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„ Történelmünk 2015-ös esztendejének lapjára egy szót most
én is szeretnék felírni, egyetlen szót: a hazaszeretet szavát”.
 !"#$%&!#'(")*+,-./&0"0--0)1"2,$%"&!345674.3-)"899:$%"0
sajátunk, mint "szüleink vére az ereinkben". A hazaszeretet
egyszerre jelenti egymás tiszteletét és önmagunk elfogadását,
továbbá mindannak megbecsülését, amit “eleink ránk
20$%;0)1"0+*;")7!7&#-"5'*!;3-)"+#$1"8&"0+*;"0!"<;/-<-)
=7>5)-#)"&!#'#;-8-)";,>/??0.-*@"A""0"20!0&!#'#;#;"0!;"*&
jelenti számára, hogy a mai magyaroknak van mire büszkének
lenniük. “Van mire vigyáznunk, van mit gyermekeinknek
;,>/??0.-<-)1">0-"20!/-)1">0-"+:4;<-)"8&">0-"=7>#-.5-)1
>0-"+*8';"5'*!-*"&!B>3-)?#-"0"'#+8-%;C@

Az új év a remény, az újrakezdés ünnepe.
Az óévet vidámsággal búcsúztatjuk, s így fogadjuk az újat is.
D"=7>5;")#'#&5>81"0")*<;0;";04/4E>/")#44";#--*C
F>"#4#=8-"0!"#+?#'"-#+G&0)"&0=/;"+0$0"=7>5=8'#"$,-.,41
20-#+"G&04/.=01"?0'/;0*1"*&+#'5&#*"=7>5=8'#"*&C"H*)8-;"040)<4
=7>5=3)1"?,4.,$&/$<)";#&!*"6#4"0")8'.8&;"+0$/?0-"&,)A&,)
ember.

I=8>),'"#'5&B;&3)"+#$1"2,$%"+#$5'*!;3)"0"'#+8-%;1"0
reményt arra, hogy képesek leszünk úrrá lenni a nehézségeken
és van elég kitartás bennünk, hogy megtaláljuk a helyes utat.
J#.>#&"K%/'&09/;*"L0),&,)1"#!"0"6#40.0;<-)1"#'5;"+<;0;-*1
#'5;"/;0.-*1"#$%3;;"+#$,4.0-*")7!7&".,4$0*-)0;1")7!&8$3-)
3$%#*;C"D"=7>#-.5"68-%#">*4/$B;"6#48-)1"#!"0"68-%"+<;0;=0"+#$
0!"#$%+/&"6#48">#!#;5"<;0;1"+#4%#-"8'.#+#&"#4*-.<4-<-)1
egymást segítve kezünket nyújtva embertársaink felé. Az
5&!*-;#"&!#'#;#;"=#44#+#!!#"K%/'&09/;"40)E*;"8&"#!/4;04
eredményt fogunk elérni a 2015. évben is.
M!#'#;-8+1"20"NOPQ"0"+#$?8)848&"8>#"4#--#1".#'(&1"?*!0),.E
lakosokkal karöltve.

Kívánok mindenkinek eredményekben, egészségben gazdag
boldog új évet!

Kis Miklós polgármester

'()*+,-"./0123-4567-$8'59$:-;<=>
Megérte ezt az évet is,
Megérte a magyar haza:
A vészes égen elborult,
De nem esett le csillaga.
Meg van vagdalva, vérzik a kezünk.
De azért még elbírja fegyverünk,

S amerre vág,
Ott hagyja fájó vérnyomát.

Ott hagyja fájó vérnyomát,
Haramja csorda, képeden!
Hogy majd az ítéletnapon
E bélyeg vádolód legyen,
R/.,4E."0!"*&;#-"&!*-#"#45;;1
F&"$%<=;&0"'#;;#-;5"20'0$'0"5;1

Te ellened,
Ki ránk veszett fogad fened!

De mit az ítélet nekünk?
Ha lesz is az, sokára lesz!
F&"0+*";7??1"8&"0+*"65S
D!"*&;#-")7-%7'(4#;#&C
H8$"+0=.")#$%#4+#;"0.-0"-8)*)"5CCC
K#">/'0),!!<-)T"#">8'#-$#!5

Kutyák felett
Tartsunk magunk itéletet!

Tartsunk oly vérítéletet,
Hogy elborzadjon a világ;
Majd addig szórjuk rájok a
M!7'-%("204/4,&"-%0>04%/;1
Amíg hírmondónak marad csak egy,
Ki majd otthon reszketve mondja meg,

Hogy jaj neki,
Ki a magyart nem tiszteli!

Nekünk most az isten kevés,
H#';"5"-#+"#48$$8")#+8-%T
Hozzád imádkozom, pokol,
D!":="#&!;#-.5"'#$$#48-S
“Öntsd szíveinkbe minden dühödet,
Hogy ne ismerjünk könyörületet,

Mig e gazok
Közül a földön egy mozog!”

