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A projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.2-15-2016-00021
2019.04.12-én ünnepélyes keretek között átadták a nyársapáti Mini Vállalkozói Zónát. Az eseményen Kis Miklós
polgármester köszöntõje után avató beszédet mondott Földi László országgyûlési képviselõ úr. Ezt követõen került sor a
szalag átvágására.
A létesítményt megáldotta Szabó Gábor református lelkész-elnök és Szecsõdi Péter római katolikus plébános, tiszteletbeli
kanonok.
Az E-dictum Alfa Kft. képviselõi interaktív projektismertetõt tartottak, majd helyszíni bejárás keretében ismerkedtek meg
vendégeink és a meghívott vállalkozók az inkubátorház és az ipari célra használható ingatlan nyújtotta lehetõségekkel.

Az esemény fontosságát és jelentõségét tovább növeli az elsõ betelepülõ vállalkozó, Bálint Dávid ceglédi vállalkozó - az
Ipari Park területén megvalósítandó beruházásának - ünnepélyes alapkõletétele.

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Ünnepélyes projektavató rendezvény keretében megtörtént a nyársapáti
Ipari Park elsõ betelepülõ vállalkozásának alapkõletétele

2019/04/12

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.
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IPARI PARK ÁTADÓ KÉPEI
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Nyársapát Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját
TRIANONI EMLÉKEZÉSÜNKRE

2019. június 4-én 16 órára a község templomába,
majd a fõterén álló

TRIANONI EMLÉKMÛ koszorúzására.
Beszédet mond:

Tóth Tibor alpolgármester

MEGHÍVÓ

Kis Miklós  polgármester

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet határozata alapján, 2019. április 30-ától 2019.
július 31-ig átmenetileg megváltozik a ceglédi
gyógyszertárak ügyeleti rendje!

A ceglédi közforgalmú gyógyszertárak készenléti
ügyelete 2019. április 30. napján, 8:00 órakor megszûnik.

Az ügyelet a továbbiakban az alábbiak szerint alakul:

1. Munkanapokon és rendeletben rögzített rendkívüli
munkanapon 20:00 órától 22:00 óráig,
Szombaton (pihenõnapon) 19:00 órától 22:00 óráig tart.

2. A szombaton, napközben nyitva tartó gyógyszertárak a
következõk:
- Belvárosi Gyógyszertár (Cegléd, Szabadság tér 9.)
8:00 – 13:00
- Gyógyír gyógyszertár (Cegléd, Rákóczi út 7.) 8:00 –
12:00
- Szent Imre Gyógyszertár (Cegléd, Szent Imre Herceg u.
22.) 7:30 – 13:00
- Patikaplus Gyógyszertár (Cegléd, Malomtó szél 30.) a
TESCO Áruházban 8:00- 19:00
- Pingvin Patika Gyógyszertár (Cegléd, Múzeum u.2-4.)
8:00 – 13:00
- Szent Anna Gyógyszertár (Cegléd, Kõrösi út 11.) 8:00
– 13:00

3. Vasárnap, és munkaszüneti napon az ügyelet 8:00 órától
22.00 óráig tart.

A gyógyszertárak a törvényi elõírásnak megfelelõen
kötelesek közzé tenni az ügyeleti szolgálatot teljesítõ
gyógyszertárak nevét, címét, telefonos elérhetõségét, vala-
mint az ügyelet kezdõ és befejezõ idõpontját valamennyi
közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál jól
látható helyen és jól olvasható módon köteles elhelyezni.
Az ügyeletet teljesítõ gyógyszertár elérhetõségérõl a
központi orvosi ügyeleten ellátásra kerülõ betegek
felvilágosítást kapnak.

Dr. Diósgyõri Gitta címzetes fõjegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ A CEGLÉDI KÖZFORGALMÚ

GYÓGYSZERTÁRAK

ÜGYELETI RENDJÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL!

Figyelem!

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
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A 2019. május 26-i EP képviselõ választáson szavazni
6.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a
választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történõ
felvételrõl szóló értesítõn szerepel.

Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 1. számú
szavazókörben (Nyársapát, Szarka Mihály u. 7.) lehet.
A szavazás elõtt választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi
azonosítóját a következõ érvényes igazolvány(ok)
bemutatásával:

– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító
igazolvány vagy
– lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány
vagy
– útlevél vagy
– 2001. január l-jét követõen kiállított vezetõi engedély.

A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri
névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár
rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a
szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de
arra nem kötelezheti.
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi
fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban,
általa választott segítõ – ennek hiányában a
szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét
igénybe veheti.
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetõvé
tétele érdekében – amennyiben azt a meghatározott
határidõben és formában kérte – a szavazatszámláló
bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ
listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást
metszõ vonallal (+ vagy X/) lehet.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történõ helyezése
elõtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott
szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a
rontott szavazólap helyett - választópolgáronként egyszer
– új szavazólapot ad ki.

A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges
ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A választópolgár
a szavazóhelyiségben tartózkodásának idõtartama alatt
semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt
a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még
szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a
szavazást lezárja.

Figyelem! Az a választópolgár, aki 19.00 óra után -
akár néhány perccel - érkezik, szavazatát akkor sem
adhatja le, ha a szavazókör elõtt a 19.00 óra elõtt
érkezõk még sorban állnak.

dr. Bicskei Krisztina
HVI vezetõ

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT,
HOGY A NYÁRSAPÁTI KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

 ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE AZ ALÁBBI:

Hétfõ:
8.00-12.00 óráig,
13.00-17.00 óráig

Kedd:
ügyfélfogadás nincs

Szerda:
8.00-12.00 óráig

Csütörtök:
ügyfélfogadás nincs

Péntek:
8.00-12.00 óráig
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Május 26-a sok-sok év óta egy átlagos
nap az életünkben, most némileg
módosul és úgy tûnik, hogy hosszú
idõre meghatározó DÖNTÉSÜNK
NAPJA lesz.
Tisztelt Nyársapáti Polgárok,
Tanítványaim, Kedves volt Szülõk,
felelõsen élõ Honfitársaim!
Több okból is kérlek, hogy május 26-
án, az Európai Uniós képviselõ
választásra menjetek el, és
érvényesítsétek véleményeteket az
ország jövõjérõl, ebben a lényeges
integrációs kérdésben. Kicsit
motiváljon mindenkit az a szomorú
tény, hogy Nyársapát szinte mindig a
sereghajtók között van a választási
részvételt illetõen. Nem jó utolsónak
lenni. Nem jó, ha környezetünk
közömbösnek, talán felelõtlennek tart.
De nem jó kibicnek sem lenni, mert
ha nem voksolok, a továbbiakban nem
mondhatom, hogy Ti döntöttetek
rosszul, bezzeg én tudom a tutit.
Másodsorban a világ, a gazdaság, a
környezetünk, az EU is óriási
változáson, paradigmaváltáson megy
át. Mi közepes nagyságú országként
nagymértékben nem tematizálhatjuk a
politikát, de a mérleg nyelvének
nagyon kiválóak vagyunk. Mi nem
Európai Egyesült Államokat akarunk,

