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NYÁRSAPÁT NEM FÉL AZ ESÕTÕL!
Három egymást követõ napon, július 15-16-17-én 3
rendezvény zajlott kis községünkben.
Július 16-án nem volt kegyes hozzánk az idõjárás, hisz
péntek este 10 órától szinte a rendezvény teljes ideje alatt
esett, zuhogott, vagy csak szemerkélt az esõ a Lecsófesztivál
kitartó résztvevõire. Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és
velünk töltötte ezt a tényleg felejthetetlen, esõáztatta, és
mégis vidám VIII. Nyársapáti Lecsófesztivált.
A szervezõk és a területet berendezõ dolgozók mindent
megtettek, de az idõjárást nem tudták befolyásolni. A nem
éppen ideális körülmények ellenére nagyon jó hangulatban
zajlottak az események. A 42 benevezett csapatból 27 eljött,
és az aránylag esõmentes sátrak alatt fantasztikus lecsókkal
örvendeztették meg a zsûrit – Benke László, Kelemen Endre,
Schwarcz András, Ambrózi Zoltán, Perna Pál és Perna
Miklós -, illetve a lecsófesztivál vendégeit. Nem csak lecsót
lehetett kóstolni, hanem marha- és sertéspörköltet is
vásárolhattak vendégeink az önkormányzat sátránál, amit
Varga Dániel, Turcsán István és Bakos Ferenc fõzött
segítõivel. „Nyársapát lecsóját” – mint az elõzõ évben, most
is Újházy György fõzte. Nagyon finom volt, de a versenybe
nem nevezett be. Köszönjük közremûködését!
Szinte minden tervezett programunkat meg tudtuk tartani,
ami annak is köszönhetõ, hogy a Szarka-kúria parkjában
fedett színpad és nézõtér állt a fesztiválozók rendelkezésére.
Sajnos a gyerekek játékparkja az esõben nem üzemelhetett,
de a kézmûves foglalkozások és a nézõtér fedett részén
felállított mini légvár feledtette a kicsikkel a zord idõt.
Délelõtt 10 órakor, a megnyitót követõen Zumba bemutatót
láthattunk Détári Anikó és a nyársapáti zumbás lányok
részvételével, majd a „Lecsórádióban” Szatmári Gábor
helyszíni riportokkal szórakoztatta a versenyzõ csapatokat és
vendégeinket.
Színpadunkon 13 órakor az Apostol együttes tagjainak
hatalmas sikerû fellépése nyitotta a programok sorát. A
nagyhírû együttesre a szakadó esõ ellenére is sokan kíváncsiak
voltak, így megtelt a fedett nézõtér. 14 órakor Zoltán Erika
volt a vendégünk, akinek temperamentumos, táncos mûsora
alatt még a nap is kisütött – igaz, csak úgy 5 percre, amit külön
köszönünk neki.
Sztárfellépõink után került sor a lecsófõzõ verseny
eredményhirdetésére Földi László országgyûlési képviselõ
részvételével. A zsûri értékelése szerint a leges legfinomabb
lecsót – ami sima cukkinis lecsó volt - a csemõi „Öreg
tanyagondnok”, Turcsán István fõzte, mellyel a szakmai
zsûri elnökének, Benke Lászlónak az elismerését, és az Elsõ
Magyar Fehérasztal Lovagrend DÍSZSERLEG díját nyerte.
I. helyezett lett az általános iskola „Tantestület” csapata
cukkinis padlizsános lecsójukkal, II. helyezést ért el az
óvodás szülõk „Túl mindenen” csapata gombás csirkemelles
lecsóval. A III. helyezésért járó díjat „Nagykáta 1.” csapata
vehette át. A társadalmi zsûri elnökének, Ambrózi Zoltánnak
a különdíját Tarpa, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal, Nagykáta 2. csapata, valamint a „Tantestület” csapat
nyerte, ami a Tápiófeszt Nagykátai Nemzetközi

N YÁRSAPÁTI
Fõzõversenyen való indulás jogát jelenti. A zsûri különdíjban
részesítette a jászkarajenõi önkormányzat csapatát. A
legötletesebb öltözékért díjat a törteli önkormányzat, a
legötletesebb tálalásért díjat a tihanyi önkormányzat csapata
nyerte. A legötletesebb receptért járó díjat a „Brutál” csapat
kapta. A MAGOSZ és a MAGOSZ Pest megyei Szervezetének
különdíját a Nyugdíjas Klub, és a Széchenyi Zsigmond
Vadásztársaság csapata vehette át. Törtel önkormányzatának
csapata átvehette még Kis Miklós polgármester úr különdíját
is.
A Hírmondóban nem szoktuk felsorolni az összes fõzõ
csapatot, de most az extrém idõjárás miatt úgy érzem, ezzel
is meg kell köszönnünk mindenkinek a részvételét. Emléklapot,
lecsófesztiválos kötényt, NAK-os fakanalat és Bonduelles
csomagot kapott részvételéért: a Miniszterelnökség csapata
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztési államtitkár
vezetésével, a „Nemzeti Agrárgazdasági Kamara” csapata
dr. Péter Mihály elnök és Kupcsok Milán igazgató vezetésével,
a „Kakucsi Böllérek”, Dobozi Ágiék csapata, Bicskei György
csapata, Juhász Lajos csapata, Pap Dávidék „Termelõk”
csapata, a Postások csapata, Jakab János csapata, a „Gaszti
és barátai” csapat, Barta Imre, a Bonduelle Nagykõrös és a
Nagykõrösi Motorosok csapata.
Az eredményhirdetés után köszöntõt mondott Nagy István
parlamenti államtitkár, földmûvelésügyi miniszterhelyettes.
17 órakor folytatódott mûsorunk Strabán Anna, majd Bimbó
Brigitta fellépésével. Nusika és Brigi nagyszerû hangulatot
teremtett a MATYI és a HEGEDÛS nagysikerû szereplése
elõtt.
Demeter Zsuzsanna és Kiss Dóra slágerekbõl szõtt vidám
mûsora után a Nyugdíjas Tánckar mutatta be legújabb
produkcióját, melyet a közönség hatalmas tapssal jutalmazott.
Este 8 órától a GRÍZ zenekaré volt a lecsófesztivál színpada.
Élõ koncertjük hatalmas siker volt. 22 óráig játszottak, de a
nézõk alig akarták leengedni õket a színpadról.
Utcabál zárta programunkat, hajnali 2 óráig Holló István
retro diszkójára mulathatott a közönség legkitartóbb része.
A Lecsófesztivált a község önkormányzatán túl támogatta a
Miniszterelnökség, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az
Aquarius Aqua Kft., a Pátria Takarékszövetkezet, a Bonduelle
Nagykõrös, a Homokgyöngye TÉSZ, a KIMAGRO Kft, a
Nyársapáti Gazdakör, a MIKLAKER, Horváth Zsuzsanna,
Füle Dénes, Mészáros István, Miczi Flórián.
Köszönjük!
Még egyszer köszönjük mindenkinek, aki munkájával vagy
fellépésével segítette rendezvényünket, és köszönjük azoknak
is, akik részt vettek ezen a tényleg felejthetetlen, nem éppen
napsütötte, és mégis nagyon jól sikerült lecsófesztiválon.