Debrecen, 1849. január 1.
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U04<$%(48&")#'#;8?#-"0"9,4$/'+#&;#'":'"8&"0")89>*&#45A;#&;34#;
tájékoztatta a lakosságot az önkormányzat elmúlt évben
>8$!#;;"+<-)/=/'E41"#&#+8-%#*'54C
Kis Miklós polgármester úr köszöntötte a megjelenteket,
?#&!/+,4E=/;"0")89>*&#45A;#&;34#;"/;040)<4/&/>04")#!.;#C"D
választások községünkben is eredményeztek változásokat a
)89>*&#45A;#&;34#;#;"*44#;5#-1"+#$)7&!7-;#"0"'8$*")89>*&#45
;/'&0)"+<-)/=/;C"D")7>#;)#!5)?#-"0!"#4-%#';"?#'<2/!/&,)1
pályázatok ismertetésére került sor összességében több mint
600 millió Ft-ot nyert az önkormányzat. Tavasszal egy sikeres
pályázat eredményeként 1500 facsemetét ültettünk a
belterületi utcákra, valamint átadásra kerültek a nyársapáti
napelemes tanyák. Idén ünnepelte az iskola fennállásának 45
éves évfordulóját, valamint a templomunk 10 éves volt.
Júliusban megrendezésre került hagyományos lecsó-
fesztiválunk a kúria udvarán, majd szeptemberben ünnepeltük
;#4#9348&3-)"VOC"&!34#;8&-09=/;C"H*-."0")#;;5'#"9/4%/!0;,;
nyújtottunk be, melynek keretében 3-3 M Ft-ot nyert az
önkormányzat. Sikeres pályázat eredményeként került sor a
-09#4#+#&"'#-.&!#'")*89B;8&8'#"0"+(>#45.8&*A2/!?0-1
iskolában, óvodában valamint a hivatalban. Az önkormányzat
#45&!7'"9/4%/!,;;"0"&!,G*/4*&"G84:";(!*6/'01"+#4%-#)")#'#;8?#-
1500q fát kapott, mely a lakosok között kerül kiosztásra a
?#-%:=;,;;")8'#4+#)"0409=/-C"D!"5&!"6,4%0+/-"0!"WHJ
>#!#;5=#"4#+,-.,;;1"0!"*-;8!+8-%"+#$?B!,;;">#!#;5=#"X#-)E
Hajnalka lett. Megköszönte Víg Károlynak a Hírmondó
szerkesztését és Vígné Kerekes Magdolnának a könyvtárban
>8$!#;;"+<-)/=/;C"D")7>#;)#!5"8>;54"0"YB'+,-.E
szerkesztését Sipos Melinda fogja végezni.
2015. január 1-el  az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatást tekintve
a Bácsvíz Zrt.-hez fog tartozni a  település, a szemétszállítás
#$%#-45'#"+8$"+0'0."0!"Z),>B!"J6;A-84C
D")7!?*!;,-&/$,;"*44#;5#-1"+#$#+4B;#;;#1"2,$%"0+*E;0"[%5'*
Gábor a körzeti megbízott a közbiztonság pozitív irányba
>/4;,!,;;">040+*-;"'#-.&!#'#&"0"'#-.5'*"=#4#-48;"0"604<?0-C
H#$)7&!7-;#"0"G*>*4"&!#'>#!#;#)-#)1"#4&5&,'?0-"0!
Asszonykórusnak és a Népdalkörnek, hogy hozzájárulnak a
604<"8';8)#*2#!C"D"=7>5;"*44#;>#";#'>#*-)1"#4)89!#48&#*-)
természetesen vannak. Megvalósulni látszik a 441-es út
mentén a várva várt kerékpárút megépítése. Felújításra kerül
0!"E>,.0";#;5&!#')#!#;#1")7!9,-;*"6(;8&#">040+*-;"0
>*440-%2/4E!0;0C"\$0!"9/4%/!0;"+8$"-*-G&")*B'>01".#"#45'#4/;E0-
elkészíttetjük a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges
terveket. Kis Miklós polgármester úr beszámolója végén
+*-.#-)*-#)"+#$)7&!7-;#"0!"#4+:4;"8>"&#$B;5"&!/-.8)/;C
H0=.")7>#;)#!;#)"0")89>*&#45)1">040+*-;"0"40),&&/$*")8'.8&#)
és hozzászólások.
X,$-/'"\&;>/-")89>*&#45":'"#4+,-.;01"2,$%"0"]]PA#&"65:;
felújítása központi alapból valósul meg. Nem tudjuk elfogadni,
hogy a jelenlegi állás szerint 2015. januárjától a Pátria
Takarékszövetkezet csak heti két napot álljon rendel-
)#!8&3-)'#C"D";0-%/),-"845"#+?#'#)"84#;8;"-0$%?0-
?#6,4%/&,4=0"0".(45"<;0)"/4409,;01"#!#)#;"'#-.&!#'#&#-")0'?0-
kellene tartani. Mindent meg kell tenni a vonat és
buszközlekedést tekintve, hogy a lakosok számár a
;7+#$)7!4#)#.8&"0"4#2#;5"4#$+#$6#4#45??"4#$%#-C

 Polgármester úr elmondta, hogy a Takarékszövetkezet ügy
még nincs lezárva, mindent megteszünk, annak érdekében,
2,$%"+*-.#-"+0'0.=,-"0"'8$*?#-C"M0=-,&"0".(45":;=0*-)
$%04/!0;,&0)1"'#+84=3)1"2,$%"=7>5";0>0&&!04")*B'-0)"&!/+<-)'0
+#$6#4#45"9/4%/!0;,;1"B$%"&*)#'34-#"+#$6#4#45";'0);,';
vásárolnunk.
^E;2"^*?,'"+#$)7&!7-;#"0"?*!04+0;1"2,$%"0!"#4)7>#;)#!#-.5
5 évben Nyársapát Község alpolgármestere lehet. Mint az
/4;04/-,&"*&),40"*-;8!+8-%>#!#;5=#"#4+,-.;01"2,$%"0!
óvodával és az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolat, attól
függetlenül, hogy az iskolát az állam tartja fenn. Sajnos az
iskolánknak nincs igazi neve, örülnék, ha ez mihamarabb
'#-.#!5.-#C"H*-;"049,4$/'+#&;#'1"0??0-"&!#'#;-8)"&#$B;#-*
0+*?54"0"604<-0)"-0$%"2*/-%0">0-C"_4%0-"G*>*4")7!7&&8$#)
alakulására van szükség akik kreatívak, a közösségért is
0)0'-0)";#--*C" !;"0";/'&0&/$,;")#44#-#"#'5&B;#-*1"#??#-
szeretnék segíteni. Csehné Bakos Erzsébet elmondta, hogy
a Takarékszövetkezet leépülése sajnálatos módon már a
`E!&#6"D;;*40":;*"8934#;"4#?,-;/&/>04"#4)#!.5.7;;1">040+*-;
egyesülés, helyett egy beolvadás valósult meg. A
Takarékszövetkezet gazdasági problémákra hivatkozva hozta
+#$"0".7-;8&8;1"+*&!#'*-;"0"=7>5?#-"2#;*"N"-09,&"-%*;>0
tartással kíván tovább szolgáltatni. Jó lenne, ha sikerülne
elérni, hogy minden maradjon a régiben.
Bucsúházy György felszólalásában feltette az érdektelenség
kérdését, hogy vajon mi okozza, mindezt, hogy ilyen kevesen
=7;;#)"#4"0"604<$%(48&'#C"Z'>#-.#;#&1"2,$%"+#$>04E&<4-*
látszik a kerékpárút elkészülése. Bízunk benne, hogy a 441-
#&"65:;"6#4:=B;/&0"*&"+#$"6,$">04E&<4-*C"J8'.8&"+#'34;"6#4"0
napelemes tanyák üzemeltetésével kapcsolatosan, mégpedig,
2,$%"0"'#-.&!#'"0))<+<4/;,'0"+#$)7!#4B;54#$"Q"8>#;"?B'")*1
+#4%-#)"/'0"2,!!/>#;54#$"NOOCOOO"U;C"J*"6,$=0"+0=."0
=7>5?#-"#!;"6*-0-&!B',!-*C"U#4>#;8&'#")#'34"0")7!6,$404),!;0;/&
kérdése, hiszen vannak olyan települések, ahol non-profit
céget hoztak létre közfoglalkoztatottak számára. Sajnos
nincs hozzáadott érték egyes munkálatokban, lépnünk kellene
ebben a témában, hogy legyen hozzáadott érték a
közfoglalkoztatásban.
Kis Miklós polgármester úr a felvetésre elmondta, hogy a
közfoglalkoztatásban állók igyekszenek a falut tisztán tartani.
D"-09#4#+#&";0-%/)0;"*44#;5#-"+#$"=#$%#!;#1"2,$%"0
tulajdonosok mindeddig semmit nem fizettek, az áramért
sem kell fizetniük, így az akkumulátor cserét majd nekik kell
finanszírozniuk.
Bucsúházy György megemlítette még, hogy jó lenne, ha a
?#)7;5"<;0)-/4"*&"&!0?/4%,!-/"0"'#-.5'&8$"0"&#?#&&8$"+8'8&;1
)34;#'34#;#)#-"*&"=E"4#--#1"20";7??&!7'"4#--#"#44#-5'!8&C
a#'40)*"\&;>/-"6#4>#;#;;#"0"H0$%0'".(45"0&!604;,!/&/-0)
kérdését, mivel 2007-ben elkészültek a tervek, azonban
mégsem valósult meg a kivitelezés. Megköszönte, hogy az
b$%#'*":;,-"48>5")/;%:)")*"4#;;#)"=0>B;>0C
a#&;"+#$%8?#-"0".(45"<;0)"0&!604;,!/&/'0"-#+"B';0)")*
pályázatot, így ez nem tudott megvalósulni.
Az ülés egy filmvetítéssel zárult, mely a falu nevezetességeit,
mindennapjait mutatja be, végül polgármester úr megköszönte
 a részvételt minden kedves megjelentnek.