EL KELL MENNI!

mert a történelem során
megtapasztalhattuk, hogy a
birodalmakból (török, habsurg, német,
szovjet) hosszú távon nekünk semmi
jó nem származott, egy életre elég volt.
Még ha rövidtávon kecsegtetõ is lehet,
de hosszú távon mindenképpen az
összeomlást vetíti elénk. Mi önálló,
együttmûködõ, bizonyos fontos
dolgokban összefogni tudó Európában
vagyunk érdekeltek. Ázsia hihetetlen
módon fejlõdik, származásunk,
eredetünk okán a rokoni szálaink miatt
nekünk óriási lehetõségeink vannak.
Nekünk nem teljesen beleolvadni kell
egy politikai, gazdasági tömbbe, hanem
minden korrekt féllel együttmûködni
úgy, hogy közben identitásunk,
kultúránk megmaradjon. Nyugat-
Európa sok tekintetben érthetetlen
álláspontokat képvisel (túl régóta élnek
jólétben!), akár kulturális, vallási, nemi
identitási, akár a család megítélése stb.
terén figyeljük. Nekünk nem kell
szolgai módon utánozni õket!
Nem akartam, de mégis megemlítem
a migráns kérdést. Legtöbbjük életerõs,
katonaviselt férfi, aki nem dolgozni
jön, a helyi nyelvet, kultúrát elenyészõ
százalékuk tanulja meg, veszi át, nem
kíván beilleszkedni, integrálódni.
Minden befogadott migránsnak

kötelesek vagyunk azonnal adni
fejenként kb. 10 millió forintot, majd
havonta 1000 eurót. Minden politikai
szimpátia nélkül állítom, hogy sokkal
tisztességesebb egy mai családpolitikai
támogatás az állampolgárok felé.
Ma beszûkült a választás tétje:
alattvalók, bevándorlópártiak,
migránsokat támogatók, magyar és
európai kultúrára „fitttyethányók”,
nyelvünket sutba dobni szándékozók
akarunk-e lenni? Ígérik, hamarosan
nyugati bérek lesznek (ha ezt még
valaki beveszi), a határainkat meg majd
megvédik mások (vajon a mi hazánk
határait ki védené meg jobban nálunk).
Az elõrehaladásunk záloga az
IGÉNYES MUNKA, FELELÕS
ÉLETMÓDUNK és EGYENRANGÚ
KAPCSOLATAINK minden
jószándékú néppel és nemzettel.
Utolsó, de nagyon fontos gondolat: ez
a szavazás nem csak a belpolitikáról
szól, most ne befolyásoljon a zötyögõ
út, a néha idegesítõ oktatás, a
bürokrácia, az egészségügy stb. Két
cél lebegjen szemünk elõtt: elmegyek,
mert állampolgári kötelességem,
másfelõl: úgy döntök, hogy maradjon
minél függetlenebb, szuverénebb ez a
szeretett HAZÁNK!

Tisztelettel: Tóth Tibor

Tájékoztatom településünk Tisztelt Lakóit, hogy a 2019.
április 26-tól felújítási munkálatok zajlanak, amely
során megújul a burkolat az alábbi utakon:
Viola utca, Vasút utca, Rákóczi utca, Dózsa György
utca, Kun Imre utca
Az építési munkák alatt az adott utcákban a forgalom
folyamatos fenntartása mellett, szakaszosan ideiglenes
forgalomkorlátozásra kell számítani, amely miatt kérjük
szíves türelmüket.
Kérjük, hogy a munkaterületen fokozott óvatossággal
közlekedjenek, illetve a megjelölt idõszakban a
gépkocsikkal ne parkoljanak a munkálatokkal érintett
útszakaszon.

Kis Miklós
polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

BELTERÜLETI UTAK ASZFALTOZÁSAGyõri Gábor r. fõtörzsõrmester,
körzeti megbízott telefonszáma:

70/492-0784

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az óvodai és
iskolai étkezési térítési díjat minden hónap 10-ét követõ
elsõ kettõ munkanapon lehet befizetni az Önkormányzati
Hivatal 7. számú irodájában. Kérjük az idõpontok pontos
betartását!

2019. május 13-14.
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Díszpolgári cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki kiemelkedõen jelentõs munkájával
hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartásával köztiszteletben áll, illetve a
község lakossága érdekében maradandót alkotott.
Nyársapátért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik
a település fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális valamint a gazdasági élet bármely területén kiemelkedõ
munkát végeztek.
Adományozásra javaslatot tehet a község polgármestere, a képviselõ-testület tagjai, a helyi önkormányzati képviselõk
választásán szavazásra jogosult nyársapáti polgárok, valamint az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek.
Ajánlani ajánlólapon lehet.
Díszpolgári Címre 1 fõ, Nyársapátért Emlékéremre 2 fõ vagy szervezet ajánlható.
Az ajánlások akkor érvényesek, ha azokon indokolás is szerepel.
Az ajánló lapok beadásának határideje: 2019. június 30.
A képviselõ-testület a címek odaítélésérõl az ezt követõ ülésén dönt. Átadásukra államalapító Szent István ünnepének
tiszteletére rendezendõ községi ünnepségen kerül sor.
Ajánlatot tenni az alább közölt szelvényen lehet illetve az beszerezhetõ az Önkormányzati Hivatalban is.

DÍSZPOLGÁRI CÍM
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Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft.
a környezettudatosság jegyében, a
közszolgáltatás keretein belül,
Ügyfeleink kényelmi szempontjait
szem elõtt tartva, házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtést is végez.
Ez azt jelenti, hogy 2 hetente
összegyûjtjük az ingatlanok elé, sárga
színû DTKH-s emblémás zsákokban
kihelyezett szelektív csomagolási
hulladékot (papír, fém, mûanyag,
tetrapack).
A szükséges SÁRGA színû DTkH
emblémás zsákokat térítésmentesen
biztosítjuk, melyek bármelyik
Ügyfélszolgálatunkon beszerezhetõek,
illetve, ha az elsõ alkalommal
bármilyen áttetszõ (nem fekete)
zsákban kerül kihelyezésre a szelektált
hulladék, úgy a következõ gyûjtési
alkalomra cserezsákként biztosítjuk
Önnek!
Eddig egyszerûen hangzik, és ez a
gyakorlatban is ilyen egyszerû! Járjuk
körbe a szelektív gyûjtést, hogyan
végezzük jól!
Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
papír (tisztán, laposra hajtogatva):
kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek
és kozmetikai cikkek papírdobozai,
színes és fekete-fehér újság, szórólap,
prospektus, irodai papír, füzet.
mûanyag (kiöblítve, laposra taposva):
színes- és víztiszta PET palack, kupak
(üdítõs, ásványvizes), kozmetikai és
tisztítószerek flakonjai (pl: samponos,
öblítõs, mosogatószeres),
reklámszatyor, nylonzacskó,
csomagolófólia, fólia (zsugor és
strech), joghurtos, tejfölös és
margarinos dobozok,
fém- és italos kartondoboz (kiöblítve,
laposra taposva): fém italos doboz (pl:
üdítõs, sörös, energiaitalos), tartós tej
és üdítõk dobozai (TetraPack),
konzervdoboz
Higgye el, jól megférnek egymás
mellett!
Ne botránkozzon meg azon, hogy a
szelektíven gyûjtött hulladékokat
összeöntjük! Az összegyûjtött
csomagolási hulladékokat
válogatómûveinkbe szállítjuk, ahol

