
             MEGHÍVÓ

NYÁRSAPÁT  K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATA  TISZTELETTEL  MEGHÍVJA  Ö NT ÉS CSALÁDJÁT

HAGYOMÁNYOS ÜNNEPI  RENDEZVÉNYÉRE  2014. AUGUSZTUS 20- ÁN.
PROGRAM :

16 ÓRAKOR ÜNNEPI SZENTMISE  A KATOLIKUS  TEMPLOMBAN

17 ÓRAKOR AZ Á RPÁD-SZOBOR KOSZORÚZÁSA  AZ  Á RPÁD PARKBAN

18 ÓRÁTÓL A RENDEZVÉNY  A S ZARKA -KÚRIA  UDVARÁN  FOLYTATÓDIK

18 ÓRAKOR AZ ÚJ KENYÉR  MEGÁLDÁSA

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

ÜNNEPI BESZÉDET  MOND : K IS M IKLÓS  Z SOLT VIDÉKFEJLESZTÉSI

ÁLLAMTITKÁR

VIRÁGOS, RENDEZETT KERT , UTCA  DÍJAK  ÁTADÁSA

19 ÓRAKOR A N YÁRSAPÁTI  N ÉPDALKÖR  ARATÓDALOKAT  ÉNEKEL

19,15 ÓRAKOR EZ ITT  AZ ÉN HAZÁM  CÍMMEL   !"#$%&'  DALLAMOK  PÁL  M ÁRTI  ÉS K OLOZSI

SZILÁRD  %()*+,#,-* 

19,45 ÓRAKOR AB D UÓ KONCERTJE

21 ÓRAKOR T'$./,0!1

21-24 ÓRÁIG UTCABÁL  D J B ERÓVAL

MINDENKINEK  JÓ SZÓRAKOZÁST  KÍVÁNUNK !
Kis Miklós polgármester
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 !"#$%&'()(* ) +,-./ $01 23451 67%&89"75')(1 %$:01;34<% $; :&4="893;(383% 0"4);'(";"0)4 %):>;&4)(&;
tudnivalókról

? 23451 67%&89"75')(1 %$:01;34<% $; :&4="893;(383% 0"4);'(";"7)% 1@<:&7(#)A +,-./ &%(*B38 -+/
*234546785923:;<8=7>3?45@A48B=@C9DEE4FGHIJ45K=K923K94HLMCN454925652:@O>A4NC6PB=Q2C@EBN492B>B;B8?454 BR2B3A4S78592379A
Iroda $8(3;C(< 93=%D4@$;$034 tájékoztatja 2014. augusztus 25-éig.
*4TB8QA4678592379A4A><U54@C92V3A4B84524C>3B9V3D34C945UP5473465=Q4@W8UA4RB=45NN5@4546785923:;<8=7>N5@?45@A4FGHIJ45K=K923K94HLM
C34@O6B3DBN4@B>W84543B8B;W8C94925652:@O>A4NC6PB=Q2C@CEBJ
Választójog:

*4TB8QA4ON@<>R7NQ253A4@C;6A9B8D@4C94;<8=7>RB93B>B@46785923797N
- a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat,
- a választópolgár bármely választókerületben választható,
M4NBR46785923T53:?45@A4P<=B>D94V3C8B34585;P7N4925E5U97=6B923C94EWN3B3C9C3465=Q4EWN3B3DB8P7>79E5N4B8>BNUB834AN3C2B3A
  kényszergyógykezelését tölti.

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel:
*2473PB8BN3@B2C9>B4A>7NQK8:4@C>B8RB34524546785923:;<8=7>4NQXP3T53P54EB?45@ANB@4546785923794@A3Y2C9C34RB=B8D2DBN48B=587EE
T5>RANZ4N5;;584[8B=@C9DEE4FGHIJ4PXNAK94F\MA=]48C3B9V3B33435>3:2@<U79A4TB8QCNB@4C>6CNQB99C=B48B=587EE4FGHIJ4<@3:EB>4HFM
éig tart.

- Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonásának a választás
44@A3Y2C9C34@O6B3DBN?48B=@C9DEE4549256527934RB=B8D2D4R79<UA@4N5;<N4@B884RB=C>@B2NAB454TB8QA4678592379A4A><U7T<2J
- Az átjelentkezési kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi
  azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.
M4*4TB8QA4678592379A4A><U546B2B3DPB454@C>B8BR4585;P7N4546785923:;<8=7>343O>8A45485@:TB8QB492B>AN3A4925652:@O>
44NC6PB=Q2C@CED8?4B=QAUBPY8B=4^B86B92A45435>3:2@<U79A4TB8QB492B>AN3A4925652:@O>4NC6PB=Q2C@CEBJ
M4*46785923:;<8=7>346A99254@B8846BNNA45485@:TB8QB492B>AN3A4925652:@O>4NC6PB=Q2C@CEB?4T54_48B=@C9DEE454925652793
44RB=B8D2D4R79<UA@4N5;<N4_435>3:2@<U79A4TB8QC34RB=92WN3B33BJ

`537>AUDa454@C>B8BRNB@48B=@C9DEE4FGHIJ4<@3:EB>4HGMCN4HbJGG4:>7A=4RB=4@B884C>@B2NAB454TB8QA
           választási irodához.

Mozgóurna iránti kérelem:
*4R<2=:K>N54A>7N3A4@C>B8RB3454925652:@O>A4NC6PB=Q2C@EBN492B>B;8D?4R<2=797E5N4B=C929C=A47885;<35465=Q4^<=Q53C@<997=5

miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
M4*4R<2=:K>N54A>7N3A4@C>B8BRNB@4546785923794@A3Y2C9C34@O6B3DBN?4UB48B=@C9DEE4549256527934RB=B8D2D4R79<UA@4N5;<N
  kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a
44925652794N5;P7N?48B=@C9DEE4HL4:>7A=4@B884RB=C>@B2NAB45492565253927R878:4EA2<3397=T<2J
- A mozgóurna iránti kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi
  azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell a  !"#"!$%&'()*'+,*)-.(,-#/  tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna
44@A6A3B8C34@C>A?4T5452454R5=Q5><>927=A485@ZVRC3D84B83C>?46585RAN3454R<2=:K>N5MA=CNQ8C94<@73J

`537>AUD: a kérelemnek
- 8B=@C9DEE4FGHIJ4<@3:EB>4HGMCN4HbJGG4:>7A=4RB=4@B884C>@B2NAB454TB8QA4678592379A4A><U7T<2
- 2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