Nyársapát Község Önkormányzata
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DÍSZVILÁGÍTÁS  AZ ALAPÍTVÁNYI  PARKBAN

Már évtizedes hagyomány, hogy a Karácsonyi Csillagokért

Alapítvány parkja fényárba öltözve várja karácsony eljöttét

8&"3.>7!4*"0!":=#&!;#-.5;"K%/'&09/;,-1"0"]]PA#&"65:;"+#44#;;C

Az idén is csodálatos fényekkel köszöntötte Nyársapát és a

)7'-%#!5";#4#9348&#)"40)E*;1"8&"0"65:;,-")7!4#)#.5)#;C"D

lámpagyújtást december 21-én estére ñ az Advent negyedik

vasárnapjára terveztük, amit sajnos meghiúsított a szélvihar.

Sok díszt megrongált, leszedett a fákról, amit bizony újra

kellett díszíteni. Öhler Tibor és Öhler Gábor megfeszített

+<-)/=/-0)")7&!7-2#;5#-"#$%"-09904")8&5??1".#G#+?#'

22-én teljes pompájában mutatta meg magát a több mint

]OCOOO"8$5?54"/44E".B&!>*4/$B;/&")7&!7-;>#")0'/G&,-%"&!#-;

ünnepét. Az idén is nagyon sokan ellátogattak a parkba, mely

vízkeresztig várta látogatóit.

 !;"0"&!B>#;1"4#4)#;"+#4#-$#;5"G&,./;"-0$%,-"&,)0)-0)

)7&!7-2#;=3)C" 4&5&,'?0-".'C"F>*-"M/-.,'-0)"8&"G&04/.=/-0)1

Öhler Tibornak és Öhler Gábornak, és mindazoknak, akik

segítséget nyújtottak ahhoz, hogy ismét örömet szerezhessünk

a park fényárba öltöztetésével. Köszönjük Nyársapát és

Kocsér községek önkormányzatának, a Pátria Takarék-

szövetkezetnek, Horváth Zsuzsannának, Bognár Istvánnak

és mindazon vállalkozóknak, magánembereknek, akik

 támogatták az alapítványi park díszvilágítását.

K0$%4#4)(";/+,$0;/&<)'01"&#$B;&8$3)'#";,>/??'0"*&

számítunk. Alapítványunk számláját az OTP Bank Nyrt.

Ceglédi Fiókja vezeti, ahol hálásan fogadunk minden

támogatást. Számlaszámunk: 11742025-20068808-00000000.

Még egyszer köszönjük mindenkinek, aki kétkezi

munkájával, támogatásával, vagy bármilyen más módon

hozzájárult a 2014. évi karácsonyi díszvilágítás

létrejöttéhez!

Nagyné Kovács Éva

GÁL  NÉNI  100. SZÜLETÉSNAPI

KÖSZÖNTÉSE

M!/+,+'0")347-7&#-"6#4#+#45"8'!8&;
és élményt nyújtott, hogy Gál
Lászlóné Erzsike nénit köszönthettem
100. születésnapja alkalmából.
Visszagondolva, amikor 22 évvel
#!#45;;"#4)#!.;#+".,4$,!-*1"+*-;
körzeti betegápoló, Erzsike néni is
nagy szeretettel és örömmel fogadta
látogatásaimat. Jó érzés, hogy azonnal
bizalmába fogadott, ezúton is
köszönöm. A vérnyomásmérés, és
injekciózás után beszélgetéseink által kicsit megismerhettem
fiatal korát, családi életét.

Elmesélte, hogy családja minden tagja sokat dolgozott pl.
azért, hogy cserép kerüljön a ház tetejére, hogy villany
legyen a tanyában, hogy jobb legyen a napi megélhetésük.
Nehéz évek voltak. Fontosnak tartotta és szorgalmazta fia
és leánya taníttatását, örült is, mikor mind a ketten szakmát
szeretek, tanult emberek lettek.
H*-.#!#)"+#44#;;"/9,4;0"*.5&"&!34#*;1")8&5??"9#.*$"?#;#$#&
férjét, aki sajnos meghalt. Mai napig gyászolja fiatalon
elvesztett fiát.

A sok nehézség után sem panaszkodik Erzsike néni,
;#'+8&!#;#&"+E.,-";#&!*"-09*";##-.5*;1")*;0';E0-1"&!#'#;#;;#4
neveli megszámlálhatatlan háziállatait. Tavasszal a
legfontosabb, amikor kelnek (tojásaikból) a kiscsibék, kacsák,
libák. Telnek az évek, múlnak a napok, de szerencsére
Erzsike néni fáradhatatlan. Kis törékeny termete ellenére
szívósságát tükrözi, hogy járóbotját mindig elveszíti. Humorral
84*"+#$"7'#$),'/;1"?74G&#&&8$$#4"?#&!84"=#4#-'541"=7>5'54C
Nyugalom van a lelkében, mert mindent megtett, amit lehetett.
Úgy tudja, haragosa sosem volt, szeretik és tisztelik rokonai,
&!,+&!8.=0*1"*&+#'5&#*C"D4*$">/'=0"0!,)0;"0"-09,)0;1"+*),'
hazalátogat a „kislánya” Erzsike, egyetlen biztos támasza.
Ketten alkotnak egy békés, boldog, szeretetteljes családot.

