
Tisztelt Nyársapáti Lakosok!
2014 őszétől 2019 őszéig az alábbi beruházások, 

fejlesztések valósultak meg községünkben.

A belső szobák is megújultak, valamit új mosdók 
kerültek kialakításra.

Újabb tanyák kaptak napelemeket.

Új önkormányzati rendszer került bevezetésre
a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.

Új kerti traktor került megvásárlásra. 
Parkjaink, tereink szépítésében nagy segítségre 

lehet.

Sikeresen felújítottuk az óvodát.

Bimbó Pál által megálmodott és a 
közfoglalkoztatottak közreműködésével 

megépült Pergola.



Sikerült egy új traktort is beszerezni. 
A csapadékosabb idő után segít a további 
külterületi utak állapotának javításában.

Gondolva a külterületen élőkre javítottunk 
az utak állapotán.

Több belterületi út is megújult. 
A legforgalmasabb utcákra fekvőrendőr is került, 

ezzel is csökkentve a gyorshajtást. 

Az általános iskola bejárója is új aszfaltot kapott 
ezzel is segítve az iskolások és ott dolgozók 

hétköznapjait.

Sikeresen pályáztunk egy új tanyagondnoki autóra.
 Ezzel is komfortosabbá és hatákonyabbá téve 

tanyagondnokaink munkáját.

Járdákat építettünk, térköveztünk. 
A művelődési házig is sikerült elkészíteni, így a 

község eseményeire rendezett járdán lehet eljutni.



Köszönjük a a faluszépítők munkáját!Új székely kapu készült a templom térre.

Az inkubátor házban modern tárgyaló várja a 
vállalkozókat.

Mini vállakozói zóna (ipari park) létesült. 

Saját irodát is tudnak használni, az eredményes 
munkavégzés érdekében.

Új vízelveztő csatornák épülnek.

Új, modern egészségházzal gyarapodtunk.
Egy helyen megtaláltható benne a háziorvosi 

rendelő, a védőnői szolgálat, 
és a fogászati rendelés

Új műszerek is kerültek az Egészségházba.



Tisztelt Nyársapáti Polgárok! 

Tudom azt, hogy ez a felsorolás, ami tényszerű, megtörtént eseményeket tartalmaz, és bizonyára van olyan ember, 
aki azt mondja, hogy jó, de vannak még hiányosságok. De megteremtődtek alapinfrastruktúrák, amelyek biztosítják 
az itt élő emberek lakókomfortját, illetve megmaradtak azok az intézmények, melyek idekötik az itt felnövekvő i�úsá-
got.

Szeretném megköszönni minden képviselőtársamnak az elmúlt öt év munkáját, mert azt hiszem, hogy néha nem 
nagy öröm közéleti funkciót viselni, hiszen fel kell áldozni érte a családi élet egy szeletét. Hiába próbáltunk mi az 
elmúlt időszakban igazából arra törekedni, hogy jó legyen az információáramlás, de azt hiszem, hogy anna ellenére 
példaértékűnek mondható az a közvetett nyilvánosság, amit próbál ez az
önkormányzat tartani. Még jobban oda kell �gyelni, még jobban kell kontrolálnunk, hogy az információk köre eljus-
son Nyársapát lakóihoz. Külön köszönöm Bognár István és dr. Gyáfrás Sándor munkáját, akik 29 éven keresztül, mint 
képviselők segítették az önkormányzatot abban, hogy a falu egyre szebb, egyre komfortosabb és egyre élhetőbb 
legyen.

Amikor egy összefoglaló történik öt év képviselői és önkormányzati munka után, el kell mondani, hogy sok minden 
történt ebben a községben az elmúlt öt évben, amit nem említettem, de ezek nem jöttek volna létre, ha ezeket az 
eseményeket nem az önkormányzat egyetértésével, támogatásával, szervezésében valósítottuk volna meg. Köszö-
net érte képviselőtársaimnak, jegyző asszonynak, az önkormányzat, a hivatal és az intézmények dolgozóinak.

Köszönöm azoknak a nyársapáti polgároknak munkáját, akik bármilyen formában segítséget nyújtottak abban, hogy 
Nyársapát töretlenül fejlődhessen. 
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