Nagyné Kovács Éva

H ÍRMONDÓ

3. oldal

KÉPEK A LECSÓFESZTIVÁLRÓL

4. oldal

N YÁRSAPÁTI

A képeket készítette: Varga Irén

BELTERÜLETI UTCÁK FELÚJÍTÁSA
Nyársapát Község Önkormányzata pályázatot nyújtott
be a Zrínyi Miklós utca, Szövetkezeti utca, Iskola
utca, Sugár utca (Posta utca és a József Attila út
között), Petõfi utca (Posta utca József Attila út és a
Kun Imre utca között), Kossuth Lajos utca belterületi
utak felújítására, mely kedvezõ elbírálásban részesült.
A beruházás összköltsége 18.374.022.- Ft, melybõl a
támogatás összege 15.000.000.- Ft, a saját erõ

nagysága pedig 3.374.022.- Ft.
A felújításra kerülendõ utcák kiválasztása külsõ
szakember bevonásával történt. A többi utca
állapotának felmérése folyamatosan zajlik, hogy
újabb pályázati lehetõség esetén további utak
felújítására is sor kerülhessen.
Kis Miklós polgármester
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Az igét intenzíven éltük tehát egész nap, és eredményeit
nemcsak egymásnak mondtuk el, hanem azoknak is, akik
MINDNYÁJAN TESTVÉREK
csatlakoztak az elsõ csoporthoz. (…) Amikor éltük az igét,
VAGYTOK.” (MT 23,8)
akkor már nem én éltem vagy nem mi éltünk, hanem az Ige
bennem, az Ige a csoportban. Ez keresztény forradalom volt,
annak minden következményével együtt.”[3]
Az élet igéjét immár több, mint hetven éve
És ez ma is lehetséges.
éljük. Kezünkbe vesszük, elolvassuk a
magyarázatot, de a célunk az, hogy bennünk
Forrás: fokolare.hu
maradjon maga a mondat, a szentírási
részlet, mely nemegyszer Jézustól származik. Az „élet Igéje”
nem egyszerû elmélkedés, hanem Jézus szól hozzánk, arra Ezúton szeretném megköszönni a porszívót Kis Miklós
hív, hogy megéljük. Mindig szeretetre késztet, az életünk polgármester úrnak és az önkormányzatnak, mellyel
odaajándékozására.
testvéreink tisztává varázsolhatják templomunkat!
Chiara Lubich kezdeményezése volt, õ így beszél errõl: Köszönjük!
„Éheztem az igazságot, ezért filozófiát tanultam. Kerestem
az igazságot, és – mint sok más fiatal – azt hittem, hogy a
Tamás atya
tanulmányokban találom meg. De ekkor megszületett bennem
az egyik nagy felfedezés, amely a Mozgalom keletkezésére
VODAI HÍREK
jellemzõ, s azonnal elmondtam társaimnak: Minek keressük
az igazságot, amikor az megtestesülten él Jézusban, az
Istenemberben? Ha az igazság vonz minket, hagyjunk el
Óvodánk augusztus 15-tõl augusztus 26-ig
mindent, és keressük, majd kövessük Õt! Így is tettünk.”[1]
Kezükbe vették az Evangéliumot, és végigolvasták minden zárva tart. Augusztus 29-tõl fogadjuk
igéjét. Egészen újnak találták. Jézus minden szava ragyogó, óvodásainkat.
teljesen isteni fénnyel árasztotta el õket.
Szavai egyedülálló, örök igék, melyek (…) lenyûgöztek
bennünket: isteni képszerûséggel íródtak (…). Az élet igéi Az újonnan beiratkozott gyermekeket
voltak, amelyeket gyakorlattá kellett váltani: egyetemes igék szeptember 1-tõl várjuk nagy szeretettel.
– térben és idõben. Szavai nem egyszerû emlékek, még akkor
sem, ha a múltban hangzottak el, hanem olyan szavak,
Szülõi értekezlet az óvodában augusztus 19amelyeket Õ ma intéz mindannyiunkhoz és minden idõk
én, pénteken 16 órától lesz, melyre minden
minden egyes emberéhez.”[2]
szülõt várunk!
Vajon valóban Jézus a Mesterünk?
Sokféle életfelfogást kínál a környezetünk, sok szellemi
mester vesz körül, némelyik eltévelyedett és még erõszakra
is buzdít, mások azonban becsületes és tisztán látó emberek.
SKOLAI HÍREK
Jézus igéi mégis elragadóan mély tartalommal és erõvel
bírnak, semmilyen filozófus, politikus vagy költõ szavaihoz
nem hasonlíthatók. Az „élet igéi”, megvalósíthatók és Isten
JUBILEUMI KERÉKPÁRTÚRA
életét közvetítik, ezért teljessé teszik a létet.
Minden hónapban kiemelünk egyet, így lassan a lelkünkbe Immár 25. alkalommal indultak el a nyársapáti gyerekek és
vésõdik és átalakít bennünket az Evangélium. Segít, hogy kísérõik a kerékpártúrán. Vannak, akik kezdetektõl erõsítik
elsajátítsuk Jézus gondolatait, és ez képessé tesz, hogy a csapatot és vannak, akik csak az elmúlt évek során
választ tudjunk adni az élet legkülönbözõbb helyzeteire. csatlakoztak. Az idén 24 fõ vett részt a túrán. Sok gyereknek
Jézus lesz a Mesterünk.
ez az egyetlen lehetõség, hogy kicsit kimozduljon a faluból.
Néha együtt olvassuk el az élet igéjét. Azt szeretnénk, hogy Július 2-án nagy pakkokat igyekeztünk belegyömöszölni a
maga Jézus, a nevében egyesült emberek között jelen lévõ hivatali autóba, aki szintén már rutinos rajthoz állónak
Feltámadott magyarázza meg, alkalmazza a jelenre, és Õ tekintendõ, pilótánkkal Cseh Józsi bácsival együtt. Július 3mutassa meg, hogyan váltsuk gyakorlattá.
án kora reggel indultunk útnak. Az elsõ szakaszban több mint
Az élet igéjének legnagyobb újdonsága az, hogy megoszthatjuk nyolcvan kilométer várt ránk. A csapat nagyon jól vette az
a megélése során szerzett tapasztalatainkat és a kapott akadályokat, kerülgette a kátyúkat és minden probléma és
kegyelmeket, ugyanúgy, ahogy azt Chiara elmondja a defekt nélkül megérkeztünk a kempingbe. Csak egy
kezdetekrõl. Ez ma is érvényes: „Éreztük, hogy el kell kerékpárral történt egy kis malõr. Az egyik csapattag úgy
mondanunk a többieknek, amit megtapasztaltunk; azért is, gondolta, ha nyolcas lesz a társa kerékpárjába, akkor talán
mert tudatában voltunk, hogy ha odaajándékozzuk egy kicsit le tudja lassítani és még könnyebben tudja utol érni,
tapasztalatunkat, az megmarad bensõ életünk épülésére, míg de a szervizesek a táborban orvosolni tudták ezt a problémát
ha nem ajándékozzuk oda, lelkünk lassanként elszegényedik. is.

