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Nyársapát Község Önkormányzata 2016. október 03-án sikeres pályázatot nyújtott be a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program, „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében” címû felhívására.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Az önkormányzat a 98,11 millió forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatás segítségével valósította meg
a Mini Vállalkozói Zóna kialakítását Nyársapáton, az Epres utcában.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZÕDÖTT A MINI VÁLLALKOZÓI ZÓNA
KIALAKÍTÁSA NYÁRSAPÁTON

2019/03/29

A fejlesztés eredményeként, a közel két hektáros területen 6 db, egyenként 3325 m2-es, összközmûvesített ipari
ingatlan kialakítása és egy Inkubátorház megépítése valósult meg.

A projekt keretein belül, annak sikeressége érdekében, az Epres utca - tehergépjármûforgalom lebonyolításához
szükséges - szélesítése is megtörtént.

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program stratégiai céljaival összhangban a Mini Vállalkozói Zóna
létrehozásának célja olyan támogató környezet megteremtése volt, amely csökkenti a betelepülõ, újonnan alapított,
növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát, és segíti fejlõdésüket, elsõsorban életciklusuk kritikus,
kezdeti szakaszában. Lehetõséget teremtve ezáltal új munkahelyek létrehozására.

Az ingatlan mûszaki átadása 2019. február 13-án megtörtént.

A projektrõl bõvebb információt a http://nyarsapat.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhetõ:

Varga Edit, sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Nyársapát községben 2019-ben TÜDÕSZÛRÉST tartunk a mûvelõdési házban!

A vizsgálat ideje:

2019. május 14. kedd 8 – 17.30 óráig
2019. május 15. szerda 8 – 17.30 óráig

2019. május 16. csütörtök 8 – 17.30 óráig

A TÜDÕSZÛRÉS AJÁNLOTT!

A 40 év feletti személyek évente egyszer ingyenesen vehetnek részt tüdõszûrõ vizsgálaton.
A 40 éves kor alatti lakosoknak, illetve akiknek alkalmassági vizsgálatra van szüksége, a vizsgálat díja 1.700.-
Ft, amely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a helyszínen kapható csekkel történik.

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT, ÉS AZ ELÕZÕ ÉVBEN KAPOTT TÜDÕSZÛRÕ IGAZOLÁST
kérjük, hogy HOZZA MAGÁVAL!

Dr. Bicskei Krisztina jegyzõ

TÜDÕSZÛRÉS NYÁRSAPÁTON

Március 30-án rendezték meg a II. Mátramindszenti
Vadfõzõ Versenyt, ahová Nyársapát is meghívást kapott.
A rendezvényre az ország minden részérõl érkeztek fõzõ
csapatok. A közel 20 csapat részvételével lezajlott
eseményre több kategóriában lehetett nevezni.
A mi 11 fõt számláló nyársapáti csapatunk az egyéb
kategóriában indult. Õzpörköltet fõztünk, mellyel a 3.
helyezést értük el. A gasztro-teszten pedig majdnem 100
%-os teljesítménnyel elsõk lettünk.
A versenyt csodálatos idõben, a település fõterén rendezték
meg, ahonnan láthattuk Gallyatetõ panorámáját. Kellemes,

II. MÁTRAMINDSZENTI VADFÕZÕ VERSENY

baráti hangulatban telt az összejövetel, a fõzõ csapatokkal
is összebarátkoztunk, és meg is hívtuk õket a
lecsófesztiválra. Érdekesség, hogy egy dánszentmiklósi
csapatban is volt nyársapáti érdekeltségû versenyzõ.
Mátramindszent és Nyársapát polgármesterének találkozója
igen szívélyes volt, ami elõrevetítheti egy településszintû
kapcsolat kialakulását is.
Csapatunk minden tagja nevében mondhatom, hogy
örömmel vettünk részt Mátramindszenten a vadfõzõ
versenyen.

Tóth Tibor
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I. Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
A magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár
az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára
kitûzött választásán való részvétele érdekében névjegyzékbe
vételét, illetve a névjegyzékben szereplõ adatainak
módosítását 2019. május 2-án 16.00 óráig kérheti.
Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésõbb
2019. május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi
névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak
választására is kiterjedjen. Aki már a központi névjegyzéken
szerepel, azon állampolgár legkésõbb 2019. május 16-án
16.00 óráig kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele
az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen
ki.

II. Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2019. március 20-án
a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti
Választási Iroda értesítõ megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe vételérõl.
Az értesítõt a választópolgár értesítési címére, ennek
hiányában lakcímére 2019. április 5-ig kell megküldeni.
Aki 2019. március 20-át követõen kerül a települési
szavazóköri névjegyzékbe, azt a választópolgárt a Helyi
Választási Iroda értesítõ átadásával vagy megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételérõl.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019.
március 21-tõl lehet benyújtani.

A.) Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésõbb 2019.
május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához.
Az átjelentkezõ választópolgár

a) legkésõbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja
vagy - levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül
interneten - visszavonhatja,

b) legkésõbb 2019. május 24-én 16.00 óráig - személyes
vagy ügyfélkapus azonosítással interneten - visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.

B.) Mozgóurna igénylés

A mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten
legkésõbb 2019. május 22-én 16.00 óráig,
- személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten
legkésõbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy

TÁJÉKOZTATÓ A NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRÓL AZ

EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁN

- 2019. május 24-én 16.00 órát követõen ügyfélkapus
azonosítással interneten legkésõbb 2019. május 26-án 12
óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkezõ személy általi kézbesítésével 2019. május 26-
án, legkésõbb 12.00 óráig kell benyújtani.

C.) Külképviseleti névjegyzékbe vétel
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelem megérkezésének határideje: legkésõbb 2019. május
17-én 16.00 óra. A külképviseleti névjegyzékbe felvett
választópolgár legkésõbb 2019. május 17-én 16.00 óráig
módosíthatja adatait. A külképviseleti névjegyzékbe felvett
választópolgár legkésõbb 2019. május 22-én 16.00 óráig
kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékbõl. 

III. Levélben szavazók névjegyzéke
A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók
névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem
rendelkezõ választópolgárt veszi fel, aki a legkésõbb 2019.
május 2-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel
a központi névjegyzékben.
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a
kérelemben szereplõ valamennyi személyes adatot meg
kell adni, az igazolványban szereplõ adatokkal
megegyezõen.
Pontatlan vagy hiányos kérelemnek a választási iroda
nem adhat helyt.
Az elutasítás esetén a kérelem ismételten benyújtható.

Részletes tájékoztatásért forduljon az önkormányzati
hivatalban mûködõ helyi választási irodához, vagy látogassa
meg a www.valasztas.hu weboldalt.

dr. Bicskei Krisztina
HVI vezetõ
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Nyársapát teljes lakosságát érintõ
eseményre került sor 2019. március 14-
én 11 órakor. Nagyon sokan jöttek el
Nyársapát község új egészségházának
ünnepélyes átadására, amit
megköszönünk.
Rendezvényünket megtisztelte
jelenlétével Kis Miklós Zsolt
vidékfejlesztésért felelõs államtitkár,
aki évtizedekig nyársapáti lakos volt,
és szülõföldjének ezt a falut tekinti.
Földi László országgyûlési képviselõ,
Szabó István, Pest Megye
Közgyûlésének elnöke, Szabó Gábor
a Nagykõrösi Református
Egyházközség fõ lelkipásztora, dr.
Nyíkos Tamás, a járási hivatal vezetõje,
dr. Czira Szabolcs, Nagykõrös
polgármestere, Bodnár András, Kocsér
polgármestere, Palya István Kálmán,
Jászkarajenõ polgármestere, Godó
Tibor, Törtel polgármestere, Mucsányi
Tamás, aki a pályázatírásért volt
felelõs, Kardos Dániel a kivitelezõ
EcoSaving Kft. képviseletében.
Ezen a napon az egészségházat avattuk,
egy olyan helyet, amelyhez valamilyen
módon minden itt lakónak volt, van,
és lesz köze.
Egy-egy közösségi ingatlan, ház
értékét sok tényezõ határozza meg, de
jelképesen mégiscsak az a
legfontosabb, hogy az milyen
szolgálatot tölt be a közösség életében.

Értéket hordoz az ingatlan, a telek
elhelyezkedése, a beépített anyag, a
kivitelezés minõsége, de azt hiszem,
hogy elmondható, hogy a közösségi
létesítményeknek az értéket mégis csak
az adja, hogy a helyieket, –
mindazokat, akikért létesült – hogyan
szolgálja.
A Nemzetgazdasági Miniszter 2017.
december 28. napján hozott támogató
döntést az új egészségház építésének
támogatására. A megítélt, vissza nem
térítendõ támogatás pontos összege
79.846.750.- Ft. Ezen összeg
felhasználásával a József Attila út és
az Ugyeri út keresztezõdésénél lévõ
önkormányzati telken került
kialakításra modern, akadálymentesített
környezetben a háziorvosi rendelõ, a
fogorvosi rendelõ és a védõnõi
szolgálat épületegyüttese közel 200 m2

területen. Az ünnepélyes
alapkõletételre 2018. április 4-én került
sor. A mûszaki átadás 2018.
decemberében volt.
A fejlesztés legfontosabb pozitív
hozadéka az egészségügyi
szolgáltatásainkat igénybe vevõ lakosok
színvonalasabb kiszolgálása, az
egészségházban dolgozók
munkakörülményeinek nagymértékû
javulása.
Ünnepségünk kezdetén elénekeltük a
Himnuszt, majd Bimbó Brigitta

EGÉSZSÉGHÁZ ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

mondott el egy igazán ide illõ verset
a testi-lelki egészségrõl.
Kis Miklós polgármester úr megnyitója
után Szabó István, a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke és Földi László
országgyûlési képviselõ mondta el
ünnepi beszédét és ünnepélyes keretek
között átadták az új egészségházat.
Ezután Földi László országgyûlési
képviselõ úr, Szabó István úr, a Pest
megyei közgyûlés elnöke és Kis Miklós
polgármester úr átvágták a nemzeti
színû szalagot. Ezt követõen Szabó
Gábor fõ lelkipásztor megáldotta az
egészségházat.
Vendégeink ezután tekintették meg az
új épületegyüttest. Nyársapát Község
Önkormányzata vendégül látta
ünnepségünk résztvevõit és a
meghívottakat a mûvelõdési házban.
Köszönöm a jelenlévõknek, hogy
megtisztelték az egészségház
ünnepélyes átadását.

Kívánom, hogy sok örömünk, és
természetesen jó egészségünk legyen a
szép, új egészségházban!

Szõke Piroska Andrea
ÁMK vezetõ
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A mementóként állított nyolc méter
magas tölgyfa a tûzoltók kiérkezésekor
égett és izzott. A nagykõrösi
önkormányzati és a ceglédi hivatásos
tûzoltók létra segítségével, egy
vízsugárral oltották el a lángokat, majd
vizsgálták át a beizzott fatörzset.

Csámpai Attila tû. százados Megyei
szóvivõ

Fotó: PMKI Cegléd HTP

KIGYULLADT A NYÁRSAPÁTI EMLÉKFA A TELEPÜLÉS HATÁRÁBAN

MEGÉRKEZETT A DÛLÕUTAK, ÉS BELTERÜLETI ÚTJAINK KARBANTARTÁSÁRA

SZOLGÁLÓ ÚJ TRAKTOR!