megtörténik a frakciók utólagos külön
válogatása. A frakciók együttes
gyûjtésének egyrészt gazdaságossági
okai vannak, illetve a korábban a
gyûjtõszigeteken alkalmazott
frakciónkénti különgyûjtés csekély
mértékben valósult meg, ezért minden
esetben így is szükséges volt az
utólagos válogatás!
Kiöblítve?! IGEN!
Egyes flakonokat, ételes dobozokat és
olajos palackokat elvileg el kellene
mosogatni, mielõtt a zsákba
kerülnek. Sokakban megfogalmazódik,
hogy a mosogatással azonban vizet
pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a
környezetünknek. Vagy mégsem?
Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta
legyen, csupán azt, hogy makacs
szennyezõdések ne legyenek benne/
rajta. Elég, ha például a mosogatás
végén a mosogatóvízben átöblítjük,
vagy szükség szerint szivaccsal
eltávolítjuk a szennyezõdéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a
gyûjtésnek, mivel ugyanabba a zsákba
kell rakni az összes szelektíven gyûjtött
hulladékot (vagyis a mûanyag, a papír
és a fém együtt) és ha más anyagokkal
szennyezõdnek, sajnos nem
hasznosíthatóak újra!
Az sem elhanyagolható szempont,
hogy otthon sem büdösödnek a zsákban
az elszállítás idõpontjáig.
Kissé elcsépelt szlogen, de tapossa
laposra!
A gyûjtés másik ugyancsak nem
elhanyagolható momentuma, hogy
lehetõség szerint a zsákba a lehetõ
legkisebb térfogattal helyezze el a
mûanyag palackokat, flakonokat,
dobozokat! Lapítsa ki az italos
kartonokat, a palackokat is. A mûanyag

FELMERÜLT MÁR A KÉRDÉS,
HOGYAN TUDNA TENNI KÖRNYEZETE MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN?

GYÛJTSE SZELEKTÍVEN CSOMAGOLÁSI HULLADÉKÁT!

kupakokat nem szükséges
visszacsavarni! Mindezek elõsegítik,
hogy több csomagolóanyag férjen a
zsákokba, ezáltal a gyûjtõjármûvekbe
is!
Most beszéljük arról is, mit ne
tegyünk!
NE tegyünk a SÁRGA zsákba üveget,
használt papír zsebkendõt, szalvétákat,
felvágottak csomagolását, hungarocellt,
CD-lemezt, magnó- és videokazettát,
egyéb mûanyagnak ítélt hulladékot (pl.
nejlonharisnya), ezek a kommunális
edénybe kell, hogy kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos
üveg) elhelyezésére keresse a
településen kihelyezett üveggyûjtõ
konténereket! Köszönjük!
Amennyiben mégis elõfordult, hogy
szennyezett vagy szelektíven nem
gyûjthetõ hulladékot helyezett a
szelektíves zsákba, az utólagosan a
válogatás során a hasznosítható
anyagoktól elkülönítve, a háztartási
hulladékokkal együtt került
ártalmatlanításra!
Segítse munkánkat, csak az
újrahasznosításra alkalmas
hulladékokat gyûjtse szelektíven!
Ne aggódjon, hamarosan rutinná válik!
Ha elsõre nem is sikerült megjegyeznie
a gyûjthetõ hulladékfajtákat, akkor
sincs probléma! SÁRGA zsákunkra
rányomtattuk, milyen hulladékok
kerülhetnek bele.
Itt a lehetõség, valóban otthon
kezdõdik a környezet megóvása!
Gyûjtsünk együtt!
A szelektív hulladékgyûjtés
idõpontjairól a www.dtkh.hu oldalon
tájékozódhat. További kérdések esetén
Ügyfélszolgálataink elérhetõségein
állunk szíves rendelkezésére!
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Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás,
vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli,
ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó
események. Januártól már minden magyarországi
településen, így nálunk is elérhetõ az Önkormányzati
Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár
a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetõk
az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így
életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs
feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi
önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább
nõ életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat
kiállítása, gépjármû- és építményadó bejelentés, szociális
támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba
vétel, iparûzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon
tevékenységeket, melyek általánosan a személyes
ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú
sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-
tõl teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali
Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is
intézhetünk, amikor idõnk engedi, akár a vasárnapi ebéd
után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít
és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk,
úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert

INTÉZZE ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEIT

ELEKTRONIKUSAN!

Az online elérhetõ Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak
magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is
megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen
keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és
kényelmesen intézhetõk az önkormányzati ügyek. Az
elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban
állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem
támogatják a papírmentes és környezetkímélõ ügyintézést
is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévõ
adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a
rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt
is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs
feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre

ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEK. MINDENKINEK.
BÁRHONNAN.

folyamatokon. Elsõ lépésben saját magunk beazonosítása
történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés
kiválasztása, ezt követõen pedig a szükséges adatok
megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett,
gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis
környezetkímélõbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett
felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi,
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online ûrlappal
nem rendelkezõ ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást
lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követõen azonosítja
a rendszer és az ûrlapok általános adatai automatikusan
kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított idõt. A
felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk
elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így
pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális
állapotát és megnyithatják a lementett ûrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett
a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással
kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi
adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-
onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhetõ el, melyet
településünk weboldalán is megtalálnak.

belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhetõ. Az
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari,
kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerûen
nyomon követhetõ.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést
igénylõ ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról,
bármikor, kényelmesen, online is intézhetõk akár a magán
és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhetõ,
túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhetõ,
gépjármû-, illetve termõföld adó jelenthetõ be, valamint
helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre
is van mód. A helyi iparûzési adó bevallása a portál
segítségével szintén könnyûszerrel megoldható, függetlenül
attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységrõl van szó.

