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1956 őszére a társadalom szá-
mára is egyértelművé vált, 
hogy a párton belüli ellentéte-
ket kihasználva változásokat 
lehet elérni. Elsőként a fiatalok 
fogalmazták meg követelései

ket. Októberben (22én) a budapesti Műszaki Egyetem ME-
FESZszervezete 16 pontban fogalmazta meg az egyetemi 
ifjúság követeléseit. A törvénytelenségeket elkövető veze-
tők megbüntetését, Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését, 
szabad választásokat és a szovjet csapatok távozását sürget-
ték. Gazdasági követeléseik közé tartozott a bérek emelése, 
a tervgazdaság és a beszolgáltatási rendszer felülvizsgálata.
1956. október 23ára a budapesti Műszaki Egyetem hallga-
tói békés felvonulást szerveztek a lengyelek támogatására 
és a magyarországi változásokért. 
A pesti egyetemisták a Petőfiszobornál gyülekeztek, ahol 
Sinkovits Imre színművész elszavalta a Nemzeti dalt. Ez-
után a budai oldalon álló Bemszoborhoz vonultak. Ide ér-
keztek a Műszaki Egyetemtől induló műegyetemisták is. A 
tüntetők ekkor már olyan nemzeti színű lobogókat vittek 
magukkal, amelyekből kivágták a gyűlölt Rákosiféle cí-
mert. A lyukas nemzeti zászló 1956 jelképévé vált.
A Bem térről a tömeg egy része a Parlamenthez vonult, ahol 
este Nagy Imre mondott beszédet. Az esti órákban ledöntöt-
ték a rendszer jelképét, a hatalmas méretű Sztálinszobrot.

A Magyar Rádió székháza előtt a kora délutáni óráktól 
kezdve egyre nagyobb tömeg várakozott. Azt akarták elér-
ni, hogy olvassák be a rádióba követeléseiket. A növekvő 
számú és egyre dühösebb ember láttán a rádiót védő ÁVH
sok este 9 körül a tömegbe lőttek. Addigra a tüntetők is sze-
reztek fegyvereket, katonáktól, rendőröktől és hadiüzemek 
raktáraiból. Megostromolták, és másnap reggelre elfoglal-
ták a rádió épületét. A békésnek induló felvonulásból fegy-
veres felkelés lett.
Az események hatására a párt vezetői október 23án az éj-
jeli órákban behívták a szovjet csapatokat Budapestre, majd 
(már másnap hajnalban) kinevezték Nagy Imrét miniszter-
elnöknek. Október 24én újabb és újabb szovjet egységek 
lépték át Magyarország keleti határát, illetve Székesfehér-
várról páncélos alakulatok indultak Budapest felé.
A szovjet páncélosok megjelenése csak olaj volt a tűzre. A 
forradalom a megszállók elleni szabadságharccá vált. Ok-
tóber 24től a főváros utcáin, terein főleg fiatalokból álló 
fegyveres csoportok alakultak (a „pesti srácok”), amelyek-
hez honvédek, katonatisztek is csatlakoztak. A Széna téren, 
a Corvin közben, a Baross téren, a Tűzoltó utcában, a Borá-
ros téren és a Móricz Zsigmond körtéren harcoló alakulatok 
váltak a legismertebbé. A páncélosok ellen használt legfon-
tosabb fegyver a Molotovkoktél volt. 

Forrás: www.nkp.hu

MEGHÍVÓ
Nyársapát Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját 1956os megemlékezésére 
2022. október 21-én 16 órára 

a művelődési házba.

Megemlékező beszédet mond: 
Földi László országgyűlési képviselő

Az ünnepség után koszorúzást tartunk 
a templom előtti kopjafánál.

Emlékezzünk együtt a forradalom hőseire!
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyársapát Község 
Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatás jogcímén 197 erdei m3 
keménylombos tűzifa vásárlásához kapott 4.128.135,Ft 
támogatást.
A támogatás feltételeit és eljárási szabályait Nyársapát 
Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2018. 
(XI.30.) önkormányzati rendelete szabályozza az alábbiak 
szerint:

A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként 
adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan 
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási 
problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező 
• háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130%át, azaz 37.050 Ftot, 

• egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%át, azaz 42.750 
Ftot,

• lakása fával fűthető. 

Az elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén 
– előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény szerinti:
• aktívkorúak ellátására,
• időskorúak járadékára
• települési támogatásra jogosult (e támogatásban 

részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 
támogatásban részesülők), valamint

• a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és a háztartások számától. 

A támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifa állapítható meg.

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, 
nem adhatja át másnak.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Nyársapáti Közös 
Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani 2022. október 
31-ig. A határidő jogvesztő.

Kis Miklós polgármester

Nyársapát Község Önkormányzata 2022ben is csatlakozott 
a Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz. 
Pályázatot nyújthatnak be a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű:
• felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat („A” típus)

• a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek, akik a 2023/2024. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 

eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” 
típus)

Részletes pályázati kiírás: 
• A típus: https://emet.gov.hu/bursa2023afelhivas

palyazokreszere/
• B típus: https://emet.gov.hu/bursa2023bfelhivas

palyazokreszere/

Regisztráció és pályázat beadása: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx
A pályázat beadásához segítség a https://emet.gov.hu/
eperbursabelepesipontok/ oldalon található.

A pályázat az online felület megnyitását követően azonnal 
benyújtható. 

Beadási határidő: 2022. 11. 03.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
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Közérdekű telefonszámok:
Orvosi rendelő: 53/389003

dr. Fekete László: 70/7718955
Fogorvosi rendelő: 53/369918
Védőnői szolgálat: 30/3403349

Családsegítő szolgálat: 53/310003

Győri Gábor r. zászlós, 
körzeti megbízott telefonszáma: 

70/4920784

Védőnői tanácsadás
   Önálló védőnői tanácsadás (várandós): 

kedd 9-11 óra
Önálló védőnői tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): 

kedd 11-13 óra
Orvossal tartott tanácsadás (csecsemő, kisgyermek): 

kedd 13-14 óra

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 08:00 – 17:00
Kedd: szünetel

Szerda: 08:00 – 16:00
Csütörtök: szünetel

Péntek: 08:00 – 12:00

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy a Nagykőrösi Járási Hivatal 

NYÁRSAPÁTI ÜGYSEGÉDJE 
PÁROS HETEK SZERDAI NAPJÁN 

8.30-10.00 
FOGADJA AZ ÜGYFELEKET.