Az ebek veszettség elleni kötelezõ oltására NYÁRSAPÁT
községben összevezetéses formában még egy idõpontban
biztosítunk lehetõséget:

PÓTOLTÁS
2019. április 14. vasárnap 9-11 óráig Szarka-major

Az oltás díja ebenként 3.500.- Ft + féregtelenítõ.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy szíveskedjenek
magukkal hozni az eb elõzõ oltásakor kapott, sorszámmal
ellátott többlapos oltási könyvét is.

Csak a chippel ellátott kutyák olthatók be!
Március hónapban már az évtizedek óta megszokott 4
helyszínen – a Szarka-majorban, a Csemõ dûlõben, az
Összekötõ dûlõben, az Ugyeri úton - és 6 idõpontban volt,
illetve lesz lehetõség az ebek oltására. Sajnos az eddig
beoltott kutyák száma meg sem közelíti a Nyársapáton

EBOLTÁS

ténylegesen tartott kutyák számát. Még mindig sok kutya
oltatlan Nyársapáton!
Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy sokan a
pótoltások alkalmával tesznek eleget kötelezettségüknek.
Sajnos ez évben is azt tapasztaltuk, hogy még mindig
várnak a gazdik az utolsó összevezetéses lehetõségre, ami
április 14-e lesz.
Köszönjük Kis Miklós polgármester úrnak illetve Török
Pálnak és feleségének, hogy az eboltáshoz fedett, védett
helyet biztosítottak most is, mint már sok-sok éve. Az,
hogy fedett helyen lehetünk, nagymértékben megkönnyíti
az adminisztrációs munkánkat.
Tisztelt Kutyatartók! Családjuk, embertársaik és állataik
védelmében kérjük, hogy oltassák be jószágaikat! Azoknak,
akik már beoltatták kutyáikat, köszönjük a felelõs részvételt!

Nagyné Kovács Éva
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A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt
hirdet Pest megye területére, beosztott tûzoltó munkakörre.
Minden érdeklõdõ jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a
hivatásos szolgálat iránt.

A hivatásos állományba vétel feltétele:
- 18. életév betöltése
- büntetlen és kifogástalan életvitel
- cselekvõképesség
- magyar állampolgárság
- legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi
vagy szakiskolai végzettség)
- alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
- Elõny: „C” kategóriás jogosítvány

A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a
jelentkezõnek igazolnia kell!

Hogyan lehet valaki tûzoltó?
Beosztott tûzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az
elõzetes fizikai, egészségügyi és pszichikai vizsgálaton
történõ alkalmasság. Az alkalmassági vizsgálat menetét,
tartalmát az 57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM együttes
rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági vizsgálaton túl
ún. kifogástalan életvitel ellenõrzésen is át kell esnie a
jelentkezõknek.
A tûzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt
nettó 150.000 forint/hó támogatás, egészségbiztosítási
járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést
térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevõknek.
Amennyiben érdeklõdik a tûzoltó szakmai iránt, jelentkezni,
bõvebb tájékoztatást kérni a cegled.kk@katved.gov.hu email
címen vagy személyesen a Cegléd Katasztrófavédelmi
Kirendeltségen (2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26) lehet.

Huszár-Madarász Zsuzsanna
tûzoltó alezredes

JELENTKEZZ TÛZOLTÓNAK!

Az elmúlt napok tavaszias idõjárása miatt
megemelkedett a szabadtéri tüzek száma.  A veszélyt
a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, ami
csapadékmentes idõjárás esetén nagyon könnyen
meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti
munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti
zöldhulladékot.
Tûzesetek szabad területen történõ bekövetkezésének
nagyobb kockázata esetén, az erdõgazdálkodásért felelõs
miniszter, fokozott tûzveszély idõszakát (tûzgyújtási
tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a
katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF).
Tûzgyújtási tilalom (fokozott tûzveszély) idején tilos tüzet
gyújtani az erdõterületeken, valamint a fásításokban és az
ezek 200 méteres körzetén belül lévõ külterületi
ingatlanokon. Ide értendõk a felsorolt területeken található
tûzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos
a parlag- és gazégetés is.
A tûzgyújtási tilalom (fokozott tûzveszély) megállapítása
és visszavonása függ a meteorológiai körülményektõl, az
erdõben található élõ és holt biomassza szárazságától és
a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tûzgyújtási tilalomról
(fokozott tûzveszélyrõl) a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI)
közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos
közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján
www.erdotuz.hu közzéteszi a tûzgyújtási tilalomról
(fokozott tûzveszélyrõl) szóló térképet. Az aktuális
tûzgyújtási tilalomról (fokozott tûzveszélyrõl) a NÉBIH
EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a
www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhetõ további
szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos
információval szolgálnak a szabad területen történõ
tûzgyújtásról. Kiemelt helyen teszi közzé a hírt a
katasztrófavédelem is honlapján:
www.katasztrofavedelem.hu.
A tûzgyújtási tilalom (fokozott tûzveszély idõszaka)
megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI
minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt
arról, hogy a következõ napon szükséges-e tûzgyújtási

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM!
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tilalom kihirdetése, vagy nem. A tûzgyújtási tilalom
(fokozott tûzveszély) a közzétételtõl a visszavonásig (a
helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az
említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthetõ, hogy
van-e érvényben tûzgyújtási tilalom (megállapított fokozott
tûzveszély). A lakosság a lakóhelye környékén lévõ
erdõterületekrõl a NÉBIH EI által készített interaktív
erdõtérképen találhat további információt.

A tûzesetek 99 százaléka emberi gondatlanságra
vezethetõ vissza. Az idõnként jelentõs kárral járó tüzek
megelõzhetõek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés
szabályaival:

- Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni,
ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen
esetben is csak a rendeletben meghatározott idõben szabad
égetni.
- Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék
égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.

INTERJÚ BÍRÓ CSILLA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕVEL

- A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelõ
mennyiségû oltóanyagról.
- Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
- Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és
oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tûzvédelmi bírsággal sújtható.
Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt
nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a
rendeletben meghatározott idõben végzi, az 20 ezer forinttól
60 ezer forintig terjedõ bírságra számíthat. Aki engedély
nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél millió
forintig terjedõ bírságra számíthat. Ha az égetés során
akkora tûz keletkezik, ami miatt a tûzoltóknak be kell
avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet
a bírság.

Huszár-Madarász Zsuzsanna tûzoltó alezredes

Bíró Csilla a legfiatalabb önkormányzati
képviselõ. A Hírmondó áprilisi számában
a vele készült beszélgetést közöljük.
Mióta vállalsz szerepet a nyársapáti
közéletben és milyen cél vezérel?
Már kisdiák koromban is feltûntem a
falusi ünnepségeken, rendezvényeken.
Szívesen szavaltam, vállaltam szerepet
színdarabokban. Ez az általános iskolai
ballagásom után sem változott, próbáltam
kamaszként is aktív közösségi tagja lenni
falumnak.
Leginkább akkor kerültem be a
nyársapáti közéletbe, mikor 9 évvel
ezelõtt pedagógusként helyezkedtem el
szeretett, régi iskolámban. Az emberek
egyre jobban megismertek, majd
bíztatásukra indultam a képviselõ
választáson. Meglepõdtem ezen
döntésemen, de úgy gondoltam,
szeretnék közelebbrõl betekintést nyerni
a falu életébe.
Tulajdonképpen, mondhatom azt, hogy
31 éve jelen vagyok, hol régi
tanítványként, hol pedagógusként, hol
képviselõként. Remélem, hogy példát
mutathatok ezzel tanítványaimnak, a
fiataloknak.
Milyen érzés képviselõként dolgozni?
A községi élet vezetése sokfelé ágazó,
kemény feladat.  A vezetõknek egymás
munkáját megértõ, együttes

munkálkodása szükséges hozzá. A falu
dolgairól, az éppen fontos, aktuális helyi
ügyekrõl, másrészt a közügyekrõl
folytatott beszélgetések, esetleg
szócsaták sosem egyszerûek, de jó
képviselõtársaimmal együtt dolgozni.
Számodra mi a legnagyobb,
legfontosabb eredmény az elmúlt 5
évbõl?
Azt gondolom, hogy a megnyert
pályázatok és a belõlük megvalósult
tervek mindenképp ide sorolhatók. Csak
remélni tudom, hogy figyelmünk,
igyekezetünk kiterjed a községi élet
minden számottevõ mozzanatára,
ügyére, vagyis hogy sikerrel töltjük be
feladatunkat.
Milyen elképzeléseid vannak
településünk jövõjérõl?
Elsõsorban a közösségi aktivitást,
megfelelõ kommunikációt tartom
igazán fontosnak. Közéleti események
veszik körül a falu lakóit a mindennapi
életük során. A formális és informális
közösségi összejövetelek nélkül
nehezen képzelhetõ el aktív közéleti
párbeszéd.  A közösségi aktivitáshoz
közösségi terekre, formációkra és
találkozásokra van szükség, ahol
összejöhetnek, kapcsolatba kerülhetnek
egymással az emberek. Ezek a
találkozások teremtenek lehetõséget

arra, hogy felmerüljenek különféle
beszédtémák, köztük a közélettel
kapcsolatos témakörök is. A falunk
életében kiemelt szerepet töltenek be
a rendezvények. A falusi embereket
sem a közéleti témák vonzzák
elsõsorban, hanem azok a közösségi
események, amelyek az igényes
szórakozás köré szervezõdnek. Ezen
rendezvények megvalósulásában
rendkívül meghatározó lenne a helyi
civil szervezetek, az iskola és a
közösségi intézmények mozgósító és
szervezõ ereje. Itt említeném meg,
hogy szeretném, ha ezek a szervezetek
aktívabban mûködnének.
Mivel pedagógusként dolgozom, így
jobban belelátok a jelenlegi helyzetbe.
Régóta foglalkoztat az iskola és a
település egymásrautaltsága. Egy
iskola olyan, mint egy testben a szív,
a lélek. Én azt mondom, iskola nélkül
nincs közösség. Örülnék, ha a kitûzött
közös célok, illetve ennek
keresztülvitele érdekében tett közösségi
összefogás az iskola segítésében is
megnyilvánulna.
Gondolatom szerint, örömmel
fogadnák a Nyársapáton élõ emberek
a helyi munkalehetõségeket. Mivel a
441-es út mellett helyezkedünk el, jó
lenne, ha az út felújításra kerülne,
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valamintmegvalósulna a kerékpárút projekt.
Mindig, minden körülmények között a település fejlesztése
a cél.  A falu központjának igényes kialakítása, a sport
fellendítése a falu életében. Szeretném, ha környezet-
egészségügy tekintetében is fejlõdni tudnánk, gondolok itt
a köztisztaságra, települési környezet tisztaságának
biztosítására.

A következõ választáson újra megméretteted-e magad?
Ebben a kérdésben még nem tudok állást foglalni a
számomra felbukkanó új lehetõségek miatt, amik talán
magánéletemben rám várnak.

Kedves Csilla, köszönöm a beszélgetést. Az élet minden
területén sok sikert kívánok neked!

