>(&>( @>2)!234+$12&+&&+)+)!2D#.$"&)7!)+)*9"40"$"$"&)"*9+4>(&
Molnár Máté vezetésével. Új dalokat és tánclépéseket'!0"4@"&"&&)0"*)0'(%"()47!2&-"-.<)X'%>0+()7("$"#&D($)7!
táncoltunk együtt. A táncház után ugrálóvár, arcfestés és
lovaskocsikázás szórakoztatta a gyermekeket. Aki
megéhezett, megszomjazott, kedvére fogyaszthatott a sok;'(10!>*/3#8)+0'-"#)+)!2D#.$)$"%-"!$"%&"$)+)*9"40"$"$("$<Y+*91()$:!2:(6D$)0'(%"()$"%-"!)!2D#.("$)7!)&>01*+&3(+$8
aki munkájával, részvételével segítette a rendezvény sikeres
lebonyolítását.

Z!0"4"&"'$"&)4"(%!2"4"2@"&&7$)+2).!24.#8)+2)'%.6>4>!43#8)+
környezet változásairól (falevelek hullása). A színdarab az
ember és az állatok közötti kapcsolat fontosságát helyezte"#.&74/")[$5&9+I ' +\<)B>&7$1!)$"4"&"$)$:2:&&)+$&A-+(8)07*'!
látványosan szerezhettek új ismereteket.L)@7&"().!2')%A!2/"):#&:2&"&&D$)3-1%>($+&<)V:$:$$"#8
gesztenyékkel, és más termésekkel varázsoltuk szebbé az3-1%+)/"6>4+&>&)7!)"#.&"47&<)T$&3/"4)NOI>()&:$:&)!D&:&&D($<
A gyerekek kíváncsian találgatták, vajon minek van ilyen jó
illata. Nagyon ízlett minden gyermeknek a sült tök.K"*/"!27#&D$8)@1*9)'#9"($14).!!2"#)"*7!2!7*"!);1*9+!2&+('
ezt a zöldségfélét magas A-vitamin tartalma miatt.
Október 21-én megrendeztük hagyományos „Tök jó
napunkat”.

L)4"(%"2-7(9)+)0J-"#.%7!')@>2/+()$"4D#&)0"*4"(%"27!4"<
Töklámpásokkal sétáltunk az óvodából oda. 9 órától minden
csoport versekkel és dalokkal köszöntötte a vendégeket.G25&>()6>&7$1!)-"4!"(9;"#+%+&1$)$"2%.%&"$8)+0"#9/"()+$&A-+(47!2&)-"@"&&"$)+)!2D#.$)'!<)K+%>4'6"!2&.):#&:2&"&7!8)$5$14' +
morzsolás, célba dobás szerepelt a versenyfeladatok között.
Versenytánc keretében tökkel versenyeztek a gyermekek7!)!2D#.$<)E720J-"!)&"-7$"(9!7*"$4")'!)#"@"&.!7*)(9A#&0'(%"()74%"$#.%.("$<)]"@"&"&&)&:$:&);+4+*('8)&:$#>0,>!&$7!2A&"('8)&"407(9$7,"&)$7!2A&"(')*9540>/3#)7!)&"407(9"$/.#8
illetve terményválogatás versenyt is rendeztünk. Minden!2D#.)7!)*9"40"$)+$&A-+()-"&&)47!2&)+)6>&7$1!)-"4!"(9)7!$720J-"!);"#+%+&1$/+(<
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 !"#$%&'%()*'#*'#!*+,-$%'!%.*'#!/+0%(#,%)*1%+%223
megszomjazott az fogyaszthatott a sok finomságból, amit a'+456!#17+28!9#:8);7(#'7!#'+*<#85!72='#'+45%2%223#8,"2#18+8
is vihettek a gyerekek és családok. Közös tánccal zártuk a&%(.%+$*(;29#:8);7(#!/'+/(>4!#,"(.%(#!%.$%'#'+456(%!#*'
támogatóak, aki munkájával, részvételével segítette a
rendezvény sikeres lebonyolítását.