„EGY A TI MESTERETEK, TI PEDIG
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A kiskunmajsai kemping nagyon kulturált és rendezett
környezettel várt minket. Ez alatt a pár nap alatt új barátságok
születtek, szívek törtek össze, és egy új sport is született a
fiatalok körében ez nem más, mint a csukott szemmel való
EB nézés és szurkolás. Az öt nap alatt rengeteg lehetõség volt
strandolásra. Kiskunmajsán nem csak strand, de egy
mesterséges tó is ki van alakítva közepén egy jégheggyel. A
gyerekeink a nemzetközi mezõnyt (német, angol, francia,
olasz) és sok kigyúrt fiatalt lepipálva úgy szaladtak fel az öt
méteres hegy tetejére, mintha nap mint nap ezt tennék itthon
a homok közepén. Büszkék voltunk rájuk.
Fájó szívvel intettünk búcsút a táborunknak és Soltvadkert
felé vettük az irányt. Az idõ és szél nem volt mindig túl kegyes
hozzánk, de ez sem tántoríthatott el minket. Volt, aki annyira
megörült, amikor odaértünk, hogy kerékpárjával együtt
dobott egy szaltót. Miután elfoglaltuk a szálláshelyet a
gyerekek bemutathatták, hogy hogyan kell egy igazán jó
tábort felállítani. Soltvadkerten megcsillogtathatták a
csapatmunkájukat és egyedül állították fel a sátrakat és az
étkezdénket. Úgy gondoljuk, hogy meglehetõsen ügyesen és
gyorsak is voltak. A túra alatt 1-2 fiú közelebbi kapcsolatba
került a mosogatószivaccsal és pucoló késekkel, de ezt
önként és dalolva vállalták fel. Reméljük, hogy otthon is
megcsillogtatják majd e tudásukat. Nem voltak restek maguk
után elpakolni, még akkor sem, amikor a 17 gyerek majdnem
három kiló bundáskenyeret evett meg egy étkezésre, vagy
100 darab rántott husit kellett elfogyasztani. A rántott husi
vesztett.
Az utolsó napon a sátorbontást követõen elindultunk hazafelé.
A csapat az erõs szembeszél ellenére is meglehetõsen jó
tempóban tudott kerekezni. Így idõben értünk még
Nagykõrösre, ahol még egy búcsúfagyi is belefért a szûkös
költségvetésbe.
A túra nem jöhetett volna létre a támogatóink nélkül.
Köszönetet szeretnénk mondani cégeknek és
magánszemélyeknek, akik támogattak minket: Kocsis Húsbolt,
Starking Zöldségbolt, Coop, Mini Csemege, 100 Forintos
Bolt, Szeri család, a túrán résztvevõ gyerekek szülei,
Nyársapáti Gyermekekért Közalapítvány és a Nyársapáti
Közös Önkormányzati Hivatal.
Köszönjük a rengeteg segítséget a felnõtt kísérõinknek is!
Nélkülük nem valósulhatott volna meg táborunk.
Ez volt a 25. Nyársapáti kerékpártúra. 197 kilométer 850
méter. Hajrá NYÁRSAPÁT!
A szervezõk nevében Szeri Kata
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FIGYELEM, FIGYELEM!
Pótvizsga idõpontja:
2016. augusztus 26. 8 óra
Tanévnyitó ünnepség:
2016. augusztus 31. 17 óra,
melyre mindenkit várunk sok
szeretettel!
Könyvosztás az 1. osztályosoknak
a tanévnyitón, 2-3-4. osztálynak az
elsõ tanítási napon (szept.1.), a
felsõsöknek augusztus 29-én hétfõn
8-16 óráig lesz.

MÛVELÕDÉSI

HÁZ HÍREI

ANGOL KEZDÕ TÁBOR
Ha úgy érzed gyakorolni szeretnéd angol nyelvi tudásodat,
vagy év közben kicsit lemaradtál, vagy csak egy jó társaságban
lennél, akkor gyere és vegyél részt az angol nyelvi táborban.
Szeretettel várom elsõsorban azokat az általános iskolai
tanulókat, akik szeretnének egy kicsit csiszolni angol
nyelvtudásukon.
Tábor ideje, helye: 2016. 08. 08-tól 08. 12-ig 15 órától 18
óráig a nyársapáti mûvelõdési házban.
Részvételi díj: INGYENES!
Angol nyelvi tábort tartja: Tolnai Judit

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
Augusztus 15-19-ig kézmûves foglalkozás lesz a mûvelõdési
ház kis termében 10-12 óráig. A tábor ideje alatt lehetõség
lesz kipróbálni az üvegfestést, batikolást, gyöngyfûzést.
Lehetõség lesz a kúriában sütemény készítésére is!
Jelentkezni lehet a mûvelõdési házban!
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes!
Várunk sok szeretettel minden kedves érdeklõdõt!