Nagyné Kovács Éva

Kicsiny falunkban mi is megünnepeltük március 8-án, a
mûvelõdési házban megjelent asszonyokat, anyákat,
lányokat és nagymamákat. Egész nap borongós, szeles idõ
volt, de mire elérkezett a várva várt idõpont, még a nap
is kisütött a hölgyek tiszteletére. A megjelenteket elõször
Kis Miklós polgármester úr köszöntötte, majd Tóth Tibor
alpolgármester úr tolmácsolta gondolatait a nõiséggel
kapcsolatban. Tibor bácsi bölcs szavait, ha kellet vidám
kacaj, és ha kellett, mély csend fogadta. Ezt követõen
óvodás legényeink szavalatát hallhattuk, majd a virágátadás
következett. Ezúton köszönjük Erzsike és Dóra óvó néni

NÕNAP

áldozatos felkészítõ munkáját. A szebbnél szebb primulákat
Kis Miklós, Tóth Tibor, Bognár István és Bárány István
adták át a hölgyeknek. Ezután az ünnepség meghívott
elõadója Hernádi Péter énekes elõadómûvész lépett
színpadra, aki teljes profizmusával és gyönyörû
énekhangjával varázsolta el a nézõket. Egy kis vendéglátás
után mindenki széles mosollyal, boldogan térhetett haza
családjához.

Jó volt látni, hogy egy kis figyelmesség milyen varázslatot
tud tenni egy nõ életében!

Bimbó Brigitta

NÕNAPI KÉPEK
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Patik Feri bácsit 1990 óta ismerem
közelebbrõl, amikor a szomszédunkban
kisebbik fia, Zoliék lakóházát építette
a család segítségével nagy
hozzáértéssel, profi módon. Már
nagyon régen találkoztunk, így
örömmel mentem el hozzá interjút
készíteni. Annak kapcsán kérdeztem,
hogy március 9-én töltötte be 90.
életévét, melyhez szívbõl gratulálok.
Cegléden, 1929. március 9-én
születtem. Gyakorlatilag mindig is
nyársapáti voltam, hiszen szüleim
házasságkötésük óta a Csemõ dûlõben
laktak, születésemtõl ott éltem én is.
Ahogy 1954-ben megnõsültem, több
nyársapáti tanyán laktunk
feleségemmel, Erzsikével. Ide, a
Szövetkezeti u. 25. szám alatti
lakásunkra 1972-ben költöztünk.
Két fiunk született, Feri és Zoli. Hála
Istennek szépen nõtt a családunk, 5
unokám és 6 dédunokám van, és úton
van már a hetedik dédunoka is.
Feleségem sajnos már nincs velem,
2018. január 9-én hunyt el. Azóta
egyedül élek, de gyermekeim, Feri és
Zoli szinte minden nap meglátogat,
mindenben számíthatok rájuk és a
menyeimre.
Úgy tudom, hogy a Haladás Tsz-bõl

jött nyugdíjba. Azóta mivel
foglalkozik?
Tsz-tag voltam, a szakmám kõmûves,
és az építõ brigád csoportvezetõjeként
dolgoztam a Haladás Tsz-ben 30 évig.
Mindig szerettem az embereket,
érdekelt a gondjuk, bajuk, így 3
ciklusban tanácstag is voltam. 1990-
ben lettem nyugdíjas. Emellett
feleségemmel sokat dolgoztunk,
kertészkedtünk. Paprikát, krumplit
termeltünk eladásra is. Ebben a
munkában a gyerekek is sokat
segítettek. A gazdaságot, amit már
egészségi állapotom miatt nem tudok
csinálni, unokám, Zolika viszi tovább
munkája mellett. A háztartást menyem
látja el, Zoli felesége pedig az
egészségemrõl gondoskodik. Hét
közben az ebédet a Kisméhecske
hozza.
Boldog vagyok a családommal.
Rosszat még soha nem mondtunk
egymásra. Tisztelnek, becsülnek.
Úgy látom, jó mentális állapotban van
Feri bácsi, mosolygós, mint régen.
Jól vagyok, ellátom magamat. Örülök
a gyerekeknek, unokáknak,
dédunokáknak.
Megtiszteltetés volt, hogy 90.
születésnapomon Kis Miklós

PATIK FERENC 90 ÉVES

polgármester úr is felköszöntött, és
átadták az önkormányzat és a
nyugdíjfolyósító ajándékát is. Ezen a
napon itt volt az egész családom is,
húszan voltunk a vasárnapi ünnepi
ebéden.
Feri bácsit mindenki ismerte. Így van
ez most is?
Így van. Sokan megszólítanak,
beszélgetek a nyársapáti emberekkel,
bár már nem mindenkit ismerek, mert
sokan költöztek ide. Elgo-val
(elektromos, háromkerekû kismotor)
járom a falut, bevásárolok, beszélgetek
a falubeli ismerõsökkel. Dolgozni már
nem igazán tudok, TV-t nézek, olvasni
nem tudok, mert rossz a szemem, de
mindig megtalálom a szórakozásomat,
nem unatkozom. Ha jó az idõ, kinn
vagyok, szeretek a napon, levegõn
lenni.
Azt kívánom a falu lakosainak, hogy
sokan érjék meg ezt a szép kort jó
egészségben, szeretetben.
Köszönöm, hogy fogadott Feri bácsi.
Remélem, hogy 10 év múlva, 100.
születésnapján ismét beszélgethetünk
majd! Sok boldogságot és jó
egészséget kívánok!

Nagyné Kovács Éva

BESZÉDES KÉPEK
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Szomorú szívvel közöljük a gyászhírt Nyársapát lakosságával, hogy falunk legidõsebb polgára, Gál Lászlóné (Lendér
Erzsébet) már nincs közöttünk. Ahogyan mindenki ismerte, - Gál néni tartalmas életének 105. évében 2019. március
21-én csendesen elhunyt.
Április 2-án 13 órakor kísértük Õt örök lakhelyére szeretõ családja és sok nyársapáti szomszédja,  tisztelõje körében
Cegléden az Újvárosi Református Temetõben.
Emlékét örökre megõrizzük!

Kis Miklós polgármester

BÚCSÚZUNK NYÁRSAPÁT

LEGIDÕSEBB LAKÓJÁTÓL!

Orvosi rendelõ: 53/389-003
Fogorvosi rendelõ: 53/369-918
Védõnõi Szolgálat: 53/389-036

Családsegítõ Szolgálat: 53/519-275

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY Gyõri Gábor
r. fõtörzsõrmester,
körzeti megbízott

telefonszáma:
70/492-0784

TELEFONSZÁMOK:

Kis Miklós polgármester

Kívánom, hogy sok jókedvvel, megerõsödéssel élhesse
meg minden nyársapáti ember az elõttünk álló húsvétot és
legyen ez az ünnep a hittel teli megújulás ünnepe szeretteink
körében!

Szeretetteljes, békés húsvéti ünnepeket kívánok minden
kedves nyársapáti lakosnak!

Reviczky Gyula: Húsvét

Fakadnak már a virágok, kiderül az ég,
És a föld most készül ülni Drága ünnepét.

Szíveinkben, mint a földön, ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember

Gyõzedelmesen!
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Értesítjük a Tisztelt Szülõket,
hogy a 2019/2020-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Nyársapát községben a következõ idõpontokban történik:

2019. május 6-án (hétfõ) 8.00-16.00 óra
2019. május 7-én (kedd) 8.00-16.00 óra

2019. május 8-án (szerda) 8.00-16.00 óra
2019. május 9-én (csütörtök) 8.00-16.00 óra
2019. május 10-én (péntek) 8.00-16.00 óra

Helye:

Nyársapáti Általános Mûvelõdési Központ Elek Apó Óvodája 2712 Nyársapát, József A. út 22.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3.
életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben
való részvételre kötelezett gyermekét kellõ idõben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekrõl, a

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § a)
pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ

tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzõt.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019.
augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elõfelvételis jelentkezõk)

is a fenti idõpontban szíveskedjenek jelezni az óvodábanTájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy Nyársapáton
integrált óvodai nevelés is folyik az óvodában – a sajátos nevelési igényû gyermekek számára -  az alapító

okirat szerint,  a sajátos nevelési igényt megállapító szakértõi véleményben foglaltak alapján.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi
kivonatot vagy személyi igazolványt),
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
- a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),
- kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésõbb a beiratkozásra kiírt utolsó
határnapot követõ huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezetõ írásbeli döntése ellen a szülõi felügyeleti jogot gyakorló szülõ a közléstõl számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású

óvodák esetében a jegyzõhöz) címezve az óvoda vezetõjénél.
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Kis Miklós
polgármester

HIRDETMÉNY
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ÓVODAI HÍREK

2019. március 22-én az egész világ
figyelmét a víz fontosságára irányítják,
rámutatva nélkülözhetetlenségére, a
legnagyobb kincsünkre.
Óvodánk csoportjai is különbözõ
módon építették e témát heti
tevékenységeikbe.
Bátran méregettünk ûrtartalmat,
kísérleteztünk a víz tisztaságával.
Filmet tekintettünk meg a vízben élõ
állatokról és napi rendszerességgel
figyeltük az akváriumunk élõvilágát.
Megbeszéltük a víz körforgását, a
takarékosság fontosságát.

VÍZ VILÁGNAPJA

Március 15-ét egész héten ünnepeltük az óvodában.
Mindannyian a nemzeti szín színeit öltöttünk magunkra.
Az egész hetet átszõtte a magyar zászló színvilága. Hétfõn:
pirosba, kedden: fehérbe, szerdán pedig zöldbe öltözött az
egész óvoda gyerekserege és dolgozói, így tisztelegve az
ünnep elõtt. Az óvó nénik mesékkel, versekkel és
beszélgetésekkel illusztrálták a gyermekeknek azt, hogy
mire is emlékezünk ezen a napon, mit ünneplünk. A
középsõsök katonákat, várat készítettek, a katonák
feladatairól, kötelezettségeirõl beszélgettek. A nagy

MI ÍGY EMLÉKEZTÜNK A HÕSEINKRE…
csoportosok arról, mit jelent a szó, hogy: hazám,
hazaszeretet, a foglalkozás végén a Himnuszt is
meghallgatták.
Kicsik pedig népi körjátékokat játszottak és falovon
elevenítették fel a csatába vonulást. Minden csoport
kokárdát készített, amiket büszkén tûztek magukra a
gyermekek. Zászlókat festettek, ragasztottak, színeztek,
amit az óvoda elé és a templom elõtti kopjafához tûztek
ki tiszteletük jeléül.

Óvó nénik

A saját kezûleg készített vízi
élõvilággal dekoráltuk öltözõnk falát.
Versekkel, énekekkel vártuk a hozzánk
érkezõ vendégeket. A Szegedi
Látványszínház „Rosszcsont Nyuli és
az óriás csibe” címû interaktív
elõadással is hozzájárult ennek a témá-
nak a feldolgozásához és a környe-
zetbarát látásmód elmélyítéséhez.
A gyerekek ígéretet tettek a hozzánk
készülõ húsvéti nyuszinak, hogy õk is
óvják környezetünket és kincseit.
A középsõ csoport által tanult vers a
héten:

Gazdag Erzsi: Hol lakik a
halacska?

Hol lakik a halacska?
A lakása tavacska.

Tenger, folyó, kis patak,
lent lakik a víz alatt.

Vízben alszik, vízben kel,
vízi nótát énekel.

Vízbõl van a párnája,
buborék a labdája.