Az ügysegédnél intézhető ügyekről 
tájékoztatás kérhető a 

+36202786333as telefonszámon.
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Könyvbemutató megható pillanatokkal

Szeptember 9én délután olyan pillanatokat élhettem 
át, amiért érdemes élni és dolgozni. Végre elkészült a 
kerékpártúrák történetéről írt kiadvány, melyet Pásztor 
István írt, és ezen a napon végre bemutathattuk az 
érdeklődőknek. Azzal, hogy miként lett a kéziratból 
nyomtatott könyv nem untatnék senkit. De köszönet 
Nyársapát Község Önkormányzatának, a könyv kiadójának, 
Jezerniczy Attilának a PEMESZ elnökének és a többi 
szponzornak. A könyvbemutatón, melyre szép számban 
kíváncsiak voltak, vendégünk volt Pásztor István a 
kiadvány írója. Ő beszélt arról, hogy miért is vállalkozott 
ennek a 28 éven át tartó túrasorozatnak a megírására. A 
megjelentek közül többen is elmondták, hogy mit jelentett 
számukra egyegy túra és az, hogy létrejött ez a kiadvány. A 
résztvevők azután kézbe vehették, és örömmel lapozgatták 
a névsorokat, túraútvonalakat, történeteket, érdekességeket, 

képeket is tartalmazó könyvet. Baráti beszélgetés, vidám 
emlékfelidézés következett, majd jött a meglepetés, 
amely sokunk számára tényleg az volt. A Polgármesteri 
Hivatal autójának felvezetésével (ez a túrákon mindig így 
volt) kisebbek, nagyobbak (jórészt volt túrázók a kicsi 
gyermekeikkel) kerékpároztak végig a falun a művelődési 
házig a Nyársapát indulóra. Felemelő és megható élmény 
volt mindenkinek. Nekem külön is, hiszen a férjem, Víg 
Károly emléke is felidéződött, akinek oroszlánrésze volt a 
túrák szervezésében és lebonyolításában. Nagyon köszönöm 
azoknak, akik ezt összehozták. Azután a kerékpárosok 
is csatlakoztak a baráti beszélgetésekhez, majd együtt 
elénekeltük a Nyársapát indulót. Úgy döntöttünk, évente 
kerékpártúrások találkozóját szervezünk, hiszen jó volt 
találkozni, jó volt újra együtt lenni. Köszönöm mindenkinek!

Vígné Kerekes  Magdolna 
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Egy civil gondolatai

Tudom, picit patetikus a cím, meg nem is vagyok teljesen 
civil, de higgye el, fogadja el, hogy gondolataim teljesen 
civilek. 
Van olyan filozófus, aki úgy tartja, ahány ember, annyi világ 
létezik. Ezért is merek most írni (pedig már néhányszor 
emiatt megütöttem a bokámat), mert talán hasonló módon 
érző és hasonló világfelfogású ember olvassa ezt az írást, 
aki meg másmilyen, ne ítéljen el, ne cikizzen, inkább saját 
gondolatvilágát építse. 
Úgy hiszem, abban mindenkivel egyetérthetünk, hogy 
végérvényesen megváltozik társadalmi környezetünk, sőt 
némileg a természeti is. Bizony a helyi klíma már verdesi 
a mediterrán vagy a kontinentális félsivatagi kategóriát. 
Sajnos felfoghatatlan az a szándék és módszer, amivel a 
világ urai jobbítani vagy javítani akarnak világunkon, de 
nem a mi civil világunkon, hanem inkább a sajátjukon. 
Nem hiszem, hogy tőlünk van felhatalmazásuk erre. 
A céljaik is elég homályosak, pedig néha csepegtetnek 
belőlük, s meghallva azokat, se köpni, se nyelni nem 
tudunk. Közben pedig van egy szinte kollektív érzésünk, 
mintha minden bizonytalanná és fokozatosan rosszabbá 
válna. Félelem minden szinten, a politikusokat madzagon 
rángatják és az egypólusú világ úgy tűnik darabokra akar 
szétesni. JÓ HELYEN VAGYUNKE?  Lehete a harmadik 
utas megoldást választani? Azt nem! 1956ban sem 
akart a magyar sem kapitalizmust, sem szocializmust, de 
semmilyen uniót sem. Ehelyett függetlenséget, szabadságot 
és hagyományainkon alapuló magyar életstílust, gazdaságot 
és a Szent Korona tanon alapuló társadalomszerveződést. 
Tudom néhányuknak égnek áll a haja mindezek hallatán, 
kérem, ne tegyék ezt, most csak egy civil gondolatait 
olvassák. 
A közelmúltban néhány igazán megindító ünnepségen, 
eseményen vettem részt, ahol az egyén és a közösség 
gondolatilag és érzelmileg (megint nagy szó jön) lelkileg 
tetten érhetően megérintette egymást. Szabadnak, 
függetlennek, magyarnak, azt is mondhatnám meghatottnak 
éreztem magam. A Népdalkör 35 éves ünnepségén 
Maczkó Mária lenyűgöző, tárogatóval felérő hangja és 
előadásmódja a sok elhivatott, hazája népi kultúráját ápoló 
civil embercsoport és természetesen a nyársapátiak szép új 
ruhája és színvonalas előadása katartikusan érintett minden 
jelenlévőt, köztük engem is. 
Később a biciklitúrákról szóló könyv bemutatója, és annak 
is egy aranyos szimbolikus momentuma, amikor a régi 
biciklis diákok gyermekeikkel bevonultak a művelődési 
ház elé, akkor már egy kis könnycsepp is megjelent a 
szememben. 
Később a szüreti mulatságon Varga Miklós eszköztelen és 
méltóságteljes éneklése a sok bohóckodó, magát eladni 
kényszerülő előadó mellett nemzeti és ünnepi hangulatot 
tükrözött egyszerre. Különleges volt együtt énekelni ezzel 
az emberrel. 