 !"#$%&#'()*+,#-".'/01$/#23(4#561"/14
Ma ünnepet hirdetnek egy ragyogó napnak.

7-"8(#89'5+6#2+(6,#:;<;66(#=>>#23?
@(+0#&'"$#(<0#+2+(4#:(+(<#-"('(6(626A
Az elmúló ifjúság vissza-vissza néz,

A múlt lapjain sok fakuló emlék ñ kép.
Üzenetét küldi sok tarka virág,

!#424#B(+C&,#1#-"$3.'3./0,#)$)1D-#-"E/F#:.G5-,
100 lobogó gyertyaszál, mely köszöntésre vár!

Isten áldása legyen e hosszú életen!
Békét! Szeretetet! Egészséget!”

Szeretettel: Törökné Révész Anna

2014. december 9.
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ÓVODA

DECEMBERBEN  TÖRTÉNT  AZ  ÓVODÁBAN

M IKULÁS  VÁRÁS

December 05-én megérkezett óvodánkba a várva várt
Mikulás. Hetek óta készültünk és vártuk. A gyermekek

leveleket, rajzokat készítettek, verseket, dalokat tanultak a
-0$%"#&#+8-%'#C"c84#45;;"684"d"E'/;E4"0"eH*)<4/&">/'/&@

GB+("+#&#.0'0?,;"-8!2#;;#"+#$"+*-.#-"E>,./&C"K0$%
örömmel és lelkesedéssel énekelték a dalokat. A kedves kis

történet végén minden gyermek mikulássapkába öltözött, és
az udvaron vártuk a Mikulást. Megérkezett, és valóban

hozott minden jót, cukrot, diót, mogyorót. Minden gyermek
nagyon jó volt az évben, ezért mindenki nagy csomagot

kapott a Mikulástól. Boldogan énekelték el a tanult dalokat,
és mondták el verseiket ajándékul a Mikulásnak. Köszönjük

0"M!345*"M!#'>#!#;";/+,$0;/&/;"0"$0!.0$"G&,+0$8';f

L ÁTOGATÁS  AZ  ISKOLÁBA

A nagycsoportosok bemutató foglalkozáson tekinthették
meg a második osztály munkáját. Megfigyelhették, hogy
tanulnak játékosan volt óvodástársaik. Olvasni, írni, számolni

minden kis iskolás ügyesen tudott. Figyeltek, és igyekeztek

minden feladatot jól megoldani. A nagycsoportosoknak
nagyon tetszett az iskolai élet, örömmel várják az iskola

kezdését.

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

c#G#+?#'"POA8-"&!B-2/!*"#450./&,-">#;;3-)"'8&!;"0"-0$%)5'7&*

+(>#45.8&*"2/!"&!B-2/!;#'+8?#-C"D!"#450./&'0"0"c04+0.%
[%5!5"W4;04/-,&"\&),4/;E4")09;<-)"+#$2B>/&;C"D"eY/',+

)B>/-&/$@"GB+("+#&#.0'0?,;"+<;0;;/)"?#"0!"*&),40";0-<4E*C
A zenés, vidám mesedarabot óvodásaink hatalmas tapssal

és lelkesedéssel fogadták.

MÉZESKALÁCS  SÜTÉS AZ  ÓVODÁBAN

Óvodásaink a Nyugdíjas Klub segítségével ünnepi
mézeskalácsot sütöttek. A finom illatok karácsonyi hangulatot

>0'/!&,4;0)"0!"E>,./?0C"D!"#4)8&!34;"'#+#)+(>#))#4".B&!B;=3)
az óvoda karácsonyfáját.

Köszönjük a Nyugdíjas Klub segítségét!

K ARÁCSONY  AZ  ÓVODÁBAN

Nagyon vártuk ezt a napot. Óvodánk ünnepi díszbe öltözött,
fények, illatok, az adventi koszorú fényei jelezték, hogy

#48')#!#;;"0!"3--#9C"D"-0$%G&,9,';,&,)"?#;4#2#+*"+(&,''04
)8&!34;#)"#''#"0!"04)04,+'0C"D")*&A"8&")7!89&5"G&,9,';,&,)

versekkel, dalokkal várták a karácsonyt. Ezen a napon
ünnepi zenével, fényekkel, és apró meglepetéssel vártuk a

&!345)#;C
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9 órától a templomban tekinthette meg minden kedves
8'.#)45.5"8&">#-.8$"0!"E>,./&,)"3--#9*")0'/G&,-%*"+(&,'/;C

10 órától az óvodában folytatódtak a programok. Feldíszített
6#-%560">/';"?#--3-)#;C"D"G&*440$&!E'E)"68-%#"040;;">#2#;;#

át minden csoport a karácsonyi ajándékot. Az ajándékbontás
után örömmel vették birtokukba az új játékokat a gyermekek.

Nem csak játékokat, hanem sporteszközöket is kaptak az
idén karácsonyra. Reméljük, minden ajándékot örömmel, és

#$8&!&8$$#4"20&!-/4-0)")7>#;)#!5"8>?#-"*&C
J7&!7-=3)"K%/'&09/;"J7!&8$"Z-),'+/-%!0;01"M!345*

Szervezet, a Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány és Papp
Gergely támogatását a karácsonyi ajándékok meg-

>/&/'4/&/2,!f"H*-.#-"$%#'+#)")09,;;"0"M!345*"M!#'>#!#;;54
karácsonyi ajándékot, amelyet boldogan vitt haza.

Köszönjük a fenntartónak és minden támogatónknak, hogy

&*)#'#)?#-1"$0!.0$,-1"8&"?,4.,$0-"+()7.2#;"0!"E>,./-)f

HG23$#4;-";/6&I

Kormosan, de tiszta szívvel,
A füst barna fiai

Beköszönünk ma hozzátok,
Házak boldog urai.

És kivánunk, és ohajtunk
JG/.+#KG188#(-"6(/%&6,

Szerencsével rakodottat,
L(:#$-#(<0(6,#-(:#4(66&6,

Hanem igen, igen sokat,
Annyit, mint a kis világ,

Mennyi csillag van az égen,
Régi fákon mennyi ág.