*4R5=Q5><>927=A485@ZVRRB84>BNUB8@B2D46785923:;<8=7>454@O2;<N3A4NC6PB=Q2C@@B84@5;Z9<853<94@C>B8RB3?
a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
b) levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához

nyújthatja be.
#25652:@O>A?46585RAN34@O2;<N3A4NC6PB=Q2C@B34C>AN3D4@C>B8BR454 BR2B3A4S78592379A4.><U54www.valasztas.hu hivatalos honlapján
<NM8ANB4EBNQXP3T53:?465=Q4;<935A4X3<N43O>3CND4EBNQXP379T<2454^<>R5NQ<R35367NQ4;U^4^<>R7E5N454T<N85;>:848B3O83TB3DJ
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Tájékoztató a jelölés folyamatával kapcsolatos tudnivalókról
E3464("44C(";A F5"8;):"(&7 - G< :&4="893;(381 $; H G< %$:01;34<1 9)7@"(I9 ;'383'23(</
1C;6A9B8DPB8O83 az, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
*4;<8=7>RB93B>M678592379<N4C94543B8B;W8C9A4ON@<>R7NQ2534@C;6A9B8DM3B93W8B3B435=P5AN5@46785923797N4NBR2B3A9C=A4PB8O83NB@
RAND9W8454NBR2B3A9C=B@4P<=5A>:8492:8:43O>6CNQ492B>AN3A4NBR2B3A9C=A492B>6B2B34PB8O83PB4M465=Q43OEE?452<N<94NBR2B3A9C=B3
@C;6A9B8D4NBR2B3A9C=A492B>6B2B34783584788V3<334@O2O94PB8O834M?4T5
a) a nemzetiségi névjegyzékben szerepel,
E]454TB8QA4ON@<>R7NQ253A4@C;6A9B8D@4C94;<8=7>RB93B>B@?43<67EE7454NBR2B3A9C=A4ON@<>R7NQ253A4@C;6A9B8D@4RB=B8D2D4@C3

783587N<946785923797N?46585RAN3452452<@534@O6B3D4AUD@O2A4678592379<@<N4NBR46<834R794NBR2B3A9C=4NBR2B3A9C=A4PB8O83PB?
továbbá c) nyilatkozatot tesz arról, hogy ca) a nemzetiség képviseletét vállalja, cb) a nemzetiségi közösség nyelvét
beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások konkrét számát a helyi
#0," !)0 1(1'23"(#*!*)/4*(0,,"56)4"(7*8(,*8%- /99(:;<=>("?8? !)? (<@A018>
/B8O83B345P7N85NA45P7N8:V6BN48BTB3J4*245P7N8:V6B3454^W==B38BN4PB8O83@CN34ANUK8NA4927NUC@<2:46785923:;<8=7>?4A88B36B454PB8O8D
92B>6B2B3454TB8QA4678592379A4A><U73:84A=CNQB8TB3A4546785923794@A3Y2C9C34@O6B3DBNJ
*4678592379A4A><U54524A=CNQ8C9C34@O6B3DBN4T585UC@3585NK8?4UB48B=@<>7EE5N4549256527934RB=B8D2D4NB=Q6BNNQ<8Z5UA@4N5;<N
[FGHIJ45K=K923K94FLJ]4735UP54524A=CNQ8D4>C92C>B45247835854A=CNQB834RBNNQA9C=Y45P7N8:V6B3J4*4678592379A4A><U546585RBNNQA
5P7N8:V6B349<>927RR58?46585RAN34TA3B8B9V3D4EC8QB=2D8BNQ<R5335848734B8J
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell
vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az
5P7N8:V6B345245P7N8:46785923:;<8=7>495P734@B2Y8B=4587V>P5J
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai
érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
*245P7N8:V6BN45245P7N87934=QYP3D492BRC8Q4^B83WN3B3A4NB6C34C94587V>7973J
*P7N8793454;<8=7><@425@8537954NC8@W8454PB8O8D492B>6B2B34@C;6A9B8DPB465=Q454PB8O83@CN34ANUK8NA4927NUC@<2:46785923:;<8=7>?4A88B36B
5NN5@4@C;6A9B8DPB4E7>T<84=QYP3TB3?4524587EEA4@A6C3B8B@@B8a
 BR4=QYP3TB3D45P7N879a
a) 5245P7N87934=QYP3D4C945245P7N8:4RKN@5TB8QCN4RKN@5AUBPCEBN465=Q4RKN@56A92<NQE:8?4A88B36B4RKN@56C=2C9>B4A>7NQK8:

más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
b) 54c5=Q5>4`<N6CU9C=NC84C9454@O2;<N3A47885RA=52=5379A492B>6B@NC8492<8=7853A46A92<NQE5N48B6D492BRC8Q3D845492<8=7853A

helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) ^B89D<@35379A4C94@O2NB6B8C9A4AN3C2RCNQEBN?
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
*245P7N879C>345245P7N879345U:46785923:;<8=7>4>C92C>B4B8DNQ345UNA465=Q4V=C>NA43A8<9J4*245P7N879345U:46785923:;<8=7>45245P7N879C>3
NBR4@C>TB34B8DNQ3?4A88B36B4NBR4^<=5UT534B84B8DNQ3465=Q45NN5@4V=C>B3C3J
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet
788V35NA4927NUC@<2:4PB8O8D492B>6B2B3454>BNUB8@B2C9C>B4E<Z973<334O992B945P7N8:V6B34@O3B8B94735UNA454678592379A4A><U7N5@454PB8O83
EBPB8BN3C9C>B4>BNUB8@B2C9>B4788:4T537>AUDEBNJ4%4@O3B8B2B339C=4B8RK859237954B9B3CN454PB8O834NQA867N35>379E546C3B8C>B4A88B3C@B9
választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft. Nem
925ET53:4@A4EV>97=4548B=@C9DEE454PB8O834EBPB8BN3C9C>B4>BNUB8@B2C9>B4788:4T537>AUD4B83B83C34@O6B3D4N5;<N4EBNQXP3<33?45P7N87934NBR
tartalmazó ajánlóív után.
Az egyéni listás jelöltet, a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
*4PB8O834EBPB8BN3C9CNB@4AUD35>35R5a4FGHIJ45K=K923K94FLJ4_4FGHIJ492B;3BREB>4dJ
 F39'3(1;$=1 67%&89"75')(1 %$:01;34<% +,-./ $01 0"4);'(";)
Jelöltállítás:
A települési nemzetiségi önkormányzati @C;6A9B8D4PB8O8C9CTB2454NBR2B3A9C=A4NC6PB=Q2C@EBN4546785923794@A3Y2C9CNB@4N5;P7N
92B>B;8D46785923:;<8=7><@4LeM7N5@?4UB48B=587EE4L46785923:;<8=7>45P7N8795492W@9C=B9J
Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el. A választást akkor lehet
RB=35>35NA?4T548B=587EE45NNQA4PB8O83465N?4RAN3454RB=6785923T53:4@C;6A9B8D@4927R54[ Q7>95;73<N4\4^D]J
/B8O83B345P7N85NA45P7N8:V6BN48BTB3J4*245P7N8:V6454TB8QA4678592379A4A><U73:84A=CNQB8TB3D4546785923794@A3Y2C9C34@O6B3DBNJ
*4678592379A4A><U54524A=CNQ8C934@O6B3DBN4T585UC@3585NK8?4UB48B=@<>7EE5N4549256527934RB=B8D2D4NB=Q6BNNQ<8Z5UA@4[FGHIJ
5K=K923K94FLJ]4N5;<N4735UP54524A=CNQ8D4>C92C>B45247835854A=CNQB834RBNNQA9C=Y45P7N8:V6B3J4*4678592379A4A><U546585RBNNQA
5P7N8:V6B349<>927RR58?46585RAN34TA3B8B9V3D4EC8QB=2D8BNQ<R5335848734B8J
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
*4PB8O834EBPB8BN3C9CNB@4AUD35>35R5a4FGHIJ45K=K923K94FLJ4_4FGHIJ492B;3BREB>4dJ