MEGHÍVÓ

HUSZONÖT  ÉVES A TORNATEREM

?@'+7(/2#*$$%5#%+%5622#5=+8'#"+)857,,85#!*'+452#,"(.%(!"
Nyársapáton a nagy eseményre. Hosszan tartó közös munka
után 1990. szeptember elején adtuk át a tornatermet, nekünk,
falubelieknek „tornacsarnokot”. Hála az akkori szorgalmas
társadalmi munkásoknak, a kitalálóknak és a programot,%(%.+'%56!(%!3#*54!/(#A808(B+#C&<=.#28(=B'%5(/!!%5,8>.#<75)=&,%'2%&&%5#*'#D7$=B'#E"+%558#")8+)82F(6$%59
Számtalan sportrendezvény, kulturális esemény, bál, iskolai
rendezvény fémjelezte a tornaterem életét. Járt itt olimpiai08>(7!#*'#1%5;%+%223#7&'+=)7'#1G&-#*(%!%'3#'+G(*'+3#<75"2"!@'3
kiváló zenekar, és a legfontosabb: a nyársapáti polgárok. +F28#7&'+=)7'H08>(7!#'<7&275F!#B'%<%&%.2%!#I%5#%0065#827&(82%&%,0659#?8#,7'2#18'7(5F#(8);'=)&%(.-#.75)72#!%55%(%
építenünk, az egy fedett tanuszoda lenne. Sajnos, több oknál
fogva, ennek az esélye sincs meg.
Október közepén az általános iskola és a nyársapáti
sportegyesület közös, két napos rendezvénysorozattal%,5*!%+%22#,%)#%&&65#8#(8);'+%&-#%'%,*(;&659J*(2%!#.*5%5622#8+#85'F#28)7+827'#."=!7!#0"+7(;G2722=!
felkészültségüket, délután a testvér településeink iskolásait1G$2@!#'<7&275("9#:8);7(#1=5='8!#$8);@(!3#17);#8#K'%,6"
Ladányi Mihály Általános Iskola és a Kocséri Gábor Áron
Általános Iskola elfogadták invitálásunkat.

Eredmények:
Kosárlabda:#L9#:;=&'8<=23#M9#K'%,63#N9#D7B'*&9
LabdarúgásO#L9#:;=&'8<=23#M9#K'%,63#N9#D7B'*&9P+7,0827(#8#I%5(622#<&7)&8,7(#Q/&2%5#*'#K'%,6#B'8<828"

tiszteltek meg bennünket. A megnyitó ünnepségen Kis Miklós<75)=&,%'2%&#*'#QF21#Q"07&#28)"(2*+,*(;#$%+%26#!/'+/(2/22%
a vendégeket. A diáklányok aerobik tánccal kedveskedtek a&*'+2$%$6!(%!3#,8>.#%);#!/+/'#2=(B7'#0%,%5%)G2*'#"''+G(%'G2%22%#8#<&7)&8,729# #,*&!6+*'%!#>F#18()@582R
sportbaráti légkörben zajlottak.
Eredmények:

KosárlabdaO#L9#K'%,63#M9#:;=&'8<=23#N9#Q/&2%59
LabdarúgásO#L9#:;=&'8<=23#M9#K'%,63#N9#Q/&2%59

Délben a versenyek után finom ebédre gyülekezett a népes&*'+2$%$6!#'%&%)%9#S56'+/&#%,5*!<58!%22%!%2#8.2@(!#=2
Labancz Árpádnak, Kovács Gizellának, Pásztor Istvánnak,
Kis Miklósnak, Lebanov Józsefnek, Víg Károlynak és Tóth
Tibornak. Sajnos sokan közülük nem jelentek meg a
rendezvényen, pedig nekik nagy szerepük volt és van a terem5*2&%17+='=08(#*'#,-!/.2%2*'*0%(9
Azután a kupák a jól megérdemeltek kezébe kerültek, amiket
Kis Miklós polgármester adott át, majd következett az
energia szilárd és folyékony halmazállapotú pótlása.
Köszönet mindkét napon a lelkes sportbarátaink jelenlétének.
Ezennel elindul a második huszonöt év. Nagyon reméljük,
hogy lesz pénz a felújításra és az igényes verseny-, iskolai-
és tömegsport kiszolgálására.

Isten éltessen kedves tornaterem!

Tisztelettel: Tóth Tibor  !"#$%!&'()!
ALSÓS AKADÁL YVERSENY

T!2F0%&#LUH=(#.*5%5622#8+#85'F'#7'+2=5;7!(8!#8!8.=5;$%&'%(;2'+%&$%+24(!#,"(2%);#%56+%2%'#<&7)&8,!*(23#8+#"'!758
tornatermének a 25 éves évfordulójára.