(Vörösmarty Mihály)

 !"#$%

ISKOLA

DIÁKÖNKORMÁNYZAT  RENDEZVÉNYEI

M IKULÁS  JÁRT  AZ  ISKOLÁBAN …

NOP]C".#G#+?#'"QA8-"#44/;,$0;,;;"2,!!/-)"L099674.'54"0
jóságos Mikulás a gyerekek nagy örömére. Reggel, a
?#=/'0;-/4"6,$0.;0"0!"*&),4/?0"8')#!5";0-<4E)0;1")#;;5
krampusz segédjével.
Úgy mehettek a nebulók a saját osztályukba, ha énekeltek
vagy verset mondtak a Mikulásnak. Öröm volt látni, hogy
mekkora beleéléssel, örömmel énekeltek, szavaltak a kis és
nagy iskolások egyaránt. Remélem, hogy idén is ilyen ügyesek,
okosak lesznek a tanulók, hogy ellátogasson hozzánk a jó
öreg Mikulás bácsi.

ÉDES PILLANATOK  AZ  ISKOLÁBAN …

2014. december 17-én tartottuk a már hagyományossá vált
&3;#+8-%>/&/'<-)0;1"+#4%'#"0"&3;-*"&!#'#;5"&!345)"2,!;/)"0
finomabbnál finomabb süteményeket. Ezt mi sem bizonyítja
=,??0-1"+*-;2,$%"0!"#4&5"&!3-#;"*.#=#"040;;"0!"8.#&&8$#)
70%-a elfogyott. Ezúton szeretném megköszönni a lelkes
&!345)"&#$B;&8$8;"8&")B>/-,+1"2,$%"NOPQA?#-"*&"+0'0.=,-
meg ez a lelkesedésük, amivel a gyermekeiket segítik,
támogatják!

D"'#-.#!>8-%#)#-"?#6,4%;"7&&!#$?54"0"$%#'+#)#)
karácsonyát tettük szebbé. Minden osztály kapott külön
ajándékcsomagot a karácsonyfa alá, amit lelkesen bontottak
ki az ünnepség után.

Kiss Andrea

&'()!*+*,$
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ÜNNEPELTÜNK . ÜNNEPELTÜNK ?

December 19-én az év utolsó tanítási napján nem csak az
iskolától búcsúztak növendékeink, hanem hagyományainkhoz
híven közösen kerestük, vártuk együtt a vendégekkel,
 !"#$%%&#'(')*+,-.'/'01232-2-2-'4516'7*1809:-;
Nagyon köszönöm, hogy szerény meghívásunkra sokan
jöttek el.
Külön öröm, hogy az óvoda is elhozta igényes, kedves
<= >?@A.'BCD'(!'E %>#(E'F?>C?(<GH#'&CDG$#'I(#J E'%(?@K >LLD@
terebélyesedett az együttlétünk. Nagyon hálásak vagyunk,
hogy Polgármester Úr, a Tankerületi Igazgató Úr és
<JL%(A@? (E.'M(#(<ELA'%NFME &#$'A@? (E<'E '<&CAE !A&#AN%
közösségünket. Picit sajnálom, hogy elfoglaltsága miatt a
Tiszteletes Úr és a Plébános Úr nem tudott jelen lenni.
OLL&F#$G&'P#AP!A"L%.'I&#QB !BA&AA"%'('A>?L(A&?<&A.'(
karácsonyfát, sok-sok vers, dal, betlehemes játék hangzott
el.

De ilyenkor jó volna tudni, hogy a szívünket, lelkünket is
felkészítettük-e az ünnepre, nagyon félek, hogy gyakorta
nem.
/'RPM$G&L'(??('%N?&<'('%>##NC@E<(A.'S>CD'(!'&#$(Q@ 
I>LA>  @C@A'<&CA(?AM(.'(!'"LL&F&%S&!'M&!&A$'TA.'('#&#%E.
érzelmi felkészülés fontosságát, mélységét növeljük. Nem
szabadna hagynunk, hogy ez a hit és hangulat eltorzuljon,
mert a Karácsonyban nem a drága ajándék, a nagy evészet-
EM@ !(A.'('I&LD$I('N '('AN#(FH'('I>LA> .'S(L&<'(')*+,
születése, a REMÉNY, a CSALÁD, a KÖZÖSSÉG és
mindenek felett a JÉZUSKA.
Szomorúan tapasztaltam, hogy Szenteste a templomban kb.
UV'I$'A(?A>AA('I>LA> L(%.'S>CD'M(##@ > '@SBA(AA(#.'M(CD'LDB#A !BM=
kíváncsisággal eljöjjön és hitbéli közösségben kérjen áldást
K (#@QR@?(.'I(#JR@?(.'L&<!&AN?&'W'Q&'#&CI$%NFF&L' (R@A'<(C@?(;
Akik otthon maradtak, azoknak talán fontosabb volt a
ANMN<= >?.'('M&LQNC&%.'('M(K >?(' AG;'-&?<N !&A& &L'BCD'E 
K EL@#S(ARJ%.'Q&'L(CD>L'S(<(?'?@RPM"L%.'S>CD'(!'"LL&FG$#
valami nagyon hiányzik. Üresség, talán nihil marad a
lelkünkben. Persze azt is tudom, hogy nagyon sok családban
 !&?NLD&L'"LL&F&#A&%.' $A.'GE!A> (L'M>#A'>#D(L'E .'(S>#
nélkülözve.
Visszatérve az iskolai ünnepségre, szeretném megköszönni
('I&#%N !BA$'F&Q(CHCJ >%L(%'(!'@#Q>!(A> '<JL%@A.'(' !&?&F#$
CD&?<&%&%L&%'(' !NF'M&? &%&A.'ECNLD& 'Q(#>%(A.'('<= >?A;

2015. évre mindenkinek rengeteg közösségi élményt, örömöt,
<&C>#Q>AA'I&#(Q(A>%(A'N 'F?>G#N<@%(A'X(<EG$#'A&?<N !&A& &L
tanulunk), anyagi biztonságot, nyugodt családi és munkahelyi
#NC%P?A.'&CD<@ 'E?@LAE'F>!EABM'N?Q&%#$QN A'N ' &CBA NC&A.'N 
<ELQ&L&%'&#$AA'#&#%E.'SEAGN#E'<&C&?$ PQN A'%BM@L>%'<(C(<'N 
az iskola dolgozói nevében.