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

Díszpolgári cím adományozható annak 454R5=Q5>?465=Q4@W8^O8UA47885R;<8=7>N5@?45@A4@ABRB8@BUDBN4PB8BN3D94RKN@7P7658
hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartásával köztiszteletben áll, illetve a község
lakossága érdekében maradandót alkotott.
Nyársapátért Emlékérem adományozható azoknak  a személyeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik
543B8B;W8C94^BP8B923C9CEBN?437>95U58RA?492<ZA78A9?4@K83K>78A946585RAN3454=52U597=A4C8B34E7>RB8Q43B>W8B3CN4@ABRB8@BUD4RKN@73
végeztek.
*U<R7NQ<279>54P5659853<343BTB3454@O29C=4;<8=7>RB93B>B?454@C;6A9B8DM3B93W8B3435=P5A?454TB8QA4ON@<>R7NQ253A4@C;6A9B8D@
választásán szavazásra jogosult nyársapáti polgárok, valamint az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek.
Ajánlani ajánlólapon lehet.
JC;':&4="81 KC983 - G<L F5"8;):"($8( M94$%$83983 + G< 0)=5 ;'3803'3( )#"742)(* .
Az ajánlások akkor érvényesek, ha azokon indokolás is szerepel.
Az ajánló lapok beadásának határideje: 2014. szeptember 1.
? %$:01;34<N(3;(D43( ) >C93% &@)C($4$;$8<4 ) ;'3:(39B381 D4$;$7 @67(. Átadásukra a 2014. szeptember 27-én a falu
60 éves évfordulójára rendezett ünnepségén kerül sor.
*P7N853<343BNNA4524587EE4@O2O83492B86CNQBN48BTB34A88B36B4524EB92B>B2TB3D454fN@<>R7NQ253A4`A65358E5N4A9J

AJÁNLÓ LAP
Díszpolgári Cím illetve Nyársapátért Emlékérem odaítéléséhez

1. Díszpolgári Címre ajánlott neve: ………………………………..

                                                   címe: ………………………………..

      Indoklás: ………………………………………………………………………

                     ………………………………………………………………………..

         ………………………………………………………………………..

2. Nyársapátért Emlékérem kitüntetésre ajánlott

                                              1. neve: …………………………

                                                  címe: …………………………

      Indokolás: …………………………………………………………………….

                        …………………………………………………………………….

                        …………………………………………………………………….

                                             2.  neve: …………………………

                                                  címe: …………………………

      Indokolás: …………………………………………………………………….

                        …………………………………………………………………….

                        ……………………………………………………………………..

*P7N853<343B6D4NB6Ba
                      címe:

                                                                                                                … ……………………..
                                                                                                                               aláírás
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EW92@B4EA>3<@<95A454 5=Q@D>O9A4R<3<><9<@4^D2DRB93B>BA
produkálták, akik a négyféle lecsójukat jókora forgós fatá-
NQC><N4<8U58@<Z9A94R<3<>@B>C@;7>>5846A33C@454N5=Q3A923B8B3Y
bírálóbizottság elé.
Sokan megcsodálták és megízlelték a több országos díjjal is
>BNUB8@B2D?49487367NQ^D2C934EBRK353:4 5=Q@735A4c585ZM
kodók csapatának az évszakokhoz igazodó lecsóját. A mé-
retes és négy részre osztott edényben a tavasz ízeit a kolbász,
54;5;>A@549454;5>5UAZ9<R?454NQ7>C3454ZK@@ANA?4524D92C349W83
libamáj, míg a télét a füstölt szalonna s a kolbász adta. A ba-
>73A437>9597=46B2B3DPB454gKNUB841B>B9@BUB8RA4hDA9@<87N
tanult Ambrozi Zoltán arról is beszélt, hogy tervei között
szerepel a Közép-Magyarországi Gasztronómiai Régió
RB=585@V3795?46585RAN34B=Q417>;73MRBUBNZBA4^D2D6B>9BNQ
meghirdetése.
Természetesen itt sem maradt el a lurkók számára az egész
N5;<94@C2RY6B94^<=858@<279?4548K^A4T5P3<=53794C945245>Z^B93C9J
S<8348C=67>?4;:NA48<65=879?48<6594@<Z9A@7279J4*24%89D4c5=Q5>
Fehérasztal Lovagrend tagja, Máté Csaba  által irányított
29Y>AEBN43OEEB@4RB88B334TB8QB34@5;<33454iB=8CU4&7UA:
közkedvelt riportere Szatyi, azaz Szatmári Gábor , aki
másodmagával még az alkalmi Lecsórádiót is vezette. Ebéd
után sok tapsot kapott Potvorszki Anita  énekes és a
92:>5@<2353:4RY9<>>:8454@<>7EE5N429Y>A2D4C94>A;<>3B>@BUD
Faragó András  gondoskodott, ropták a táncot a ceglédi
Kürtös együttes tagjai. Fellépett az Inárcsi Férfikar, a Tremoló
citerazenekar és a Nyársapáti Népdalkör. Estefelé Nusika
nótákat énekelt, koncertet adott a Harap Zenekar s
sztárvendégként nagy sikert aratott Szinetár Dóra , méltán
UAZ9C>3C@454NC2D@454TB8QEC8A4^B8ND33437NZ@5>34C94CP^C84K37NA=
92:>5@<2353354UA92@:4RK29A@76584524B=QEB=QY83B@B34DJ Bero
és Holló István .