Azután a 18 éves, nagykorúvá vált ceglédi Tetz Alapfokú 
Művészeti Iskola évadzáró és évadnyitó ünnepségén 
mondhattam, „mint régi harcos” egy rövid beszédet. Az 
igényes alkotások, tiszta szemű, lelkes fiatalok, régi jó 
kollégák, a művészetről, művészetpedagógiáról összeszedett 
hiábavaló tudásom, a 15 év együttes munkája, az egykori 
országos sikereket elért nyársapáti diákok emléke bizony 
megrendített. Szinte nárcisztikus érzés kerített hatalmába. 
„De Tibor” – mondtam magamnak – és gyorsan minden a 
helyére került. Egy rövid időre üdítően jó volt. 
Azután a televízió elé ültem  mint sokan mások  és 
néztem a válogatott focicsapatunk tündöklését és a végén 
picit elvérzését. Amikor a csapat és a rengeteg ember 
együtt énekelték, ordították, üvöltötték a himnuszunkat, 
nemzeti imánkat, végképp elérzékenyültem. Hazánkon 
kívül és sajnos belül is jónéhányan nem értik és érzik, 
hogy mi magyarok egy családként egynyelven beszélve és 
egy nemzeti tudattal szeretnénk élni, létezni. Nekünk nem 
kell árnyékkormány a saját sötét múltjukkal, még sötétebb 
vízióikkal akkor, amikor az atomháborúval ijesztgetnek. 
Nekünk nem kell drága élelmiszer, hiszen szent földünkön 
kertjeinkben meg lehetne termelni, amire szükségünk van. 
Csak a feltételeket, a motivációt kellene biztosítani.  A 
földgáz, a kőolaj 10 évvel ezelőtt is ugyanolyan áron jött a 
felszínre, mint most. Miért kell a többszörösét fizetni érte? 
A kapzsi, istentelen emberek miatt. Miért kell vitatkoznunk 
arról, hogy az őstörténetünk, nyelvünk, identitásunk alapjai 
nem azok, amivel áltatnak stb. stb. folytathatnám a sort. 
A mostani apokaliptikus helyzetben Kedves Nyársapátiak 
ne legyünk közömbösek, esetleg lusták vagy inkább 
igénytelenek, amikor helyi ünnepségen vagy közösségi 
találkozón van lehetőség részt venni és egy picit feltöltődni. 
Nemsoká következik a falugyűlés, jöjjenek el sokan, de 
ne a cinizmussal teli provokáció miatt, hanem mondjuk 
el egymásnak, hogyan tudnánk egy igazi közösséget 
kialakítani, ami életünket jobbá és biztonságosabbá tehetné! 
Nem nagyon hiszek a vita teremtő erejében. Azt gondolom, 
hogy a vita inkább elválaszt bennünket egymástól. 
Hamarosan itt az Advent is, van egy szép, kialakult 
hagyományunk, kívánatos lenne igaziból megérteni, még 
mélyebben átélni ennek az időszaknak a szakrális, emberi, 
közösségi értékét. Sokan, nagyon sokan jöjjenek el, 
meghallgatni a beszédeket, énekeket, imákat, s ha van mód 
együtt zengeni az előadóval együtt! S csak a gyertyagyújtás 
után legyen önfeledt beszélgetés, evészet, iszogatás, ne 
rohanjunk haza, mert épp sorozat, meccs vagy valami más 
megy a televízióban. Örüljünk, hogy együtt lehetünk.
Nekünk civileknek a saját tudatosságunk, szerető 
családunk, kis lakóközösségünk talán még nemzetünkön 
kívül semmink nem marad, ha nem vagyunk elég éberek és 
nem kapaszkodunk össze. Most úgy érzem, sem az Unió, 
de sem a világ összes országa semmi jót nem ígér. Csak 
magunkban és egymásban bízhatunk. Ha elég kitartóak 



NYÁRSAPÁTIoldal8.

vagyunk és jó példát adunk, elképzelhető, hogy más népek 
is követni fognak bennünket. Nyugodtan és bölcsen lássuk 
be, hogy velünk civilekkel (kisemberekkel) játszanak, 
manipulálnak, hangyának néznek bennünket. Ha ez így van, 
akkor legalább kis hazánkban, falunkban fogjunk össze és 
éljünk békében. 
Tudom, ez az iromány személyesre sikeredett, de azért 
vagyok nyugodt, mert az elején is ezt ígértem. Jó egészséget, 
testilelki harmóniát, békességet, barátságot, normális 
értékeket kívánok minden falubelinek. 

Tisztelettel: 
Tóth Tibor

A család és gyermekjóléti szolgálat 
ingyenes ruhabörzét tart!

Ruhabörze ideje:
2022. október 1718. 9:0015:00

Ruhabörze helye:
család és gyermekjóléti szolgálat irodája

2712 Nyársapát, Sugár utca 1. 

Mindenkit szeretettel várok!
Kunos Sándorné családsegítő

RUHABÖRZE
Tisztelt nyársapáti lakosok!

Pest Megyei Kormányhivatal 
Nagykőrösi Járási Hivatala

Ügyfélfogadási rendje 

Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00

Szerda: 08:00 – 16:00
Csütörtök: 08:00 – 14:00

Péntek: 08:00 – 12:00

Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 15:00
Szerda: 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

Kormányablak Osztály:
Hétfő: 08:00 – 18:00

    Kedd: 08:00 – 16:00 
Szerda: 11:00 – 19:00

Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 14:00

Könyvajánló

Felhívjuk a táncolni, és szórakozni vá-
gyók figyelmét, hogy az idén, 

hosszabb szünet után újra lesz 
KATALIN BÁL! 

Időpontja: 2022. 11. 26. 

A programról a későbbiekben 
az iskola facebook oldalán és 

plakátokon nyújtunk tájékoztatást.