Óvó nénik
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ISKOLAI HÍREK

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)
50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési – oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Nagykõrösi Járási Hivatal
az alábbiak szerint határozza meg:

A 2019/2020. tanévre történõ általános iskolai beiratkozásra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésõbb az azt követõ
tanévben tankötelessé válik.
A szülõ köteles a tanköteles korba lépõ (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes, kötelezõ felvételt biztosító vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.

A szülõ az elsõ évfolyamra történõ beiratkozáskor köteles bemutatni:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz,
a szülõ a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülõ az Nkt. 37.§ (2) – (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be
jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétõl számított 15 napon belül.
Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.
Amennyiben a szülõ a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerõre
emelkedését követõ 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelezõ felvételt biztosító iskola elsõ évfolyamára.

A kötelezõ felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót,
aki életvitelszerûen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az
iskolába nem íratja be, továbbá az a szülõ, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a
fejlõdését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Dr. Nyíkos Tamás Antal járási hivatalvezetõ s.k.

HIRDETMÉNY
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRÕL
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„A múlt a jövendõnek tükre.”

Kossuth Lajos

Mint minden évben a március 15-i megemlékezést a Mátyás Király Általános Iskola szervezi és bonyolítja le. Március
14-én 16 órakor összegyûlt a falu apraja nagyja az iskola tornateremében. A jelenlévõk egy színes, mozgalmas,
lendületes megemlékezése részesei voltak.
A mûsorban szerepet vállaltak a diákokon és a pedagógusokon kívül a Nyársapáti Népdalkör tagjai és Bimbó Brigitta
is, akik színesítették és még magasabbra emelték a rendezvény színvonalát. Az ünnepséget Dancsó Rozália iskolánk
igazgatója nyitotta meg. A nyüzsgõ, változatos mûsorban egymást váltották a versek, a csodálatos gyermek- és felnõtt
énekhangok, a citera, a tánc, melyet Dancsó Rozália fogott össze.
Köszönjük a szervezõnek, Dancsó Rozáliának áldozatos munkáját.
Köszönjük a felejthetetlen élményt a 3., 5., 6., és 8. osztályos tanulóknak, Törökné Kurdics Máriának, Bimbó
Brigittának és a Nyársapáti Népdalkör tagjainak, akik emlékezetessé tették délutánunkat.

Kiss Andrea

MÁRCIUS 15.

MEGEMLÉKEZÉS KÉPEI
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“Az embernek egyedül a tanítványaival nem szégyen dicsekednie.”

Vörös István

Az idén 50 éves iskola volt diákjait kerestük meg, hogy írjanak néhány sort magukról, életük alakulásáról. Sokan
közülük messzire kerültek Nyársapáttól, így kikerültek a látókörünkbõl. Mindenki élete érdekes, mindenki fontos
szerepet tölt be az élet valamely területén: a fõállású anyától az államtitkárig. Bárhol élnek, bármit is csinálnak,
büszkék vagyunk rájuk! A mi kis falunk diákjai voltak! Kérem fogadják a beszámolókat olyan örömmel és

szeretettel, ahogyan õk fogadták a felkérést az írásra.

50 ÉV – 50 ARC

Köszönöm a bizalmat! Nem vagyok egy nagy történetíró.
Messzire kerültem otthonról. Alig-alig tudok valamit arról,
hogy mi történik az én kisfalumban. Egy biztos nagyon
sokat emlegetem az általános iskolás éveimet. Nagyon sok
szépet, jót és hasznosat kaptam az ottani tanáraimtól. Fodor
Feri bácsitól, Benkó tanár úrtól és feleségétõl, Tibi bácsitól,
Gyárfás tanárnõtõl. Sokat gondolok Rozika néni angol és
magyar óráira. A gyerekeim tanárai,Sajnos, a nyomukba
se érnek annak a tanári csapatnak. Jelenleg egy vidéki
mezõgazdasági kisvárosba nevelgetem, terelgetem a 3
leánygyermekemet a férjem segítségével. Sajnos úgy
alakult, hogy nagyszülõi segítség nélkül próbáljuk nekik
megtanítani mi a jó és mi a rossz.

Az általános iskola befejezése után jelentkeztem a
nagykõrösi Arany János Gimnáziumba, ahová fel is vettem.
Izgultam nagyon, hogy meg tudok-e felelni majd az ottani
követelményeknek, hiszen nem egy nagyvárosi iskolából
érkeztem. Most röviden csak annyit írok, félelmem
alaptalannak bizonyult, ezúton is szeretném megköszönni
a tanáraimnak, akik kiválóan, magas szinten tanítottak
Nyársapáton. A gimnázium nem hagyott olyan mély nyomot
az életemben, tettem a dolgom, sokat tanultam. Érettségi
után a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ
Fõiskola Karán folytattam tanulmányaimat. Mindig is
szerettem volna tanítani, gyerekekkel foglalkozni, de nem
szerettem volna messzire elkerülni idõsödõ szüleimtõl, ezért
is örültem, hogy Nagykõrösön tanulhatok tovább. Az még
inkább motivált, hogy gyermekkorom óta hittem, hiszek
Istenben, és itt még református hittanoktató is lehetek.
Fantasztikus tanáraim voltak,  Berkesi Sándortól (a
Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának
énektanára, Kántus vezetõ karnagya) kezdve Nagy Istvánig,
mind fantasztikus emberek és tanárok voltak. Legjobb
barátságokra is itt tettem szert, ma is találkozunk még,
tartjuk a kapcsolatot, pedig az ország különbözõ tájain

KALMÁR-CZIRBESZ GABRIELLA

50 ÉV – 50 ARC

BORICS ZOLTÁNNÉ HERCZEG TÜNDE

élünk, sõt egy barátnõm Németországban, egy Angliában
él. Meghatározó élmény volt itt, a fõiskolán, hogy csupa
hívõ, azonos értékeket képviselõ fiatalokkal tanulhattam
együtt. Diplomám megszerzése után feleségül mentem
Borics Zolihoz, aki szintén tanulója volt a nyársapáti Erdei
Ferenc Általános Iskolának. Azóta is vele élek, most már
23 éve, de ha az elõtte lévõ 7 évet is számítjuk, 30 éve.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen hosszú ideig
kitartottunk egymás mellett. Csodálatos, gyönyörû 3
gyermek szülei lehetünk. Mindig hálás vagyok Istennek,
hogy ez megadatott nekünk.
A fõiskola befejezése után Tóth Tibor Igazgató Úr felvett
tanítónak Nyársapátra. Egy évig tanítottam második
osztályosokat Benkó Zsuzsannával, rendkívül sokat
tanultam Tõle is, amit hálásam köszönök. Ma is emlékszem
minden kisgyermek arcára. Szép idõk voltak.
1996-ban született meg Berta kislányunk, igazi fényt hozott
az életünkbe. Ezt a fényt beárnyékolta Édesapám halála.
Egy hétig örülhetett elsõ, és egyetlen unokájának.
Beköltöztünk Ceglédre 1998-ban, így itt kerestem állást.
Felvettek a Református Általános Iskolába, ahol immár 20
éve tanítok. Sokszor volt nehéz a tanítás is, a gyerekek is
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sokat változtak, a szülõk is.
2004-ben született fiunk, Gergõ. 2008-ban kislányunk,
Boróka.
Nagylányunk, Berta is az Arany János Református
Gimnáziumban végzett, jelenleg a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem közigazgatás-szervezõ szakán tanul. Fiunk, Gergõ
most nyolcadikos, felvételt nyert a Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola informatika tagozatára. A
kislányunk, Boróka most ötödikes.  Nagyon büszke vagyok
gyermekeimre, sokat beszélgetünk, igazán jó a kapcsolatom
velük. Mindig is a család volt az elsõ számomra, a karrier
soha nem érdekelt. Elsõsorban anya vagyok, és erre vagyok
a legbüszkébb. Minden más csak ezután következik.
Boldog vagyok, bár az én életemben is voltak akadályok,
nehézségek. Szembe kellett néznem egy nagy betegséggel,
de mindvégig hittem a gyógyulásban, s most is itt vagyok,
a hit megtartott engem. Szeretném még felnevelni a két
kiskorú gyermekemet, szeretetben, békességben,
egészségben.
Köszönök mindent, amit az általános iskolámtól kaptam.
Tudást, szeretetet, szigort, nevelést, versenyeket. Mindig
szívesen gondolok vissza erre a nyolc évre.

30 év hosszú idõ, fõleg, ha az emberfia még csak a
napokban lett 40 éves. Nem is olyan könnyû mindenre
visszaemlékezni, hogy mi történt velem, mióta elhagytam
a nyársapáti iskola padjait, hiszen nagyon mozgalmas volt
az eddigi életem!
Már az óvodában rendkívül vártam, hogy iskolás lehessek,
hisz jól éreztem magam a játszótársaimmal, és úgy
gondoltam, hogy az iskolában is csupa móka-kacagás lesz
minden. Persze, az élet rám cáfolt, hiszen tanulni kellett,
de õszintén szólva: szerettem tanulni. Emellett sportolni,
focizni még jobban, de a szüleim keményen fogtak, csak
ha kész volt a házi feladat, akkor mehettem el otthonról.
Utólag nem bánom a szigort, sõt, minden szülõnek
javaslom, fogja szorosan a gyeplõt, és neveljen. Az iskola
oktat, okosít, de mégiscsak a szülõ nevel!
A szüleim úgy döntöttek, hogy külön élik tovább életüket
és én 9 évesen, elvégezve a 3. osztályt, bekerültem
Ceglédre, elõször a „Táncsicsba”. Nem volt könnyû a
beilleszkedés, szó szerint megverekedtem a tekintélyért,
majd 1 év múlva iskolát is váltottam (a „Mészárosba”), de
csak azért, mert ott már lehetett németet is tanulni. Egy
év alatt át kellett vennem két év anyagát, hogy
csatlakozhassam az osztályba, de megérte!
Kitûnõ átlaggal zártam az általános iskolás éveim, aztán
el kellett döntenem, hogy az akkor NB1-ben bajnok, Vác
foci-gimnáziumába megyek, vagy maradok a Kossuth
gimiben Cegléden. Az élet azonban a legjobb rendezõ,
ugyanis a próbamérkõzés elõtt eltört a lábam, amit égi
jelnek vettem, és maradtam Cegléden. A napi fociedzések
is abbamaradtak, helyette atletizáltam, néha színészkedtem
és a barátaimmal lógtam. Végül kitûnõre érettségiztem
(péntek 13-án, 13:00 órakor), majd felvételt nyertem a