KONCERT
Kiss Andrea

Július 15-én 20 órakor a templom mögötti Nyugalom park
adott meghitt helyet Olgyay Veronika és Olgyay Gábor
koncertjének, ahol saját szerzeményeiket, illetve
megzenésített verseket adtak elõ a tõlük megszokott nagyon
magas mûvészi színvonalon „Pillangók” címmel. Nagyon
izgultak a szervezõk – az általános iskola dolgozói -, hisz
szabad téren, a Nyugalom park kis taván áll a színpad, és a
nézõket sem védi sátor az idõjárás viszontagságaitól. Hála
Istennek a szúnyogokon kívül semmi sem zavarta meg a
lélekemelõ elõadást. Köszönjük az élményt a mûvészeknek,
és köszönjük a hangosítást és a zenéhez illõ fényjátékot Holló
Istvánnak. Köszönjük a szervezõk munkáját, illetve köszönjük
a finom falatokat és italokat azoknak, akik ezzel járultak
hozzá a koncert sikeréhez.

KÖZÖS FILMEZÉS
Nézzünk közösen filmet a Szarkakúria udvarán a szalétli alatt
óriáskivetítõn!
A filmnézés idõpontja:
2016. augusztus 26. 20 óra

TÖRTELI TANYASZÍNHÁZ A
SZARKA-KÚRIA UDVARÁN
Sok szeretettel hívunk és várunk
mindenkit a Szarka-kúria udvarán
megrendezésre kerülõ
Tanya színházunkra
2016. augusztus 28-án 18 órakor!
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VII. KISTÉRSÉGI
GYERMEK GOKART KUPA

24 ÓRÁS ROBOGÓVERSENY NYÁRSAPÁTON

Július 17-én a Bognár Gokart Park várta a gyermek
versenyzõket a VII. Kistérségi Gyermek Gokart Kupán.
A zuhogó esõ ellenére – a kistérségen túl az ország különbözõ
részébõl, Lajosmizse, Kecskemét, Szolnok, Gyõr is érkezõ
- 12 fiú és 4 leány versenyzõ kitartóan és nagyon bátran rótta
a köröket a szép számban összegyûlt közönség elõtt, és a
vizes aszfalton nagyon jó idõeredményeket értek el. Az
eredményhirdetésre elállt az esõ, így talán még boldogabban
vették át a 6 kategóriában elért helyezésekért járó kupákat és
érmeket Nyársapát község jegyzõjétõl, dr. Bicskei
Krisztinától.

Totalbike 24 néven 24 órás robogóverseny színhelye volt a
Bognár Gokart Park.
Ezt a versenyt eredetileg Visontán szerették volna
megrendezni, de a pályával kapcsolatos nehézségek miatt
döntöttek úgy a szervezõk, hogy pár nap alatt megpróbálják
ezt a nem mindennapi országos eseményt más helyszínen
megrendezni. Így esett a választásuk kis településünk gokart
pályájára. Bognár István, a pálya tulajdonosa nyitottan és
örömmel állt a szervezõk mellé, így nem kellett a meghirdetett
idõponton változtatni. A totalbike.hu oldalán az alábbiakat
olvastam az új helyszínrõl: „Elég kevés hely alkalmas itthon
egy ilyen verseny helyszínének, hatalmas szerencsénkre a
Bognár Gokart Park megfelel minden elvárásnak, és még
szabad is volt a verseny hétvégéjére. … Az új helyszín több
szempontból jobb is, mint a régi: a 830 méter hosszú pálya
(illetve a leghosszabb nyomvonala) rendkívül technikás,
igazi kanyardzsungel, tökéletes aszfalttal, ami esõben sem
válik korcsolyapályává, és mesebeli környezettel – nem
túlzok, olyan mintha egy botanikus kert lenne.” Gondolom,
ennél jobb vélemény nem kell.
A rajt elõtt hatalmas esõ zúdult Nyársapátra, volt a pályának
olyan része, ahol állt a víz, de az aszfaltcsík jó minõségének
köszönhetõen ez mégsem okozott a versenyzõknek nagyobb
gondot. A 24 órás robogóverseny tehát elrajtolhatott 2016.
július 23-án (szombaton) 17 órakor 24 csapat és 96 versenyzõ
részvételével. A csapatokat hatalmas szurkolótábor kísérte
el, akik sátrakban, lakókocsiban kempingezve izgulták végig
a versenyt igazi buli hangulatban.

Gratulálunk minden résztvevõnek, és köszönjük a rendezõk,
a Bognár család munkáját!
Nagyné Kovács Éva
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Mi nézõk nem csak a helyszínen láthattuk, hanem a net-en
élõben is követhettük gép és ember óriási küzdelmét. Bulinak
tûnhetett, de bizony embert próbáló, komoly fizikai
teljesítmény, és elszántság is kellett ahhoz, hogy végig bírják
az egymást váltó versenyzõk a 24 órát. Bevallom, nem hittem
volna, hogy a 24 robogó még vasárnap délután is bírja
szusszal, de tévedtem. A versenyt július 24-én (vasárnap) 17
órakor intették le, ami után azonnal sor került az
eredményhirdetésre.
Azt hiszem, hogy nem az a lényeg, hogy ki milyen eredményt
ért el. Itt tényleg mindenki nyert, aki elindult, mert
bebizonyította mindenkinek, hogy nem akármilyen fából
faragták. Az egyik képen éppen a gyõztes csapat bordó, 2es számú robogója halad el elõttünk.
Gratulálok a résztvevõ versenyzõknek és a szervezõknek is a
fantasztikus teljesítményükhöz.

Kategóriák:
I. 65 kg-ig,
II. 65-75 kg-ig,
III.
76-85 kg-ig,
IV.
86-95 kg-ig,
V.
95 kg felett,
VI.
felnõtt nõk.
Nevezési határidõ: 2016. augusztus 13. (szombat).
Nevezési díj: 10.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny),
melyet a helyszínen kell kifizetni.
Edzések: délelõtt 9 órától
Verseny: délután 14 órától.
Jelentkezni személyesen a helyszínen, illetve az 53/715-641
vagy a 30/948-5078 telefonon lehet név, kategória és
elérhetõségi címmel.
Az amatõr versenyzõknek RIMO vázas 200 GX Honda és
270 GX Honda motoros gokartok állnak rendelkezésre a
verseny napján.
A pálya idõmérõ berendezéssel felszerelt.
A versenyen mindenki a saját felelõsségére vesz részt!
A nézõknek a belépés díjtalan!
Szeretettel várunk mindenkit a Kossuth Emlékkupa III.
fordulójára!
A IV. forduló idõpontja: 2016. szeptember 11.
www.bognargokart.hu
bognargokart@yahoo.com

KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA
FOLYAMATOSAN NÕ
A CSOK-IGÉNYLÕK SZÁMA
AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL
TÖBBEN ÉLTEK AZ ELMÚLT HAT
HÓNAPBAN, MINT 2015 MÁSODIK
FELÉBEN
Nagyné Kovács Éva

KOSSUTH EMLÉKKUPA – AMATÕR GOKART
VERSENY 2016 III. FORDULÓ
A Bognár Gokart Park ad helyet
(Nyársapát, Iskola dûlõ 20.)
2016. augusztus 14-én (vasárnap)
a négyfordulós Kossuth Emlékkupa III. fordulójának.