Budai Lotti: 
Akik poggyász nélkül utaznak

Laura  életében váratlanul bukkan fel gye-
rekkori szerelme, Bence, persze pont a leg-
rosszabbkor: az eljegyzése után. Bence, az 
egykori lázadó kamaszból lett magabiztos 
férfi tízévnyi távollét után Indiából tér haza, 
hogy egy új, izgalmas világba vezesse be 
Laurát. Hatására a lány átértékeli korábbi 
döntéseit és jövőről szőtt álmait, de még azt 

is megkérdőjelezi, hogy valóban a saját útját járjae…

Laura kissé elkényeztetett barátnője, Nóri oldalán végül 
Indiáig utazik a válaszért. Ott azonban nem csak új isme-
retségek és spirituális kalandok várják; mindenekelőtt azon 
kell elgondolkodnia, hogy eldobhatjae valaki a poggyásza-
it anélkül, hogy megnézné, mit is cipel azok legmélyén…

A nagy sikerű történelmi regények és a Rizsporos Hétköz-
napoksorozat szerzőjeként ismert Budai Lotti ebben a sa-
játos humorú és közvetlen hangvételű történetében mesél 
összekuszált sorsokról, testi és lelki utakról.
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Meglepetés

Népdalkörünkre ismét egy különleges nap virradt. 
Szandaszőlősre voltunk hivatalosak a XIV. Vass Lajos 
Népzenei Verseny elődöntőjére és egyben a VI. Szandai VÍG
ADALOM c. Népzenei Találkozóra. Jelentkezésünkkor 
eldöntöttük, hogy nem kívánunk minősülni az elődöntőn, 
csupán bemutatkozni, elvinni újra Nyársapát jó hírét. 
Reggel szakadó esőre ébredtünk, 8kor már úton voltunk 
Szolnok felé, 9re megérkeztünk a Szandaszőlősi Művelődési 
Házba. Szokásos regisztráció, öltözködés, hangolás, 
beéneklés, próba után 10kor megkezdődött a rendezvény. 
Elhangzottak a köszöntők, következtek a fellépők. Mi 
ötödiknek kerültünk sorra, egy mezőségi és egy moldvai 
csokorral készültünk, aki részt vett a 35. évfordulónkon, ezt 
itthon hallhatta már tőlünk. Rendben folyt minden, látszólag 
tét nélkül énekeltünk, „bezsebeltük” a megérdemelt tapsot, 
végignézhettük a fellépők műsorszámait, majd egészen jól 
esett az ezt követő finom ebéd a helyi általános iskolában.
Visszatérve a Művelődési Házba következett a verseny 
eredményének kihirdetése. Legnagyobb meglepetésünkre 
minket is szólított a zsűri, mondván, igaz, hogy nem 
neveztünk az elődöntőre, de olyan színvonalasnak találták 
a műsorunkat, hogy azt Arany fokozatra minősítették és 
felajánlották, hogy így részt vehetünk a 2023 tavaszán 
megrendezésre kerülő középdöntőn, amit ősszel Kárpát
medencei döntő fog követni Budapesten.
Mondanom sem kell, hogy mekkora örömet jelentett ez 
számunkra, ahogy a társaimat ismerem, elfogadjuk a 

felajánlást és így már nevezni fogunk a középdöntőre.
Az eredményhirdetés után a 3 tagú komoly szaktekintéjű 
zsűri – Dr. AlföldyBoruss István, Dévai János és Juhász 
Erika – meghívta az előadókat, illetve a fellépők vezetőit 
egy értékelésre, ahol egyenként elemezték az előadó 
csoportokat, elmondták mi az, amin esetleg változtatni 
kell, mi tetszett az elhangzottakban, javaslatot tettek arra 
is, hogyan lehet még kifejezőbbé tenni az előadásmódot, 
illetve, hogy szerintük melyik dalcsokorral induljunk a 
középdöntőben. 
Közben a nagyteremben kezdetét vette a közös éneklés, 
hasonlóan a mi 35 éves ünnepségünk estéjéhez. Aki 
szeptember 3án itt volt, tapasztalhatta, micsoda szívet 
melengető erő, emelkedettség van az együtt éneklésben, 
hozzá az élő zenét a Szolnoki Sodrás Együttes lelkes tagjai 
adták.
Hát így jártunk szombaton. Egy igazi örömmel teli nap 
után azért jól esik a megérdemelt pihenés. Mert azt látnunk 
kell, hogy egy ilyen teljesítmény mögött rengeteg próba, 
elhivatottság, áldozatos munka is áll. Köszönöm a művészeti 
vezetőnknek Kovács Lászlónak a felkészítést és az együtt 
zenélés örömét, dalos társaimnak a szuper teljesítményt, 
Sági Icusnak, hogy Jászberényből is képes eljönni és velünk 
tartani, Lics Imrének a sofőrködést, a férjemnek, hogy 
elkísért bennünket, Kis Miklós polgármester úrnak, hogy 
ismét rendelkezésünkre bocsátotta a kisbuszt az utazáshoz. 

Nagy Erzsébet
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Szüreti mulatság 2022.

Szeptember utolsó szombatján 
hagyományos helyszínen, a Szarkakúria 
parkjában rendeztük meg ismét a Szüreti 
mulatságot. Idén nem volt főzőverseny, 
aki főzött az saját maga és barátai kedvéért 
tette, és már kora reggeltől rotyogtak az 
üstökben a finomságok. 
A napot az Albertirsai Gerje Party 
Fúvós Egylet vezetésével felvonulással 
indítottuk. A menethez később 
csatlakozott a nyársapáti óvodások 
Tipegő majorette csoportja Szűcs Anikó 
vezetésével. Nagy sikert arattak, ügyesek 
voltak. 

Közben elindult kísérő rendezvényünk a fogathajtó verseny 
is, melyre több nevezés is érkezett, és sikeresen zajlott. 
Mire megfőtt az ebéd, megérkezett Demeter Zsuzsi is, aki 
a finom falatokhoz húzta a talpalávalót, vidám dalaira, 
hegedűszójára többen táncra is perdültek. 
Ebéd után a Duende Tánciskolások műsora következett. Az 
óvodásoktól a tinédzserekig több korosztály is bemutatta 
tánctudását. A legkisebbek között már nyársapáti óvodások 
is meghódították a színpadot és a közönséget. 
Ezután Strabán Anna Nusika mulattatta közönségünket 
legújabb repertoárjával. 
Ezt követően a 35 éve alakult Nyársapáti Népdalkör 
fellépése következett. Délvidéki és Egervidéki bordalokat 
adtak elő gyönyörűen, a helyzetnek megfelelő vidámsággal. 
Közben már a gyermekek is birtokukba vehették a Minyonos 
ugrálóvárat, és részt vehettek a kézműves foglalkozáson, 
melyet az óvónők biztosítottak számukra. Sok szép süni 
készült sóliszt gyurmából, és népszerű volt a keljfeljancsi 
készítés is.  
Ezután kezdődött rendezvényünk kicsit hivatalos, de 
korántsem unalmas része. Földi László országgyűlési 
képviselő úr köszöntötte kedves szavakkal a megjelenteket, 
majd az első osztályosok kis műsora következett, melynek 
előadásánál a Nyársapáti Népdalkör is közreműködött. 
Ezt követte az első osztályosok hagyományos eskütétele, 
melyet Horváth Dóra iskolánk igazgatója vezényelt le, majd 
a legkisebb iskolások egyenként átvehették emléklapjaikat 
és a fejenként 20.000Ftos támogatást, melyet Nyársapát 
Község Önkormányzata biztosított számukra. Elsőseink: 
Cseh Bence, Csiló Nikoletta, Dobos Botond, Horváth Szofi, 
Kiss Dorina, Klément Zsolt Dominik, Lakatos Krisztián, 
Lengyel Nimród Attila, Lunka Dániel, Lunka Nóra Brigitta, 
MogyorósiErdős Janka, Muszka Andrea, Pásztor Ádám, 
Pásztor Dávid, Ribár Aranka, Csilla, Sulyák Natália Zoja, 
Suko Edina Noémi, Stana Norbert Illés, Vass Dénes. 
Mint minden évben, idén is elismerésben részesültek 
Nyársapát jó sportolói. A díjakat és a pénzjutalmat Földi 
László országgyűlési képviselőúr, Kis Miklós polgármester 
úr és Dr. Bicskei Krisztina jegyzőasszony adták át a 