*34.56%#7)+'3

Egymástól is lehet tanulni

L ECSÓFESZTIVÁL  N YÁRSAPÁTON

*4>B@@BND4NQ7>A4TD9C=4U5Z7>545@@<>549<@5U58<R4=QY834O992B
július 19-én a 60 éves Nyársapáton, mint egy igazi nagy falusi
búcsúban a VI. Lecsófesztivál tiszteletére a falu közepén
8C6D4#25>@5M@X>A54KU65>7NJ4*492B>6B2D@4EBZ9W8B3C>B48B=QBN
R<NU65?4T<=Q43OEE4E<=>7Z9E5N4^D334524C3B@?4RAN3454NB=Q6BNM
ezer lélekszámú Cegléd városszéli Laskafesztiválján. Pedig
itt nem is tartott három napig a rendezvény és nem költöttek
RA88A:@53454RC>B=U>7=54<>927=<942BNB@5><@>5?4T5NBR4B89DM
9<>E5N454TB8QA4C9454@O>NQC@EB8A45R53D>4B8D5U:RY6C92B@>B
építettek, nagyon helyesen.
+C8B8D334NBR492V6B9BN48B33BR46<8N54@K3Q54 Q7>95;73<NJ
Olyan fölséges illatok terjengtek a bográcsokból és az üstök-
ED8?4RB=45437>Z97@>:8?4T<=Q4524BREB>NB@4O992B^K3<33454NQ7845
szájában, ahogy belépett a kapun.  A helyi önkormányzat
egyik üstjében lecsó, míg a másikban a babgulyás, a harma-
dikban a gulyásba való pörkölt rotyogott. Mindenkit jó szívvel
RB=@VN7835@4EB8D8BJ4Kis Miklós polgármester elárulta, hogy
az egyik ceglédi Laskafesztiválon, kvaterkázás közben kapta
548BZ9:94O38B3B345467><9E5N4C8D4O#2"'1 P568=5(<4454N5=Q92B>Y
5R53D>4925@7Z93:8?45@A45492B>6B2C9ED84A94RANUBN4C6EBN
aktívan kiveszi a részét. Mint mondta a 34 benevezett
csapatot mozgósító nagy esemény programjai összeállítá-
sának gazdája a szintén ceglédi dr. Petrik Gábor Andrásné
524,83587N<94cY6B8DUC9A41O2;<N346B2B3DPB4C94Z95;5354CP3M
nappallá téve dolgozott a sikeres megvalósításon, minden
elismerést megérdemel a munkájáért!
*492<R92CU<9?47>NQ5345U:4;<NQ654B8D334@C34E<=>7Z9E5N4A9
^<>>3454ZB=8CUA4^AUB92B9B@4^D23PBJ4*4Z95;53@5;A37NQ4Takáts
László édesapjától tanulta el a tarhonyás és tojással gazda-
=V3<3348BZ9:^D2C943KU<R7NQ73?4>75U79K84^76584C94NBR4=72258
tüzelve. A másik üstjük mellett Imregi Tibor , a messze
^O8UON4TV>B946BNUC=8D949B>CNQ@BUB33?4EB9B=V3B334NB@A4Földi
László4;<8=7>RB93B>?4<>927==QY8C9A4@C;6A9B8D4A9J4*24D4^D23M
jükbe a hagyományos alapanyagokon kívül cukkini is került
C9492C;BN4RK353<334549<@^C8B492VNY4;5;>A@7658J4 BR46C8B38BN?
T<=Q4B8NQB>3C@454R79<UA@4UVP53J4*4cB2D=52U597=A4C9
SAUC@^BP8B923C9A4`A653584RB=QBA4@A>BNUB839C=CNB@46B2B3DPB
C;;BN4T5=QR734U5>5E<83?4RA@O2EBN4RB=9X=35?4T<=Q4D4548BM
Z9:34Z9AEBR7PP584B>D9V3A4^O84C94=B>98A3?465=Q4R794NC6BN
árpagyöngyöt ad hozzá.  Palya István /792@5>5PBND
polgármestere nem sajnálta a szép piros vastagkolbász
@5>A@7@5345495P7343B>RB923C9Y45U58C@<@E:84^D2O334EB3Q7>
8BZ9:E:8?45RA3454>C=A4;7923<><@4R:UP7>54788V3<335@4B8DJ
Nagytarcsáról a katonák csapata bakatojás (tojás formájú
@>KR;8A]47=Q<N4^D23C@4524C3@B3?4RV=45245>5NQC>RB99C48B33
5992<NQ4Z95;53K@4Z9V;D94ZK@A48BZ9:34@VN7834E<92<>@7NQ4R:U>5J
*4ZB=8CUA43C>9C=4;<8=7>D>BANB@4B=QA@4=7>U7P5454`5=QR7Z9@5
NB6B346A9B83B4C946B2B3DPW@@B84_45429Y>ANB@4RC=458@58RA46B>9B3
is szavaló - Mándity Jánossal az élen kapros snidlinges
mártással tálalt tócsnit tettek a kemencében megsütött és
díszesen faragott tökben felszolgált hagyományos lecsó mellé,
amellyel harmadik helyezést értek el. Nem volt egy minden-
napi étek a nyársapátiak darált hússal töltött palacsintája és
szintén darált hússal feldúsított lecsója sem. A leglátványo-
95EE4378587934C9429Y>A4B8C4788V3793454RB=<923<334T5>R5UA@4UVP