KIS MIKLÓS ZSOLT

Külker Fõiskolára (ma már BGE). Életem egyik legszebb
idõszaka következett: életre szóló barátságok a
kollégiumban, rendezvényszervezések a köbön, a „pesti
éjszakák”, a sulibulik… Szép volt, jó volt.
Már a fõiskola alatt eldöntöttem, hogy minél hamarabb
munkába állok a végzettségemnek megfelelõ munkahelyen,
és szerencsémre az amerikai Flextronics nevû cég épp
gyakornokokat keresett az ausztriai központjukba, ahová
sikeresen fel is vettek. Emellett elvégeztem levelezõ
tagozaton a „Pécsi Közgázt” is, hátha egyszer bankár leszek
(nem lettem). Egy év múlva már Budapesten, egy másik
amerikai multinál, a Tungsram gyárat megvásároló General
Electric-nél lettem elemzõ, de végül 2012 nyarán úgy
döntöttem, mégiscsak a saját vállalkozásunk a legfontosabb,
és hazajöttem Nyársapátra. Teltek, múltak az évek, sokat
dolgoztam, piacra jártam, a munka miatt éjszakáztam
(ezeket nem irigyelték tõlem), és egyre mélyebben
elkezdtem érdeklõdni elõször a helyi, majd az országos
politika iránt.
2012 óta a Fidesz színeiben politizálok. A családtól mindent
elvettek anno a kommunisták, földet, cséplõgépet, így nem
is volt kérdés, hogy melyik a helyes irány. 2015-ben a
MAGOSZ gazdatüntetésén tettem szert viszonylagos
országos ismertségre, fõleg a gazdák között, és innentõl
kezdve folyamatosan jöttek az újabb és újabb felkérések.
Két cikluson keresztül voltam Nyársapáton alpolgármester,
valamint a megyei közgyûlésben is voltam képviselõ. Jakab
István barátom megkeresésére kezdtem el dolgozni a
Parlamentben 2010-ben, s bár nehéz döntés volt itt hagyni
a gazdaságot, édesapám jelezte: „ha nem jönnének be a
számításaid, ide bármikor visszatérhetsz”. 2012-ben már
az Agrárkamara újraszervezésében vettem részt, mint



HÍRMONDÓ 17. oldal

kabinetfõnök, s 2013 óta folyamatosan a szervezet
alelnökeként képviselem a gazdák érdekeit. 2013-2017
között megválasztottak annak a nemzetközi agrár-
érdekképviseletnek az alelnökének, ahová már 2005 óta
intenzíven kijártam - fõleg a nyelvtudásomnak
köszönhetõen - különbözõ szakmai egyeztetésekre
Brüsszelbe. 2014-ben pedig Lázár János felkérésére
elvállaltam a vidékfejlesztési államtitkári feladatokat, így
kormánytag lehettem. Rengeteg feladat állt elõttem, hiszen
teljesen újjá kellett építenem az államtitkárság 100 fõs
állományát, leköltöztetni Kecskemétre, zárni az elõzõ, ill.
megtervezni a jelenlegi Vidékfejlesztési Programot. Ez
hatalmas teher és felelõsség, de úgy érzem, végül kiálltam
a próbát, hiszen 2018-ban maradhattam a szakterületemen
és lehetõséget kaptam befejezni a megkezdett munkát.
Idõközben megismerkedtem Kecskeméten Enikõvel,
menyasszonyommal, akivel idén nyáron összeházasodunk,
és nagyon remélem, hogy családot is tudunk alapítani.
Szerencsésnek érzem magam, mivel a Jóisten valamiért
eddig figyelt és óvott; s bár nekem is nagyon sok
munkával, áldozattal járó, gondterhelt idõszakok voltak és
vannak az életemben, boldog és kiegyensúlyozott vagyok.
Sokat gondolok Nyársapátra. Hacsak tehetem, visszatérek,
és szeretettel gondolok az iskolára is, hiszen mégiscsak itt
nevelkedtem. Remélem, a mai fiatalok is kihasználják az
élet adta esélyeket és szorgalmasan, kitartóan küzdenek a
céljaikért. Ráadásul nem is feltétlenül a cél, hanem az oda

vezetõ út (legyen az akár 30 év) a legfontosabb!

A Nyársapáti Általános Iskolához sok emlék fûz. Az elsõ
meghatározó ezek közül, mikor elsõ osztályos lettem.
Emlékszem, a Szüleim, akik szintén ott tanítottak, elsõ
nap délelõtt megkérdezték, hogy érzem magam az
iskolában, mire én azt mondtam, minden nagyon jó, de
mikor játszunk végre?
Mai eszemmel azt mondanám, fel kellett nõnöm az
iskolához és ebben nem csak a legjobb Tanítók és Tanárok
órái segítettek, hanem az a rengeteg program, amiken
átélhettük általuk a csapatmunka erejét.
„A Ki mit tud?-ok, versmondó versenyek, ahol alig vártuk,
hogy színészi vénánkat meglengethessük, a papírgyûjtések,
amikor szaladtunk a kocsikkal, hogy a mi csapatunk
gyõzzön, az osztálykirándulások, ahol izgalmunkban már
az indulásnál megettük az elsõ szendvicset, visszafelé pedig
végig énekeltük az utat, a kettõ között pedig gyönyörû új
helyeken jártunk. Ezek a programok kovácsoltak bennünket
össze és adtak olyan élményeket, amiket az ember egész
életében a szívében õriz.
Szerencsés vagyok. Nagyon jó Tanítóim voltak a nyolc év
alatt, így volt lehetõségem továbbvinni mindenkibõl azt,
amit a legjobban szerettem, szeretek Benne.
A másik meghatározó élményem ebbõl az idõszakból,
amikor Szüleimmel és Nõvéremmel nem csak otthon,
hanem tanórákon is találkoztam. Emlékszem a visszafojtott
nevetésre, amikor jelentettem...”Tanárnõnek jelentem...”

BENKÓ SZILVIA

Vicces volt. Persze volt ennek hátránya is. Egyetlen
dolgozatom, feleletem eredményét sem tudtam kamaszosan
szépíteni, mivel a nevelõiben úgyis kiderült volna, hogy
mit tudtam és mit nem, mégis úgy jellemezném, különleges
idõszak volt.
Talán ez a sok élmény is erõsítette bennem az elhatározást,
hogy én is pedagógus legyek. Szerettem volna továbbadni
azt a sok szeretetet, tudásvágyat, amit itt kaptam.
A fõiskola után nem volt kérdés, hogy Nyársapáton
szeretnék tanítani. Ez az itt töltött tíz év, nagyon
meghatározó volt az életemben. Itt tanultam meg a
kollégáimtól és a gyerekektõl, hogy egy harmadikos gyerek
azért hallgat a tanító nénire, mert szeretetet kap Tõle, és
azt, hogy ha figyelmet adok, figyelmet kapok, hogy az
igazságosság mindent visz és hogy milyen fontos, hogy
meghallgassuk, mi van a kis csillogó szempárok lelkében.
Nem csak én tanítottam Õket, hanem Õk is engem, hogy
hogyan lehetek jobb pedagógus és jobb ember.
És az énekkar. Emlékszem, mikor elõször vittem musical
dalokat a próbára, amit kiválasztottam a Suli buli fellépésre.
Nem hitték el, hogy el fogják tudni énekelni, én meg nem
hittem el, hogy nem fog menni. A mérleg nyelve szép
lassan az én oldalamra billent. Még ma is libabõrös vagyok,
ahogy visszaidézem a sok gyerekarcot, ahogy teljes átéléssel
énekelték ezeket a nem hétköznapi dalokat.
Szintén óriási élmény volt, mikor karácsonykor, a szülõk
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támogatásával, az ajándékot félretéve, minden énekkaros
gyerek ott volt a Szent Misén,hogy annak végén karácsonyi
koncertet adjanak, vagy amikor a teljes (alsós, felsõs és
felnõtt) énekkar az iskolai ünnepségen bezengte a
tornatermet. Hálás vagyok az együtt töltött tíz évért.
Köszönöm.
A pályát igazán sosem hagytam el. Az elmúlt években is
tanítottam, csak felnõtteket. Tréner lettem, amit igyekszem
ugyanúgy, tiszta szívbõl csinálni. Most azonban itthon
vagyok, mivel októberben új gyermek érkezett a családba,
akit mindannyian nagyon vártunk. Férjemmel, Jankával és
Pannival Budapesten élünk, de sokat utazunk Nyársapátra,

hiszen nekünk az is „haza”.

A nyársapáti iskola kapuin 2003 szeptemberében léptem
be elsõnek, majd 2011 júniusában fejeztem be általános
iskolai tanulmányaimat.
Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy ebben az
iskolában tölthettem el 8 teljes évet. Rengeteget adott
tudásilag, személyiségileg és emberileg egyaránt. Többek
között az iskolai tanárjaimnak, köztük is Dancsó Rozália
jelenlegi igazgatónõnek köszönhetõen választottam
továbbtanulási szándéknak a Patkós Irma Mûvészeti Iskolát
s ezzel meg is alapozódott a jövõm, amit akkor még nem
is sejtettem.
Ezúton megragadva az alkalmat szeretném megköszönni a
rengeteg támogatást és bíztatást az intézmény
pedagógusainak!
2011 szeptemberében folytattam tanulmányaimat a Patkós
Irma Mûvészeti Iskolában, táncos szakágon. A négy év
alatt számottevõ hazai és nemzetközi versenyen vettem
részt, ahonnan rendszerint Európai Bajnoki címekkel
térhettünk haza. Ekkor a tánc még csak az érettségire való
felkészülés kiegészítése volt, nem gondolkodtam komo-
lyabban a szakirány iránt. Hiszen az iskola mellett hobbi
szinten a TETZ Alapfokú Mûvészeti Iskolában társastáncra
jártam és úgy éreztem ez nekem pont elég is így.
Majd 2015 - ben sikeresen le érettségiztem s itt jött a
fordulópont az életemben. Annyi külsõ pozitív impulzus
ért a szakmával kapcsolatban, hogy elhatároztam többet
akarok, nem csak táncolni, hanem egy magas szintû
táncoktatóvá válni! Ekkor kezdtem el képezni és fejleszteni
magamat továbbra is a Patkós Irma Mûvészeti Iskola falain
belûl.
2016 – ban végeztem el elsõ OKJ – s szakmámat Színházi
Táncos szakirányon
2017 – ben ezt követte a második OKJ – s szakképzettségem
a Modern - Kortárs Táncos szakirány
2018- ban pedig a Néptáncos szakot végeztem el.
Jelenleg Budapesten tanulok a Budapest Sportszövetségek
Uniója nevû intézményben OKJ – s Versenytánc Sportedzõ
szakon.
Nagy büszkeséggel tölt el a rengeteg alázatos és kitartó
munkám gyümölcse. 2018 szeptemberében Szentpétervárról
Világbajnoki Arannyal térhettünk haza, mellette számottevõ
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versenysikerek gazdagították az elmúlt pár évet. Márciusban
nagy megtiszteltetés ért, mikor át vettem a Patkós Irma
Emlékérmet kiemelkedõ pedagógusi munkámért és szakmai
eredményességeimért.
Ezek mellet már 3. éve saját táncos csapatokkal bõvültem
több helyszínen is és a Duende Tánciskola alapító tagja
vagyok.
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Csiszár-Biró Rita vagyok, 1985-1993. között az Erdei
Ferenc Általános Iskola tanulója voltam. Elsõtõl harmadik
osztályig Csonki Lászlóné Jolika néni, majd negyediktõl
nyolcadikig Király Ferencné Rozika néni volt az
osztályfõnököm.
Jolika néni szigorú, következetes, akkurátus tanítóként
okosított, nevelt, de mégis tyúkanyóként óvott bennünket.
Ezt követõen 5 évig Rozika nénihez tartoztunk, akit nagyon
megszerettünk, hiszen minden kamaszkori nehézségünket
olyan lazán, de mégis határozottan kezelte le, hogy az már
csodaszámba ment. Pedig emlékeim szerint az egyik
legrosszabb magaviseletû osztály volt a miénk.
A ballagásunkon Tibor bácsi (Tóth Tibor igazgató) 3
gráciaként említett minket Barkóczi Andi barátnõmmel és
Biró Vandával együtt, akik 8 éven át kitûnõ tanulmányi
eredményt produkáltunk. Ahogy ott álltunk a plénum elõtt
és minden tekintet ránk szegezõdött, feledhetetlen.
A nyolcadik után a nagykõrösi Arany János Református
Gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat,
természettudományi tagozaton, ugyanis akkor még orvosi
pályára készültem. Az ott eltöltött 4 év alatt azonban
rájöttem, hogy az nem az én világom, nem éreztem
magamban azt a tüzet, azt az elhivatottságot, amely
nélkülözhetetlen a gyógyításhoz.
Továbbá megismertem az egyetlen Fiam édesapját, így
már el is vetettem a nappali munkarendes egyetem, fõiskola
lehetõségét, maradt a levelezõ.
11. évfolyamon elnyertem az Arany János Ösztöndíj II.
fokozatát, amelyre a mai napig roppant büszke vagyok,
illetve a gimnázium egykori - az 1956-os forradalom
áldozatául esett - tanulója, Bartha Margit emlékére írt
megemlékezésemmel elsõ helyezést értem el.
1997-ben érettségiztem kitûnõ eredménnyel, történelem és
biológia tantárgyakból testületi dicsérettel, majd az akkor
még József Attila Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karának társadalombiztosítási szakán
folytattam a felsõfokú tanulmányaimat, levelezõ tagozaton.
A tanulmányaim megkezdését követõen október 15-én
kezdtem el dolgozni Cegléden, az Egészségbiztosítónál,
és már 22. éve taposom a könnyûnek nem nevezhetõ,
társadalombiztosítási szakterület lépcsõit, ugyanitt.
Közben 1999 augusztusában férjhez mentem és 2000-ben
megszületett a csodálatos Fiam, Bálint, akivel most
készülünk az érettségire.
2001-ben kiváló eredménnyel diplomáztam, majd
ugyanezen év szeptemberében folytattam, a Budapesti
Gazdasági Fõiskola Pénzügyi-számviteli Karának levelezõ
tagozatán. Nehéz idõszaka volt ez az életemnek, valahogy
felfoghatatlan, hogy mégis sikerült, természetesen szüleim
segítségével, hiszen munka és kisgyermek mellett tanulni
soha nem volt egyszerû.
2004 januárjában a második diplomámat is átvehettem.
Ezt követõen elváltam, de már idén lesz 15 éve, hogy a
Szerelem ismét rám talált és azóta is kitart mellettem,
sajátjaként szeretve és nevelve a Fiamat.
2012-ben megszületett a fantasztikus kicsi lányunk, Menta