Tisztelettel: Tóth Tibor

ÖRÖMSZILVESZTER

Nekem, korosodó embernek, meg a szép hagyományokhoz
ragaszkodónak, és feleségemnek is öröm volt együtt
szilveszterezni a néptánctanár  Molnár Máté valamint
%&K %&<NAE.'K&C#NQE.'N 'K &<$E'LNFA@LKK >F>?AR(EL(%'A(CR(EM(#;
/' !BLS&#D'(!'E %>#('A>?L(A&?<&'M>#A;'/'#&S&A$ NCN?A'K &?NG&
a csapatoktól majd a tanév során egy ingyen kulturális
bemutatót kapunk. Autentikus erdélyi zene szólt, kiváló
zenészek húzták a nótákat. Kulturált evészet-ivászat között
közös táncolás, tánctanulás színezte a programot. A tánc
mellett lehetett jókat beszélgetni, anekdotázni. Igazi
TÁNCHÁZ-SZILVESZTER volt. Naivan belegondoltam:
Y<E#D&L'RH'#&LL&.'S('&??&'E 'LDEAS(AL('('I(#J.'N 'RPM$?&'LNS@LD
LNF!&LNA.'LNFA@LK>A' !&?&A$'K (#@Q'E '&#RPLL&'S(CD><@LD>%
közt, igazi polgári gesztusokkal köszönteni az ÚJ ÉVET,
%EK EA'<&##$!M&'('QJ??>C@ A'N '(!'NCG&'#PMP#QP!N A;'/'<J#(A>!H%
egymás kezét megfogva, az egységes ritmusra, szinte egy
hullámhosszon élhették meg a közösségi élményt. A fiúk
kalapba, mellénybe, a lányok, asszonyok csinos népviseletbe
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P#AP!A&%;'/'K E##>C@ 'L&<'%BM"#?$#'M>#A'#&LD=CP!$.'S(L&<'G&#"#
a lelkükben és egymásra figyelésükben.
Kívánom az Új Évben, hogy Máté bácsi fiatalos lendületével
az óvodában, iskolában továbbra is varázsolja el a
gyermekeinket a hagyományok, népdal, néptánc csodás
#&S&A$ NC&EM&#Z

Tisztelettel: Tóth Tibor

PECATÓ, ÖKOPARK  ÉS MÉG  SOK MINDEN

M  !"#$%&'(  HÁZ

„DOBOZBA  ZÁRT  A DVENT ”

[&K&<G&?'\]^NL'\_'H?(%>?'%(?@K >LDE'(R@LQN%<= >?'%&!Q$QPAA
('<=M&#$QN E'S@!G(L'Y9E '%(?@K >LDE'CD&?AD(`'KB<<&#'aE<GH
a?ECEAA('N '9J?JK!'+E%>#&AA'%P!?&<=%PQN NM&#.'<&##D&#
köszönetet mondtunk. Köszönetet azoknak, akik karácsony
közeledtével nem csak családjukra gondoltak, hanem azokra
is, akik valamiben szükséget szenvednek.
b> A'&# $'B!G&L'SE?Q&AA"%'<&C'W'a&L%H'4(RL(#%('PA#&A&
LD><@L'W'Y[>G>!G('!@?A'/QM&LA`'(R@LQN%CD=RA$'(%KEHL%(A.
melynek eredménye a fotón látható.

Nagyon sok nyársapáti családhoz jutott el felhívásunk, és
S>!A(%'R@AN%>%(A.'%PLDM&%&A.'?JS(L&<=A.'A(?AH 'N#&#<E !&?A'N 
más ajándékot a rászoruló nyársapáti gyermekek részére
szeretettel, csak az adás öröméért.
Voltak olyanok, akik kérték, hogy nehogy elhangozzon a
nevük, hiszen ez nem róluk, hanem a segítségre szorulókról
N '(!'PL!&A#&L' !&?&A&A?$#' !H#;'2!A'A&?<N !&A& &L'AE !A&#&AG&L
tartjuk, de néhány adományozót azért megemlítünk, kiragadva
a hosszú névsorból: Fehér László, Bimbó Istvánné, Törökné
Révész Anna, Kis Miklós, - aki 5 q krumplit ajánlott fel,
„Hargitás Marika”, Barna Zoltánné, Kis Miklós Zsolt, - aki 10
család részére ajánlott fel utalványt, amit a helyi húsboltban
lehetett beváltani, Palásti Lászlóné, Pataki Istvánné, Pásztor
János, dr. Évin Sándor, Godó Norbert, Balog Antalné és még
sokan mások, ñ de vannak olyanok is, akiket név szerint nem
ismerünk.
Mindenki segítségét, felajánlását köszönjük!
/'K ><(C>%(A'(!'HM>Q('N '(!'E %>#('%P!?&<=%PQN NM&#
juttattuk el a rászoruló gyermekek részére. Másnap, december
18-án jöttek az ÁMK értesítésére a nyársapáti családok és
P?P<<&#'MEAAN%'S(!('(!'@#A(#@G(L'KEF$ 'Q>G>!G('K ><(C>#A
ajándékokat és a zsák krumplit.
Öröm kapni, de még nagyobb öröm, ha adhatunk!
0!&?&A&AA&#R& .'G>#Q>C'TR'& !A&LQ$A'%BM@LJL%'<ELQ&L%EL&%Z

Nagyné Kovács Éva

A KÖZÖS PROGRAMOK  FIATALON

TARTANAK

Klubunk minden évben tevékeny részese kis falunk életének.
/'cV\d^& 'NM'A(#@L'<NC'(!'&#$!$&%&A'E 'I&#"#<T#A(;
Mondhatnám, nem unatkoztunk. Volt olyan esemény, ahol
csak páran, de volt olyan alkalom is, ahol valamennyien részt
vettünk.
2#$ !P?'('S&#DE'?&LQ&!MNLD&%&A'&<#BA&LN<.'TCD<ELA'(!'E %>#(
45., a katolikus templom 10., településünk 60. évfordulójának
<&C"LL&F#N &;'a&L&M&!A"L%'('e&K HI$!$'M&? &LD?&.
tánccsoportunk fellépett a Szüreti mulatságon, de a Költészet
Napja sem múlhatott el nélkülünk.
9E?@LQJ#@ (EL%f'g &?%& !$#$.'-E !(%NK %&.'0!EC&AS(#><.
valamint ide sorolnám a bogácsi pár napos üdülésünket is.
Tánccsoportunk több meghívásnak is eleget tett.
b&C&<#BA&LN<'('g&C#NQG&?K&#E'0M@GG@#A.'('g &?%& !$#$E
Nyugdíjas Találkozót, a Békés megyei Senior Táncversenyt
0!&CS(#<>L.'(')>CD(AN%%(#'*#$%'N '+DJCQBR( '9#JG>%'h& A
megyei találkozóját Szigethalmon, és nem utolsó sorban a
dányi fellépésünket.
Eleget tettünk a Kocséri Népkör kedves meghívásának,
amikor ellátogattunk hozzájuk egy baráti találkozóra,
ismerkedésre.
December 19-én megtartottuk a már hagyományos év végi
összejövetelünket, melyre meghívtuk településünk
F>#C@?<& A&?NA.'R&CD!$RNA.'?NCE'N 'TR'%NFME &#$^A& A"#&A'A(CR(EA.
M(#(<ELA'('<=M&#$QN E'S@!'Q>#C>!HEA.'<&C%P !PLM&'&CN !'NME
erkölcsi és anyagi támogatásukat.