Meghaladta az ötezret a legnagyobb hazai pénzintézetnél a
családi otthonteremtési kedvezményt igénylõk száma az elsõ
fél évben – értesült lapunk. Ez alapján összességében mintegy
tízezren kérelmezhették már az állami támogatást. A
számokból kitûnik, hogy egyre többen vágnak bele saját
családi ház építésébe.
Több mint ötezren igényelték a családi otthonteremtési
kedvezmény (csok) valamely formáját az elsõ fél évben az
OTP Banknál, ami alapján idén összesen már mintegy
tízezren kérelmezhették az állami támogatást. Lapunkat a
pénzintézet arról tájékoztatta, hogy január elejétõl július 5ig 5074-en igényelték náluk a csokot, hangsúlyozva, hogy az
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eddigi tapasztalatok szerint az igénylések több mint felét
hozzájuk nyújtják be. Ez jelentõsen felülmúlja 2015 második
fél évét, amikor az akkor még kisebb összegû állami
támogatást mintegy 3800-an igényelték az OTP-nél.
A bank lapunkkal azt is közölte, hogy a háromgyermekeseknek
új lakás vásárlására vagy építésére szolgáló 10 millió forintos
csokot eddig 599-en igényelték. Az otthonteremtési program
másik fõ pillérét, a saját családi ház építésénél jelentkezõ
forgalmiadó-visszatérítést 691-en kérték. – Továbbra is a
használt lakás vásárlásához igényelt csokra van a legnagyobb
igény, ez teszi ki a kérelmek több mint kétharmadát. Azonban
az építéshez igényelt csok is egyre népszerûbb, idén az
igénylések több mint ötöde már családiház-építéshez kötõdött,
míg ez az arány korábban mindössze 5 százalék volt – írta
válaszában a bank.
Az OTP-nél a csok átlagos felvett összege 2 millió forintot
tett ki, a használt lakásra igényelt támogatás mellé átlagosan
4,9 millió, az új lakáshoz igényelt támogatáshoz átlagosan 9
millió forintnyi hitelt vettek fel az ügyfelek.
Az MKB Bank lapunkkal azt közölte, hogy több mint
négyszáz csok-igénylést fogadtak be az elsõ fél évben,
amelynek negyede a háromgyermekes 10 millió forintról
szólt. A 10 plusz 10 millió forintos lehetõség másik elemével
– azaz a kedvezményes, államilag kamattámogatott hitellel
– a mintegy száz család túlnyomó többsége élt, hitelkérelmük
átlagosan 9 millió forint fölött volt. Több mint százan
jelezték áfa-visszaigénylési szándékukat is. Az MKB Bank
2016 elsõ fél évében csaknem kétszer annyi csokkérelmet
fogadott be, mint 2015 második felében.
A CIB Bank az igénylõk számát firtató kérdésünkre csak
annyit válaszolt, hogy jelentõs érdeklõdést tapasztalnak a
csok iránt. Hozzátették: az átlagos támogatási összeg náluk
2,84 millió forintot tett ki eddig, az igénylõk háromnegyede
pedig kamattámogatott vagy piaci hitellel együtt vette föl a
támogatást. A CIB-es igénylõk mintegy 60 százaléka használt
lakás vásárlására, 35 százaléka építkezéshez, három százaléka
ingatlanbõvítéshez, valamivel több mint két százaléka pedig
új lakás vásárlásához használja a támogatást. Áfavisszaigénylést az összes igénylés egyharmadánál kértek az
ügyfelek.
A távirati iroda korábbi körképe szerint a Takarékbank május
végéig már több mint 2200 csokigénylést fogadott be, az
Unicredit Bank pedig mintegy százat.
ÉREZHETÕ ÓVATOSSÁG
A hitelek iránti igény élénkülése mellett az eladósodással
továbbra is óvatos a magyar lakosság. Mint az a
Bankmonitor.hu legutóbbi elemzésébõl kiderül, a válságot
követõen érthetõ módon a hitelek helyett a megtakarításokra
helyezõdött a hangsúly. Hiába emelkednek a fizetések, a
lakosságnak továbbra is vannak fennálló adósságai, ráadásul
sokan megégették magukat a devizahitelekkel. Az elemzés
megállapítja, hogy továbbra is túl sok készpénzt tartunk,
pedig a megtakarításokat is támogatná, ha némi odafigyeléssel
jobb hozamokat is elérhetnénk. Szerencsére azonban a
magyar megtakarítási szerkezet elmozdult az optimális
irányba, amibõl a lakossági állampapírok és a befektetési
alapok tudtak igazán profitálni.
Forrás: Magyar Idõk