CSISZÁR-BIRÓ RITA

Otília, akivel már az elsõ osztályt tapossuk.
Idõközben a munkahelyemen sok nehézséggel kellett
megküzdenünk, de kitartunk, és igyekszünk minden
ügyfelünket hatékonyan kiszolgálni. 2009 decembere óta
a vezetõ helyetteseként próbálom megállni a helyemet,
egyelõre eredményesen.
Jelenleg minden percemet a Fiam továbbtanulása és a
kislányom elsõs tanulmányainak eredményes teljesítése tölti
ki.
Volt általános iskolámnak a mai napig hálával tartozom
mindazokért az alapokért, amelyeket ott építettünk fel
kedves tanítóim, tanáraim segítségével, hiszen olyan erõs
várat sikerült ráhúzni, amely úgy tûnik, kiállja az idõ
próbáját és túléli azokat a nehézségeket, amelyeket az élet
eddig eléje gördített.
Kívánok a következõ 50 évre minden kedves ott
dolgozónak jó egészséget, kitartást, türelmet és eredményes,
sikeres munkát!

Tavaszi szünet az iskolában
2019. április 18-tól április 23-ig tart.

Szünet elõtti utolsó tanítási nap:
április 17., szerda

Szünet utáni elsõ tanítási nap:
április 24., szerda
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1987. február 28.-án születtem Kecskeméten.
Nyársapátra jártam óvodába, késõbb pedig itt kezdtem meg
1993-ban az Erdei Ferenc Általános Iskolát.
A 8 osztály elvégzése után Cegléden, a Károlyi Mihály
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskolában
tanultam Külkereskedelem szakon. Az általános iskolában
megszerzett idegen nyelv szeretetem itt már egyértelmûen
látszódott – érettségire angolból középfokú, németbõl
alapfokú nyelvvizsgával rendelkeztem.
Érettségi után egy évet még középiskolámban tanultam –
külkereskedelmi ügyintézõi OKJ-s képestést szereztem és
idõközben letettem a német középfokú nyelvvizsgát is.
Felsõfokú tanulmányaimat a Szolnoki Fõiskolán végeztem
Nemzetközi Gazdálkodás szakon, Nemzetközi Logisztika
és Külkereskedelem szakirányokon.
Államvizsgám letétele után azonnal az Ecseri Kft.
érdekeltségébe tartozó Vitecer Kft. kereskedelmi ügyintézõje
lettem 2010-ben. Fõ termékeink a tej- és vízízesítõ
szívószálak voltak, ezek nemzetközi értékesítését építettük
ki ebben az idõben. Ennek köszönhetõen nagyon sok
világkiállításra vittük a termékeket, Európai országok
mellett többek között Kínában, Japánban, Dubaiban, és
többször Amerikában is volt szerencsém a termékek piacát
építeni. Miután ezek az értékesítési láncok szerencsésen
kiépültek, fõnököm új feladattal bízott meg – 2014-ben
elõször az Ecseri Kft. szolnoki telephelyére helyeztek és
logisztikai feladatokat láttam el, majd 2015-ben a beszerzési
osztályra kerültem.
Jelenleg GYES-en vagyok Noémivel, gyönyörû kilenc
hónapos kislányommal.

MISÁKNÉ SZABÓ TÍMEA

Mikor meglátogatom a szüleimet, mindig látom régi
iskolámat. Mindig eszembe jut, hogy nélküle nem lennék
ugyanez az ember. Különösen sok köszönettel tartozom
Fekete Heninek, aki angliai történeteivel és életem elsõ
idegen nyelvû könyvével biztosította, hogy szenvedéllyel
tanuljak nyelveket és nyitott legyek a világra.

Mess Gabriella vagyok, 1991-ben kezdtem az általános
iskolai tanulmányaimat Nyársapáton. Alig egy hónapja
laktunk a faluban, amikor eljött az elsõ tanítási nap. Senkit
nem ismertem korábban, de nem tartott ez sokáig, még
szét se néztem, amikor az elsõ barátság létrejött. Még ma
is tisztán emlékszem, amikor Erika megszólított, odaült
mellém és elkezdünk beszélgetni. Összetartó, remek osztály
voltunk, kiváló személyekkel. Korosztályomra jellemzõ
módon kevesen maradtak a faluban, de az emberi
kapcsolatok a távolság ellenére a mai napig megmaradtak.
Nyolc év alatt sok mindent megtanultunk egymástól,
tanárainktól. Szívesen töltöttük együtt az idõt az iskolai
kereteken túl is. Emlékszem a délutáni hittan órákra, ahol
versengtünk, hogy kiolvashasson fel, majd a vasárnapi
miséken rendszeresen találkoztunk, ott is felolvastunk.
Biztos vagyok benne, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy
ma ne okozzon gondot sok ember elé kiállni, és beszélni.
Csináltunk iskola újságot, iskola rádiót, irodalmi színpadi
elõadásokat, néptáncoltunk. István autodidakta módon
tanított minket modern táncra, sportoltunk. Emlékszem,
hogy a lányokkal éveken keresztül kézilabdáztunk, kisebb
nagyobb sikereket értünk el területi versenyeken. A fiúk

JÓ SZÍVVEL GONDOLOK VISSZA…

rendszeresen kihívtak minket egy-egy meccsre napköziben,
és az igazat megvallva, nem emlékszem, hogy bármikor
nyertünk volna ellenük. Persze ez vicces volt akkoriban,
hogy a versenyeken részt vevõ csapatot a fiúk könnyen
megverik. Emlékszem, hogy a közös meccseket nagyon
komolyan vettük. Ági éppen beteg volt és azon a héten
nem volt iskolában, azonban a közös meccset nem lehetett
kihagyni, kijött a pályára játszani. Játék közben hirtelen
Ági leguggolt és a kézilabdát az arca elé tartotta, nem
értettük mit csinál, aztán mondta, hogy takarjuk el, mert
a szülei éppen az úton mennek el és nem szeretne lebukni.
Aztán voltam diákdiri, az is csapatmunkával valósult meg.
Anita volt akkor a fõszervezõ, náluk gyülekeztünk, hogy
megbeszéljük a legfontosabb teendõket a fordított nap
kapcsán. A fiúk május elseje alkalmával májusfát állítottak
a lányoknak, többször kaptam én is, annak ellenére, hogy
tanyán laktunk, összefogtak, együtt oda is kijöttek. Persze
a serdülõkornak köszönhetõen mindig mindenki szerelmes
volt, szerelmes leveleket írogattunk. Titkos neveket
találtunk ki szerelmeinknek, ami a monogramjukat
tartalmazta, hogy ne bukjunk le, ha mások elõtt emlegetjük
õket. Így született meg a ReKLám vagy a CsipkerózSIka
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becenév. Örültünk egymás sikerének, ösztönöztük a
másikat, ha valamibõl négyest kaptunk, legközelebb többet
tanultunk az ötösért.  Több kiváló tehetség is volt az
osztályban. Melinda és Árpi megdöbbentõen sok verset
tudott elsõosztályban, Melinda versmondásban, Évi
matematikából, István és Gábor rajzolásból volt kiemelkedõ.
Emellett fontosak voltak más értékek is: Mariann
kiemelkedõ empátiája, Lacus humora, Tibi elvontsága stb.
Természetesen mindenkirõl lehetne egy-egy gondolatot írni,
hogy miért volt klassz osztálytársként. Jó szívvel gondolok
vissza erre az idõszakra.
A tanulmányaimat a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban
folytattam, és ott is tartott a sport szeretete. Ennek
köszönhetõen atlétikában, duatlonban, triatlonban megyei
és országos helyezéseket értem el, de tanulmányi
versenyeken is sikerült eredményeket felmutatni. Egy
továbbtanulási kiállításon döntöttem el, hogy a Budapesti
Ybl Miklós Építéstudományi Karra megyek, ahol késõbb
településmérnökként végeztem. A diploma még nem volt
a kezemben, amikor álláslehetõséget kaptam a Nagykõrösi
Polgármesteri Hivatalban, ahol mûszaki ügyintézõként
városfejlesztési- és üzemeltetési feladatokat láttam el.
Szakmai eredménynek tartom, hogy 22 évesen rám bízták
a fõtér felújítását, mely sikeresen megvalósult. Ajánlással
és kikéréssel a Nemzetgazdasági Minisztériumban
folytattam munkámat és azon kevesek közé tartoztam, aki
kiemelt szakreferensi címet kapott. Munkám során
feladatom volt a lánctartozások megakadályoztatása
érdekében létrehozott Teljesítésigazolási szakértõi Szerv
mûködtetése, továbbá az építõipari, energiahatékonysági
jogszabályok megalkotásában való közremûködés.
Lehetõségem nyílt az Európai Bizottság munkáját
megismerni és részt venni abban „Az építõipar és az ahhoz
kapcsolódó vállalkozások versenyképes fenntarthatóságáról
szóló stratégia” kidolgozásáért felelõs munkacsoport
magyar delegáltjaként.
Fontosnak tartom a folyamatos szakmai képzést, ezért a
Magyar Urbanisztikai Társaság Fiatal Urbanisták
tagozatának elsõ elnökeként számos tudományos
konferencián, nyári egyetemen vettem részt. 2017-ben
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon közgazdasági
egyetemi végzettséget szereztem. Jelenleg a Debreceni
Egyetem Mûszaki Karán okleveles településmérnöki
képzésen veszek részt, annak érdekében, hogy tervezõi
jogosultságot szerezzek. Persze a tanulási terveim ezzel
nem fejezõdnek be, szeretnék az angol mellett további
nyelveken beszélni, elsõ körben a francia van napirenden.
Kislányom megszületését követõen kaptam lehetõséget a
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nkft. csapatában
dolgozni, így biztosítva, hogy a családommal kellõ idõt
tudjak tölteni.
Jelenleg a Bács-kiskun megyei városfejlesztési projektek
megvalósítását segítem terület- és vidékfejlesztési
csoportvezetõként. Emellett részt veszek többek között a
2021-2027-es Európai Uniós pénzügyi idõszak
tervezésében, megyei fõépítészi feladatok támogatásában,
településrendezési tervek módosításában, településfejlesztési
dokumentumok készítésében, pályázatírásban. Az építészet