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhetõ Önkormányzati
Hivatali Portál

A SORBAN ÁLLÁS A MÚLTÉ, INTÉZZE ÜGYEIT MOSTANTÓL ONLINE!
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Nyársapát Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének tagjaival
készítek interjúkat, melyek sorában
betûrendben Bognár István következik.
Bognár Istvánt minden nyársapáti, és
a környezõ települések lakói közül is
nagyon sokan ismerik. Ennek oka nem
csak az, hogy már fél évszázada a
településen dolgozott tanácsi
dolgozóként, ezt követõen a
Ferrokémia telepvezetõjeként, majd a
rendszerváltás óta önkormányzati
képviselõként, hanem az is, hogy igazi
közéleti emberként mindenki
problémája megérinti, és bárki
fordulhat hozzá gondjával, bajával
akkor is, ha nem Nyársapát település
lakója.
1971-tõl nyársapáti lakos, 1973-tól a
Nyársapát, Iskola dûlõ 20. szám alatti
volt tanyasi iskola pedagógus
lakásának a tulajdonosa, ahol
nyugdíjba vonulásától a múltat, a
jelent, és a jövõt összekapcsolva egy
nagyon fiatalos sportágat honosított
meg községünkben.
- A bevezetõbõl is látszik, hogy mióta
vállalsz szerepet a nyársapáti
közéletben, de azt is szeretnénk tudni,
hogy milyen cél vezérel?
Szeretem az irodalmat, és én is írok
verseket a magam örömére, éppen
ezért erre a kérdésre egy írásomból
való idézettel válaszolok:
„ A jót az ember gondolja ki,
De magától az sohasem valósul meg.
Tegyél érte Te is!
S hidd, hogy mások is így tesznek.”
Amikor én kezdtem a közéleti munkát
1969-ben a tanácsházán, ebben a

faluban a József Attila út bal oldalán
2 ház volt, az egészségház és a
kocsma. Innen indultunk. Ekkor lett
kész az iskola, rá két évvel nyitotta
meg kapuit az óvoda, és kezdõdött
meg a telkek kialakítása, parcellázása.
A József Attila út 3 méter széles
makadámút volt, a többi apró, igazi
nyársapáti homok. A faluban 28 kurblis
telefon volt, melybõl 5 volt
„berepülõzve”, ami azt jelentette, hogy
a posta munkaidején túl 5 helyen
egyszerre csörgött a telefon, ha valami
nagyon fontos esemény miatt hívni
kellett. Ezt azért mondom el, mert a
mai fiatalok már el sem tudják képzelni
az életüket a saját telefonjuk nélkül.
Mára már minden infrastruktúra adott
Nyársapáton is, és a belterületi utcák
mindegyike aszfaltozott és a jövõben
majd ismét felújításra kerülnek. Van
templomunk, temetõnk és lesz
bölcsõdénk is. A fiatalokon múlik,
hogy intézményeink kihasználtsága
hogyan alakul a késõbbiekben.
- 29 éve vagy az önkormányzat tagja.
Milyen érzés ilyen régóta képviselõként
dolgozni?
A lakosság bizalmából tölthetek be
ilyen tisztséget majdnem 30 éve
megszakítás nélkül, amit ezúton is
szeretnék megköszönni mindenkinek,
aki támogatta munkámat. Ez egy
nagyon megtisztelõ feladat, amit alázat
nélkül hosszú távon nem lehet csinálni.
- Számodra mi a legnagyobb, legfon-
tosabb eredmény az elmúlt 5 évbõl?
Ebben a ciklusban a falu megtartó
képessége növekedett és az emberek
egyre többen választják lakóhelyükké

ÖTVEN ÉVE A TELEPÜLÉS KÖZÉLETÉBEN

Nyársapátot. Ez a tény mindent elmond
az eredményekrõl. Ezt a kérdést ki
szeretném egészíteni az 5 + 0, azaz 50
év eredményeivel. A nyugalom, a
közbiztonság, a település
gazdálkodásának a stabilitása a
legfontosabb a számomra, hiszen a
pályázatokhoz a saját erõt minden
esetben biztosítani tudtuk. A testület
tagjai minden esetben a falu
fejlõdésének érdekében hozták meg
döntéseiket, soha nem számított a
politikai hovatartozás. Több cikluson
keresztül lemondtunk a
tiszteletdíjunkról és a költségtérítésrõl
is. Ez példaértékû lehet az
önkormányzatok elõtt.
- Milyen elképzeléseid vannak
településünk jövõjérõl?
Megint egy idézettel kezdem a választ.
„Én dolgom találkozna a
Te gondolatoddal, hogy
Õ pedig meg tudja valósítani.
Mi mindannyian tudnánk a gyümölcsét
élvezni, melybe
Ti is be tudnátok segíteni, hogy
Õk is könnyebben tudják elviselni az
ÉLET terheit.”
A ma fiataljai fogják meghatározni
Nyársapát jövõjét, a település
tisztaságát, levegõjét és együvé
tartozását. A csapatmunka és a
személyes példamutatás nélkül
településünk jövõje hosszú távon nem
biztosítható. Ebben a munkában
mindenkinek részt kell vállalnia a saját
területén a lakosságtól a képviselõkig,
a legkisebbektõl a legidõsebbekig.
- A következõ választáson újra
megméretteted-e magad?

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetõen jelentõsen
megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idõ. A lakosság
mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen
teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos
kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az
online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást
követõen ismét idõt takarít meg a rendszer a felhasználónak,
ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévõ személyes
adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az
ûrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle
ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi,

hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sõt az
Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken
elérhetõ, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu)
segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható
elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor
nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati
ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az
adott ügy, illetve az elõzetesen már kitöltött ûrlapjaikat is
könnyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-
onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk
weboldalán is elérhetõ.
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Úgy érzem, az 50 év alatt minden tõlem telhetõt megtettem
ezért a kis faluért és az itt élõ emberekért. Ebben a fél
évszázados tevékenységben nagy szerepe volt a
családomnak is. 73 éves vagyok. Elõrehaladott korom és
egészségi állapotom nem teszi lehetõvé, hogy újabb öt
évre vállaljak közéleti szerepet.
A falu lakosságának és a jövõ képviselõ-testületének jó
egészséget kívánok; mely fizikai, szellemi és társadalmi
jól létet jelent.

Nagyon nehéz ezen gondolatok után befejezést írni a
riporthoz. Ennek a több évtizedes közösségért végzett
munkának az elismeréseként Nyársapát díszpolgára lettél,
ami sok mindent elmond.  Én is azt kívánom Neked, és
családod tagjainak, hogy boldogan, jó egészségben, hasznos
idõtöltéssel vigyétek tovább Nyársapát jó hírét.

Köszönöm, hogy beszélgethettünk.

Nagyné Kovács Éva

Megérkezett a tavasz és vele együtt a jó
idõ is. Végre birtokba verhettük és
kipróbálhattuk a vadonatúj
járgányainkat, melyet a jézuska tett a fa
alá.
Szeretnénk megköszönni Bimbó Pali
bácsinak és a szülõi munkaközösségnek,
hogy a jézuskának segítve,
megérkezhettek hozzánk ezek a
csodaszép bicajok.

