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MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel várunk a
LECSÓFESZTIVÁLON
2010. július 17-én a
Szarka kúria udvarán.

FELHÍVÁS!
CSAPJUNK ISMÉT A LECSÓBA!

Civil szervezetek, baráti társaságok, családok,
utcabeliek figyelmébe!
Elő a bográcsokkal és fakanalakkal!
Most mindenki megmutathatja, hogy milyen az igazi lecsó.
Lecsófőző versenyre hívunk és várunk mindenkit
2010. július 17-én szombaton 10 órától
Nyársapátra, a Szarka-kúria udvarára.
10 órakor Megnyitót mond Kis Miklós
A versenyre 3-10 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezési díj: 1000 Ft,
polgármester
melyet
a helyszínen kell befizetni.
Lecsófőző verseny indítása,
Jelentkezni
július 15-ig lehet a
pálinka kóstoló
06/70/430-4565-ös telefonon,
Gyerekeknek: halászat, hordólovaglás,
vagy e-mailben szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu
célbadobás, egyensúlyozó, lépegető,
Amit a szervezők biztosítanak: sorszámozott főzőhelyek,
minifoci, arcfestés, lufi hajtogatás
vízvételi lehetőség, asztal, sörpad, jutalom a legjobbaknak,
programok gyerekeknek és felnőtteknek, zene hajnalig,
Humoros írások, viccek a lecsóról,
pálinka
és borkóstoló, büfé.
csasztuska író verseny, riportok a
Amiről a csapatoknak gondoskodniuk kell:
csapatokkal, borkóstoló.
tűzrakáshoz, főzéshez szükséges eszközök, alapanyagok,
30
12 – 13 óráig az elkészült lecsók zsűrizése
tányér, evőeszköz, 1 adag lecsó kóstolásra a zsűrinek.
13 – 18 óráig „városnéző” kisvonat
Jelentkezési feltételek:
14 órakor eredményhirdetés
Minimum 5 kg paprikából kell lecsót készíteni.
Szeretnénk
megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját
15 órakor A Nagy Mesekönyv – mesék és dalok
részre
főzzék
a lecsót, hanem annyit készítsenek, hogy a
gyerekeknek a HangTÁRsulat előadásában
lecsójegyet vásárló vendégeket is meg tudják kínálni.
16 órakor Nyársapáti Népdalkör és vendégei
A csapatok csak a helyszínen készített lecsóval
17 órakor Táncbemutatók (Akrobat Tánciskola,
indulhatnak, a verseny a fedők összeütésével 10 órakor
Cool Style 90’, Nusika, ovisok
kezdődik. Az ételek zsűrizése 1230 – 13 óráig tart.
A furfangos ötleteket, ételkülönlegességeket, recepteket,
Nyársapáti Felnőttek és Nyugdíjasok
különleges öltözékeket, terítékeket, csapatneveket külön
Tánccsoportja, Tetz AMI, hastánc)
díjazzuk.

19 órakor Rock and Roll Party avagy táncolj
velünk a 70-es, 80-as évek rock and roll
dalaira a HangTÁRsulat műsora
30
20 – 22 óráig No Pie Band rock koncertje
22 - 02 óráig Disco
DJ. BERO közreműködésével

Remélem, ennyi elég volt, hogy
MEGFŐZZ-ELEK, idén is
CSAPJUNK A LECSÓBA!
Mindenkinek jó szórakozást, sikeres
lecsófőzést kívánok!
Kis Miklós polgármester
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NYÁRSAPÁT AJÁNDÉKA NIZZÁNAK
2010. május 30-án indult útnak autóval Kis Miklós, Nyársapát
polgármestere, Szalay Ferenc, a Szalai fémmegmunkáló Kft.
tulajdonosa és családja az 1350 km-re lévő Nizzába, hogy ott
lehessen a cég legújabb alkotásának leleplezésén.
A Nyársapáton működő családi vállalkozás már nem első
alkalommal készít térbeli szobrot Bernar Venet, a mai modern térművészet egyik legkiválóbb alakja felkérésére. A
több mint 30 méteres, 56 tonnás műalkotás a francia tengerpart egyik gyöngyszemének, Nizza városának főterére került.
Az átadási ünnepségen jelen volt Nicolas Sarkozy köztársasági elnök úr is. Sajnos vele személyesen nem sikerült
találkoznia a küldöttségnek, ám közvetve átadták neki
Nyársapát ajándékát: egy panorámaképet a településről, és
egy borválogatást a legfinomabb magyar borokból.
Természetesen a francia vendéglátók is hasonlóan szép és
egyedi ajándékokat kaptak, Venet művész úr pedig vendégül látta rezidenciáján a magyar küldöttséget. A csodálatos
francia riviéra tehát egy magyar kezek által kivitelezett
műalkotással gazdagodott.
Megjelent a Ceglédi Kék Újság június 16-i számában.