A nap közös bemelegítéssel indult, amit Biró Csilla tanító néni28&27223#,8>.#,%)!%+.6./22#8#$%&'%(;9#V#8!8.=5;7(#!%55%22
átküzdenie a kicsiknek ñ nagyobbacskáknak egyaránt.
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H#W%."B"(#580.=2#<F!>=&='08(#$"(("O#:%,#"'#!/((;-3#8!"
próbálta, az tudhatja…
- Gólyalábon lépegetni: Igen vicces, de nem is olyan nehéz!
- Kicsi kocsin haladni az úton: Sok ñ sok vidámsággal teli
pillanatot adott kis diákjainknak.
- A tanító nénik minden akadálynál ott voltak, s ugyanezt
tették a pedagógiai asszisztensek is. Köszönet érte, a
gyerekeknek nem különben!
Az osztályok tanulói egyenként indultak ñ Éva néni mérte az".62#'27<<%&&85#H#,G)#8+#85'F'#);%&%!%!#5%!4+./22%!#,"(.%(
akadályt.
Bizony elfáradtunk (kicsik és nagyok), s nem csak az
akadálypálya miatt, hanem egymás bíztatásában is!S&%.,*(;1"&.%2*'#8#!/$%2!%+6#1*2#%5%>*(#$7529
Gratulálunk mindenkinek, s köszönet a segítségért.
Akire az osztályok büszkék lehetnek:
1.-2. osztály (lány) Molnár Vivien (2. osztály), Bíró Lilla (2.
osztály), Mohella Nóra (2. osztály)
1.-2. osztály (fiú) Gyáfrás Zsolt (2. osztály), Oláh Rikárdó (2.
osztály),
3.-4. osztály (lány) Tóth Barbara (3. osztály), Lakatos
Krisztina (3. osztály),
3.-4. osztály (fiú) Boda Csaba (4. osztály), Mészáros Ferenc
(4. osztály), Reggel Máté (4. osztály)

Dobozi Julianna

25 ÉVES A NYÁRSAPÁTI  T ORNATEREM

T!2F0%&#LUH=(#."=!7!!853#7!2F0%&#LXY*(#I%5(622%!!%5
emlékeztünk meg a tornaterem 25 éves fennállásáról.
Pénteken tanítás nélküli munkanapon az alsósoknak8!8.=5;$%&'%(;2#&%(.%+24(!#8#27&(82%&%,0%(3#8#I%5'6'/!(%!
négy versenyszámból versenyt rendeztünk a sportpályákon.
Összetett Honvédelmi Versenyt, ugráló kötelezés, kosárlabda04(2%26#.70='3#!"'!8<@&8#B*508#&R)='9# +#Z9?9[9H*(#N\]#,
hosszú pályát kellett teljesíteni korcsoportonként (III.
korcsoport 5ñ6. osztály, IV. korcsoport 7ñ8. osztály) külön
a lányoknak és külön a fiúknak.  Az ugráló kötelezést
osztályonként 25 percig, és percenkénti váltással hajtottuk
végre, és az osztály összteljesítményét mértük. Kosárlabda04(2%26.70='#*'#B*508#&R)='#'+"(2*(#M\#<%&B")#28&2722#*'#8$%&'%(;+6!#'7&08(#%);,='#@2=(#%);#.70='#*'#%);#&R)='#@2=(
a sor végére álltak. Minden sportágat külön díjaztunk.

 #!/$%2!%+6#%&%.,*(;%!#'+45%22%!O
Ö.H.V.
5-6. osztályos
lányok: 1. Petrik Alexandra, 2. Rafael Dorina Vivien, 3.
Rehor Barbara
Fiúk: 1. Mohella Pál, 2. Kovács Sándor, 3. Seres József
7-8. osztályos
lányok: 1. Kása Viktória, 2. Hanga Petra, 3. Nagy Katalin
fiúk: 1. Rehor Ferenc, 2. Seres Attila, 3. Kovács Kevin
Ugráló kötelezés:
5-6.osztály 1.  6. osztály 1612 hajtás, 2. 5. osztály 1065 hajtás
7-8.  osztály 1. 8. osztály 2335 hajtás, 2. 7. osztály 1779 hajtás

Kosárra dobás:
5-6. osztály 1. 6. osztály 25 kosár, 2. 5. osztály 17 kosár
7-8. osztály 1. 8. osztály 28 kosár, 2. 7. osztály 8 kosár
Célba rúgás:
5-6. osztály 1. 5. osztály 99 gól, 2. 6. osztály 72 gól
7-8. osztály 1. 8. osztály 80 gól, 2. 7. osztály 36 gól

Délután 13 órától a tornateremben folytatódott a verseny. AK'%,6"#A8.=(;"#W"1=5;#C5285=(7'#^'!7583#D7B'*&"#E=07&
Áron Általános Iskola és a Nyársapáti Általános Iskola
kosárlabda és teremlabdarúgó csapatai mérték össze2@.='@!82#8#M\#*$%'#_@0"5%@,"#D@<=*&29##S56'+/&#QF21#Q"07&"'!75=(!#")8+)82F>8#!/'+/(2/22%#8#$%&'%(;+6!%2#*'#!G'*&6"!%238#XHV9#7'+2=5;7'#5=(;7!#2=(B7528!3#,8>.#`"&F#K'"558#28(G2F(6
vezetésével közös bemelegítést hajtottak végre a csapatok.S+@2=(#8#!7'=&580.8#,*&!6+*'%!!%5#I75;282F.722#8#$%&'%(;9
Eredmények: :;=&'8<=2#Y#K'%,6#X]#Y#V