VI. L ECSÓFESZTIVÁL  N YÁRSAPÁTON

/X8AK94HjMCN4>B==B84R7>478835@454973>5@?454^D2DTB8QB@NC8
592358<@4C9492C@B@?4A88B36B454TD9C=>B43B@AN3B33B84@A^B92V3B33
7>NQC@<8:4T78:@49<@597=5467>354548BZ9:^D2D4Z95;53<@534C945
rendezvény vendégeit a Szarka-kúria parkjában. A népdalkör
és a nyugdíjas klub tagjai már hajnalban sütötték a pogácsát,
548B@67><94EK@373?4524ON@<>R7NQ2534U<8=<2:A4C945492B>6B2D@
az utolsó munkálatokat végezték, hogy minden rendben
legyen, és a VI. Nyársapáti Lecsófesztiválra kilátogatók a
8BTB3D48B=P<EE5N4C>B2TB99C@4R5=K@53J41A94cA@8:94;<8=7>M
mester úr és a Gazdakör jóvoltából pálinkakóstoló is várta a
6B>9BNQ2D4Z95;53<@53J
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 !"#$#%"!&%'#(")*+&*)#,+#*'-.#"(-+&/*/.)0#12'3,4,&2-,5
126','&!)#*'#1.+.#7*'3*8)*&9#:#7*'38#;-,<,&2)#4*''*&&#=>&&*)
72++!5)#?@A,<*-&".'0#B!-+),",=*5.".'0#C*6'(A".'0#D,63E
).">-".'0#D,63&,";-!"%'0#C*6'(AF*";*'".'0#G+2'52)"%'0
D,63)!&!"%'0#H,=AI-+2F2-+'%"%'#8-9#JK#%",)2"0#,#'*;-%1.+.
/*"-*53#85AL&!-,)2"#485A#,#MN#;-,<,&#4*67,''6,&&,#,#+-O"8
&,6=,85,)#,+#*'/!"!-,8&0#,#1.+(--*'#),<;-2',&2-#7,-+52-
információit. Kis Miklós polgármester úr megnyitója után
=%)*A/O*50#,#F8+&2-#63.+*'*4#&@A,&!F,5#85A@'&#,#'*;-%1.+(-9
:#4*6538&%#@&!5#,#P ,',;)2A%)Q#'!&/!531.+(-*#/!"&,#,
kemencék mellett finom kóstolóival a vendégeket, majd
F*85A@'&#,#PR*;-%"!A8%Q#8-#S,",6%#:5A"!-#-+L54O/(-+#(-
G+,&4!"8#T!F2"#"!A8%-#)>+"*4O)>A(-(/*'9#H*'3-+L58
"8<2"&2)),'#-+%",)2+&,&&!)#,#A('*'.&&#12'3,4!5#,#;-,<,&2),&
és a fesztiválozókat.

:#G+,"),E)I"8,#4I+*@48#&*"4*8#8-#538&/,#!''&,)#,+#("A*)'.A.
'!&26,&%)#*'.&&9
A gyerekeket légvár, trambulin, X-box játékok, Sági Ilona,
Kis Andrea, Bíró Csilla és Dombóvári-Godó Zsuzsi közre-
4O)>A(-(/*'#)(+4O/*-#126',')2+!-0#'@18#7,=&26,&!-0#/,',485&
lovas kocsizás és lovagoltatás is várta. Gyermekprogram-
jaink ingyenesen álltak a kicsik rendelkezésére. A rendez-
/(53"*#)8'!&26,&%)#,#1.+.#;-,<,&2)5!'#NKK9E#S&E2-#!"25
vásárolhattak lecsójegyet, és kóstolhatták meg a finomabbnál
finomabb étkeket.
:+#*')(-+U'&#/*"-*534O/*)*&#4!"#1('#*63&.'#/87*&&()#,
;-,<,&2)#,#)I"8,#&2"5!;!5#-+()*'.#+-O"8#,-+&,'!72+9

A Lecsófesztivál színpadán délután indult az élet. 13 órakor
a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület néptán-
cosai nyitották a kulturális programot, majd Potvorszki Anita
(5*)*-5.#4O-2"!&#'!&7,&&@)0#7,''7,&&@)9
14 órakor lépett színpadra Faragó András, az Operett Színház
4O/(-+*0#,)8#5,63#-8)*"&#,",&2&&#+*5(-0#-+%",)2+&,&%#4O-2E
rával.
JV#%",)2"#)>-+>5&>&&*#,#R*;-%1*-+&8/!'#"(-+&/*/.8&#S>'A8
R!-+'%#2"-+!663O'(-8#)(</8-*'.0#8''*&/*#*))2"#)*"U'&#-2"#,
'*;-%1.+.#/*"-*53#*"*A4(5378"A*&(-("*9#:#5(63&,6I#+-O"8#W
Máté Csaba, Vér János, Faragó András és Szatmári Gábor
W#,#MN#)U'>5F>+.#'*;-%#)%-&2'!-,#@&!5#72+&,#4*6#;-><<*&#-*4
)>553O#A>5&(-(&9
:#+-O"8#,+#,",53("4*&0#/,638-#,+#X9#7*'3*+(-&#,#P'*;-%
F,),&2=!-#!6325Q#5*/*&#/8-*'.#1,5&,-+&8)@-#'*;-%("&#,
Nagytarcsáról érkezett 9-es számú csapatnak ítélte oda.
II. helyezést ért el a 35-ös számot húzó ceglédi Fideszesek
P;@))858-#'*;-%#&2=!-2-E6,'@-),#)2-+2"IF,5Q#1.+&=*9
:#XXX9#7*'3*+(-&#,#JJE*-#-+!44,'#/*"-*53+.# !5A8&3#B!52-
vezette ceglédi „Hagymácska” csapat érdemelte ki kapros
tökös tócsnival tálalt lecsójával.
:#4!-2A8)#XXX9#AL=,&#,#+-O"8#,#YZE*-#-+!4I#53!"-,<!&8#7O&.7!+
csapatának ítélte oda lecsós kapros töltött káposztájukért.
Különdíjat kapott a 25-ös számú „Hobby lecsó”, amit a
C*6'(A".'#(")*+*&&#D3@=&%#R!-+'%5(#(-#;-,<,&,#,')2&2&&9
:#'*6>&'*&*-*FF#&!','!-("&#AL=,&#,#J$E,-#-+!4I#PD,63).">-8
Motorosok” csapat nyerte „lecsóvarázs motoron tálalva”
kompozíciójáért.
:#'*6>&'*&*-*FF#>'&>+()("&#AL=,&#,#+-O"8#,#JZE*-#-+!42&#/8-*'.
„Héjanász” lecsónak ítélte a Dobozi Ági és Káldiné Judit
vezette ceglédi-nyársapáti vegyes csapatnak.