SZEMÉLYES ÉLMÉNYEK NIZZÁRÓL
Nagyon örülök annak, hogy egy ceglédi lap is foglalkozott a
nizzai utunkkal, de bővebben is szeretnék írni erről a különleges eseményről.
Csengett a telefon és Bernar Venet a Szalay családot, a
műalkotás készítőjét és jómagamat, mint Nyársapát
polgármesterét meghívott Nizzába, a szobor avatására.
Mercédesz kisbusszal indultunk Szalay bácsival és családjával az 1350 km-es útra. Azért autóval, mert féltünk, hogy a
vulkáni hamufelhő miatt nem érkezik meg időben a repülőgép. Az út hosszú volt, ugyanakkor nagyon szép. Nizzában a
művész úr egyik barátja, és Szalay úr öccse, valamint Nizza
város protokollfőnöke fogadott bennünket. A megérkezés
pillanata nagyon izgalmas volt, hiszen Nizza legszebb
szállodájában foglaltak számunkra helyet, ott, ahol éppen
akkor afrikai államfők és küldöttségük Nicolas Sarkozy elnök úrral tárgyalt, így a szállodát szinte hermetikusan elzárták a külvilágtól. Még soha nem láttam ilyen biztonsági
intézkedéseket. Csak kártyával mehettünk be a szállodába,
ahol nagyon sok biztonsági ember vigyázta a küldöttségek
tagjait. Szobáinkban meglepetésként a művész úr alkotásairól
készült könyv és egy üveg francia vörösbor várt. Vacsora
után végigjártuk – amennyire időnk engedte – Nizza csodálatos
belvárosának egy részét.
Megérkezésünk másnapján, az alkotás leleplezésekor
találkoztunk a művész úrral és feleségével, majd a városházán Nizza polgármesterének adtam át Nyársapátról egy
panoráma képet és tokaji bort. Nicolas Sarkozy köztársasági
elnök úrnak is vittem ajándékot, aki a küldöttségek miatt két
és fél órás késéssel érkezett csak meg, így az egész protokolláris ünnepség felborult, így az ajándékot Bernar Veneten keresztül juttattam el számára.
Az alkotás ünnepélyes átadása után művész úr és bájos
felesége partira hívott bennünket a Nizzától 80 km-re lévő

kastélyába (itt forgatták a Púpos című filmet). A kastélyt és
a parkot folyó és zuhatag öleli körül, amiről csak így beszélni
szinte lehetetlen. Gyönyörű volt.
A partin megismerkedtem több magyar származású művésszel és üzletemberrel, köztük báró Bartha Miklós Svájcban
élő galéria tulajdonossal, aki megígérte, hogy magyarországi
tartózkodásakor, október 3-án ellátogat Nyársapátra is.
Kérdésemre, hogy mivel várhatom kis falunkban, azt válaszolta, hogy gulyásleves csipetkével és túrós palacsinta.
Az estélyen művész úr megkért, hogy a magyarok nevében
köszöntsem a franciákat (kb. 80 fő volt jelen). Nyársapát
lakói nevében köszöntöttem minden jelenlévőt, kedves
feleségét és a művész urat, akiknek virággal és kis ajándékkal
kedveskedtem. Megköszöntem Bernar Venetnek, hogy
vendégei lehettünk, mivel minden költséget Ő állt, nem kellett sem a szállást, sem az ott tartózkodás semmilyen költségét sem fizetnünk.
Művész úr és felesége a Szalay családot és engem barátjának
fogadott. Ez náluk azt jelenti, hogy ha Franciaországba
megyünk, a kastélya és a lakása számunkra mindig nyitva
lesz.
Búcsúzáskor megköszöntem a meghívást és meghívtam
Őket Magyarországra, illetve ide Nyársapátra és megígértem, hogy megtanítom magyarul, ha már mi nem tudunk
franciául. Azért boldogultunk, mert tolmácsot biztosított
számunkra, illetve a báró úr is tökéletesen beszélt magyarul.
Megköszönöm a Szalay családnak, hogy az alkotások a
településen készülnek, és Nyársapát hírnevét öregbítik a
világ minden részén. Külön köszönöm a kellemes utazást, és
jó érzés volt együtt eltölteni ezt a pár napot a családdal.
Nagyon jó érzés volt ott lenni. Lelkileg feltöltődve, szép
élményekkel telve jöttünk haza, de ha ránézek a polgármestertől kapott nizzai zászlóra, amit a nyársapátiért kaptam
cserébe, arra gondolok, hogy mindenütt jó, de legjobb
Nyársapáton.
Kis Miklós polgármester

SZALAY FERENCCEL
A

30 MÉTERES ALKOTÁS ELÕTT
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SZENNYVÍZBERUHÁZÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL
Tisztelt Lakosság, Kedves Nyársapátiak!
Nyársapát legnagyobb beruházásához kezdhet hozzá az
önkormányzat az ősz folyamán, amit már nagyon hosszú
évek óta szerettünk volna megvalósítani. Erre csak pályázaton nyert támogatással gondolhattunk. Sikeresen pályáztunk
és a beruházás támogatásban részesült.