A tanévnyitón jeleztem, hogy évtizedes vágyunk, hogy a
templom mögötti félig betelepített, és funkció nélküli területet
(ami régen iskolakert volt) egy ökoparkká, pici halastavával
FES&L$'A&?"#&AAN'A&CD"%;
A MOL a Zöldövezet Program keretében pályázatot írt ki az
$ !'I>#D(<@L;'/!'&# $'I>?QJ#HG(L' E%&?& &L' !&?&F&#A"L%;'/
második fordulóban már apró részletekig ki kell dolgozni a
terveinket az egész projektre.
Kérem a falu polgárait, civil szervezeteket, intézményeket,
minden a téma iránt fogékony embert, segítsék ötleteikkel,
kétkezi munkájukkal, felajánlásaikkal a vállalkozásunkat. Ha
felhívást látnak szórólapon, plakáton jöjjenek, segítsenek!
Szeretettel várunk mindenkit!
A KÖZÖS ÖRÖMÖK, EREDMÉNYEK MEGSOK-
SZOROZÓDNAK!

 !"#$ %&'($)('*+,"-+.+./0
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Itt köszöntöttük fel a 60., 65., 70. és 75. születésnapjukat
"LL&F#$'A@? (EL%(A;'i A&L'N#A&  &'j%&A' >%@EC'RH'&CN ! NCG&L.
hogy még számtalan évet eltölthessünk együtt.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni
valamennyi 70 év feletti „szépkorú” nevében Kis Miklós
1 >#AL(%'('%(?@K >LDE'(R@LQN%@A.'<&##D&#' >%'EQ$ '&<G&?L&%
szerzett örömet, és tette szebbé az ünnepüket.
Magam, és társaim nevében kívánok mindenkinek békés,
G>#Q>C.'TR'& !A&LQ$AZ

K ÖSZÖNET

Szeretném megköszönni Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztési
államtitkárnak, volt alpolgármester úrnak, hogy tiszteletdíját
IP#(R@L#M('NM&%'HA('(!'EQ$ &%L&%'(R@LQN%K ><(C>A'%"#QPAA
Karácsonyra. Nagyon szépen köszönöm.
Én is küldök Neked egy ajándékot, megfontolás céljából.
Miki fogadd el Te is, ezt nem én találtam ki, de ez rád vall.

MÉGIS LÉGY  JÓ!

Az emberek esztelenek, következetlenek és

magukba fordulnak,

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

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és

hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,

   mégis tégy jót!

Ha sikeres vagy, hamis barátokat és

igazi ellenségeket szerzel,

   mégis érj célt!

A jó, amit ma teszel,

holnap már feledésbe megy,

   mégis tedd a jót!

/'G&K "#&A&  NC'N '$ !ELA& NC

 &G&!S&A$MN'A& !.

    mégis légy becsületes és nyílt!

Amit évek alatt felépítesz,

lerombolhatják egy nap alatt,

    mégis építs!

Az embereknek szükségük van segítségedre,

de ha segítesz, támadás érhet,

    mégis segíts!

A legjobbat add a világnak, amid csak van,

s ha verést kapsz cserébe,

    mégis a legjobbat add a világnak,

    amid csak van!

(Kalkuttai Boldog Teréz anya tanácsai)

Szeretettel: Kormány Istvánné

)$)*+(,-.#

2015. március 7-én
19:30 órától bált

szervez a Nyársapáti
Népdalkör a

<=M&#$QN E'S@!
nagytermében,

melyre szeretettel
meghívjuk.

-/01234,566678,9:;<3.
A zenét Szóláth László

szolgáltatja.

BÜFÉ, TOMBOLA!

bEM&#'('<=M&#$QN E'S@!
befogadóképessége véges, így
%N?R"%'G&R&#&LA%&!N "%&A'&#$?&

Kapás Mihálynénál a 06/20/5000-
309 számon.

Mindenkit, aki kulturált
szórakozásra vágyik, szeretettel

várunk!
Népdalkör közössége

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
S>CD'cV\k;'R(LJ@?'\^A$#'(!'(#@GGE

telefonszámon állok
rendelkezésükre:

70-394-0368
Holló István
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ANYAKÖNYVI  H ÍREK

  S ZÜLETETT

e&LCD&#'/AAE#('N '4&C&Q= '7T#E(
Nyársapát, Ugyeri út 31. szám alatti
lakosok NIMRÓD ATTILA 'L&M=
gyermeke 2014. december 10-én.

Tolnai Tünde Nyársapát, József A.
út 25. szám alatti lakos MARTIN
OLIVÉR 'L&M='CD&?<&%&'cV\d;

december 10-én.

Dombovári Sándor és Godó
Zsuzsanna Nyársapát, József A.

út.67/a. szám alatti lakosok
MANNA 'L&M='CD&?<&%&'cV\d;

december 23-án.

Köszöntjük az újszülötteket!

  M EGHALT

Márkus Péter Nyársapát, József
A. út 8. szám alatti lakos 2014.
december 05-én. 61 éves volt.

  Bogdán Dánielné (született: Ócsai
Eszter) Nyársapát, Piszkés u. 7.
szám alatti lakos 2014. december

29-én. 75 éves volt.

2<#N%"%&A'$?E!!"%Z

K ÖSZÖNET…

bELQ&L'G(?@A><L(%.'E <&?$ P<L&%' !BMG$#
köszönöm, hogy gondolt rám!
KÖSZÖNET ñ a kedves szavakért…!
Külön köszönöm Kis Miklós Polgármester
Úrnak és Regdonné Áginak a segítségét!
+&<'JA># H' >?G(L'%P !PL&A'lD$?E'l@G>?
körzeti megbízottnak emberséges hozzá-
állásáért!