NINCS SEMMI GOND
A KÉMÉNYSEPRÉSSEL
Bár még tart néhány közbeszerzési eljárás, mindenhol
zökkenõmentesen mûködik a kéményseprés, ahol július 1-je
óta az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF)
szolgáltat – reagált korábban megjelent sajtóhírekre lapunknak
az OKF helyettes szóvivõje.
Mukics Dániel elmondta, hogy a gépkocsi-beszerzésekre
kell várniuk még egy-két hetet a közbeszerzési eljárások
elhúzódása miatt, de így sincs gond. Áthidaló megoldásként,
amíg nem érkeznek meg a direkt kéményseprési céllal
vásárolt kocsik, addig a katasztrófavédelem átcsoportosította
jármûparkjából a szükséges mennyiséget, így a kéményseprõk
több helyen is a katasztrófavédelem piros személyautóival
járnak – számolt be róla az OKF helyettes szóvivõje.
Korábban a Magyar Nemzet írt arról, hogy akadozik a
kéménysep-rési szolgáltatás abban a 15 megyében, ahol ezt
a feladatot július elejétõl az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság vette át. A lapnak Vámos Csaba, a
Kéményseprõk Országos Szakszervezetének elnöke úgy
nyilatkozott: teljes a káosz az OKF kirendeltségein, számos
helyen nincsenek megfelelõ szakemberek, hiányoznak a
munkavédelmi felszerelések, a szükséges eszközök, és az
adatkezelõ rendszerek sem mûködnek.
Mukics Dániel szerint a gépjármû-közbeszerzések elhúzódása
sehol sem befolyásolja a lakossági sormunkák ellátását a
katasztrófavédelem ellátási területén. Vagyis a tüzelõ-fûtõ
berendezések ellenõrzésében, tisztításában, valamint a
kötelezõ felülvizsgálatok elvégzésében nincs fennakadás –
hangsúlyozta a szóvivõhelyettes.
Ahogyan azt korábban megírtuk, az OKF 15 megyében, az
ország 1835 településén vette át a lakossági kéményseprõipari
szolgáltatást, míg a többi helyiségben ezt változatlanul
gazdasági társaságok végzik. Az átalakítást számos bírálat
érte. A kritikusok részint azt támadták, hogy a gáztüzelésû
kéményeket a jövõben csak kétévente, míg a vegyes
tüzelésûeket évente kell ellenõrizni, amit életveszélyesnek
tartanak. Alapvetõen kétségbe vonták az OKF alkalmasságát
az új feladatok ellátására.
Tollár Tibor, az OKF megbízott fõigazgatója akkor lapunknak
azt mondta: felesleges az aggodalom, és készen állnak a
feladatok elvégzésére. Elmondta, hogy mintegy 1,8 millió
kémény tartozik a szolgáltatási területükhöz, amelyek
ellenõrzéséhez körülbelül négyszáz emberre van szükség. –
A tavasszal meghirdetett állásokra majdnem kétszeres volt
a túljelentkezés. A felvételt nyertek jellemzõen többéves
tapasztalattal rendelkezõ mesterek és kéményseprõszakmunkások – tette hozzá.
Forrás: Magyar Idõk

KERESZTÉNYSÉG NÉLKÜL
NINCS JÖVÕ
Az a közösség, amelyik nem tudja magáról, hogy „kicsoda”,
hogy milyen erkölcsi, kulturális struktúrában él, az mások
integrálására is képtelen – hangsúlyozta a Föld sója közép-
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európai keresztény találkozón Balog Zoltán, az emberi
erõforrások minisztere. Kövér László ugyanakkor a
szombathelyi Szent Márton-találkozón arról beszélt, hogy
veszélyben vannak azok a keresztény értékek, amelyek
Európát létrehozták.
Elsõsorban nem megvédeni, hanem képviselni kell a
keresztény értékeket, mert ez a legjobb védelem – fogalmazott
Balog Zoltán szombaton, a Föld sója közép-európai keresztény
találkozón. Az emberi erõforrások minisztere a reformáció és
az egyházak európai jövõjérõl tartott elõadásában az MTI
tudósítása szerint hangsúlyozta: a keresztény értékeket csak
közösségként lehet képviselni. A legfontosabb feladat tehát,
hogy „olyan közösséget, közösségeket alkossunk és
erõsítsünk, amelynek tagjai képesek egymásra figyelni, és
akik számíthatnak egymásra, mert csak így tudunk késõbb
másokra is figyelni” – fogalmazott.
Rámutatott: az a közösség, amelyik nem tudja magáról, hogy
„kicsoda”, hogy milyen erkölcsi, kulturális struktúrában él,
az mások integrálására is képtelen. Integrálni csak erõs
identitású közösségek képesek, ma azonban Európa keresztény
identitása gyenge – tette hozzá a miniszter. Balog Zoltán
kitért arra is, hogy háromszáz évvel ezelõtt Jézus Krisztus
nevében „beverték egymás fejét a katolikusok és a
protestánsok”. „Háromszáz év kellett hozzá, hogy
megtanuljuk, erõszakkal nemhogy terjeszteni, de megvédeni
sem lehet a hitet.” A hitet csak meggyõzõdéssel, hitelességgel
lehet védelmezni, és ez nem az állam, hanem az egyházak
feladata.
Veszélyben vannak azok a keresztény értékek, amelyek
Európát létrehozták és ma is összetartják – ezt már Kövér
László hangsúlyozta a szombathelyi Szent Márton-találkozón.
A házelnök újságírók elõtt úgy fogalmazott: ha Szent Márton
életútjára tekintünk, azt látjuk, hogy õ nemcsak egyházi
ember volt, nemcsak az evangéliumot hirdette, de annak a
folyamatnak is a részese volt, amely Európát mint közösséget
létrehozta, a kereszténység alapjaira állította. Ma viszont úgy
tûnik, hogy az az Európa, amely a kereszténységbõl merítette
erejét, erre építette fel civilizációját, mintha megfeledkezne
saját alapjairól – mondta. Ha pedig szánt szándékkal szedik
fel és rombolják az alapokat, akkor Európának nem lesz
hosszú jövõje – jegyezte meg a kormánypárti politikus.
Kövér László szerint Kelet-Közép-Európának és benne
Magyarországnak is van még tartaléka a keresztény
értékrendbõl, ezért is tartja fontosnak, hogy Szombathelyen
ünnepelhették meg Szent Márton születésének 1700.
évfordulóját.
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másfél milliárd euróra becsüli azt a kárt, amelyet az Európai
Gazdasági Térségen belüli hamis banki tranzakciók okoztak
2013-ban, s ez az összeg évrõl évre nõ.
A támadás módjai alapvetõen megváltoztak az elmúlt évek
során. Eredetileg az egyszerû átverés volt az uralkodó
módszer, mára azonban a felhasználók többsége megtanulta,
hogy a bankja soha nem kéri el tõle e-mailben a jelszavát, a
bankok pedig kétlépcsõs azonosítási rendszereket vezettek
be, így a támadások módja is komplexebbé vált. A bûnözõk
ma szinte kivétel nélkül rendkívül fejlett kártevõket (banki
trójaiakat) alkalmaznak, amelynek kódját akár évekig
fejlesztik.
A trójai mûködésének lényege, hogy a böngészõkbe történõ
beépülés után eltéríti a számítógép és a bank közötti
kommunikációt. A G Data kiberbiztonsági cég szerint ha a
következõ tanácsokat megfogadjuk, csökkentjük a támadás
kockázatát. Az internetes bankfiókunkba soha ne lépjünk be
úgy, hogy egy e-mailben érkezõ linkre kattintunk. Olyan
banki szolgáltatást használjunk, amely kétlépcsõs azonosítást
használ a tranzakciók végrehajtására.
Mindig csak a saját gépünkrõl bankoljunk, ne nyilvánosról,
s az otthoni vezeték nélküli hálózatot is védjük megfelelõen
erõs jelszóval. Válasszunk összetett, erõs jelszót a bankfiókhoz,
ez álljon legalább 12 karakterbõl, tartalmazzon kis- és
nagybetûket, valamint számokat és írásjeleket. A bankolás
befejezése után mindig lépjünk ki a fiókunkból, és csak
azután zárjuk be a böngészõt. Állítsuk be, hogy az utalásokról
kapjunk értesítéseket SMS-ben vagy e-mailben.
Forrás: Magyar Idõk