A projekt azonosítási száma: KMOP-3.3.1/A-09-20090001
A beruházás elszámolható összköltsége 443 848 823 Ft.
A támogatás összege és mértéke, a beruházás elszámolható
költségének 87,72 %-a, de legfeljebb 389 322 505 Ft.
Ebből az összegből kb. 10 km hosszúságú szennyvízhálózat,
és a volt szeméttelep helyén egy szennyvíztisztító telep valósul meg. A telepen a szennyvíztisztítás kezelése biológiai és
gyökérzónás fásítás módszerével történik.
A támogatási szerződés a közreműködő szervezettel aláírásra került.
Nyársapát község ezen beruházás kapcsán kívánja kié-píteni
a szennyvízhálózatát és szennyvíztisztító telepét. A projekt
megvalósítás tervezett kezdete 2010. augusztus 15.,
a befejezése 2011. október 31.
A kivitelezés megkezdése előtt lakossági fórumot tart az
önkormányzat a kivitelezésben résztvevő szereplők
bevonásával, melyre mindenkit meghívnak. A vagyon
tulajdonosa az önkormányzat lesz.

A Nyársapáti Csatornázási Víziközmű Társulat 3/
2009.(08.25.) Kgy. sz. határozat szerint az érdekeltségi
hozzájárulás egységnyi összegét az alábbiakban határozta
meg:
Azok a természetes személyek, akik az érdekeltségi
hozzájárulást részletekben kívánják megfizetni, 90 hónapon
keresztül havi 1800 Ft-ot összesen 162.000,- Ft kötelesek
megfizetni, akik az érdekeltségi hozzájárulás egy összegben
történő megfizetését vállalják nekik 150.000.- Ft-ot kell
fizetni. A fizetési felszólítást július első hetében postázzák, és
a kézhezvételétől számított 30 napon belül kell a fizetést
elkezdeni. Az érdekeltségi hozzájárulást átutalással vagy
személyesen a helyi Takarékszövetkezeti fiókban
munkaidőben fizethetik meg.
Tudom, hogy ez a munka mindenki számára megterhelő lesz
nem csak anyagilag, hanem a földmunkák kapcsán több
kellemetlenséget is el kell viselnünk, pl. az utcáink föltúrása,
nehezebb bejutás a portákra stb. A gáz és a vízvezeték
építése volt hasonló ehhez, de ilyen nagy munka még nem
folyt községünkben, mint a szennyvízhálózat építése. Azt
hiszem, hogy mégis megéri mindezeket elviselni annak
tudatában, hogy Nyársapáton megépül a szennyvízhálózat.
Nagyon bízom Nyársapát lakosságában, bízom abban, hogy
nagyon sokan magukénak érzik majd ezt a hatalmas
beruházást, partnerei lesznek az önkormányzatnak, hiszen
jövőnk nem képzelhető el tiszta, élhető környezet nélkül.
Reméljük, hogy a tervezett beruházás a lakosság
számára is eredményes lesz, és megelégedettséget
jelent mindenkinek.
Kis Miklós polgármester

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

OTTHONUNK VÉDELMÉBEN!
Egy otthon megteremtése legtöbb esetben
egy élet munkája. Figyelembe véve a
szélsőséges időjárást, védjük otthonainkat!
Biztosítsa lakását az időjárási viszontagságok
ellen.
Hívja bizalommal a Generali biztosító
tanácsadóit, akik otthonában,
akár munka után is felkeresik Önt.
Elérhetőségünk:
Kádár Mártonné Éva 20/327-0333,
Csőkéné M. Katalin 20/800-5223

VÉRADÁS
2010. JÚLIUS 13-ÁN KEDDEN
9-12 ÓRÁIG VÉRADÁS LESZ
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.
SZERETETTEL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ
VÉRADÓINKAT, MINDAZOKAT, AKIK
18-65 ÉV KÖZÖTTI EGÉSZSÉGES
FELNŐTTEK. SEGÍTSÉGÜKET,
ÖNZETLENSÉGÜKET ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK
Kaszáné Dobozi Éva
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ÖKOVÍZ TÁJÉKOZTATÓ
Az előző lapszámban bővebben foglalkoztunk a hulladék
keletkezésének megelőzésével valamint az újrahasználattal.
Nézzük meg, hogy milyen további lehetséges megoldásokat
alkalmazhatunk a hulladékok kezelésére. Tartsanak velünk!
Hulladék lerakása
A lerakás egy végső ártalmatlanítási módszer, mely
nem jár a hulladék anyagának minőségi megváltoztatásával, de megakadályozza a környezetkárosítást.
Erre szolgál a ceglédi regionális nem veszélyes hulladéklerakó is.
A hulladéklerakó működése

gyorsuló éghajlatváltozáshoz. A hulladékégetők kéményén
számos olyan vegyület kerül ki a környezetbe, mely rákot,
légzőszervi elváltozásokat, szemérzékenységet, bőrgyulladást,
idegrendszeri zavarokat okozhat!
Az égetés tehát azt a látszatot kelti, hogy „semmi probléma,
megtaláltuk a megoldást a hulladékok kezelésére”.
Sajnos a hulladékokat széles körben használják otthoni
fűtésre. Sokszor a nyílt terepen is égetnek ilyen
anyagokat. Téves felfogás, miszerint a műanyagok,
háztartási és egyéb hulladékok fűtőértéke magasabb a
hagyományos tüzelőanyagokénál. A hulladékok
égetését kormányrendelet szabályozza.
A következő lapszámban az újrafeldolgozásról és a település
szelektív gyűjtési rendszeréről olvashatnak.
Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyársapáton
2010. harmadik negyedévében az alábbiak szerint alakul
a házhoz menő szelektív gyűjtés rendje:

A rendezett lerakáskor be kell tartani a vonatkozó
környezetvédelmi és közegészségügyi feltételeket, a
technológiai előírásokat. A beszállított hulladékot a
lerakón első lépésként lemérik, majd az adatokat az
előírásoknak megfelelően rögzítik. Ezt követően
július 16.
elhelyezik az erre a célra kialakított szigetelt ún.
augusztus
20.
lerakótérben. A lerakás legelterjedtebb módja az ún.
szeptember 17.
prizmás módszer. A rendezett lerakás során a
hulladékot tömörítőgéppel (kompaktorral) tömörítik. Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük?
- színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack
Egy adott réteg lerakását követően a megfelelő
(ásványvizes, üdítős)
tömörségű hulladékra rákerül egy takaróréteg (pl.
- műanyag kupak
építési-bontási hulladék, homok), mely elválasztja a
következő hulladékrétegtől. Így csökkentik a Sárga színű „ÖKOVÍZ”-es zsákban, kiöblítve, laposra
szaghatások kialakulását, a szél általi elhordást, taposva!
Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos
valamint a rágcsálók elszaporodását. A lerakó befogakérdéseivel hívja az 53/311-215-ös telefonszámot!
dó képességét szorító töltések építésével biztosítják.
A hulladékon átszivárgó esővizet (csurgalékvizet) További szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos
információ a www.okoviz.hu és
gyűjtőrendszeren keresztül elvezetik és egy zárt
www.hulladekboltermek.hu honlapokon olvasható.
medencében gyűjtik. A szerves anyagok – oxigénMűködjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk
mentes – lebontásából biogáz keletkezik, melyet
tisztasága, jövője érdekében!
összegyűjtenek és hasznosítanak. A lerakó területén
Segítő közreműködésüket köszönjük!
az időjárási adatok rögzítését a meteorológiai állomás
„ÖKOVÍZ” Kft.
biztosítja.
Érdekességek
A világ hét „szemétcsodája” 1. Az első csoda - a
Csendes-óceánon, - San Francisco és Hawaii-szigetek között
félúton lebegő, zömében műanyag palackokból álló
szemétsziget, amelynek kiterjedése nagyjából akkora, mint a
Kárpát-medence. Az óceáni áramlások gyűjtik össze erre a
területre a szárazföldről és a hajók rakományából kikerülő
szemetet. Egy kutató beszámolója szerint egy hétig hajózott
a szemétsziget között, ahol a horizontól-horizontig mindent
szemét borított. Forrás: www.humusz.hu
Hulladék égetés
Az előző lapszámban közzétett „hulladékgazdálkodási
piramisban” is látható, hogy a legrosszabb megoldásnak
a hulladék égetése tekinthető.
Az égetés következtében a lerakóra kerülő hulladék
mennyisége csökken, ugyanakkor az égetőműből
folyamatosan felszabaduló füstgáz a tisztítás ellenére sem
mentes szennyező anyagoktól. Ezek veszélyeztetik a környezet
élőlényeit, az ember egészségét és hozzájárulnak az egyre

BULI EGY KISLÁNYÉRT
2010. július 10-én 19 órakor
Nyársapát tornatermében. Egy éjszaka, ahol minden
korosztály együtt bulizik a 80-as, 90-es évek slágereire!
Jegyek elővételben 500.- Ft,
a helyszínen 800.- Ft-os áron kaphatók.
A buli teljes bevételét Barna Lilla szívbeteg kislány
családja kapja.
Ezúton kérjük a kislány és családja nevében az Önök
segítségét! Segítsenek, amennyiben ez módjukban áll!
Egy-egy csekély összeg, vagy akár 500.- Ft-os pártoló
jegy is sokat számít a családnak!
Jegyek a 100 forintos Boltban, illetve Dobos Józsinál
kaphatók.
Gyere el, és érezd jól magad, hogy Lilla is jól érezhesse
magát!
Tombola, Tánc, Buli
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Tanévzáró
2010. június 19-én elballagtak a nyolcadikosok, bezártuk a
2009/2010-es tanévet.
A tanév során számos térségi, megyei versenyen vettek részt
tanulóink eredményesen. Sok községi és iskolai rendezvényünk volt. Szüreti mulatság, terítési verseny, mikulás disco,
közös karácsonyi, farsangi buli, közlekedésbiztonsági- és
egészségnevelési délelőtt, gyereknap, sportfoglalkozások,
osztálykirándulások, színházlátogatások tarkították a diákok
hétköznapjait.
174 tanuló járt iskolánkba, közülük 16 kitűnően, 1 tanuló
jelesen zárta az évet.
Sajnos 20 tanuló bukott, nekik augusztusban van lehetőségük
pótvizsgázásra.
8. osztályosaink továbbtanulnak. 19 tanulóból 6 szakközépiskolába, 12 szakmunkásképzőbe, 1 tanuló gimnáziumba
nyert felvételt.
Kívánjuk nekik, hogy sikeres felnőtt váljon belőlük.
Az iskola június 28-tól augusztus 25-ig zárva.
Ügyeleti nap: 2010. júl. 5.
2010. aug. 2.
Pótvizsga időpontja: 2010. aug. 30. 8,00 óra
Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyárra.