Szõke Piroska Andrea  ÁMK igazgató

ÚJ BICIKLIK

2019. 04. 13-án rendezték meg
Nagykõrösön a II. Zenész és
Võfélytalálkozót, melyen a Fantázia
csoportunk is részt vett. A csoport
munkáját színesítette Szûcs István és
Molnár Sándor zenei aláfestése
valamint Szabó László fõszervezõ
közönségbiztató és hangulatoldó
konferálása. A csoport munkájának
minõségét és látványát három
mazsorettes lány is segítette, akik
felvállalták együttesünk munkájának
segítését. Külön és nem utolsó sorban
köszönjük a szülõi közösségünk
közremûködését és támogatását is! A
csoport a több mint 500 fõs közönség
elõtt és az elõtte tartandó fõpróbán
talpraesetten megállta a helyét.
Fellépésünk fõpróbájának és
szereplésének képgalériáját köszönjük
Varga Irénnek és Szõke Nórának!
Fellépõk: Bajor Hanna, Bakosi Anikó,
Fekete Jázmin, Nagy Szilvia, Szauter

NAGYKÕRÖSÖN SZEREPELT A FORTUNA MAZSORETT EGYÜTTES!

Renáta, Tolnai-Schulteisz Jeromos,
Tolnai-Schulteisz Johanna, Róka
Rebeka, Mészáros Gréta, Mészáros
Zsanett

Szûcs Anikó FME vezetõ

ÓVODAI HÍREK
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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
“Az embernek egyedül a tanítványaival nem szégyen dicsekednie.”

Vörös István

ISKOLAI HÍREK

2019. 05. 01. Munkaszüneti nap
2019. 05. 06. Szegedi Látványszínház mûsora

2019. 05. 06 – 05. 10. Óvodai beiratkozás: 8.00 – 16.00 óráig
2019. 05. 09. Anyák napja nagycsoport: 15.00 óra

2019. 05. 10. Kiscsoport kirándulás: Vadaspark
2019. 05. 14. Anyák napja középsõ csoport: 15.00 óra

2019. 05. 17. Anyák napja Kiscsoport: 10.00 óra
2019. 05. 18. Ovi Olimpia
2019. 05. 24. Apák napja

2019. 06. 07. Óvodai  ballagás nagycsoport: 15.00 óra

MÁJUSI PROGRAMOK AZ ÓVODÁBAN

1976-ban léptem az iskola falai közé 1. osztályosként.
Rengeteg szép emléket õrzök errõl a nyolc évrõl.
Fantasztikus tanáraim voltak, akik közül Gyáfrás Sándorné
Éva nénit, felsõs osztályfõnökömet és Tóth Tibor tanár
urat, igazgató urat emelném ki. Éva néni szerettette meg
velem a matematikát és a fizikát, Tibor bácsi pedig elnyerte
a legjobb tanár címet a szívemben. Mindketten hatással
voltak tanári pályámra.
Az osztályom a legjobb volt! Vannak, akikkel a mai napig
jó barátokként találkozunk. De akiket messze sodort az
élet, azokkal is szívesen találkozunk, amikor csak
lehetséges. A vándortábort az unokáimnak is mesélni fogom
(a gyerekeim már minden részletet tudnak).
Mindig különleges helyzetben voltam, mert Apukám itt
tanított (Fodor Ferenc), korábban pedig anyai nagyapám
(Kun Imre) is itt volt iskolaigazgató. Mindig büszke voltam
Rájuk. Nekik is köszönöm mindazt, ami a pedagógus pálya
felé terelt. 1993-ban pedig büszkén léptem nyomdokaikba
és lettem az iskola tanára egy tanévre.
Férjemmel és három gyönyörû fiammal Szegeden élünk,
ahol az általános iskola matematika- fizika-informatika
szakos tanára vagyok.

KEDVES NYÁRSAPÁTI ISKOLÁSOK!

Kálmánné Fodor Zsuzsanna
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DR. STEKLÁCS JÁNOSNÉ ZSILIK TERÉZIA

Azért választottam ezt a Stephen King idézetet beszámolóm
mottójául, mert én is pont így érzek. Amikor azt mondom,
hogy otthon vagyok, vagy azt, hogy hazamegyek, mindig
Nyársapátot értem az otthon, a haza alatt, vagyis a
kezdeteket, a szülõfalumat.
1971-tõl 1979-ig jártam a nyársapáti iskolába, amelynek
a neve az évek során többször is megváltozott. Nagyon
szép évek voltak ezek. Rengeteg emlék fûz az általános
iskolás éveimhez. A kisdobos és úttörõévek, az
akadályversenyek, a sportversenyek, a kosárlabdázás, a
balatonszárszói táborok, a gyermeknapok a Csábri erdõben,
az operaházi látogatások, a kedves, mégis szigorú tanárok,
na és az elsõ szerelem, mind a mai napig itt élnek az
emlékezetemben. Már akkor tudtam, hogy tanár akarok
lenni, mikor ide jártam.
A gimnáziumi évek után Szegeden tanultam tovább a
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán. Magyar-orosz szakos
tanár lettem, majd késõbb elvégeztem az angol, majd a
közoktatási-vezetõ szakot is.
A fõiskola elvégzése után néhány évig Jászkarajenõn
tanítottam, majd hazakerültem Nyársapátra. Érdekes volt
a régi tanáriammal és osztálytársaimmal együtt dolgozni.
Szerettem az iskolát és a gyerekeket, úgy éreztem, hogy
õk is viszonozták a szeretetemet. Magyart és angolt

Elsõ iskolám jubileumi születésnapja alkalmából szeretnék
pár sorban megemlékezni arról, milyen útravalóval
indultam, és hogyan alakult az életem.
1984-1992 között jártam az akkori nevén Erdei Ferenc
Általános Iskolába. A tanítóimnak, tanáraimnak
köszönhetõen biztos alapokra tettem szert – felsorolásba
most nem kezdenék, nehogy valakit kifelejtsek!
Azt emelném ki inkább, ami ebben az iskolában kezdõdött,
a további tanulmányaimat is végigkísérte, és a mai napig
jelen van az életemben: az idegen nyelvek szeretete.
Elõször 7. osztályban találkoztam Rozika néni jóvoltából
a német nyelvvel (akkor még nem hivatalosan, hanem az
oroszóra keretében), majd 8. osztályban már tanterv szerint
jöttek az angol órák Kapás Rózsával. Ezek az alapok
nagyon meghozták a kedvem az idegennyelv-tanuláshoz,
ami szerencsésen tudott folytatódni a nagykõrösi Arany
János Gimnázium nyelvi osztályában. Akkor már tudtam,
hogy olyan munkát szeretnék majd végezni
felnõttkoromban, ahol használhatom a tanult nyelveket. A
középfokú nyelvvizsgát németbõl a gimnáziumban, majd
angolból az egyetemi évek alatt tettem le. A Debreceni
Egyetem Bölcsészettudományi Karán német-holland szakon
végeztem 2002-ben.
Egy véletlennek és a nyelvtudásomnak köszönhetõen
kerültem elsõ munkahelyemre gyakornokként,
belecsöppenve a külkereskedelembe. Azóta is ebben a

SUSZTERNÉ KOVÁCS MÓNIKA

szakmában dolgozom, jelenleg is napi szinten használom
az angol és német nyelvet.
Családommal 2012 óta Vecsésen lakunk, ahol a lehetõségek
adottak a gyermekeinknek is az idegen nyelv tanulásra:
Csenge német kéttannyelvû osztályba jár, Levente német
nemzetiségi óvodába. Szerencsére õk is nagyon fogékonyak
a nyelvtanulásra, remélem, az õ életüket is úgy végigkíséri
majd, mint az enyémet.
A mostani iskolásoknak azt kívánom, tanuljanak meg élni
a sok kínálkozó lehetõséggel.
Kedves Iskolám, Neked pedig még nagyon sok hálás diákot
és boldog 50. születésnapot kívánok!