Az eredményhirdetés után óvodásaink modern tánccal
)>-+>5&>&&()#,#/*"-*53+.#;-,<,&2),&#(-#,#'*;-%1*-+&8/!'
vendégeit. Az ovisok táncait Rozika óvó néni tanította be.
16 órától a Nyársapáti Népdalkör és vendégei, az Inárcsi
Férfikar, a Tremoló Citerazenekar, és a Kocséri Népkör
dalosai léptek fel, majd a ceglédi Kürtös táncegyüttes
néptáncosai szórakoztattak bennünket fantasztikus
produkciójukkal.
Ezután Strabán Anna, Nusika lépett színpadra, aki nótáival
örvendeztette meg a közönséget.
J$9MKE&%'#,#5,63).">-8#H,",<#+*5*),"#('.#)25;*"&=(&#'!&7,&&@)
hallhattuk, akik rock zenét játszottak nekünk.
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Este 8 órakor lépett színpadra sztárvendégünk, Szinetár
 !"#$%&%'#()*'%#"#')*+,%-./01231'%4506+/'7%-1801++69
(6013%6+%:+*8;3#2*+%<#'(=;0#3%13>50.321%-./.'+6(62$

?@%!"#-*"%#%45013786+A%<;/%B13'722%C;':-#"#%-62%213=1+1'%D=
modern táncot mutatott be nagy sikerrel Dunavölgyiné Rozika
vezetésével.
E/2%-.01271'%<#='#3A%?%!";A(%8A+/-!%/;"2#%#%F1:+!G1+/2A0;3
H"*("#4=;2%I*33!%J+20;'%6+%BK31%L1":A%-./"145-.86+6013$
M1'81/06')K'-12%#%N1/7(#/8#+;(A%6+%OA86-G1=31+/26+A
Hivatal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az albertirsai
Aquarius Aqua Kft, Máté Csaba, illetve a ceglédi Kismé-
<1:+-1%PAG7/81%QN#3#:-*8!-R%3;20;')G7/6+1,%#%L*'8S1331
T#()-7".+,%0#3#4A'2%T);"+#H;2%P./+6(%U'-*"4;')/#2#
támogatta. Segítségüket, támogatásukat köszönjük! Ki kell
emelnem, hogy támogatóink közül az MVH, a NAK illetve a
L*'8S1331%G7/7%:+#H#2-6'2%A+%"6+/2%0122%#%31:+!G1+/2A0;3*',
amit szintén köszönünk.
Nagyon sokan dolgoztak a VI. Nyársapáti Lecsófesztivál
sikeréért. Köszönjük mindenki munkáját! Név szerint nem is
tudom felsorolni, hogy kinek tartozunk köszönettel. Név
szerint szeretném megköszönni a disznóvágást és a húsok
G138*3(*/;+;2,%A331201%#%G7/6+2%V*"!:/%W;'8*"'#-,%O#"(#
Dánielnek, Tóth Istvánnak, Kormány Istvánnak, Bimbó
Pálnak, feleségének, Piroskának, Bakos Ferencnek és
párjának, Eszternek és mindenkinek, aki segítette az ételek
elkészítését. Köszönjük a hivatal dolgozóinak a segítségét, a
közmunkásoknak a több napos tevékenységét.
P.+/.'=K-%#%G1336H7-'1-%#%+A-1"1+%45+*"*-#2,%#%Q+K27
#++/*')*-'#-R%6+%#%-./"145-.87-'1-%#/%.'/1231'%+1(X29
+6(12$%T14%S2*3+!%+*">#'%-.+/.'=K-%#%G7/7%:+#H#2*-'#-,
hogy velünk voltak, és köszönjük a nagyszámú vendég-
seregnek, hogy kijöttek a kúria parkjába, illetve ellátogattak
Nyársapátra, a 60 éves település VI. Lecsófesztiváljára.
M1463=K-,%=.07"1%A+462%2#3;3-*/S'-Y

Nagyné Kovács Éva

FELHÍVÁS

T);"+#H;2%P./+6(%U'-*"4;')/#2#%A"*8#34A%6+%-6H/745069
szeti pályázatot hirdet „60 év  emlékei” címmel. Pályázni
bármilyen érdekes esemény, emlék, történés leírásával /pró-

zában vagy versben/, fotójával, rajzával lehet, 2014. szeptem-
ber 1-ig. A pályázatokat a könyvtárban lehet leadni. A
31(=*>>%H;3)#4501-12%8X=#//S-,%1"1846')<A"8126+%#%W/K"12A
mulatságon lesz.
Várjuk írásaikat, fotóikat, rajzaikat!

Kérjük azokat a magánszemélyeket, akiknek birtokában
olyan településünk történetével kapcsolatos tárgyuk, fotójuk
0#()%1()6>%8*-S41'2S4S-%0#',%#413)%-./6"81-3786+"1
tarthat számot, azt osszák meg velünk, mivel a település 60
601+%60G*"8S3!=;"#%-A;33X2;+A%#')#(*2%()5=2K'-$%&%31#8*22
anyagokat szükség szerint másoljuk, a tárgyakat a kiállítás
S2;'%0A++/#+/*3(;32#2=S-$%&%-A;33X2;+%21"01/122%A87H*'2=#%?Z@[
szeptembere, de az anyagokat már folyamatosan várjuk a
könyvtárba. Segítségüket köszönjük!

Nyársapát 60 éves                     Gokart pálya 10 éves
Gokart Kupa 5 éves

MEGHÍVÓ

GOKART VERSENY NYÁRSAPÁTON

Az V. Kistérségi Gokart Kupa 2014. kerül
megrendezésre a Bognár Gokart Parkban

Nyársapáton 2014. augusztus 17-én vasárnap a
 !"#$%%!&#!&'

()*+",--.*&+%!/01.,&-+#*2,134&*+* !"#$%%!&
nevezését:

I.  kategória 65 kg-ig
II. kategória 65-75 kg-ig
III. kategória 75-85 kg-ig
IV. kategória 85-95 kg-ig
V. kategória 95 kg felett
OJ$%-#21(!"A#%G13'722%'7-

5!2!)67.*8+%,1.9$:*;<=>'**+4/47)%47*=?'*@A6#%!&B'
Nevezési díj : 7.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny),
melyet a helyszínen kell fizetni.

C9)67!&:**96"!"$%%*D*01,%0"'
Verseny:  délután 14 órától.