NEM TUDJÁK ELADNI A HAZAI
DINNYÉT
OLYAN ALACSONY SZINTRE ZUHANTAK AZ ÁRAK, HOGY
MÁR A NAGYKERESKEDÕNEK SEM ÉRI MEG AZ ÜZLET

Nagy bajba kerültek a hazai dinnyetermelõk a Tesco múlt heti
akciója miatt. A készletkisöpréssel magyarázott árcsökkentés
hatására a felvásárlási érték a hazai és az exportpiacokra szánt
tételek esetében is jelentõsen csökkent. A nagykereskedõk
egy része egyelõre kivár, és már nem hajlandó felvásárolni
a dinnyét a termelõktõl. Ezzel együtt a betakarítás is szünetel,
a földeken azonban hamar tönkremehet a közkedvelt áru.
Beigazolódott a hazai termesztõk félelme: miután a Tesco
egyes áruházaiban 49 forintért árulta a múlt héten a dinnyét,
s ez a hír a világhálót is bejárta, a hazai és az exportfelvásárlási
ár is a mélybe zuhant. Oravecz Tamás, a Dinnyetermesztõk
Országos Egyesületének elnöke lapunknak elmondta, a
Forrás: Magyar Idõk
termelõk gyakorlatilag képtelenek eladni a dinnyét, a hazai
és a külföldi felvásárlás is akadozik. – Az áruházlánc múlt
ÍGY VÉDD NETBANKODAT!
heti akciójával az exportpartnereinknek is üzent, hiszen ahol
AZ INTERNETES PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓK 15 centes fogyasztói áron kínálják a dinnyét, ott nyilván a
korábban kialkudottnál jóval olcsóbban is be lehet szerezni
VESZÉLYEI
a terméket. Így az árak gyorsan zuhanórepülésbe kezdtek –
Az internetes szervezett bûnözés elsõ számú motivációja jegyezte meg a termelõi szervezet vezetõje.
régóta a pénzügyi haszonszerzés, így nem meglepõ, hogy a
támadások jelentõs része az online bankolást veszi célba. Az
Forrás: Magyar Idõk
Európai Központi Bank (EKB) tavaly kiadott jelentése
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:
Kunos Sándor és Bugyi Julianna
Nyársapát, József Attila út 21. szám
alatti lakosok KRISTÓF nevû
gyermeke 2016. július 4-én.

HIRDETÉSEK
Nyársapáton, az orvosi rendelõ mellett
felújított családi ház eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.
Érd.: 06-70-500-5049

Sukó Béla és Gabris Soneta
Nyársapát, Nyársapát d. 5/14 hrsz.
alatti lakosok EDINA NOÉMI nevû
gyermeke 2016. július 4-én.

Eladó Nyársapát központjától 1,5 kmre, újszerû állapotban levõ
összkomfortos 80 m2-es tanya
melléképületekkel, ólakkal. A tanya
körül 5 Ha szántó van 3 kúttal, ipari
árammal.
Tel.: 06-30-579-8245

Molnár József és Tóth Zsanett
Nyársapát, Viola utca 16. szám alatti
lakosok SZOFI nevû gyermeke 2016.
július 7-én.

Eladó!
Nyársapát Bokros d. 5. szám alatti 33
m2 lakóingatlan, 3330m2 telekkel.
ÉRD.: 06-70-387-5986 ( Hencz Zsolt )

Dézsi Ferenc és Gudics Tünde
Nyársapát, Posta utca 41. szám alatti
lakosok IVETT nevû gyermeke
2016. július 27-én.

Nyársapát, Part d.16. szám alatt lévõ
1,5 szobás tanya, gazdasági épületekkel
eladó.
Érdeklõdni: 70-32-38-971

Köszöntjük az újszülötteket!

Meghalt:
Török Ferencné Nyársapát, Köz
d.170/6. szám alatti lakos 2016.
június 03-án 62 éves volt.
Berki Bálintné Nyársapát, Orosz d.
6. szám alatti lakos 2016. július 15én 87 éves volt.
Kóródi István Nyársapát, Magyar d.
7. szám alatti lakos 2016. július 22én 65 éves volt.

Emléküket õrizzük!

Házasságot kötött:
Kiss Huba Zoltán és Vince Judit
2016. július 23-án.

Gratulálunk!

Villanybojler tisztítást vállalok és
felújított bojlerek értékesítésével is
foglalkozom.
Érdeklõdni: 30-375-9483, 53-350-302
Lakásfelújítás, Vásárlás, Építés fix és
garantált állami támogatásra.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ
30/9035-099
2 fõ érettségizett, szorgalmas,
tanulékony munkatársat keresek,
lakástakarék
szakértõi
vállalkozásomhoz kiemelt anyagi
juttatásért.
Bóbis Károly Lakástakarék szakértõ
30/9035-099

ELADÓ: Nyársapáton, az Ugyeri utca
1. szám alatt lévõ komfortos, 1 szoba,
konyhás melléképület, alatta
pincével,550 m2 bekerített területtel
eladó.
Érdeklõdni a 06/30/367-9627, illetve
a 06/30/441-1948, vagy az 53/389054 telefonon lehet.