következő sportolóknak. Kecskeméti Krisztiánnak, aki 
U23as és felnőtt válogatott, felnőtt magyar bajnok, U23
as Európa bajnoki és világbajnoki 5. helyezett és felnőtt 
világbajnoki 5. helyezett, Tóth Leventének, aki U23as 
válogatott, junior magyar bajnok és U23as Európabajnoki 
8. helyezett, Báger Barbarának, aki diák magyar bajnok, 
serdülő válogatott kerettag, Csontos Pálnak, aki diák I. 
korosztály magyar bajnoki 2. helyezett. Ők birkózásban 
jeleskedtek. Lakatos Kristóf ökölvívásban ért el jó 
eredményeket, Budapest bajnokság 2. helyezettje és Eger 
bajnokság 2. helyezettjeként. A 202122es évad U16os 
labdarúgó csapata is elismerésben részesült. A csapat tagjai: 
Boda Csaba, Dobozi Dániel, Dobozi Dávid, Határ Roland, 
Jenei Márk, Kovács Alexander, Kovács Zsolt, Krenyóczi 
Martin, Mócza Roland, Petrik Csaba, Tóth Kálmán, Víg 
Bálint. Gratulálunk az elért eredményeikhez! 
A virágos, rendezett kert díjak átadására is sor került. A bíráló 
bizottság szeretné köszönetét kifejezni mindazoknak, akik 
szép, gondozott kertes házban, tanyában élnek. A bejárásuk 
során több mint 60 ilyen szép portát találtak, amelyből 12t 
választottak ki. Ismét a régi hagyomány szerint táblával 
jutalmazta Nyársapát Község Önkormányzata a legszebb 
kertek tulajdonosait. A tábla felirata a régi: Virágos, rendezett 
kert, de a külseje megújult. Reméljük, tulajdonosaik büszkék 
az elismerésre, és kiteszik házuk falára vagy kerítésükre. 
Virágos, rendezett kert táblát vehetett át: Biró László 
és családja, Jana István és családja, Dr. Évin Sándor és 
családja, Bognár István és családja, Tóth Jánosné, Mészáros 
István és családja, Balogh János és családja, Egri János 
és családja, ifj. Kubinyi Zoltán és családja, Török Pál és 
családja, NagyGombai György és családja. Az elismerések 
átadása után folytatódtak szórakoztató műsoraink. A 
Cappuccino együttes közvetlenségével és zenéjével 
magával ragadta a jelenlévőket, gyerekek és felnőttek 
egyaránt nagyon élvezték a produkciót. Számomra és sokak 
számára megható, felemelő de egyben szórakoztató is volt 
Varga Miklós fellépése, aki hangjával, mondanivalójával, 
előadásmódjával, zenéjével elnyerte a közönség tetszését, 
vastapsát. Kicsit könnyedebb műsor következett, gólyalábas, 
óriás bábos látványos, szürethez illő borkomédia, mely a 
felnőttek mellett a gyerekek tetszését is elnyerte. Együtt 
táncoltak a gólyalábasokkal. A komédia után Varga Feri és 
Balássy Betty bizonyított a színpadon. Népszerű slágereikkel 
ők is elnyerték közönségünk vastapsát. Napunkat élőzenés 
utcabál zárta, éjfélig mulathatott a nagyérdemű a Tánczos 
Trió színvonalas zenéjére. 
Név szerint felsorolhatatlan, hogy kiknek a közreműködése, 
támogatása, kétkezi munkája, fellépése, részvétele kellett 
ahhoz, hogy létrejöhessen és sikeres legyen Nyársapát 
község Szüreti mulatsága. Mindannyiuk munkáját, 
segítségét, támogatását nagyon köszönjük!

Vígné Kerekes Magdolna
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Óvodai hírek

Már iskolás vagyok...

Már bölcsődés vagyok... Már óvodás vagyok...

Az óvoda Szülői Munkaközössége 
jótékonysági Halloween retro discot szervez, melyre 
minden mulatni, táncolni vágyót szeretettel várunk!

Helyszín: Apáti Dance Club 
Időpont: 2022. 10. 29., 22:0004:00 

Belépő ára: 1500.
Zenél: Dj Sky

A jelmezben érkezőknek 
welcome drinkkel kedveskedünk!

A megvásárolt jegyekkel 
az óvodásokat támogatjátok!