Kocsér ñ Nyársapát 2 ñ 66K'%,6#Y#D7B'*&#M]#Y#M
L\#F&8!7&#!%+.6.2%!#8#580.8&R)F#,*&!6+*'%!9
Eredmények: K'%,6#Y#D7B'*&#V#Y#a:;=&'8<=2#Y#K'%,6#b#Y#a

Kocsér ñ Nyársapát 5 ñ 8

Így mindkét sportágban a 25 Éves Jubileumi Kupát Nyársapát
csapatai vehették át. Minden csapat oklevél díjazásban
részesült  és  egy-egy kosárlabdát, focilabdát kaptak.  A,*&!6+*'%!#0%I%>%+*'%#@2=(#,"(.%(#B'8<8228)72#3B'8<82$%+%262#$%(.*)45#5=22@(!9#_F#18()@58208(#2%52#%5#8#(8<9
Köszönöm a tantestületnek a rendezvény sikeres
lebonyolításához nyújtott segítségét!

T!2F0%&#LXH*(#'+7,0827(##K'%,63#Q/&2%5#*'#:;=&'8<=2I%5(622#!7'=&H#*'#580.8&R)F#B'8<828"#,*&!6+2%!#8#M\#*$%'
Jubileumi Kupáért. Tóth Tibor köszöntötte a csapatokat
majd emlékezett arra, hogy milyen sok élsportoló, színész és
énekes megfordult már a tornateremben a 25 év során.
Ezután Kis Miklós polgármester úr ecsetelte a tornaterem5*2*2#8+#*<G2!%+*'265#(8<>8"(!")3#,8>.#`"&F#K'"558#,%5%)G2%22%0%#8#'<7&275F!82#8%&70"B#);8!7&5827!!859#S+@2=(#!%+.6.2%!#8!4+.%5,%!3#%56'+/&#8#!7'=&580.='7!#>=2*!=$859
Eredmények: Q/&2%5#Y#K'%,6#\#Y#U]K'%,6#Y#:;=&'8<=2#N\#Y#LV

Nyársapát ñ Törtel 28 ñ 16

11 órától a labdarúgók játszottak.

Eredmények: K'%,6#Y#:;=&'8<=2#a#Y#UQ/&2%5#Y#K'%,6#N#Y#LU
Nyársapát ñ Törtel 5 - 4
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c);#8#!@<=2#!7'=&580.=08(#K'%,6#B'8<828#$%1%22%#=23#,G)
labdarúgásban Nyársapát csapata.S+@2=(#LN#F&=2F5#8+#/''+%'#'<7&275F2#*'#>%5%(5*$62#8+#"'!758I75;7'F>=(#,%)2%&G2%22#8'+2857!17+#%0*.&%#1G$2@!9# +#%56&%
kiküldött 43 meghívott vendég közül sajnos csak egy páran
jöttek el, amit nagyon sajnálunk. Azoknak, akik sokat tettek
a tornaterem létrehozásáért, az üzemeltetéséért, emléktárgyat
adtunk át. Köszönöm a tantestület azon tagjainak, akik a
szombati napon segítettek a rendezvény sikeres
lebonyolításában. Köszönjük Kis Miklós polgármester úrnak,17);#%0*.&%#1G$28#8#&*'+2$%$6!%23#D"''#d%&%(B(*#_@5"!8
munkáját, aki pogácsát, sós rudat sütött a vendégeknek.

 !"#$!"%&'&()*!+(!,-&#*./012$3+&!45&6,#7!8&.!$9:;+/++
tornateremben ünnepelhetjük majd!

Víg Károly

EGY  KÖZÖS  CÉLÉRT …

 #'+456"#'+%&$%+%22%5#!/+/'%(#R);#./(2/224(!3#17);#8+#6'+"
szünetben kifestjük a 3. osztály tantermét, hogy mire jönnek8#);%&%!%!#R>&8#"'!75=083#'+*<3#2"'+28#28(2%&%,#I7)8.>8#6!%29
Ki is festettünk közösen október 23-án és utána következtek
az „apróbb” munkálatok: a takarítás, a díszítés és a terem
otthonosabbá tétele. Hiszen ez a gyerekek második otthona.
Fantasztikus érzésben volt részem, hiszen egy közös célért,
a gyerekekért nagy összefogás alakult ki. Ez az alkalom is
nyilvánvalóvá tette számomra, hogy létezik emberség,%,<=2"83#'%)G26!*'+'*)#8+#%,0%&%!0%(9
Kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg ezt az érzést és
ne féljenek embertársaiktól segítséget kérni, olyan ajtók
fognak kinyílni, amelyekre nem is számítanak…
Segítségünkre voltak: Koncz József, Majorosi József,
Tóth Kálmán, Dobozi József, Szabó Mária, Tóth Barbara,
Kopor Marianna, Szabó Réka, Szabó Eszter, Balogné Terike(*("3#P+%5%"#S2%5!83#J827(8"#E%&)63#K'%1#e"283#d5F&"=((*#D82"3
Farkasné Csehi Mária, Majorosiné Évi, Bimbó Brigitta, PapE%&)63#:8);#K"(2"83#`857)#f'FI"83#`",0F#J=53#D7$=B'
István, Spitzer Károly, Dobozi Julianna.