Dobozi Julianna

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett édesanyám, nagymamánk,
dédnagymamánk özv. Bogdán Dánielné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, köszönet mindenkinek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HIRDETÉSEK

2e/[6'\'QG'R(F@L'F&?<&A&!$CNF'kV
<NA&?& 'AP<#$M&#.'c'(RAH ' !&%?NLD
polccal, 4 személyes olajzöld rekamié
2 fotellal. Érd.: 06/30 367-9627,  06/
30/441-1948

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

+D@? (F@A>L.'(!'>?M> E'?&LQ&#$'<&##&AA
felújított családi ház eladó. I.ár: 7.2 M
Ft.
+D@? (F@A>L'('9P!NF $'Q=#$G&L
rendezett tanya, több melléképülettel,
2 ha földdel eladó. I.ár: 4,9 M Ft
Valamint szobabútorok eladók! Érd.:
06/70 500-5049

+D@? (F@A>L'('9P!'Q=#$G&L'd;k_d'<c
A&?"#&A='?N !G&L'&?Q$.'?N !G&L
szántóföld ELADÓ. Érd.: 06/20 82
89 134-es telefonszámon lehet.

Nyársapát, József A. út 7. szám alatti
összkomfortos ingatlan 2 család
?N !N?&'2e/[6'M(CD'L(CD%$?P E
K (#@QE'S@!?('&#K &?N#S&A$;'*?Q;f'V_m
20 227-14-44

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

9EM@#H'@##(F>AG(L'#NM$'ai5h-35+
(PAG 990-es típusú) lámpa ELADÓ!
A lámpa fénye gyógyító hatással van
számos betegségre (fájdalom-
csillapítás, gyulladáscsökkentés). Ár
megegyezés szerint. Érd.: 06/70 231-
60-07

g&C#NQ&L'nVV'<c'A&#%&L'U'N 'o' !>G@ 
I&#TRBA>AA'pc'<c'M&CD& 'A"!&#N =.'C@!> 
lakás, fedett terasszal, garázzsal,
rendezett udvarral nyugodt kör-
nyezetben eladó.
Irányár: 10 millió Ft
Érd. : 06-70-6652-539

)&SN?'I"?Q$ !>G(' !&%?NLD'N ' !@^
mítógép asztal eladó. Ár: 9.000 Ft és
5.000 Ft
Érd.: Fodor Ferenc, 53-389-120

q@C>AA'(%@K'A=!EI('?&LQ&#S&A$;
2600 Ft/q
Érd.: 30-464-7543

7H'@##(F>AG(L'#NM$'I?(LKE(@CD.'M(#(<ELA
egyszemélyes gyerekágy ELADÓ!
*?Q&%#$QLEf'V_mcV'pkp^\U\n

Eladó Nyársapát külterületén a Köz
d.-ben 1881 m2 bekerített területen, 32
m2 télen is lakható ingatlan (egy szoba,
%>LDS(.'I"?Q$r;':##(AA(?A@ ?('(#%(#<( 
földterület 2 db fúrott kúttal. Az
épületben víz villany WC található.
Továbbá tyúkólak, disznóól, galambos
takarmányos, szerszámtároló stb.
található. Busz 150 m.
Irányár: 2,8 millió Ft
Érd. : 06-20-9350-172

Új fatelep
Nyársapáton!

Vastag akác: 2800.- Ft/q

Vékony akác: 2300.- Ft/q

Tölgy: 2400.- Ft/q

Bükk: 2400.- Ft/q

Nyárfa: 1500.- Ft/q

Vegyes: 1700.- Ft/q

Érd.: 06/20-398-28-30-as

számon.

ELADÓ
Nyársapáton az Ugyeri utca 1.
 !@<'(#(AA'#NM$'%><I>?A> .'\
szoba, konyhás melléképület,
alatta pincével, 550 m2 be-
kerített területtel eladó.
*?Q&%#$QLE'('V_mUVmU_]^p_c].
illetve a 06/30/441-1948, vagy
az 53/389-054 telefonon lehet.



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA : Nyársapát Községi Önkormányzat
9"#"#$',=(*%> : Kis Miklós polgármester
9$'?"@="'?A$ : Sipos Melinda
'?"@="'?A$-(?BAA'.C : Nagyné Kovács Éva, Pécsi-Dézsi

     Csilla, Sipos Melinda
FOTÓK : Nagyné Kovács Éva, Sipos Melinda
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
/'\k\;'01:b-6e'921[j[j2+'/'4s3b5+[6'-2e720

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

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

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
''''''']VV'FN#Q@LDG(L'<&CR&#&L$'i+l,2+20'A@RN%>!A(AH'%E(QM@LDZ

2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

SPORT

BIRKÓZÁS

+>M&<G&?'cp^UV^@L'?&LQ&!AN%'(' &?Q"#$'N 'QE@%'ii^& 

szabadfogású országos bajnokságot, amely egyben a korosztályok

JA># H'M&? &LD&'M>#A;'/' &?Q"#$%' !><G(A>L'(!'20b-9'9?JR

Iván Sportcsarnokában, a diák II-sek vasárnap a tatabányai

q@?> E'0F>?AK (?L>%G(L'#NFA&%' !$LD&C?&'('G(RL>%E'KB<&%N?A;'/

+D@? (F@AE'0!(G(QEQ$'02'GE?%H!HE'<ELQ'('%NA'L(F>L'%NFME &#A&AAN%

<(CJ%(A'('G(RL>% @C>%>L;'0!><G(A>L'(' &?Q"#$%LN#'%&AA&L'E '(

dobogósok között végeztek. Kecskeméti Dávid remekül birkózva,

<ELQ&L'&##&LI&#NA'AJ  (#'M(CD'A&KSLE%(E'AJ  (#'#&CD$!M&

megérdemelten nyerte meg a 38 kg bajnoki címét.

Eredmények:

38 kg 1. Kecskeméti Dávid

42 kg 3. Seres Attila

Vasárnap a diák II-sek folytatták Tatabányán, de ezen a napon

L&<' E%&?"#A'N?<&A' !&?&!LE'('G(RL>% @C>L;'+D@? (F@A?H#'&CD'I$

indult és az ötödik helyen végezett.

Eredmények:

32 kg 5. Rehor Levente

Birkózásban a 2014-es év utolsó országos bajnokságát rendezték

december 6-án a diák I-es korosztály számára Esztergomban. A

+D@? (F@AE'0!(G(QEQ$'02'S@?><'M&? &LD!$R&'#NF&AA' !$LD&C?&'(

G(RL>% @C>L;'/'AE!&LS@?><'G(RL>%E'KB<G$#'&!TAA(#'E '&CD

Nyársapátra került. Kecskeméti Dávid a 38 kg-ban a múlt heti

 &?Q"#$'G(RL>%E'KB<&'JA@L'(' (R@A'%>?> !A@#D@G(L'E 'G&CD=RAPAA&

a legfényesebb érmet.

Pap Ferenc

Szeretetben, sikerekben gazdag, békés, boldog új évet
kíván minden Kedves Olvasójának a Nyársapáti

12(3'45!$06+(,+06"/078+9

REJTVÉNY

KICSIKNEK

NAGYOKNAK

Jó szórakozást!

10. oldal