Az idei szüreti mulatságon első alkalommal tartott 
sütivásárt az óvodai szülői munkaközösség. Szerencsére 
nagyon szép időnk volt, így a Szarka 
kúriába szép számban látogattak ki. 
Nagy örömünkre hatalmas érdeklődés 
fogadta a szülők által sütött házi 
süteményeket. Még ki sem tudtunk 
teljesen pakolni, amikor már többen 
is sorban álltak a standunk előtt. 
Szeretnénk köszönetet mondani az 
önkormányzatnak és Polgármester 
Úrnak, hogy lehetővé tették az 
ötletünk megvalósítását. Köszönettel 
tartozunk azoknak a szülőknek, akik idejüket nem sajnálva 
készítettek egy tálca süteményt, ezzel is támogatva 

kis óvodásainkat. Természetesen azoknak is hálásak 
vagyunk, akik vásároltak tőlünk. Köszönjük a Holdfény 

Büfé segítségét az adománygyűjtő 
dobozunk megtöltésében és azoknak 
is, akik bármilyen összeggel ilyen 
módon is támogatták az óvodát. 
A sütivásárból 74. 010 Ftot árultunk, 
az adománygyűjtő dobozunkban 
pedig 37. 365 Ft gyűlt össze, tehát 
így összesen 111. 375 Ft tal bővült az 
ovisok „kasszája”. Még az idei őszre 
tervünk, hogy felújítjuk az óvoda 
udvarán lévő csúszdákat. A most 

befolyt összeget is erre fogjuk fordítani. 
Óvodai Szülői Munkaközösség

Jótékonysági sütivásár a Szüreti mulatságon
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Regisztráltuk óvodánkat a Sulizsák 
programra, aminek keretében ruha-
neműt gyűjtünk. A célunk kettős: 
az óvodának pénzt gyűjteni, hogy 
minél színesebbé tudjuk tenni az 

óvodai életet, valamint a környezettudatosság, hiszen a be-
gyűjtött textileket újrahasznosítják. 
Tapasztalatunk még nincs, első alkalommal szervezünk 
ilyen gyűjtést. Részletekkel (leadás helye, határideje, mód-
ja) hamarosan jelentkezünk a nyársapáti Facebook oldala-
kon, valamint plakátokon, hirdetőtáblákon. Addig is kérjük 
azokat, akiknél akad használt, de még jó állapotú ruhane-
mű, ne dobják ki, hanem gondoljanak az óvodára!
Miket lehet leadni?
• női, férfi, gyerek ruhadarabok
• összepárosított cipők (cipőfűzőjüknél összekötve vagy 

más módon egymáshoz rögzítve)
• kézitáskák, sapkák, sálak, kalapok

• fehérnemű, zokni
• lepedő, függöny, törülköző
• hálóruha, harisnya
• konyharuhák.
Amiket nem fogadnak el:
• paplan, takaró, párna
• szőnyeg, fürdőszobai szőnyeg
• szakadt, lyukas, koszos, nedves darabok
• munkaruházat
• textil darabok, anyagdarabok
• nem kész ruhák.
Részletes információt a Sulizsák programról a www.su-
lizsak.hu oldalon találhatnak.
Esetleges kérdéseikkel, részvételi szándékukkal keressék 
Deákné Grósz Adélt vagy MogyorósiErdős Beátát. 

Segítségüket előre is köszönjük!
Óvodai Szülői Munkaközösség

Ruhagyűjtés az óvodának

Népmese Napja és az Elek Apó Óvoda dolgozói
2022. szeptember 29én tartottuk a Népmese Napját 
óvodásainknak. Az egész délelőttöt átszőtte a mese, a 
mese hősök iránti rajongás. Rengeteg királyfi és királylány 
indult haza ebéd után szüleik nagy meglepetésére. Az 
ovisokat és az első osztályosokat visszavártuk délután egy 
meseelőadásra a művelődési házba. Az óvoda dolgozói 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja című népmesét adták 
elő a nagyközönségnek; fergeteges hangulatú produkció 
keretében. A taps után a főszereplő kiskakast lehetett 
elkészíteni bábként a gyermekeknek.
Másnap A kiskakas gyémánt félkrajcárja mesével 
vendégszereplésre vártak minket a Nagykőrösi Kossuth 
Lajos Általános Iskola alsósai. Nagy örömmel tettünk eleget 
ennek a felkérésnek. Az óvodai kollektíva kitett magáért 
az előadás alatt, amit vastapssal és rengeteg kacagással 
díjaztak az iskolások és tanítóik.

Az előadás után indultunk Törtelre, ahova szakmai 
továbbképzésre érkeztünk több kistérségi óvoda 
kollektívájával együtt. Jó volt a régi ismerős kollegákkal 
találkozni ismét.
Dr. Göbel Orsolya előadásán vehettünk részt. Orsolya, PhD 
pszichológus és tanár, egyetemi docens, terapeuta. Számára 
a fejlődéslélektan a legszeretettebb, így lett a Varázsjátékok 
könyvsorozat megalkotója, a Szocioemocionális Pedagógiai 
Terápia kidolgozója és a korai, méhen belüli és születési 
traumák gyermeki feldolgozásának területén egy új terápiás 
megközelítés megteremtője. Az előadás nagyon sok új 
módszert sorakoztatott fel előttünk, amit ki fogunk próbálni 
a gyakorlatban is. Ezúton is köszönjük a meghívást Jaczina 
Zoltánné Andreának a törteli óvoda vezetőjének.

Óvoda dolgozói
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Iskolai hírek

Egy szép napsütötte őszi délutánon a hatodikosaimmal 
kerékpártúrára indultunk Nyársapátról Ceglédre, amit 
összekötöttünk egy csapatépítő lézerharc játékkal. Az 
iskolai gyereknapon volt már lehetőségünk kipróbálni ezt 
a remek játékot, így maga a sportág nem volt ismeretlen 
számunkra. 
Mivel mi kültéren játszottunk, így a terem rengeteg újdonságot 
rejtett magában. 200 négyzetméteren alakították ki az igényes 
pályát, melyet füstgépekkel, dizájnos paravánokkal, fény 
és hangefektekkel tettek még színesebbé. A lézerharc csak a 
nevében hordoz harci jelentést. Alapjaiban véve békésebb, 
mint egy kidobós játék. A fegyver nem lő ki semmit, ezért 
maga a játék fájdalommentes. Érzékelőket kell viselni, 

melyet az ellenfélnek el kell találnia. Meghatározott számú 
találat után az ember kiesik. Egyegy meccs 20 perces. 
Mi 3*5 fős csapatokat alakítottunk ki, így „harcoltunk” 
forgószínpadszerűen. 
A játékvezetők profizmusának köszönhetően minden 
rendben lezajlott. Szuper játék, mely bel és kültéren 
egyaránt játszható. Jó szívvel ajánlom az LRGame  
Lézerharc csapatát azoknak, akik egy csodás napot 
szeretnétek együtt tölteni.
Köszönjük Henczné Nagy Krisztinának a szervezést, a 
szülőknek az anyagi támogatást.
Ismét egy izgalmas és mozgalmas élményben volt részünk!

Kiss Andrea

Csapatépítő Cegléden az LRGame-ben...