Hálás szívvel köszönünk mindenfajta segítséget!

Balogné Benkó Zsuzsanna és Kiss Andrea

BEVETTÜK  SIROK  VÁRÁT

T!2F0%&#bH%#6'+"#&%))%5*(#8#28(=&"#!8&#8<&8>8H(8);>8
megpakolta a két önkormányzati autót és útra kelt, hogy
Magyarország egyik legszebb várát megostromolja.
Szállásunkra érve az udvarból rácsodálkozhattunk a Siroki$=&#6'+"#'+G(%!0%(#!=<&=+F#<8(7&=,=>=&89#:%,#"'#0G&2@!,%)=55("3#17);#8+7((85#,%)#(%#(*++4!#!/+%5%00&659# #'+*<%(I%5R>G2722#%&6.G2,*(;2#>F#,8)8,#(%,#5=218228,#,*)#%+%56223
de biztos vagyok benne,hogy nem fogom elfelejteni a hegyen=55F#B'7.=2#*'#8#!/&(;%+6#2%&,*'+%2"#!*<+6.,*(;%!%29

 #I"R!#I"(7,#5%$%'*$%53#$858,"(2#_@5"!8#*'#^B@'#$*)%2#(%,#*&6
palacsintaáradatával koronáztuk meg a napot. Vacsora után
nótára gyújtottunk, amit Erzsó végig citerán kísért. Mintha a
csárdában mulattunk volna végig egy lakodalmat. Másnap
Eger strandján múlatta idejét a társaság, majd a tor után>/1%2%22#8#2R&89# +#^57(8#$G+%'*'1%+#$%+%26#@282#8#<828!
mellett csúszkáltuk végig a gombák és színes avar övezte
ösvényen. A kalandos kirándulásról sötétben értünk vissza,
hogy hozzálássunk az újabb kiadós vacsora elkészítéséhez. #I6+*'#18()@582=2#I7!7+28#8#!%&2#$*)*065#%5*(!#2=&@5F
kivilágított vár látványa. Az énekszó és beszélgetés ezen az%'2*(#"'#!*'6")#%5(;R529# #18&,8."!#(8<7(#W=2&8$%&%0*5;H
Szentkútra zarándokoltunk el, ahol még elcsíphettük a
vasárnapi szentmise végét.

Így Isten áldásával indulhattunk haza családjainkhoz testben
és lélekben feltöltekezve. Hálásak vagyunk a szervezésben*'#@28+='08(#(;R>2722#'%)G2'*)*&2#,"(.%(#!/+&%,-!/.6(%!9
Reményeink szerint lesz még máskor is hasonló alkalom,
hogy közös élmények kovácsolhassák közösséggé a!/$%2!%+6#(%,+%.*!#(%$%56"29
Megérdemlik!

Dombóvári Judit

"*+)#,-. %!&/0!&'()%
NOVEMBER  ñ  !"#$%, SZENT  ANDRÁS  ÉS AZ

ENYÉSZET  HAVA

Ennek a hónapnak a nevét is a rómaiaktól örököltük ñ s miután'7&'+=,(*$&65#$8(#'+F#g(7$%,0%&#h#!"5%(B%."!i3#17++=28&27+"!
a szokásos magyarázat: a régi római naptár márciussal kezdte
az évet, ezért volt a mi tizenegyedik hónapunk akkoriban a
kilencedik, tehát november. A magyar kalendáriumokban6'+@2F!*(23#P+%(2# (.&='#18$8!*(2#*'#8+#%(;*'+%2#18$8!*(2
is említik.Q85=(#8+#*$#5%)'+7,7&R00#1F(8<>8#8#(7$%,0%&9# +#6'+@2F
idején a természet lassan elhagyja az októberi színpompát, a!%55%,%'3#'",7)82F#6'+"#(8<I*(;2#I8);7'#18>(857!3#!/./'
reggelek váltják, és legtöbbször már a tél is megmutatja
magát egy-egy hószállingózással, ritkábban tartós havazással.
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 !"#$%&!'()*!$%&+%!,-$.'$)/'$0'1!2$$'&'3!45)6.-1%!&'.-7
a Halottak napja. Feltételezhetnénk, hogy éppen a természet
enyészetével, elmúlásával összefüggésben datálódott az'(0586/600%19%!8%(#!'4(:1'/:)!:&&'$!'99'!%/!-.*)/%19%3!.'
tévednénk, ha ezt gondolnánk...;%(#+5<%$!1'(0%!'9'.'0=!2$$'&'19*(!8%$!)/#!>!%!1'(051
naptárában november 1 volt az évkezdet, amikor is halotti
áldozatokkal emlékeztek az elhunytakra. A keltáknál már a
VIII. században általánosan megült ünnepet csak a IX., X.
században vette át az egyház: Mindenszentek 835, Halottak
napja 998 óta szerepel az egyházi ünnepek között. Amikor
saját hagyományaink feladásáról, az „amerikanizálódó”
kultúráról szóló eszmecserékben példaként említik a
Halloween szokások hazai terjedését, érdemes megemlíteni:%!?6((6@''$!2$$'&!A7B%$%<<#(!%!1'(0%!7BC1:9<*(!'9'.3!4-$0
a mi Halottak napi emlékezésünk.