A száguldó hetedik osztály
A gyermeknapon közlekedésbiztonsági és sport versenyek
zajlottak, melyeken minden osztály részt vett. Hetedikesekhez
illően, osztályunk nem túl nagy lelkesedéssel, mondván, ami
kötelező, az jó nem lehet. Az eredményhirdetéskor kiderült:
az osztály nyerte a gokartozási lehetőséget. Egy forró júniusi
napon, kerékpárral indult a társaság a pályára. Bognár István
és felesége fogadott bennünket. Miután a szabályokat
megismertük, elindult az első páros. Az eleinte óvatos tempó
egyre gyorsabb lett. Versenyt futottak az idővel és egymással is. Volt, aki úgy belemelegedett a száguldásba, hogy a
rendelkezésre álló hét perc alatt 15 kört tett meg a 300
méteres pályán. A gyerekek egymást biztatva álltak a pálya
szélén. Természetesen a gyakorlatlanságból adódóan történtek balesetek. Egy-egy kocsi kiemelésénél a fiúk lelkesen
segítettek. Miután mindenki végig ment a pályán, Pista bácsi
körbe vezetett bennünket az épülő részen. Csodálatos
délelőttöt töltöttünk a barcelonai F1 pálya 1:16 arányban
kicsinyített másán. Köszönjük Bognár Istvánnak a gokartozási lehetőséget! Kívánjuk, hogy valósuljanak meg a pálya
bővítésével kapcsolatos álmai!
Király Ferencné

MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
2010. június 4-én kistérségi művészeti fesztivált rendeztünk.
Mesemondók, rajzosok, táncosok csillogtatták meg tudásukat.
8 mesemondót hallgatott meg a zsűri. A 12 ügyes kezű diák
által alkotott rajzok közül nehéz volt kiválasztani a legjobbakat.
A zsűri „aranyceruza-, ezüstceruza-, varázsceruza”-díjat
adott ki.
A táncosok között a gyermekcsoporttól a felnőttig, a néptánctól a hastáncon át a modern táncig mindent láthatott a
közönség. 9 településről 22 produkciót mutattak be.
SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
Jó hangulatú délelőtt volt.
SZABADIDŐKÖZPONT
Minden csoportot nyársapáti prospektussal, zászlóval
ajándékoztunk meg. A rendezvény lebonyolításához a Pest
Megyei Közoktatásfejlesztési Alapítványtól 70.000 Ft-ot Szünidei programok
A szünidőben is a szokásos időpontokban használhatjátok a
nyertünk.
könyvtárat.
Palotai Lászlóné
Asztali foci bajnokság július 21-én 16-18 óráig, melyre a
helyszínen jelentkezhettek.
IRÁNDULTUNK
Szünidős tábor
Az 1-2. osztályos tanulók év végén Budapestre kirándultak. Július 26-30. között két bejárós tábort is szervezünk.
Délelőtt a Planetáriumban jártunk. Látványos előadásban Az alsósokat Síposné Ica néni vezetésével tánctáborba vármegismerkedtünk a Nappal, s a körülötte keringő bolygókkal. juk, ahol a néptánc mellett egyéb táncokkal is megismerDélután a Csodák Palotájába látogattunk el. Sok érdekes kedhettek és emellett kézműves foglalkozásokon is részt
játékot próbálhattak ki, mindenki nagyon élvezte. Miután vehettek.
kellően kiszórakoztuk magunkat, s kellemesen elfáradtunk, A nagyobbakat és az íjász szakkör tagjait várja Szerelemné
hazaindultunk. Közben az autóbuszból láthattuk fővárosunk Ági néni íjász táborba, ugyanebben az időben.
néhány nevezetességét is.
Mindkét táborra a művelődési házban lehet jelentkezni
személyesen
vagy az 589-210-es telefonon.
Cseh Józsefné

K

Vígné Kerekes Magdolna
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ÁMK HÍREK

Két évvel ezelőtt klubunk néhány lelkes tagja úgy határozott,
hogy saját műsorral lepi meg az idelátogató törteli nyugdíjas
barátait. Az elhatározást tett követte, melyben számíthattunk
Vígné Magdi segítségére. Kitartó próbákkal sikerült megtanulni az un. ülőkánkánt, mellyel azóta már községünk számos
rendezvényén felléptünk.
Sikeresen szerepeltünk más településeken is: Cserkeszőlőn,Cegléden, Nagykőrösön, Tápiószelén. Legutóbbi
bemutatkozásunk június 12-én Békésen volt, ahol a 2.
Országos Senior Táncverseny került megrendezésre. Az ide
kapott meghívást nagy megtiszteltetésnek vettük. Betegség
miatt csökkentett létszámmal lépett fel ugyan a csapat, de a
siker így sem maradt el. A legmagasabb elismerésnek számító
különdíjat ítélte oda a zsűri. Ahhoz, hogy ide eljutottunk,
köszönet a lányok kitartásának, Magdi türelmének, Kisné
Piroska ügyes kezének, aki a ruhákat készítette és az önkormányzat anyagi támogatásának.
Miczi Flriánné