Jelentkezni személyesen a helyszínen (Nyársapát, Iskola
d. 20.),  illetve a 06-53/715-641, vagy a 06-30/9485-078
telefonon lehet*#62E*6"!%&F1E*&+%!/01.+*67*!"618!%$76/.
címmel lehet.
&%G13'7221-'1-%MJN\%0;/#+%?ZZ%V]%I*'8#%4*2*"*+%(*-#"2
áll rendelkezésre a versenyen.

&%H;3)#%A8746"7%>1"1'81/6++13%G13+/1"132$
(*2!17!#G!#*H.#9!#&.*+*7+3,%* !"!"$776/61!*2!7)

részt!
Szeretettel várunk mindenkit Nyársapátra, az

V. Kistérségi Gokart Kupára!
(*#6)$&#!&*+*-!"6A67*9I3%+"+#J

www.bognargokart.hu,
bognargokart@yahoo.co.uk
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NYÁRSAPÁTI  C ÁPÁK !
^!%."01'81/6++13%06(12%6"2%#%T);"+#H;2"!3%"6+/20107-,
Ponty velem táborozás a Balatonon.
Pályázat útján nyertük az Erzsébet pályázaton.10 iskolás
gyermek vett részt rajta Nyársapátról.
M#()*(!%A87%0*32%06(A($%C14#2A-S+%G*(3#3-*/;+*-%0*32#-%=!3
érezték a gyerekek magukat.
Minden este éjfélig horgászat. Nappali sport és tematikus
 foglalkozás.
Bátorság próba Nyársapát 2-ik helyezést ért el 40 induló
csapatból.
&%2;>*"%362+/;4#%@@ZZ%G7%1>>73%#%<*"(;+/2;>*"%_Z$
Utolsó napon, horgász verseny volt mind a harminc hor-
(;+/'#-$%E3+7%<13)1/6+2%#%31('#()*>>%<#3G*(;+%8X=%_$@Z%-(
AMUR Koncz Márió nyerte Legtöbb halfogást is Koncz
N;"A!%')1"21$%E()6>-6'2%4A'81'%01"+1')/7%')1"2%8X=#-#2$
PA25'7%133;2;+,%62-1/6+$
&%2;>*"*/;+%-.32+6(1%`%'#H"#%?ZZZ$9%B2aG7
&%+/K37-%'106>1'%-.+/.'.4%#%T);"+#H;2%.'-*"4;')/#9
2;'#-%#/%S2#/;+%-.32+6(1A'1-%;20;33#3;+;2$%^.07"1%A+%41()K'-,
ha lehet.

 !"#$"#%&'$()*+&,&-"*.*+/&01#1/2!1

&%-K3.'>./7%2#'K()1-%A'26/6+1%6"81-6>1'%?Z@[$%#S(S+/2S+
?`9273%4;"%213=1+%4S'-#A87>1'%b9@c%!";A(%;33S'-%#
+/K37-,%A331201%8A;-*-%"1'813-1/6+6"1$

2014. augusztus 26-án kedden 9 órai kezdettel
javítóvizsgákat tartunk.
Aki felkészült, a vizsga miatt ne izguljon. Aki nem készült fel,
az meg azért ne izguljon, mert azzal már úgysem segít.

2014. augusztus 26-án kedden, és 27-én szerdán 8-16 óráig
4A'81'%2#'S3!%;201<12A%#%2#'-.')01-12%#/%13+7%*+/2;3)*9+*-
-A062136013,%41"2%7-%#%2#'60')A2!%K''1H63)1'%-#H=;-%41(%#
könyvcsomagot. Aki ingyenes tankönyvre jogosult, kérjük,
<*//#%4#(;0#3%#%41(G13137%A(#/*3;+2d%I#2;"*/#2%#%"1'89
+/1"1+%()1"41-068134A%-1801/46')"73,%A331201%A(#/*3;+%#
Magyar Államkincstártól. Aki fizet a tankönyvekért,
szíveskedjen a befizetést igazoló postai feladóvevényt magá-
val hozni.

Tankönyvcsomagok ára osztályonként:
1-2. osztály nem fizet.
3. osztály: 10200 Ft
4. osztály: 12392 Ft
5. osztály: 8270 Ft
6. osztály: 8350 Ft

. 7. osztály: 13120 Ft
8. osztály: 13850 Ft.

Tóth Tibor

TANÉVNYITÓ !

2014. augusztus 31-én
vasárnap délután 17 órai kezdettel

tanévnyitó ünnepélyt tart a
Nyársapáti Általános Iskola.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 !"#$% &'()*"

+ ,#-%

e"21+X2=K-%#%2A+/2132%W/K37-12,

hogy a Nyársapáti ÁMK

Napköziotthonos Óvodája

#S(S+/2S+%?`9273%"6+/31(1+1'%')A2,

teljes nyitás szeptember 1-jén.
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HIRDETÉSEK :
EF& f%@%8>%'#()%213=1+X246')5
motoros kapa, 2 db szivattyú, 1 db japán
H1"4121/7(6H%`Z%4621"1+%2.437013$%e"8$d
06/30 3679627
Belterületen 550 m2 terület komfortos
épülettel ELADÓ. Érd. 06/30 3679627
T);"+#H;2*',%#/%*"0*+A%"1'8137%4133122
felújított családi ház eladó. I.ár: 7.2 M
B2,%A331201%T);"+#H;2*'%#%P./6H+7
8537>1'%"1'81/122%2#')#,%2.>>%41336-9
épülettel, 2 ha földdel eladó. I.ár: 4,9 M
Ft .Valamint szobabútorok eladók! Érd.:
06/70 500-5049
Összkomfortos családi HÁZ ELADÓ
Nyársapát, Szövetkezeti u. 17. szám
alatt. Tel.: 53/389-169
T);"+#H;2*'%#%P./%8537>1'%[$`c[%4?
21"K3125%"6+/>1'%1"87,%"6+/>1'%+/;'2!G.38
ELADÓ. Érd.: 06/20 82 89 134-es
telefonszámon lehet.
Nyársapát, József A. út 7. szám alatti
összkomfortos ingatlan 2 család részére
EF& f%0#()%'#()-7".+A%:+#3;8A%<;/"#
13:+1"63<127$%e"8$d%Zca?Z%??g9@[9[[
Nyársapáton a Szövetkezeti u. 16. szám
alatt 2 szobás családi ház eladó vagy
>6">1%01<127%a>D2*"*/0#%A+a$%e"8$d%Zca
31 330 0267
Nyársapát belterületén 2835 m2
nagyságú, építkezésre alkalmas telek
ELADÓ! Víz, villany van! Érd.: 06/70
57 66 859-es számon a délutáni órákban.
ELADÓ egy BIOPTRON fényterápiás
kézi készülék. Érd.: 06/70 637-98-32
Eladó 2 db használt íróasztal. Érd. :
53-389-270

ÚJ FATELEP N YÁRSAPÁTON !