D68'4<'9$'1!-)!4'78%$$%1!%!)/615)6)!-.*+#)!$%&+%-E!?%
elsején hull a hó, az márciusig el se olvad, tartja a népi
megfigyelés, ami szerint „Szent Erzsébet napja (19.) a tél
erejét szabja”. És azt is jól tudjuk: „Ha Katalin (25.) kopog,
karácsony locsog”.

 /!'(%.#)69<%$!(:8*1!F-7B'(4:<'!%+5$(+A1!%!"#$%&!$:8%.#)/'$0+:"'/!1C0*.*!('"'0*):7!1-%1$5/5)50G!H%1-!<C+0C(! $.95)$%&+5$!IJKEL3!8*('7:$B0!(50!:+)/%15+5$ME /!'7B"5/-!:8!%/!%.8'$0-!-.*)/%11%(3!N9-)/0A)!'(+C8'0'(:9'8%(#!859%16/5))%(!1'/.*.-1E! /!-.*)/%1!%.8'$0!'()*
vasárnapjával indul, ami karácsonytól visszaszámolva éppen%!$'7B'.-1E!,6/7#!2$$'&9*(!(:8:$!)/#3!:89*(!:89'!85(06/-1!%
dátum, de mindig november utolsó napjainak valamelyikére
esik.

Forrás: elonepmuveszet.hu, Nagyné Kovács Éva

ORSZÁGOS  K ÖNYVTÁRI  N APOK

 !O/%91%!,-"5(B!,=8'(*.:)-!:)!O/%<%.-.*1C/&6$03!NC$B8059:)!NC/:9.'1=!,A/'5(-)!N-5((P0#"'(B3!8%7B-)!-)4'90'<<!$'8:$%!$B59)%&50-!4=8'(*.:)-!"5/!-)!Q)%0(%16/600!%/!R9)/576)
Könyvtári Napok rendezvényeihez. Október 7-én „Mesél a
könyvtár” címmel szerveztünk programot a nyársapáti
óvodásoknak.ST!F*!#86.5)!U!0C<<):721!V!:8')!U!:)!J!1P):9*!&'.%7#7A)
érkezett a könyvtárunkba a foglalkozásra.
Az ovisok szeretettel figyeltek rám és a mesére. Az Öreg$:$'!*/-1:+'!QP4=!8'9)')!4'):0!6(8%)0%43!-(('08'!<'4A0%00%4
a könyvtárat is.,-$.'$!-95$0!$%7B6$!:9.'1(*.*'1!86(0%13!Q)'$.<'$!"%((7%0051
a mesét, illetve hozzá is szóltak a történésekhez, amit bele is)/*00'4!%!)/C8'7<'E
Be is iratkozott a nyársapáti óvoda Mazsola csoportja a
könyvtárba, és vittek ki egy állatmeséket tartalmazó könyvet
azzal, hogy egy hónap múlva visszahozzák, és ismét olvasunk
meséket együtt.
Nagy élmény volt ez a kb. egy órás könyvtári tartózkodás a
gyerekeknek is, de nekem biztosan.

R10#<'9!TKU:$3!)/64<%06$!&'.-7!W'7(:.9*(3!%!N6))A0",=8'(*.:)-!NC/&6$0!:)!NC$B8059!.6(76/#-!:91'/0'1!"6//5$1E
Kerékpárral jöttek Nyársapátra. Kis Miklós polgármester úrF67%.0%!%!X!F*)!Q)%&%060!%!0'4&(64$5(3!%4'(B$'1!0C90:$'0:0
is bemutatatta vendégeinknek. A templomból az
önkormányzati hivatalhoz mentek, ahol a parkban
megtekintették az Orisek Ferenc által készített Árpád-szobrot
és a II. Rákóczi Ferencet ábrázoló alkotását is. Ezután
könyvtárunkkal ismerkedtek, majd átmentünk a Szarka-
kúriába, a község történetét bemutató múzeumba. Kora.:(A05$!U!'7B!)/#9%16/0%0#!.:('(*00-!)&6906)!&9679%4!:)!F-$64
ebéd után kerekeztek vissza Ceglédre.