hogy már 3 Aranypáva Díj nyertesei vagyunk. Köszönettel
tartozom szereplő dalostársaimnak, az itthon szurkoló betegeknek, - hiszen ebben az eredményben bizony nekik is nagy
részük van még akkor is, ha most június 6-án nem énekeltek
velünk -, Kovács Lászlónak, aki felkészített bennünket e
versenyre is. Köszönetünket fejezzük ki Nyársapát Képviselőtestületének a támogatásért, mert e nélkül nem tudtunk volna
ilyen szép eredményt elérni. Ezt a kis közösséget a népdalok
szeretete és egymás megbecsülése tartja össze. Nagyon
szeretünk együtt lenni, együtt énekelni. A versenyekre való
felkészülés azonban nem csak jókedvű együttlétet, hanem
komoly munkát is kíván. A továbbiakban is azért dolgozunk
majd, hogy még ismertebb, a népdalokon keresztül még
elismertebb legyen ez a kis község, Nyársapát.
Nyársapát Népdalköre nevében
Kapás Mihályné, a Népdalkör vezetője

SPORT
MI LESZ VELED LABDARÚGÓCSAPAT?

ARANYPÁVA DÍJ
„Ködellik a Mátra” Regionális Népzenei Találkozó, Országos
Citera-zenekari Fesztivál rendezvényre volt hivatalos kis
csapatunk Egerbe 2010. június 6-án. Már hónapok óta
készülődtünk, mivel 15. országos minősítést hirdetett a KÓTA.
Itthon és a szomszédos településeken is mindig ugyan azokat
a dalokat énekeltük, csak azért, hogy a lehetséges hibákat
kizárjuk. A népdal úgy szép, ha minél többen énekelik, ezért
még fájdalmasabban érintett Mogyorósiné Marika törött
keze és Kissné Piroska betegsége. Mivel a Nyársapáti
Népdalkör létszáma jelenleg 11 fő, a minősítő versenyre
maradtunk nyolcan énekesek és a bennünket citerán kísérő
művészeti vezetőnk. Úgy indultunk el, hogy semmi szépre
nem számítottunk. A meghívást nyert 13 csoport közül
hetedikként szerepeltünk, és nagy tapsot kaptunk. Az
eredményhirdetéskor a szakmai zsűri mindig hátulról kezdi az
értékelést. Amikor már az arany minősítést is kiosztották,
reménykedtünk, hogy egyszer csak szólítják Nyársapát
Népdalkörét is. Csodálatos érzéssel vettem át a 15. országos
minősítés „Arany – Aranypáva” Díját. Büszkeséggel tölt el,

Június 6-án a Tápiószőlős elleni elmaradt mérkőzés pótlásával
befejeződött a Megye III. osztályú ifjúsági labdarúgó
bajnokság. A csapat a II. helyet szerezte meg 42 ponttal. A
mérkőzés után Kis Miklós polgármester úr hívta meg a
csapat tagjait, szurkolóit és vezetőit a napközi épületébe
közös ebédre és beszélgetésre, amit ezúton is köszönünk a
csapat nevében is. (Sajnos Mogyorósi Zsolt edző nem tudott
ezen a napon a csapattal lenni, mert munkahelyéről az
árvízvédelemhez vezényelték). Köszönettel tartozunk
mindazoknak, akik a bajnokság folyamán segítették a
labdarúgó csapat munkáját, részt vettek az idegenbeli mérkőzésekre való szállításban, és azoknak is akik kilátogattak a
hazai mérkőzésekre és izgultak az eredményért.

A csapat teljesítményét röviden értékeltük (vezetők,
polgármester, szurkolók). A teljesítménnyel ill. a helyezéssel
elégedettek lehettünk, de a hozzáállással már kevésbé. Az
utolsó előtti fordulóban Tószegre csak 10 játékos jött el, de a
befejező hazai mérkőzésen is csak 12 játékos volt a 28-ból.
(folytatás a 8. oldalon)