„AZ OTTHON OTT VAN, AHOL A KEZDET.”

tanítottam, és még gyermekeim születése elõtt egy osztályt
is elballagtattam, akiknek öt évig voltam az osztályfõnökük.
Azóta már õk is felnõttek, többen itt telepedtek le a faluban,
családot alapítottak. Szívesen emlékszem vissza rájuk,
nagyon aranyos kis osztály voltak.
1994-ben mentem férjhez és 1999-ben ikerfiaink születtek,
majd nemsokára a férjem munkája miatt Kecskemétre
költöztünk. 2002-ben megszületett harmadik kisfiunk is.
2005-ben tértem újra vissza a tanításhoz, egy Kecskeméthez
közeli faluban, Szentkirályon helyezkedtem el az általános
iskolában. Nagyon sokban hasonlít a nyársapáti iskolához,
talán azért is szerettem meg annyira. Jelenleg is itt
dolgozom, tanítok, már több osztályt is elballagtattam,
több mint tíz éve igazgatóhelyettes vagyok, segítem és
biztatom a pályakezdõ fiatalokat. Szeretem a munkámat a
sok változás ellenére is.
Gyermekeim 19 és 16 évesek. Közülük Jancsi fiam készül
pedagógusnak, testnevelõ tanár lesz (vagyis annak készül).
Máté Dániába is felvételizett, és jelenleg az Aarhus
Egyetemen tanul közgazdaságtant, angol nyelven.
Legkisebb fiam, Ádám, Szentesen gimnazista, ahol
irodalom és dráma tagozatos osztályba jár. Igazából még
nem tudja, hol szeretne majd tanulni, de nála is felmerült
a pedagóguspálya lehetõsége. Nagyon büszke vagyok rájuk.
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Most az iskola 50. születésnapjának ünneplésekor lesz a
40 éves osztálytalálkozónk. Végig gondoltam, milyen sok
dolog is történt velünk a „pöttyös ruhás” ballagás óta. Én
nagyon elégedett vagyok eddigi életemmel és remélem a
többiek is errõl mesélnek majd.

Helyszín:

Nyársapáti Mátyás Király Általános
Iskola tornaterme

(2712 Nyársapát, József Attila út 6.)

Zenét szolgáltatja:
Dobos József

A büférõl az Apáti Dance Club gondoskodik

Idõpont: 2019. 05. 18.
20 óra

Belépõjegyek 1000 Ft-os áron elõvételben
megvásárolhatók Majorosiné Farkas Évánál, Monori
Zsuzsannánál és Csontosné Kis Anitánál, illetve a

helyszínen.

18 év alattiak csak szülõi felügyelettel vehetnek
részt a rendezvényen!

TAVASZI JÓTÉKONYSÁGI

RETRO VIDEÓ DISCO

A 90-ES ÉVEK ÉS NAPJAINK SLÁGEREIVEL.

KÉPES BESZÁMOLÓ

A jubileumi rendezvénysorozaton nagykõrösi gyermekek is részt vettek.
A falujáró vetélkedõn a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Dalmady Gyõzõ Óvoda, Általános Iskola és EGYMI
diákjai képviselték városukat.
Az utolsó programon, szombaton, a NK HIP HOP csoport lépett fel, Strabán István mûvészeti vezetõ irányításával.
A Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola jubileumi rendezvénysorozattal ünnepelte 50. születésnapját.

50 ÉVES A NYÁRSAPÁTI MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
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MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREK

Különleges, meghitt versünnepet ültünk a nyársapáti
könyvtárban 2019. április 11-én, József Attila
születésnapján. Vendégül hívtuk Fehér-Deák Barbara
nagykõrösi költõt, és Halasi Tamás elsõ kötetes nyársapáti
költõt is, akik beszéltek önmagukról és megismertettek
bennünket verseikkel. Kicsinek bizonyult a könyvtár
legnagyobb terme, mert sok diák is eljött az iskolából,
akik érdeklõdéssel hallgatták a költeményeket és az ezek
kapcsán kialakult családias beszélgetést. Nagyon jó volt
együtt lenni olyan nyársapáti emberekkel, akiket összeköt
az irodalom, a versek szeretete.
Az általános mûvelõdési központ versíró pályázatot is
hirdetett Nyársapát 65, és az általános iskola 50 éves
évfordulója tiszteletére. Az ide beérkezett versek díjait is
itt vehettük át. Halasi Tamás verse lett az elsõ, Miczi
Flóriánné a második, Labancz Árpádné a harmadik. Én a
negyedik díjat vehettem át. Természetesen ezeket a verseket
is megosztottuk a jelenlévõkkel.
Rendezvényünk utolsó részében Fehér-Deák Barbara Az
Írásról és más Szerelemrõl címû 2017-ben megjelent kötetét,
Halasi Tamás pedig a frissen megjelent Mindennapok léptei
címû kötetét dedikálta a versünnep résztvevõi részére.
Természetesen könyvtárunkban is van egy-egy kötet, így
az érdeklõdõk megismerhetik verseiket.
Az óvodások az elõzõ évben is végigjárták a falut és a
csoportok kitették kedvenc versüket a hirdetõ táblákra.
Idén is így tettek, április 12-én ragasztották ki a kiválasztott
költeményt a hirdetõkre. Köszönjük a kicsiknek és az
óvónõknek is, hiszen így biztosan verskedvelõ gyerekekké
válnak majd.
Fehér-Deák Barbara kötetébõl az Este címû verset
szeretném a Hírmondó olvasóival megismertetni;

Nem várok én sokat ettõl az estétõl,
csak egy kicsit óvjon még a reggeltõl,
Tartson meg a gõzölgõ tea melegében,

a bontakozó éjszaka ihletében,
a kislámpa falon játszadozó fényében,
a teret betöltõ lágy zene csendjében,

az otthon, mámorító illatában,
a szoba, szunnyadó nyugalmában,

az ölelõ takaró biztonságában,
a gondolatok szabadságában,

az ölemben pihenõ könyv meséjében,
a holnap, a szebb nap reményében.

Halasi Tamástól pedig a versíró pályázatra benyújtott
nyertes versét közöljük.