Anikó Fodrászat
Új kozmetikusunk érkezett, sok
újdonsággal minden kedden!
Pl.: szálas szemöldöktetoválás, 2-6
D mûszempilla építés, arcfeltöltés
stb.
Bejelentkezés a fodrászüzletben
valamint a 06-20-485-2913
telefonszámon.
BÕVÜLT A SZOLGÁLTATÁS,
május közepétõl újdonságként
megnyílt az új csoki csöves szolárium
a fodrászüzletben.
Várjuk a szépülni vágyókat a nap 24
órájában bejelentkezés nélkül is!
Eladó Isaszegen Budapesttõl 15
kilométerre 176 négyzetméteres két
generáció számára alkalmas ikerház.
Irányár: 25.390.000,-Ft.
Telefonszám: 06-20-44-11-790
Eladó Dányban négy lakásos
társasházban, 80nm-es 2+2 szobás
téglaépítésû, teljesen felújított földszinti
lakás. Irányár: 10.390.000,-Ft.
Telefonszám: 06-20-44-11-790

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA:
ÁFA CSÖKKENÉS!
MINDEN SERTÉSHÚS OLCSÓBBAN!
sertéshúsok
házi hurka, kolbász
sült zsír
tepertõ, pörc
saját készítésû füstölt kolbászok, szalámik
KOLBÁSZHÚS, FORMÁZOTT SONKA
MEGRENDELHETÕ!

16. oldal

N YÁRSAPÁTI

SPORT
2016. július 19 és 24. között rendezték a kadet Európa-bajnokságot
Stockholmban. A kötöttfogás küzdelmeire szombaton és vasárnap
került sor, amelyen két nyársapáti birkózó is szõnyegre lépett.
Szombaton 58 kg-ban Kecskeméti Krisztián, majd vasárnap 46 kgban Kecskeméti Dávid. A 32 ország 284 birkózóját felvonultató
kontinens bajnokságot idén elõször rendezték úgy, hogy minden
ország két versenyzõt indíthatott súlycsoportonként. Ennek
megfelelõen több súlykategóriában is negyven feletti indulói létszám
volt és az eddigi EB-k legnépesebb és legsûrûbb mezõnye gyûlt
össze.
Szombaton Krisztiánnak a 32 közé lengyel versenyzõvel kellett
birkóznia az elsõ fordulóban. Sajnos az ellenfele az elsõ menetben
eldobta egy válldobással majd egy-egy intés született még mind a két
oldalon a második menetben, amivel ki is alakult az 5:1-es
végeredmény a lengyel versenyzõ javára. Mivel a lengyel a következõ
fordulóban kikapott így Krisztián számára véget ért a verseny.
Végül a 28. helyen végzett.
Vasárnap Dávid következett, aki serdülõként korkedvezménnyel
indulhatott a nála idõsebb ifik között. A nyolcad döntõben bolgár
versenyzõvel került szembe, akitõl két intéssel 2:0 arányban kapott
ki. A bolgár a következõ fordulóban kikapott így Dávid sem
folytathatta a versenyt. Õ végül a 15. helyen végzett.
Pap Ferenc

MEGÉRKEZETT A LEGNAGYOBB
MAGYAR KÜLDÖTTSÉG

Szombaton szentesítette a Magyar Úszószövetség
elnöksége a riói olimpiára utazó, 36 tagú magyar
csapatot. Az érintettek már egy hete tudták, kik a
szerencsések, s mivel a válogatási kritériumok
egyértelmûsége egy tízes skálán legfeljebb négyes
(ha a maximumnak az Egyesült Államok szisztémáját
tekintjük, ahol egyetlen válogatón kell az elsõ kettõ
közé bekerülni), továbbá jókora tere marad a szövetségi
kapitányi mérlegelésnek, szinte izzott a Facebook a
kárvallottak panaszaitól.
A legcsúnyábban Burián Kata járt pórul, akinek az
Eb-4. hely is kevés volt a londoni kontinenstalálkozón
döntõbe se került György Rékával szemben, a TFSE
úszója ugyanis az utolsó pillanatban (július 2-ig
lehetett szintet úszni) a Budapest Open nevû, finoman
fogalmazva is érdekes körülmények között rendezett
„versenyen” jobbat teljesített Burián londoni Ebidejénél, s kinyomta a kecskeméti lányt a riói csapatból.
A közösségi hálón volt, aki alpári hangnemben ment
neki Györgynek, mire Burián fair play díjas gesztussal
maga állította le a hõbörgõket, nehogy már
megkeserítsék vetélytársnõje örömét. „Itthonról fogok
szurkolni Rékának!” – írta Burián szép gesztussal
Facebook-oldalán.
Forrás: Magyar Idõk

KEDVES OLVASÓINK!

Magyar idõ szerint vasárnap hajnalban megérkezett Rióba, a XXXI. HIRDETÉS ÉS ÚJSÁGCIKK FELADÁSÁRA MINDEN
nyári olimpia helyszínére az a 83 sportolóból álló magyar csapatrész,
HÓNAP UTOLSÓ NAPJÁN 12 ÓRÁIG VAN
mely szombat délben indult el a Liszt Ferenc repülõtérrõl a
LEHETÕSÉG! EZT AZ IDÕPONTOT KÖVETÕEN
történelminek számító – mert a Budapest-Rio útvonalon elsõ ízben
CSAK A HÍRMONDÓ KÖVETKEZÕ SZÁMÁBAN
közlekedõ – charterjárattal.
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapjának beszámolója
JELENIK MEG CIKKÜK!
szerint ezúttal két-két ökölvívó, szörfözõ és vívó, három-három
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
asztaliteniszezõ, evezõs és vitorlázó, nyolc sportlövõ, továbbá a két,
SZERKESZTÕSÉG
egyformán 13 fõs vízilabdacsapat és 33 úszó, köztük a címvédésre
készülõ Gyurta Dániel és a másik kiemelkedõ klasszis, Cseh László
kelt útra. A teniszezõ Babos Tímea a budapesti légikikötõben
csatlakozott társaihoz.
NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
Elõttük az olimpiai faluba már korábban megérkezett Hosszú
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
Katinka és Verrasztó Dávid úszó, valamint Kovács Zsófia és FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
Hidvégi Vid tornász.
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
A vízilabdázók nem sokáig élvezhették Rio vendégszeretetét, SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács
mivel alighogy lepakoltak az olimpiai faluban, voltaképpen Éva, Pécsi-Dézsi Csilla
FOTÓK: Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva
szinte azonnal indultak is vissza a reptérre, ahonnan Sao Paulo E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
felé vették az irányt. Innen a két csapat autóbusszal indult
A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
Bauruba, ahol a felkészülés „finomhangolási” munkáját végzik
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.
el. Rióba röviddel elsõ mérkõzésük elõtt térnek majd vissza.

BUDAPESTRE KÖLTÖZIK AZ ÚSZÓ EB
KÉSELY AJNA TOVÁBB HALMOZTA AZ ARANYAKAT
A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI IFIVIADALON

CIM: 2712 Nyársapát, Arany J. u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató
kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