Nagyné Kovács Éva

KÖRZETI SZA VALÓVERSENY
FELHÍVÁS

 !$B59)%&50-!O/%91%!,-"5(B!,=8'(*.:)-!:)O/%<%.-.*1C/&6$0<%$!>!%/!'(*/*!:8'1"'/!"%)6$(#%$!>
szeretnénk megrendezni a SZARKA MIHÁLY
SZAVALÓVERSENYT
térségünk települései között. !8'9)'$B!-.*&6$0+%G

2015. november 25. (szerda) 13 óra.
Helyszíne:!DB59)%&503!O/%91%!,-"5(B!,=8'(*.:)-!:)O/%<%.-.*1C/&6$0E
A versenyt négy kategóriában kívánjuk lebonyolítani.

Általános  iskolások:
I. kategória  ñ 1-2. osztály
II. kategória - 3-4. osztály
III. kategória ñ 5-6. osztály
IV. kategória ñ 7-8. osztály

Nevezni szabadon választott verssel lehet a magyar
irodalomból.
Az intézmények kategóriánként egy ñ a nagy létszámú-)16(51!1:0!U!8'9)'$B/*0!-$.P0"%0$%1E
A kategóriák legjobbjai díjazásban részesülnek.

 !"!#$%!&'()*+,$-.)/01*23456*#78!9:!.*236
 !9:)/08'8*1!$'8:0!:)!1696)/05(B50!-)!1:9+21!4'712(.'$-!%
szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu címre.

A felkészüléshez jó munkát kívánunk, és szeretettel várjuk
az iskolák legjobb versmondóinak jelentkezését!Y'94:)/'0')'$!$'4!Q)%1!%!8'9)46$.#1%03!%!8'9)'1'0!1'.8'(*:9.'1(*.*1'0!-)!859+A1!)/'9'0'00'(!%!$68'4<'9!SZU'-!0:9):7-
szavalóversenyünkre.

 !"#$%&'()*+,-*&.$/.-0)
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[6(B%4%06)%$!4=1C.*!&9679%4+%-$1G
Zumba: keddenként 17 órátólY69$%G!":0F*$!:)!Q)20C90C1C$!T\!#950#(
Lányok-asszonyok klubja:
csütörtökönként 15 órától

Született:

N'$B'9')!]'97*!^6(05$!:)!?'9$5.-
Vivien Nyársapát, Part d. 19. szám
alatti lakosok MARCELL ZOLTÁN$'8=!7B'94'1'!610#<'9!VU:$E
Pásztor Ádám és Sipos Melinda
Nyársapát, Posta utca 23. szám alatti(%16)61!_`_,!:)!`_;a`!$'8=
gyermekeik október 15-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:

Váradi József  Nyársapát, Határ d.
1. szám alatti lakos 2015. szeptember
20-án, 67 éves volt.

Nagy-Gombai Sándorné Nyársapát,W)'4*!.E!JE!)/54!%(%00-!(%16)!SKTZE
október 11-én, 85 éves volt.

Kovács Józsefné Nyársapát,
Rákóczi u.8. szám alatti lakos 2015.
október 12-én, 81 éves volt.

12$'343#5*%6)--437

  ! "#$ !%&!'()*#

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Kovács Józsefné szeretett
Édesanyánk, Nagymamánk,
Dédmamánk temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban együtt éreztek. Külön
köszönjük Törökné Révész Annának,
Molnár Józsefnének, Petrik Rudolfné,
Herczeg Mónikának a sok segítséget
és gondoskodást.

A gyászoló család

DB59)%&506$3!%/!6986)-!9'$.'(*!4'(('00
felújított családi ház eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.
Érd.: 06-70-500-5049

Eladó: Honda Skype típusú kismotor.
Használt bútorok: ágyak, szekrények,
asztalok, tükrök (régi típusú ),
gázpalack.
Tel.: 06/70-231-01-46; 53/389-096

ELADÓ Nyársapáton a postával
szemben Felszabadulás utca 3. szám%(%00!(:8*!Q)%(5.-!"5/3!4'((:1:&2('00'(3
nagy udvarral összesen 1236 m2.
Irányár: 4 M Ftb9.'1(*.$-!06-20-322-1884, Koroknai
István Nyársapát, Öreg d. 3.

Nyársapát, Epres u.8 szám alatti családi
ház eladó.b9.'1(*.$-G Fazekas Ferenc (Epres u.8.)