Mindenkit várunk nagy szeretettel a könyvtárban!

Nagyné Kovács Éva

KÖLTÉSZET NAPJA NYÁRSAPÁTON HALASI TAMÁS: KICSINY FALUM

Kicsiny falum, ott nõttem fel én,
gondtalan ifjúként könnyedén.

Ott koptattam az iskola padját,
éjt nappalát kergettem a labdát.

Ott lõttem ki elõször nyilat,
építettem bunkert a fák alatt.

Nincs ott lárma, csak is csendesség,
az utcákon ül a békesség.

Szinte mindenki nevét tudom,
s ha akad rá mód, alkalom,

megállunk egymással beszélni,
nem tudunk egymás mellett elmenni,

hogy ne váltanánk pár kedves szót,
elmesélni mi bánt s a jót.

Jó barátok voltak a szomszédok,
hol éjbe nyúltak már a játszások.

Ott másztam fel elõször a fára,
hasaltam fûbe, ha szállt a gólya.

Oda, hol bújócskáztam sokat,
kergettem a pajtásaimat,

mikor játszottunk fogócskásat,
tapostam biciklipedálomat,

visszavágyok  rád olykor-olykor,
te drága, szeplõtlen gyerekkor,

mert oly nehéz elengedni azt,
mi minden szálával hozzád köt,

más itt a fû és más a haraszt,
más annak, ki csak ide költözött.

Nekem szûz e föld az otthonom,
bármerre is sodorjon a sorsom,

mert minden szagával hozzá fûz,
akár ha kellemes, akár ha bûz,

együtt éltünk meg változásokat,
majd ide is vessék meg síromat.
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Az elõzõ évhez hasonlóan most is kértük a falu lakóit – kicsiket és nagyokat egyaránt -, hogy készítsenek tojás alakú
díszeket a tojásfánkra. Az ötletes alkotásokat április 16-ig vártuk a könyvtárban. A legkreatívabb tojásokat Pataki
Istvánné hozta. A kifújt tojásokat búzadarával töltötte meg és színes ruhákba öltöztette, így a tojások egy kis bugyorra
hasonlítottak. Terike munkáját egy húsvéti sonkával köszöntük meg.

Nagyné Kovács Éva

TOJÁSFA A MÛVELÕDÉSI HÁZ PARKJÁBAN

A Nyársapáti Csiló Lovas SE egy újabb szolgáltatással várja kedves vendégeit
a falu határában!  A kisállat simogató és lovaglási, kocsikázási lehetõség
mellett, egy jót is fagyizhat az odalátogató.
Milus Emese és Csiló Attila szeretettel várja a látogatókat!

MEGNYÍLT!
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A Mátyás király nevét viselõ általános iskolánk az idén
ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az
ünnepségsorozat záró akkordja az április 6-i jótékonysági
bál volt, melynek mûsorába a Nyársapáti Népdalkört is
felkérték a szervezõk. Örömmel tettünk eleget eme
felkérésnek, hiszen tagjaink közül is sokan itt végezték a
8. általánost, gyerekeik, unokáik is e padokat „koptatták”.
Egy nógrádi mulatós népdalcsokorral és egy bordal
összeállítással igyekeztünk báli hangulatra hangolni a
résztvevõket. Köszönjük a lehetõséget és egyben szeretettel
kívánjuk, hogy még sokáig fogadjon és neveljen ki ez az
iskola sok-sok tehetséges emberfõt a jövõ számára.

NÉPDALKÖRÜNKRÕL RÖVIDEN

Nagy Erzsébet
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Április 7-én vasárnap Mezõfalván került lebonyolításra a
szabadfogású diák I. és II. Területi Bajnokság, amely
egyben Tusják János emlékverseny is volt. A Dunaferr
által rendezett bajnokságon több mint 150-en léptek
szõnyegre a két korosztályban a területi bajnoki címekért
és az országos döntõbe kerülésért. A Nyársapáti Szabadidõ
SE 3 fõvel képviseltette magát. A nyársapátiak a diák II-
ben két elsõ és egy harmadik helyet szereztek Kovács
Roland és Molnár Vivien, valamint Báger Dorina révén.
Ezzel mind a hárman bejutottak az országos döntõbe. Sõt
ezt az eredményt Báger Dorina és Molnár Vivien a fiúk
között érte el. A lányok egy korosztállyal fentebb is
elindultak a fiúk között és mind a ketten az ötödik helyen
végeztek, de ebben korosztályban nem jutottak az országos
döntõbe.

Eredmények:

diák II.

26 kg 1. Kovács Roland
38 kg 3. Báger Dorina
50 kg 1. Molnár Vivien

diák I.

38 kg 5. Báger Dorina
50 kg 5. Molnár Vivien

A diák és serdülõ lányok az országos bajnoki címekért
léptek szõnyegre Dunakeszin április 13-án a Kõbánya SC
rendezésében. A bajnokságon 153-an próbáltak szerencsét.
A Nyársapáti Szabadidõ SE 2 versenyzõvel képviseltette
magát a diák korosztályban. A 37 kg-ban és a 49 kg-ban
induló Báger Barbara és Molnár Vivien is a döntõbe jutott,
de sajnos a döntõben mind a ketten vereséget szenvedtek.
Báger Barbara 37 kg-ban két gyõzelem és egy vereség,
Molnár Vivien 49 kg-ban három gyõzelem és egy vereség
után állhatott fel a dobogó második fokára.

Eredmények

37 kg 2. Báger Barbara
49 kg 2. Molnár Vivien

Pap Ferenc

SPORT HÍREK

Molnár Vivien

Báger Barbara

Báger Barbara, Kovács Roland, Molnár Vivien

KÉPES BESZÁMOLÓ

A VERSENYEKRÕL
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Egyedülálló idõskorúak célpontjai az újra és újra
felbukkanó csalóknak. Az “unokázós” módszer lényege,
hogy a késõ esti, éjszakai órákban felhívják a kiszemelt
áldozatot az alábbi színlelt indokokkal.
Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott
károk rendezése miatt pénzre van szüksége, vagy a balesetbõl
fakadóan életmentõ mûtétet kell rajta végrehajtani.
Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgõsen
vissza kell fizetni.
A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak
pénzért cserébe engedik szabadon.
Gyakran elõfordul, hogy a telefonhoz hívnak egy magát
„rendõrnek” kiadó személyt is, aki megerõsíti a fentieket.
Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idõs embert arra,
hogy minden pénzt, ékszert, értéket átadjon a telefon után
nem sokkal érkezõ közvetítõnek, aki elhiteti magáról, hogy
jó barát, ismerõs, és már viszi is a zsákmányt.
A rendõrség azt tanácsolja, hogy:

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!