nagy szerelem számomra, így különösen kedves számomra,
hogy 25 település épített örökségét bemutató településképi
arculati kézikönyvének készítésében vehettem részt.
Szerencsés vagyok, hogy munkám során azt csinálhatom,
ami érdekel és amit szeretek. Talán akkor lesz a legteljesebb
az életem, ha az idõmet magam oszthatom majd be és
ebben a rohanó világban többször nyílna alkalmam
lelassulni és értékelni azt a rengeteg lehetõséget, amit a
Jóisten megadott.

Mess Gabriella

Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk minden nyársapáti

lakosnak! Iskola dolgozói
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREK

Szeretettel várjuk az érdeklõdõ lakosságot – fiatalokat és az idõsebbeket egyaránt -
2019. április 25-én 16 órakor a mûvelõdési ház nagytermében tartandó

újraélesztõ és elsõsegély elõadásra illetve bemutatóra.
Az újraélesztés és az elsõsegélynyújtás technikájával Lovas Ottó mentõtiszt, a ceglédi mentõállomás vezetõje

ismerteti meg a résztvevõket.

A jelenlévõk ki is próbálhatják, hogy hogyan lehet ezt végezni.

Szõke Piroska Andrea
ÁMK vezetõ

ÚJRAÉLESZTÕ ÉS ELSÕSEGÉLY ELÕADÁS

Húsvétra készülõdvén arra kérjük községünk lakóit -
fiatalokat és idõsebbeket egyaránt -, hogy mint tavaly,
ismét készítsenek tojás formájú díszeket, dekorációt a
mûvelõdési ház parkjában állítandó tojásfára.
A legkreatívabb, legszebb tojást egy húsvéti sonkával
díjazzuk.
Ötletes alkotásaikat április 16-ig várjuk a könyvtárban.

Szõke Piroska Andrea
ÁMK vezetõ

TOJÁSFÁT ÁLLÍTUNK A MÛVELÕDÉSI HÁZ

PARKJÁBANMárcius 22-én került sor a templom mögött lévõ park
szépítésére. Zúgott a fûrész, elõkerültek a metszõollók és
a gereblyék. Az iskola szülõi munkaközösségének anyukái,
Bimbó Pál és munkatársai, Tóth Tibor, Bimbó Brigitta és
párja igazán hatékony csapatot alkotva a munka nagy részét
letudták. A tízórai teáért és zsíroskenyérért az iskola
konyhai dolgozóinak, Ica néninek, Julika néninek, Nikinek
és Kisprumikné Esztike néninek mondunk köszönetet. Még
a zsíroskenyérnek is más íze van, ha szikrázó napsütésben,
egy ilyen jó csapattal fogyaszthatja az ember. A
zsíroskenyerek elfogyasztása után, újból nekiláttunk a
kertnek, de megállapítottuk, hogy kétszer ennyi ember,
legalább még egy napos munkája kellene ebbe a
’csodaparkba’. Örömmel konstatáltuk, hogy munkánk után,
az iskolások újból birtokba vették a parkot, és csak úgy,
mint tavaly, most sem ijedtek meg a munkavégzéstõl.
Osztályonként, felváltva munkálkodnak a gyerekek,
pedagógusaikkal együtt, hogy újból elmondhassuk: van
egy különleges ékszerdobozunk, ami csak a miénk!

Bimbó Brigitta

NYUGALOM PARK
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Minden ember számára van egy olyan civil szervezet, amelynek tevékenysége és közhasznú munkája kiemelkedõen
fontos, és amelynek sikerét a szívén viseli.
Ezeket a szervezeteket az ember szívesen támogatná anyagilag, azonban sok esetben forrásaikból adódóan nincsen
rá lehetõsége. Az adó egy százalékának felajánlásával mindenki egy évben egyszer támogathat egy számára fontos
munkát végzõ szervezetet úgy, hogy a támogatási összeg nem jelent plusz kiadást, hiszen ez mindenképpen kifizetésre
kerül. Számos olyan civil szervezet mûködik, amelynek egyik elsõdleges anyagi forrása ez a felajánlás.
Hagyjuk ezeket a forrásokat itthon Nyársapáton! Helyben is vannak civil szervezetek melyeknek fontos a támogatás
és ezzel tehetünk egy apró lépést, mellyel segíthetjük õket.
A felajánlás semmiféle bonyodalmat nem jelent. Internetes adóbevallás során mindössze annyi a teendõ, hogy a
megfelelõ rovatba beírjuk az általunk támogatni kívánt szervezetet, papír alapú bevallás esetében a feladat ugyan ez,
csupán arra kell ügyelni, hogy írásunk olvasható legyen.

Szervezet neve Adószám
Nyársapáti Községi Gazdakör 19182717-1-13
Karácsonyi Csillagokért Alapítvány 18714904-1-13
Nyársapáti Motocross Sportegyesület 18683693-1-13
Nyársapáti Faluvédõ és Szépítõ Egyesület 18695962-1-13
Nyársapáti Szabadidõ Sportegyesület 19182573-1-13
Nyársapáti Gyermekekért Alapítvány

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja a Nyársapáti civil szervezeteket!

TÁMOGASSON ADÓJA 1%-ÁVAL NYÁRSAPÁTI EGYESÜLETEKET!

18673917-1-13

Lassan március vége felé közeledünk, de már ebben az
évben is hallattunk magunkról. Januárban az Iskolában
megtartott Magyar Kultúra Napján énekeltünk, már az új
fellépõruhánkban. Februárban az óvodai SzMK
jótékonysági bálján szerepeltünk 2 vidám dalcsokorral.
Március 14-én szintén az Iskola által szervezett
ünnepségen vettünk részt, szintén 2 Kossuth nótás
összeállítással A megtartott bálokon a sok munkával
készült CD-nk 1-1 példányát ajánlottunk fel
tombolatárgyként. Az Óvodában farsangra hangolódó
foglalkozásokon énekeltünk együtt a gyerekekkel. Az
iskolában az elsõ osztályosokat vonjuk be az együtt
éneklés örömébe.
Köszönjük a felkéréseket, igyekszünk minden
megkeresésnek eleget tenni. A heti próbáinkat eddig
minden csütörtökön megtartottuk, készülünk a további
kihívásokra. Legközelebb április 6-án az Iskola 50 éves
évfordulóján tartandó bálon, május 19-én a Szarka
Kúriában, illetve június 1-jén Szolnokon a Szakajtó
Népzenei Találkozón lépünk fel, tehát van mire készülni.
Örömünkre szolgálna, ha befizetett adója 1 %-ával
támogatná a Nyársapáti Népdalkör munkáját. Ezzel
elõsegítheti Egyesületünk céljai megvalósítását, a fellelhetõ
népdalok megõrzését, a fiatal nemzedék számára történõ
továbbadását, a helyi népdal kedvelõ közösség erõsítését.

KEDVES NÉPDALKEDVELÕ BARÁTUNK! TISZTELT TÁMOGATÓNK!

Kérjük, hogy adóbevallásában az alábbiak szerint töltse
ki rendelkezõ nyilatkozatát:

NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR
18979787-1-13

Köszönjük támogatását!

Tisztelettel:
Nagy Erzsébet
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Hívunk és várunk minden irodalombarátot
2019. április 11-én 16 órakor

a mûvelõdési házba a
Költészet Napja megünneplésére.

Kérjük a verskedvelõket – gyerekeket és felnõtteket egyaránt
-, hogy hozzák el legkedvesebb versüket, esetleg saját
költeményüket, és azt osszák meg a többi résztvevõvel. A

versünnepet Fehér-Deák Barbara költõ nyitja meg.

Vendégünk lesz Halasi Tamás elsõ kötetes nyársapáti
költõ, akik dedikálják majd verses kötetüket is.

Itt adja át a 3 tagú zsûri a pályázatra beérkezett
legjobb versek díjait.

Szeretettel várjuk a versmondókat, a versek íróit, és
természetesen azokat is, akik „csak” hallgatni szeretnék a
versmondókat, mert verset olvasni, mondani és hallgatni
is nagyon jó!

Legyenek részesei a versünnepnek Nyársapáton.

Mûvelõdési ház dolgozói

MEGHÍVÓ

Papp Dóra: Bolyongó

Szepes Norbert szeptemberben új esélyt kap a helyi
hatosztályos gimnázium egyik végzõs osztályában. De nem
egyszerû a beilleszkedés. Tetoválásai láttán többen
összesúgnak a háta mögött, mások õrültnek tartják különös
szokásai miatt. És persze fontos kérdés, hogy mit szól
hozzá az osztály legmenõbb rockere, nem beszélve az éles
szemû Farkas Míráról, aki olyan gyanakvón néz rá, mintha
küldetésének tekintené, hogy minél többet megtudjon
titokzatos új osztálytársáról.
Norbit azonban évek óta nem érdekli a cikizés. Ami igazán
számít neki, az az anyjának tett ígérete, az Õry család
baráti oltalma, Mikko, a finn tökfej, a városszéli tölgyerdõ,
az akácméz, és egy félkarú isten. Csakhogy hamarosan
felbukkan egy árny a múltból, aki mintha Norbi saját
árnyéka lenne – és a fiú kénytelen számot vetni mindazzal,
ami miatt ott kellett hagynia régi iskoláját, és meg kell
hoznia egy olyan döntést, amelyben nem biztos, hogy a
sors istennõi a segítségére lesznek…

Greff Magdi: Húzós szerelem

Különleges regény a sportról és a szerelemrõl.
Réka kajakozik, és állatorvosi egyetemrõl álmodik, ám a
szocializmus alatt egy dezertõr gyereke az utolsó, aki
bejuthat egyetemre. Egyetlen esélye a sportösztöndíj, és
egyetlen dobása egy verseny Belgiumban. A csapattal tart
egy furcsa, örökké jegyzetelõ fickó, és egy undok orosz
versenyzõ. Képes lesz Réka megnyerni a versenyt, ahol a
jövõje a tét? Ha mindez még nem lenne elég, feltûnik a
színen Szõke, egy vagány új sporttárs, de Ádám, a régi
barát is másféle érdeklõdést mutat. Melyikük a nagy
szerelem?
Réka izgalmas utazásra indul, ahol nem csak a vízen kell
helyt állnia, de a szívügyekben is, mert nem minden az,
aminek látszik, egy olyan korban, ahol minden szóra
vigyázni kell.