Vastag akác: 2800.- Ft/q
Vékony akác: 2300.- Ft/q
Tölgy: 2400.- Ft/q
Bükk: 2400.- Ft/q
Nyárfa: 1500.- Ft/q
Vegyes: 1700.- Ft/q

Érd.: 06/20 398-28-30-as
számon.

A NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA

9%G"A++%27-1<D+*-,- házi hurka - kolbász,
- házi disznósajt, májas, - szalonna félék,
- sült házi zsír, 9%21H1"27,%+/;"#/%-*3>;+/*-,
-savanyú káposzta, - savanyúságok.

K$2I%!%%*2,"+7)%6&&+"E*H.#9!#*86%!#*H,7LH,7*+&M.0'
Meghosszabbított nyitva tartással várom vásárlóimat!

**5G.%2+*%+1%,7:*86% $#:*),12+
&!99%$"LA6#%!&./: 6,30-12 óráig, 14-18,30 óráig
szombaton: 6,30-13 óráig
vasárnap: 6,30-11 óráig

ANYAKÖNYVI  H ÍREK

  M EGHALT :
Kapás Zsolt Nyársapát,

Dózsa György u. 27. szám
alatti lakos

2014. július 25-én 37 éves volt.

E436-62%7"A//K-Y

K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett édesanya,
nagymama, dédnagymama Takács
Ferenc Józsefné temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban együtt éreztek.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, a-
kik drága édesapa, nagypapa Káldi
József temetésén részt vetettek, sír-
jára koszorút, virágot helyeztek, gyá-
szunkban együtt éreztek.

Gyászoló család



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
NCOCOPQ*RS(TU: Kis Miklós polgármester
NPQVCWRCQVXP:
QVCWRCQVXPKSVYXXQZ[: Dombóvári-Godó Zsuzsanna,

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

FOTÓK : Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
&%@`@$%WhiNCfF%PEh j jET%&%IkMN\T f%CEF^EW

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.
%%%%%%%gZZ%H638;')>#'%41(=131'7%JTVlETEW%2;=6-*/2#2!%-A#80;')Y

2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

KERÉKPÁRTÚRA

2014. július 6-án, egy év kihagyás után útra indultunk
kerékpárjainkkal, hogy Magyarország újabb szeletét hódít-
suk meg túránk során. Nagy örömünkre már negyedik
osztályosok is velünk tartottak. Eredeti tervünk szerint
^;+/>1"6')%3122%0*3'#%13+7%D2A:63S'-,%81%#/%*22#'A%+2"#'8%#/
utolsó pillanatban visszamondta a helyfoglalásunkat. A
'#()-;2#A%"1'87"-#HA2;'),%6+%M1(8*'%^!/+1G%+1(X2+6(6013
#/*'>#'%+/1"A'214%46(%=*>>%31<127+6(12%2#3;32S'-d%#%=;+/#9
páti strandot és kempingjét. 72 km tekerés után itt töltöttünk
4 napot. A sátrak felverése után élveztük a strand számos
4181':6=62,%413)1->73%'#()-6H1"')7+%CO9'%-.012<122K-%#
G*:A%OL%1+146')1A2$%&/%A87%A+%#%+2"#'8*3;+<*/%A(#/*8*22,%+*-9
sok napsütéssel, de nem túl meleggel kényeztetett bennünket.

! .#) /

Csupán egy napon lepett meg minket a hirtelen jött vihar,
amely izgalmassá tette ebédünket. Jászapáti polgármes-
21"6'1-%m!:+%^;'*+'#-%-.+/.'<1271'%-A2K'212122%01'86('1-
6"1/<122K-%4#(S'-#2$%n+K2."2.-.'%41(D=S32%1"7013%0;(2S'-
'1-A%#/%13722K'-%;33!%`[%-49'1-%C;HA!+/1'24;"2*'%+2"#'8=;"#$
W#='*+%A22%1()%'#HA(%1+122%#/%1+7,%81%#%4131(0A/1+%4181'9
:6->1'%#%>;2"#>>#-%#--*"%A+%GK"87/<1221-$%&%2;>*"%A81=1%#3#22
magunk készítettük az ételeinket, minden nap egyszer
kétfogásos meleg ebéd vagy vacsora várta a táborlakókat. A
gyerekek szívesen segítettek a munkálatokban, a túra végére
mindenki belerázódott a tábori életbe. Akár a kicsik (4.
osztályosok), akár a nagyok (7.-8. osztályosok), akár fiúk,
#-;"%3;')*-,%81%46(%#%4;+%A+-*3;>!3%6"-1/7-%A+%-./.++6((6
formálódtak ezalatt az egy hét alatt. Július 13-án a finom ebéd
után gyorsan tábort bontottunk, majd elindultunk az utolsó 38
km utunkra Nyársapát felé. Cegléden még megálltunk egy
G#()A"#,%+%1+21%c%!";"#%<#/#6"2K'-$%&%0;"#-*/!%+/K37-%#3A(
A+41"21-%";%>#"'#%>7"5%0A8;4%()1"1-1A-"1,%#-A-%313-1+1'
41+6326-%6346')1A-12$%M1463=K-%=.07"1%A+%41(%2S8=S-%+/1"9
vezni a kerékpártúrát (terveink már vannak), és számíthatunk
minél több gyerek részvételére. Minden túrázó gyereknek
("#2S3;3S'-%#%213=1+X246')6<1/,%6+%0;"=S-%7-12%-.012-1/7
táborunkban is. Köszönjük a nyársapáti Polgármesteri
Hivatalnak, a Nyársapáti Gyermekekért Alapítványnak és a
+/K37-'1-%#%2;4*(#2;+2$%&%G13'722%-X+6"7-'1-%#%?[%!";+,
G13137++6(213=1+%+1(X2+6(12%-133%41(-.+/.''K'-,%<A+/1'%#

()1"41-G13K()1312,%G7-6HH1'%+2"#'8*'%'14%1()+/1"5%8*3*($
Összeszokott csapatunk már évek óta rutinosan oldja meg ezt
#%G13#8#2*2$%C#3;3-*/S'-%<;2%=.07"1,%1()%D=#>>%-#3#'8*+
kerékpártúrán!

Kocsisné Bogdán Magdolna

10. oldal