Ne beszéljenek idegenek elõtt, nyilvános helyen
magánügyeikrõl, ezeket az információkat a bûnelkövetõk
felhasználhatják.
Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon vagy személyesen
jelentkezõ idegenekben!
Ha gyanús telefonhívást kapnak, haladéktalanul vegyék fel
a kapcsolatot unokájukkal, hozzátartozójukkal, mert ezzel
könnyen tudják ellenõrizni a hívás valódiságtartamát.
Soha ne adjanak át pénzt, vagy más értéket idegenek számára,
ne engedje be az idegent a lakóingatlanába!
Bûncselekmény gyanúja esetén értesítsék a rendõrséget
(112, 107)!
Figyelem! A csalók a bûncselekmények elkövetésére
felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan
valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a
hozzátartozóhoz kapcsolódnak.

(Forrás: Pest MRFK ELBIR)

TUDNIVALÓK IDÕSEKNEK AZ „UNOKÁZÓS” CSALÁSOKRÓL

Nagyon érdekes, humorral átszõtt elõadást hallottunk 2019.
április 25-én 16 órától a mûvelõdési ház nagytermében. Sok
érdeklõdõ jött el, a felnõttek mellett részt vettek az általános
iskola 7-8. osztályos tanulói is, melyet külön köszönünk
nekik és a pedagógusoknak. A téma nagyon komoly dolgokról,
váratlan helyzetekrõl szólt, mégis jól éreztük magunkat az
elõadás és vetítés közben - köszönhetõen az elõadó
személyének. Az újraélesztés és az elsõsegélynyújtás
technikájával Lovas Ottó mentõtiszt, a ceglédi mentõállomás
vezetõje ismertetett meg bennünket. Ijesztõ, életveszélyes,
illetve az élettel össze nem egyeztethetõ képeket is láthattunk,
melyekre általában az elsõ reakció a pánik. Nekünk, laikusok
számára ezek megoldhatatlannak látszó esetek, de kerülhetünk
olyan helyzetbe, hogy döntést kell hoznunk, jó döntést annak
érdekében, hogy segíthessünk. Ez bátorságot igényel tõlünk
– mondta Lovas Ottó. Bíznunk kell abban, hogy tudunk
segíteni a sérültön, balesetet szenvedetten, eszméletlen
betegen, vagy akár azon is, aki nem lélegzik. Mindenképpen
meg kell bizonyosodnunk arról, hogy milyen a beteg állapota,
hány sérült van, mert e nélkül nem tudunk biztos információt
adni a mentõknek, akiket a 104-es telefonon értesítsünk. Ez
közvetlenül a mentõket irányítókat kapcsolja, ellentétben a
112-es telefonnal, ami egy általános segélykérõ vonal –
vagyis idõt spórolunk, ha a közvetlen számot hívjuk.
A gyerekek is nagy érdeklõdéssel hallgatták az interaktív
tájékoztatást arról, hogy mit és hogyan kell tennünk.
Egy úgynevezett ambu babán több gyerek, majd felnõtt is
kipróbálta az újraélesztés technikáját, mely mindenki számára

ÚJRAÉLESZTÕ ÉS ELSÕSEGÉLY ELÕADÁS NYÁRSAPÁTON

megtanulható és szükség esetén végrehajtható életmentõ
tevékenység. Számomra megdöbbentõ adatot hallottunk arról,
hogy Magyarországon csak kb. 3-5 % a hajlandóság arra,
hogy az újraélesztés technikáját alkalmazzuk, pedig a
legbizonytalanabb segítség is sokkal jobb a semminél, mert
e nélkül biztosan elveszítjük azt, akit újra kellene éleszteni.

Örülök, hogy részt vehettem ezen a nem mindennapi elõadáson!
Remélem, hogy ha kell, bátor leszek!

Nagyné Kovács Éva
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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!
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ANYAKÖNYVI HÍREK HIRDETÉSEK

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

Nyársapáton Hatodik dûlõben bekerített
tanya eladó! Víz, villany van!
Érdeklõdni: 06-53-715-672

Zártkert eladó Nyársapáton a Bokros
dûlõben. 2877 m2 alapterületen, 2 kúttal,
árammal.
Érdeklõdni: 06/70/669-8992

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Gál Lászlóné temetésén megjelentek
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.
Külön köszönjük Dr. Gyáfrás Sándor és
Törökné Révész Anna áldozatos
munkáját.

Gyászoló család

Meghalt:

Kovács Ferencné Lékó Tímea
Nyársapát, Széchenyi u. 43. szám
alatti lakos 2019. április 2-án, 38
éves volt.

Emlékét õrizzük!

Anikó Fodrászat

Megújult környezetben és újabb
szolgáltatásokkal várja régi és új
vendégeit:

-Fodrászat:
hétfõ-szerda-péntek

délután
kedd-csütörtök-szombat

délelõtt

-Fanni kozmetika

-Rita lábápolás, pedikûr

-Mónika sminktetoválás és testékszer

Fenti szolgáltatásokra bejelentkezni a
20/485-2913 és 53/389-106-os
telefonszámokon lehet.

-Lilla köröm és-kézápolás, melyre
bejelentkezni a 70/457-1845-os
telefonszámon lehet.
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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

HÚSVÉT AZ OVIBAN!

Nagy izgalommal készültünk az idei
húsvétra az óvodában. Tojásokat
festettünk, kalácsot sütöttünk, nyuszis
énekeket, verseket énekelgettünk,
felelevenítettük a húsvéti
néphagyományokat is.
A fiúk locsolóverssel köszöntötték a
kislányokat, óvó néniket, daduskákat
majd rózsavízzel megöntözték õket.
A lányok csokitojással és saját
készítésû piros tojással kedveskedtek
a fiúknak.
A húsvéti nyuszi az óvodánkba is
bekopogtatott, nagy lábnyomait
felfedezhették a gyerekek az udvaron.

A tojáskeresés elõtt egy fergeteges
táncházban vettünk részt Máté bácsi
vezetésével.
Nagyon élveztük, jól kipirosodtunk,
majd elindultunk megkeresni a
csokitojásokat, amit a nyuszi ügyesen
elrejtett az óvoda udvarán; amit sok
kis szorgos kéz pillanatok alatt
összegyûjtött a nyuszi nagy
puttonyába.
Nem lett volna igazi az ovis húsvét
élõ nyuszi, bárány, kacsa nélkül,
köszönet érte a szülõknek. Köszönet
Bárány Pista bácsinak is, hogy hozott
nekünk két gyönyörû báránykát, a

gyerekek nagy lelkesedéssel etetgették,
simogatták. Bimbó Pali bácsinak és
közmunkásoknak pedig a kerítés
megépítéséért vagyunk hálásak.
Az idei év húsvéti szenzációja a
hatalmas, színes kerámia nyuszi,
melyet Kis Miklós Polgármester Úr
ajándékozott az óvoda kis lakóinak,
ennek a nyuszinak a háti kosarába
gyûjtöttük az udvaron a csokoládé
tojásokat. Köszönjük!
Az összegyûjtött tojásokat mindegyik
gyerek hazavihette az újrahszanosított
nyuszis kosárkákban.

Óvó nénik
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