Teresa Driscoll: Rajtad a szemem

Ella Longfield kihallgat két vonzó fiatalembert, akik
kamaszlányokkal flörtölnek a vonaton. Nem gondol semmi
rosszra, míg rá nem döbben: a srácok nemrég szabadultak
a börtönbõl. Anyai ösztöne azonnal riadómódba kapcsol.
A telefonért nyúl, ám történik valami, ami megállítja…
Másnap arra a hírre ébred, hogy eltûnt az egyik lány, a
gyönyörû, zöldszemû Anna Ballard.
Egy évvel késõbb Annát még mindig nem találták meg.
Ellát bûntudat gyötri amiatt, hogy nem cselekedett, és
nem õ az egyetlen, aki képtelen elfelejteni a történteket.
Valaki fenyegetõ leveleket küldözget neki – leveleket,
melyek azt jelentik: komolyan féltenie kell az életét.

KÖNYVAJÁNLÓ
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Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus
kereszthalálának és feltámadásának emlékére.
A zsidó vallásban Pészachkor ( jelentése elkerülni, kikerülni
) ünneplik az egyiptomi rabságból való szabadulást.
Magyarul a kovásztalan kenyér (macesz) ünnepének is
nevezik, mert a fáraó annyi idõt sem hagyott a zsidóknak
az Egyiptomból való távozásra, ameddig a kenyerüket
megkeleszthették volna, ezért a vízbõl és lisztbõl gyúrt
kelesztés nélküli maceszt (pászkát) ették. Eredetileg a két
ünnep idõben egybeesett, majd 325-ben a niceai zsinat a
keresztény húsvétot a tavaszi napéjegyenlõséget (március
21.) követõ elsõ holdtölte utáni vasárnapra tette. Mivel ez
az idõpont évrõl-évre változó, a Húsvét ún. mozgó ünnep.
Az ünnepet megelõzõ 40 nap a nagyböjt, Jézus 40 napos
pusztai böjtjének emlékére, a felkészülés, a lelki és testi
megtisztulás ideje.
Jézus kereszthalálának története
A húsvétot megelõzõ vasárnapot nevezik virágvasárnapnak,
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére. Jézus
szamárháton érkezett a városba, a nép virágokat,
pálmaágakat hintett lába elé, így dicsõítette. A fõpapok,
akik rossz szemmel nézték Jézus tanításait, úgy döntöttek,
hogy tanítványai körében elfogják, s az áruláshoz
megnyerték Júdást. Az utolsó vacsorát (a zsidó Pészah
ünnepén) Jézus tanítványai körében költötte el.
A nagyhét - Húsvéti népszokások
A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvét vasárnapig
a nagyhét.
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a húsvét
elõtti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük. Általánosan
elterjedt szokás a nagymise elõtti barkaszentelés, melyet
a pap aztán kioszt a hívek között. (Virágvasárnap
elnevezése a római egyházban Dominicca palmarum ‘pálma
vasárnap’, ezért mediterrán vidékeken ilyenkor pálmaágat
vagy olajágat szentelnek.) A megszentelt barkának
gyógyító, rontásûzõ szerepet tulajdonítottak. Gyakorta
leszúrták a földbe, azt tartva, hogy elûzi a férgeket.
Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, azt
tartják, a harangok Rómába mentek, ott gyászolják
Krisztust. Szokás volt ilyenkor kereplõvel zajt kelteni, így
gondolták elûzni a gonoszt és így helyettesítették a
harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki lábmosás.
Általában magas rangú egyházi személyek mosták meg
ilyenkor tizenkét szegény ember lábát.
A templomban a gyerekek égtelen zajt csaptak (verték a
padokat), vagy a falu határában Pilátust jelképezõ
szalmabábut égettek. Elterjedt szokás nagycsütörtökön a
virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az olajfák hegyén
virrasztott.
Bizonyos vidékeken zöldcsütörtöknek is nevezték, mivel
ezen a napon zöld növényekbõl készült ételeket fõztek
(sóska, spenót...), a bõ termés reményében.
Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A keresztények
körében a bûnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt napja.
A templomokban az oltárakat letakarják, a harangok némák.

Ezen a napon a passiojátékok, élõképes felvonulások
világszerte ismert szokások. Rómában minden évben a
Pápa közremûködésével elevenítik fel a keresztút (Via
Crucis) stációit.
Nagypéntekhez babonás félelmek kötõdnek a paraszti
életben. Tiltották az állattartással, földmûveléssel
kapcsolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kõvé
válik), nem mostak (mert a ruha viselõjébe villám csapna),
nem fontak.
A víznek, mint õsi pogány tisztulás szimbólumnak mágikus
erõt tulajdonítottak. Nagypénteken napfelkelte elõtt friss
kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosakodni, az védett a
betegségek ellen. Ezt a hajnali vizet aranyvíznek nevezték.
Szokásban volt a határjárás, határkerülés is.
Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra
megszólalnak a harangok. Legjelentõsebb eseményei a
nagyszombatnak a víz- illetve tûzszentelés. Katolikus
templomokban a gyertyát a megszentelt tûz lángjáról
gyújtják meg. Az új tûz gyújtása a remény szimbóluma is.
Jellegzetes szokás még a feltámadási körmenet szombat
estéjén.
Húsvét vasárnapján a kereszténység legnagyobb ünnepét,
Jézus feltámadását ünnepli. Ezen a napon a reggeli
mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, ennek
egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Nõi munkákat
tiltó nap volt, nem szabadott seperni, fõzni és mosni sem.
Az állatokat sem fogták be ezen a napon. A húsvéti
szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A
sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban
megszenteltették, ezután mágikus erõt tulajdonítottak neki.
A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól
szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját
a gyümölcsfára akasztották vagy a földekre vitték a jó
termés reményében.
Vasárnap hajnalán szokásban volt a Jézuskeresés. Ilyenkor
sorban felkeresték a falubéli kereszteket. A Zöldágjárás
szép szokása tipikus tavaszi, a természet megújhodását
ünneplõ énekes játék. A lányok kettes sorban állva, felemelt
kezükbõl sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun
(Bújj, bújj zöld ág...). Bizonyos vidékeken szokás a
vasárnapi napfelkeltét valamely magaslaton nézni, hiszen
a felkelõ nap is a feltámadás szimbóluma.
Húsvét hétfõ a magyar népéletben a locsolkodás napja.
A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja
ennek a szokásnak, mely aztán polgárosodott formában
(kölnivízzel locsolás) megmaradt a városokban napjainkig.
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás
hagyományának, eszerint a Krisztus sírját õrzõ katonák a
feltámadás hírét vevõ, ujjongó asszonyokat igyekeztek
lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták õket. Vidéken egykor
kútvízzel, vödörbõl locsolták le a lányokat, sõt egyes
vidékeken a patakban megfürösztötték õket, sajnos ha hideg
volt húsvétkor bizony betegség is származhatott ebbõl.

Forrás: www. unnepekoldala. hu

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR
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NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT
AJÁNLATA

- hagyományos pácolású sonkák
- töltött húsok
- fûszerezett töltött káposztahús
- kocsonya hús
- saját készítésû füstölt kolbászok,
szalámik
- sertés húsok
- házi hurka, kolbász
- szalonna félék
- tepertõ, pörc
- fagyasztott baromfi félék
- kolbászhús, formázott sonka
- kolbász készítés igény szerint
- minden héten más-más akció

Szeretettel várom
Tisztelt Vásárlóimat!

“Feltûnt már a szép Nap ragyogó
fényével,

megjött a tavasz áldott érzésével.

Újítja a természet, a növényeket,
gerjeszti bennünk a szép

reményeket.”

Áldott húsvéti ünnepeket
kívánunk minden kedves

nyársapáti lakosnak!

Szerkesztõség



NYÁRSAPÁTI  HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELÕS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FÕSZERKESZTÕ: Kiss Andrea
SZERKESZTÕBIZOTTSÁG: Kiss Andrea, Nagyné Kovács

Éva, Pécsi-Dézsi Csilla
FOTÓK: Kiss Andrea, Nagyné Kovács Éva, Varga Irén
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu

A 151. SZÁMTÓL KEZDÕDÕEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ  INTERNETEN IS OLVASHATÓ:

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

 APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
       700 példányban megjelenõ INGYENES tájékoztató

kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

HIRDETÉSEKANYAKÖNYVI HÍREK

Született:

Peterman Milán és Kiss Tamara
Nyársapát, Homok d. 3. szám alatti
lakosok MAXIMILIÁN nevû
gyermekük 2019. március 1-jén.

Goga Attila és Mikis Klaudia Andrea
Nyársapát, Széchenyi u. 47. szám
alatti lakosok ATTILA nevû
gyermekük 2019. március 10-én.

Pásztor Sándor és Borics Tímea
Nyársapát, Dózsa Gy. u. 13. szám
alatti lakosok MÍRA LUCA nevû
gyermekük 2019. március 12-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Anikó Fodrászat

hétfõ-szerda-péntek:
délután

kedd-csütörtök-szombat:
délelõtt

Bejelentkezés a fodrászüzletben, valamint
a 06-20-485-2913, 53-389-106
telefonszámon.

HALASIÉK TÜZIFA KFT.

Vékony akác
3.400.- Ft/q

Vastag akác
3.600.- Ft /q

Hasított vastag akác
3.800.- Ft/q

Nyárfa
2.000.- Ft /q

Tölgy, bükk, gyertyán gurigázva  
3.200.- Ft/q,

hasítva
3.400 Ft/q

Az árak a házhozszállítás díját
tartalmazzák.

Érd.: 06-20-260-7365

20 db 6 m-es vas öntözõcsõ eladó.
Érd.: 18:00 után 70-3800-219

Villanybojlerek javítása,
vízkõmentesítése. Villanyhálózat
felújítás. Áramfogyasztás ellenõrzése.
Kapcsolók – konnektorok, lámpatestek
– fénycsõ – armatúrák javítása, cseréje.
Tel.: 06-20-928-8334 , 06-53-358-029

Viola utca 2. szám alatti családi ház
eladó.
Érdeklõdni: 06-30-578-1427
06-20-340-3676

Eladó a József Attila út 48. szám alatt
lévõ 1495 m2-es vízzel, villannyal,
csatornával ellátott telek.
Érd.: 70/416-01-78, 53-389-096

Meghalt:

Dömök István Nyársapát, Élraj d. 3.
szám alatti lakos 2019. március 12-
én, 64 éves volt.

Gál Lászlóné Lendér Erzsébet
Nyársapát, Ugyeri út 36. szám alatti
lakos 2019. március 21-én, 104 éves
volt.

Emléküket õrizzük!

Kedves Olvasóink!

Hirdetés és újságcikk feladására
minden hónap 25-ig van lehetõség!

Ezt az idõpontot követõen csak a Hírmondó következõ
számában  jelenik meg cikkük!

Megértésüket köszönjük!

Szerkesztõség

NYÁRSAPÁTI28. oldal