H ÍRMONDÓ

HIRDETÉSEK
Nyársapát, József A. út 12. szám alatt
telek eladó. Érdeklődni a helyszínen,
id. Sperli Jánosnénál lehet.
Eladó 80 m2-es családi ház – gáz, víz
bevezetve – a Nyársapát, József Attila
út 44. szám alatt. Érdeklődni a 06/70771-5660 telefonon lehet.
Családi ház eladó a Felszabadulás u. 5.
szám alatt. Érdeklődni a 06/20/4342995 telefonon lehet.
Szolárium kedvező áron! A legújabb
Chocolate Brown csövek. Álló gép.
Bejelentkezés: Pópity Tünde 06/20/3912324.
VILLANYBOJLEREK 3 évenként
esedékes tisztítását, karbantartását és
javítását is vállalom! Danóczi Kálmán
Endre 350-302 vagy 06/30-375-9483
Eladó 98-as fekete Fiat Punto 1.2
típusú szgk! Szervó kormány, elektromos
ablak, ködlámpa, alufelni, színre fújt
lökhárító, kp zár, xenon, vezérlésvízpumpa cserélve! 450.000 Ft. Hitelre
is 10%-tól elvihető! Beszámítás
lehetséges! Érd: 0620/9270-952
Eladó 92-as évjáratú metálkék Renault
Clio 1.2 típusú szgk! Fékek felújítva,
nagyszerviz, friss műszaki és zöldkártya!
220.000 Ft. Csere lehetséges! Érd: 0620/
9270-952
Eladó 2007-es Aprillia rs 125 rendszámos motor! Törésmentes, 800.000
Ft. Hitelre is 10%-tól elvihető!
Beszámítás lehetséges! Érd: 0620/9270952
Eladó 2007-es egyedi festésű Suzuki
Intruder 1800 motor! 6700 kilométert
futott! 2.400.000 Ft. Hitelre is 15%-tól
elvihető! Beszámítás lehetséges! Érd:
0620/9270-952
Eladó 98-as ezüst színű Ford Escort
1.6 típusú szgk! Klíma, ABS, alu felni,
el. ablak és tükör, kp zár, riasztó, váltózár,
ködlámpa, színre fújt lökhárító, friss
műszaki és zöldkártya! 590.000 Ft.
Hitelre is 10%-tól elvihető! Beszámítás
lehetséges! Érd: 0620/9270-952
Eladó 98-as fehér színű Ford Escort
1.6 típusú szgk! Elektromos ablak, kp
zár, színre fújt lökhárítók, friss
műszakival! 550.000! Hitelre is 15%-tól
elvihető! Beszámítás lehetséges! Érd:
0620/9270-952

7. oldal

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETETT:
Dobos Anikó és Lics Imre Nyársapát,
Ugyeri út 9/b. alatti lakosok
DÁVID nevű gyermeke
2010. június 11-én.
Mócza Zoltán és Sukó Erika
Széchenyi u. 34. szám alatti lakosok
BARBARA nevű gyermeke
2010. június 21-én.
Köszöntjük az újszülötteket.

KÖSZÖNET
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Bodzsár Jánosné temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Megköszönjük Kis Miklós polgármester
úr megtisztelését, és dolgozói segítségét.
Külön köszönetet mondunk dr. Gyáfrás
Sándor és munkatársai áldozatos és
segítőkész munkájáért.
Gyászoló család

HIRDETÉSEK
Morzsolt kukorica eladó. Érdeklődni a
06/30/565-1298 telefonon lehet.
Az Iskola u. 7. szám alatti 1500 m2
területű telek (víz, villany, gáz, fúrott
kút) eladó. Érdeklődni Hatházy Ferenc
Nyársapát, Béke u. 16. szám alatt, vagy
a 389-122, 06/20/3152-752 telefonon
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2
területű szántó és tanyahely. Érdeklődni
a 06/70/323-8971 telefonon lehet.
Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága?
Szeretne ezért a jelenleginél
kevesebbet fizetni?
12 biztosítótársaság kínálatából
választhatja ki a leginkább megfelelőt!
(Élet-, lakás-, vállalkozói vagyon-,
szakmai felelősség-, gépjárműbiztosítások, nyugdíjpénztárak stb.)
Minden, ami biztosítás!
Kovács Gábor
független biztosításközvetítő
a Biztonság Brókerház képviselője
06/20/4621325
Lakás: 2712 Nyársapát, Táncsics M.
u. 2.

HIRDETÉSEK
Eladó a Nyársapát, Viola u. 25. szám
alatti 1279 m2 területű építési telek.
Érdeklődni Bíró Zoltánnál a 30/4164617 telefonon lehet.
Borvásár a Füle Családi Borászatnál
Nyársapát, Kertes dűlőben. Minőségi,
valamint tájborok (fehér, vörös, édes és
száraz) kaphatók kimért és palackos
kiszerelésben. Érdeklődni Füle Dénesnél
lehet az alábbi telefon: 30/415-1452.
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2
szántó területtel, valamint a Vak
dűlőben 6564 m2 gyümölcsös faházzal
eladó. Érdeklődni a 30/23-66-247
Építési telek (976 m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár 500.000.- Ft.
Érdeklődni a Piszkés utca 2. szám alatt
lehet. Tel: 707-298.
Nyársapáton belterületi zártkert eladó.
Villany és fúrott kút van. Érdeklődni
Csehné Bakos Erzsébet 70/433-9948
és Bakos Ferencné 70/245-5896
Fáj a lába, mert repedezett a sarka? Sok
a talpán a bőrkeményedés? Tyúkszeme
van? Vagy csak egyszerűen szeretne
ápolt lábakat és kezeket? Hívjon és
megbeszélünk egy időpontot!
Pedikűr, manikűr és műkörömépítés. Cseh Szilvia 06-70/314-1024
Ház eladó Nyársapát, Fáklya u. 11.
szám alatt. Érdeklődni a Nyársapát,
Marx u. 6. szám alatt illetve a 389-137
Tanya eladó Nyársapát, Középső d.
15. szám alatt. Érdeklődni a 316-116,
70/438-9913 telefonon lehet.
Nyársapát központjában 90 m 2-es
üzlethelyiség nagy udvarral kiadó
(tápbolt volt). Érdeklődni a 20/910-6746
Az Ugyeri úton teljesen felújított,
modern családi ház 1400 n.öl földterülettel eladó. Közvíz, központi fűtés
van, új tetőszerkezetű, új vezetékelésű.
A kert szépítést igényel. Érdeklődni a
06/20/5848-407 telefonon lehet.
Az Ugyeri út 24. szám alatti összkomfortos 2 részből álló családi ház eladó.
Érdeklődni a 06/70/591-3789 telefonon
lehet.
Eladó a Magyar dűlőben 14 hektár
kaszáló, illetve az Erdő dűlőben 7.200
m2 szántó terület. Érdeklődni a 389110 és a 30/624-3008 telefonon lehet.
Kedvező áron pedikűr, manikűr,
műköröm készítés! Kérésére házhoz
megyek. Bejelentkezés: 06/70/576-6859
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BIRKÓZÁS