Be active - 2022.

Idén is, szokás szerint szeptember végén, megrendezésre 
került a sportnap az iskolában. Az eredeti tervektől sajnos 
el kellett térnünk az időjárás miatt. Nem szegte senki kedvét 
egy kis eső. Nyolcadikos diákjaink segítségével pillanatok 
alatt sikerült a tornateremben felállítani az öt állomást, 
melyet szinte rögtön birtokba vettek az 1. és 2. osztályos kis 
nebulók. Lelkesedésüket öröm volt nézni. A 3. és 4. osztály 
tanulói szintén vidáman és ügyesen teljesítettek minden 
állomást. 
A felsőbb évfolyam diákjai már rutinosan hajtották végre a 
feladatokat. Gyakorolhatták a tollaslabdázás és asztalitenisz 
alap mozdulatait. Egy másik állomáson a távolugrást 

és kötélhajtást is alaposabban begyakorolhatták. A 
legkedveltebb állomás az akadálypálya volt, aminél a kúszás 
és mászás mozdulatait ismerhették meg. Természetesen 
a labdarúgó és dekázó állomás is nagy népszerűségnek 
örvendett, mely mellett a célbadobó állomásnál is nagy 
szerepet kapott a pontosság. Az elmaradt futóversenyt 
remélhetőleg a tavasszal egy napsütéses délelőtt tudjuk 
majd pótolni. 
Ezúton is köszönöm a kollégák és a vezetőség támogatását, 
hogy ismét egy mozgalmas sportnapot sikerült szervezni. 

Szabó Ágnes

Köszönet
Az 1. osztályos szülők köszönetüket fejezik ki az önkormányzatnak, amiért idén is 
– folytatva a hagyományt 20.000 Ft-tal támogatták a gyermekek tanévkezdését!

1. osztályos szülők
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Sport hírek

Kecskeméti Krisztián Belgrádban

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület felnőtt csapatának menetrendje
2022. 10. 01. 15:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – Újszilvás KSE
2022. 10. 09. 15:00 Táborfalva KSE Sporttelep: Táborfalva KSE – Nyársapáti SZSE
2022. 10. 15. 15:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – Ceglédberceli KSE
2022. 10. 30. 13:30 Szentmártonkátai sportpálya: Szentmártonkátai SE – Nyársapáti SZSE
2022. 11. 05. 13:30 Nyársapát sportpálya: Nyárspáti SZSE – Ceglédi VSE II.

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület U19 csapatának menetrendje
2022. 10. 02. 10:00 Újszilvás KSE Sporttelep: Újszilvás KSE – Nyársapáti SZSE
2022. 10. 09. 10:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – Kistarcsai VSC
2022. 10. 16. 10:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – Astra HFC – Üllő II.
2022. 10. 29. 10:00 Nagykőrösi Kinizsi SE Sporttelep: MozGo Nagykőrös SE – Nyársapáti SZSE
2022. 11. 06. 10:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – Kőbányáért Egyesület
2022. 11. 13. 10:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – Újszilvás KSE
2022. 11. 20. 12:00 Pecsenyiczki Mihály Sporttelep (Kistarcsa): Kistarcsai VSC – Nyársapáti SZSE

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület U16 csapatának menetrendje
2022. 09. 29. 18:00 Bugyi SE Sporttelep: Bugyi SE – Nyársapáti SZSE
2022. 10. 05. 17:00 Százhalombattai VUK SE sportpályája: Százhalombattai VUK SE – Nyársapáti SZSE
2022. 10. 08. 10:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – Ráckeve VAFC
2022. 10. 22. 10:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – MozGoNagykőrös SE
2022. 10. 29. 10:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – Örkényi SE
2022. 11. 05. 10:00 Szigethalmi sportpálya: Szigethalom SC – Nyársapáti SZSE
2022. 11. 12. 10:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – Táborfalva KSE
2022. 11. 19. 10:00 Dunavarsányi TE Sporttelep: Dunavarsányi TE – Nyársapáti SZSE
2022. 11. 26. 10:00 Nyársapát sportpálya: Nyársapáti SZSE – Albertirsai SE

Szeptember 1013. között 
került megrendezésre a 
felnőtt világbajnokság 
Belgrádban. Kötöttfogásban 
50 ország birkózói 
mérték össze a tudásukat 
10 súlykategóriában. 
A Nyársapáti SZSE 

versenyzője Kecskeméti Krisztián a 60 kgban lépett 
szőnyegre. Krisztián az első fordulóban a 16 közé brazil 
birkózóval kezdett. A rajt remekül sikerült, bő két perc alatt 
technikai tussal 90ra győzött. A nyolcaddöntőben kirgiz 
birkózó következett. Az ez évi Ázsiabajnokkal Krisztián 
nem bírt és végül technikai tussal 80 arányú vereséget 
szenvedett. Mivel a kirgiz meg sem ált világbajnoki 
címig, így Krisztián a vigaszágon folytathatta. Itt amerikai 
versenyzővel küzdött meg a bronz csatába kerülésért. 
Krisztián nagyszerű, magabiztos birkózással még az első 

menetben 90ás technikai tus győzelemmel jutott tovább.
A bronzmérkőzésen az igen erős 2021. évi ázsiabajnok 
kazah versenyző következett. Krisztián ezen a mérkőzésen 
is jól kezdett és az első menetben igaz a bírók őt intették, 
de a lenti helyzetből vissza támadt és egy fej lefogásból 1 
pontos akciót ért el. Az 11es állással ő vezetett. A második 
menetben ellenfele kar elvezetéssből derékra támadott 
amiből le is vitte és mivel a karja beszorult meg is pörgette. 
Majd állásból egy derékra támadásból kiléptette ellenfele 
és így kialakult a 71 es végeredmény. Így Krisztián 
eddigi legjobb eredményét érte el felnőtt világversenyen 
az olimpiai súlykategóriában megszerzett világbajnoki 
5. helyezéssel. Amennyiben a jövőben is töretlen lesz a 
fejlődése hamarosan megszülethet az első érme is. 

Eredmények 
60 kg  5.  Kecskeméti Krisztián

Pap Ferenc

Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület 
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Szeptember 17én, szombaton rendezték Abonyban a diák 
Ies (U13) korosztály kötöttfogású területi diákolimpia 
küzdelmeit.
A Nyársapáti SZSE 1 fővel képviseltette magát. A 32 kg
ban induló Csontos Pál minden ellenfelét legyőzve nyerte 
meg a súlykategóriáját. 
Ezzel Pali bejutott az országos döntőbe.