Eladó Nyársapát központjától 1,5 km-9'3!c+)/'9=!5((%&60<%$!('8*
összkomfortos 80 m2-es tanya
melléképületekkel, ólakkal. A tanya
körül 5 Ha szántó van 3 kúttal, ipari
árammal.
Tel.: 06-30-579-8245

Anikó Fodrászat

Sok szeretettel várom régi és új
vendégeimet.
Nyitva tartás:":0F*U)/'9.%U&:$0'1G

13:00 ñ 18:00
kedd-csütörtök-szombat:

08:00 ñ 12:00

Bejelentkezni: 20/485-2913,
         53/389-106

89%6):'*;<:/<*=:)30

YC90'(-!d5(-$1%F*/*
Törtel, Hajnal u.OA9-$!e5$6)!U!F*/.'8'/'0*

Tel.: 06-30/603-3034

ELADÓ
Nyársapáton, az Ugyeri utca 1. szám%(%00!(:8*!164F6906)3!T!)/6<%3!16$B"5)
melléképület, alatta pincével, 550 m2
bekerített területtel eladó.;%(%4-$0!+%&5$!&'94'0'/*7:&!'(%.#Eb9.'1(*.$- a 06/30/367-9627, illetve
a 06/30/441-1948, vagy az 53/389-
054 telefonon lehet.



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat !"!"#$%&'()*: Kis Miklós polgármester #$+!,&!$+-#: Kiss Andrea$+!,&!$+-#.'+/--$01: Nagyné Kovács Éva, Pécsi-Dézsi

     Csilla, Kiss Andrea
FOTÓK : Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu !"#"$!%&'()*+!,-&././-0! !123(40.*!)-+5-%

SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ :
www.nyarsapat.hu címen.

CIM : 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM : B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.!!!!!!!677!89:;<=>?@=!ABCDB:B=E!F0GH-0-%!I<D9JKLI@IM!JN@;O<=>P
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

"+,)-

2015.10.10-én a ceglédi Gál József Sportcsarnokban rendezték a1C0C00F675)c!1%.'0!69)/576)!<%+$61)5760E! !DB59)%&50-!O/%<%.-.*Of!"5964!8'9)'$B/*+'!8'00!9:)/0!%!<%+$61)576$E! !$B59)%&50-%1$%14-$.'$!:9'4<*(!+A0600!'7BU'7BE!Kecskeméti Ferenc  révén egy
bajnoki címet  is sikerült megszerezni 58 kg-ban.

Eredmények:
42 kg 3. Nagy Zsolt
54 kg 2. Kecskeméti Krisztián
58 kg 1. Kecskeméti Ferenc

f7B!":00'(!1:)*<<!610#<'9!TgU:$!A7B%$'$$'1!%!1696)/05(B$%1
rendezték a szabadfogású országos bajnokságát Csepelen ad:$/27B*9!9'$.'/:):<'$E!f<<'$!%!F675)$'4<'$!'7B!$B59)%&50-(:&'00!)/*$B'79'E!Kecskeméti Krisztián  az 54 kg-ban az 5.
helyen végzett.

Október 22-én rendezték a diák II-es korosztály számára a)/%<%.F675)c!.-516(-4&-%!.C$0*+:0!O/'$0')'$E! !0-/'$$:7B
bajnoki címért 73 egyesület 263 birkózója mérte össze az erejét. !DB59)%&50-!O/%<%.-.*!Of!8'9)'$B/*+'!Rehor Levente a 3217U<%$!(:&'00!)/*$B'79'!:)!%!SJ!-$.A(#!1C/2(!%!bronzérmet)-1'92(0!4'7)/'9'/$-'E!,5)$%&3!)/-$0:$!O/'$0')'$!%!)'9.2(*
birkózók szabadfogású rangsor versenyére került sor, ahol aSgK!-$.A(#!1C/C00!J!$B59)%&50-!-)!)/*$B'79'!(:&'00E!?594#+A1
közül csak Kecskeméti Dávid állhatott fel a dobogóra. Dávid%!VS!17U6)61!4'/*$B:<'$!%/!!"(0 helyen végzett.

Pap Ferenc

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

- sertéshúsok

- házi hurka, kolbász

- füstölt kolbászok, szalámik

- szalonna félék

- fagyasztott baromfi

U!&C9Q3!0'&'90*
- savanyúságok

N6(<5)/"c)!4'79'$.'("'0*h
Minden héten más-más akciókkal várom tisztelt vásárlóimat!

KECSKEMÉTI D ÁVID, 42 KG, I. HELY

KECSKEMÉTI F ERENC, 58 KG, BAJNOKI CÍM

REHOR L EVENTE, 32 KG, BRONZÉREM

12. oldal