(folytatás a 6. oldalról)

Június 5-én rendezték a diák I. szabadfogású országos bajnokságot Kaposváron. A Nyársapáti Szabadidő SE három versenyzője indult a versenyen. Közülük Kecskeméti Ferenc jutott a legtovább, a 32 kg-ban egészen a döntőig verekedte magát remek
birkózással. Sajnos a döntőben egy szoros mérkőzésen maradt alul
a nagykanizsai ellenfelével szemben. Így a tavalyi évhez hasonlóan
a dobogó második fokára állhatott fel.
Június 13-án (szombaton) rendezték a 6. Magyar Szó Kupa nemzetközi
kötöttfogású birkózó versenyt a vajdasági Zentán. A Nyársapáti
Szabadidő SE versenyzői remekül szerepeltek, három első és egy
harmadik helyezést értek el a három ország több mint 160 indulója
között.
Eredmények: Diák: 29 kg 1. Kecskeméti Krisztián
33 kg 1. Kecskeméti Ferenc
Ifi:
69 kg 1. Kottes Pál
Junior: 74 kg 3. Pap Attila
A Nyársapáti Szabadidő SE június 19-én szombaton a Balla István
nemzetközi emlékversenyen vett részt Cegléden. A négy ország
több mint 160 indulója között három nyársapáti lépett szőnyegre, és
remekül szerepeltek, mivel két arany és egy bronzéremmel térhettek
haza.
Eredmények: gyermek korcsoport:
24 kg 3. Kecskeméti Dávid
Diák II.
28 kg 1. Kecskeméti Krisztián
34 kg 1. Sípos Benjamin
Június 26-án szombaton rendezték a Csallóközi kötöttfogású Nagydíjat Dunaszerdahalyen, 9 ország, 36 klubcsapatának több mint 250
birkózójának részvételével. A Nyársapáti Szabadidő SE hat fővel
vett részt a versenyen és nagyszerűen szerepeltek mivel három első,
egy harmadik és egy ötötdik hellyel térhettek haza. A csapatversenyben is az előkelő negyedik helyen végeztek.
Eredmények:
Diák II.
25 kg 1. Kecskeméti Dávid
27 kg 1. Kecskeméti Krisztián
Diák I.
33 kg 1. Kecskeméti Ferenc
3. Sípos Benjamin
Serdülő
66 kg 5. Támadi Ferenc

(Meggyőződésünk, hogy ha minden játékos
kötelességének érezte volna a mérkőzéseken való
részvételt, akkor akár elsők is lehettünk volna).
Érdeklődtünk az ott lévő játékosoktól, hogy ők a
jövőben mit szeretnének, és elmondták, hogy folytatni
szeretnék versenyszerűen a labdarúgást. Mivel ők
csak 12-en voltak és egy csapat indulásához a
bajnokságban legalább 18 – 20 főre van szükség,
ezért megegyeztünk abban, hogy június 22-én
találkozunk mindazokkal, akik továbbra is játszani
szeretnének. Sajnos ezen a napon összesen 10
játékos jött el (9 csemői és 1 nyársapáti!), így ekkor
sem sikerült előre lépnünk, hogy mi legyen a sorsunk.
Még mindig nem adtuk fel, ugyanis megbeszéltük,
hogy június 25-én pénteken ismét találkozunk és
értesítjük azokat a játékosokat is, akik nem jöttek el
22-én. Sajnos újabb csalódás ért bennünket, mert
ezen a napon csak egy játékos jelent meg a megbeszélt
időpontban. Így nagyon nehéz helyzetben vagyunk,
mert július 15-ig nevezni kellene a következő
bajnokságra, de úgy látszik nincsenek olyan nyársapáti fiatalok, akikkel ezt megtehetnénk? Ha mégis úgy
gondolják az igazolt játékosok, hogy folytatni szeretnék
akkor ezt Mogyorósi Zsoltnak, vagy nekem jelezzék!
Víg Károly

ÖNFELEDT

DAGONYÁZÁS

A GYÕZTES MECCS UTÁN

Pap Ferenc

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
FŐSZERKESZTŐ:
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon
Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
FOTÓK: Víg Károly
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ TELJES
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen .
CIM: 2712 Nyársapát, Béke u. 11.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
700 példányban megjelenő INGYENES tájékoztató kiadvány!
2003. februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