Szeptember 24én, szombaton az U23as korosztály a 
pesterzsébeti Kruj Iván Sportcsarnokban küzdött a bajnoki 
érmekért és helyezésekért. Az ESMTK rendezésében 
lebonyolított országos bajnokságon két nyársapáti birkózó 
lépett szőnyegre. 55 kgban Kecskeméti Dávid és 63 kg
ban Tóth Levente egyaránt jól küzdött ezen a napon és 
mind a ketten felállhattak a dobogóra a bajnokság végén. 
A legtovább Levente jutott, aki három technikaitus és egy 
pontozásos győzelmet követően szerezte meg a súlycsoportja 
bajnoki címét. Ezzel bizonyította, hogy nem véletlenül 
kapott meghívást a korosztály válogatottjába, valamint 
Kecskeméti Krisztián mellett rendszeres meghívást kap a 
felnőtt válogatott keretbe is.
Kecskeméti Dávid ezúttal a súlycsoport bronz érmét 
szerezte meg.

Eredmények
55 kg 3. Kecskeméti Dávid

63 kg 1. Tóth Levente

Szeptember 24én két nyársapáti birkózó a vajdasági Zántán 
a kötöttfogású meghívásos 32. Vukov Nikola nemzetközi 
versenyen vett részt. Csontos Pál az U13as korosztályban 

minden ellenfelét legyőzve szerezte meg a 32 kg első helyét. 
Az U11 korosztályban szőnyegre lépő Csontos Bence is 
jól küzdött, de ezúttal meg kellett elégednie a 32 kg bronz 
érmével.

Eredmények
U11

32 kg 3. Csontos Bence

U13
34 kg 1. Csontos Pál

Szeptember 25én a legkisebbek is az ESMTK Kruj Iván 
Sportcsarnokában megrendezett gyermekbirkózó Gálán 
vehettek részt. A Nyársapáti SZSE 1 fővel képviseltette 
magát. 
Csontos Bálint három győzetes mérkőzéssel szerezte meg 
a 29 kg első helyét.

Október első szombatján a Kozma István 
Magyar Birkózó Akadémia növendékei 
Lengyelországban, Krasnik városában U17
es női nemzetközi versenyen vettek részt.
Báger Barbara a Nyársapáti SZSE 
versenyzője is a csapattal utazott és szép 
eredményt ért el. Annak ellenére, hogy 
még csak U15ös korosztályú az idősebbek 
között az előkelő 3. helyen végzett az 57 kg
os súlycsoportban.

Pap Ferenc

Birkózás
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Anikó Fodrászat

Fodrászat: 
hétfőszerdapéntek: 

délután

keddcsütörtökszombat: 
délelőtt

Bejelentkezés a 
fodrászüzletben valamint a 

06204852913, 53389106 
telefonszámon.

ANYAKÖNYVI  HÍREK
Hirdetések

Született:

Koncsik József és Dombai Szilvia 
Nyársapát, Köz d. 13. szám alatti 
lakosok DÁVID nevű gyermekük 
2022. szeptember 4én.

Kiss István és Szűcs Ilona Nyár-
sapát, Hatodik d. 2. szám alatti 
lakosok LILI nevű gyermekük 
2022. szeptember 7én.

Muszka Kálmán és Bogár Heléna 
Nyársapát, Tizenhárom d. 5. szám 
alatti lakosok LÉNA HELÉNA 
nevű gyermekük 2022. szeptem-
ber 22én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:

Harsányi Tibor Nyársapát, Ti-
zenhárom d. 3. szám alatti lakos 
2022. szeptember 12én, 77 éves 
volt.

Emlékét őrizzük!

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

 hagyományos pácolású sonkák
 töltött húsok

 fűszerezett töltött káposztahús
 kocsonya hús

 saját készítésű füstölt kolbászok, szalámik
 sertés húsok

 házi hurka, kolbász
 szalonna félék
 tepertő, pörc

 fagyasztott baromfi félék
 kolbászhús, formázott sonka
 kolbász készítés igény szerint
 minden héten másmás akció

Szeretettel várom Tisztelt Vásárlóimat!

Eladó egy 240 literes 
fagyasztó láda, 
tűzoltó tömlők!

Tel.: 0620/5776133

Kedvező áron eladó 
1 db franciaágy, 

2 db fotel, 
valamint több vadiúj heverő.

Érd.: 06/202607365

Majorette felhívás!
Kedves diákok! Kedves volt tanítványaink!

Szeretettel várunk benneteket majorette csoportunk 
és közösségünk új és régi tagjaként! 

Ha szereted a zenét, a táncot, a mozgást és a szépet csatlakozz hozzánk! 

Várjuk jelentkezésed a  +36/302150155 számon!
Anikó néni
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Masszázst, pedikűrözést vállalok. Pedikűrözésnél igény 
esetén házhoz is szívesen kimegyek. Valamint kisebb 
varrási problémájával is kereshet bizalommal.
Időpont egyeztetés alapján szeretettel várom régi és új 
vendégeimet.
Elérhetőségem: 0670/5766859; Balogné Rita

Gépi árok ásás! Földmunka, tereprendezés, kerítés, 
házalap kiszedését, fatuskó kiásását, kiemelést, közmű 
árkok, valamint vízóra akna, medence és kerti tó helyének 
elkészítését vállaljuk. 7500 Ft/óra + áfa

Fuvarozás, áruszállítás! 

3,5 tonnás kisteherautóval fuvarozást vállalunk: 

• költöztetés
• áruszállítás
• ömlesztett áru szállítása
• sóder
• homok
• sitt

Elérhetőség: 06/70 340 86 46

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ

KIADJA: Nyársapát Község Önkormányzata
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ: Kiss Andrea
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DombováriGodó 
Zsuzsanna, Kiss Andrea, Vígné Kerekes Magdolna
FOTÓK: Kiss Andrea, Makó András, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapat.hu

A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ 
TELJES SZÖVEGE 

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

CÍM: 2712 Nyársapát, Arany János utca 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:

APÁTI NYOMDA
2700 Cegléd, Csatorna utca 8.

500 példányban megjelenő 
INGYENES tájékoztató kiadvány.


