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FALUNAP AUGUSZTUS 20-ÁN
NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA

ÖNT ÉS CSALÁDJÁT, HAGYOMÁNYOS
FALUNAPI RENDEZVÉNYÉRE
2010. AUGUSZTUS 20-ÁN.
PROGRAM:
15
16

ÓRAKOR:
ÓRAKOR:

ÜNNEPI SZENTMISE A KATOLIKUS TEMPLOMBAN
MÁRKUJ PÉTER JÓTÉKONYSÁGI ORGONAHANGVERSENYE A
KATOLIKUS TEMPLOMBAN

17
18
18

ÓRAKOR:
ÓRÁTÓL
ÓRAKOR:

AZ ÁRPÁD-SZOBOR KOSZORÚZÁSA A BÉKE PARKBAN
A PROGRAM A SZARKA-KÚRIA UDVARÁN FOLYTATÓDIK
HIMNUSZ
KENYÉRSZENTELÉS
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
IRODALMI MŰSOR
NYÁRSAPÁT DÍSZPOLGÁRA CÍM, NYÁRSAPÁTÉRT EMLÉKÉREM
ÁTADÁSA

VIRÁGOS, RENDEZETT KERT, UTCA DÍJAK ÁTADÁSA.
19 ÓRAKOR:
NÉPTÁNC BEMUTATÓ
20 ÓRAKOR:
A NYÁRSAPÁTI NÉPDALKÖR MŰSORA
20.30 ÓRAKOR: ZENÉS MŰSOR AZ ISMERT TV-SOROZAT FŐSZEREPLŐIVEL KIS
RAMÓNÁVAL, R. KÁRPÁTI PÉTERREL. FELLÉP MÉG: CZETŐ
ZSANETT, RÁTONYI KRISZTA, HERMÁL HENRIETT.
21.30 ÓRAKOR: TŰZIJÁTÉK
21.45 ÓRAKOR: A B. MASTERS KONCERTJE
22.30 – 02 ÓRÁIG DISCO DJ. BERO KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Mindenkinek jó szórakozást kívánnak: a szervezők és Kis Miklós polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT...

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.
július 14-én ülésezett.
Kovács Gábor szakértő tájékoztatta a testületet a játszótér,
az Erdei Iskola és a temető felújításával kapcsolatos eljárások kiírásáról. A játszótér átépítésére, felújítására a határidőig
egyetlen vállalkozó sem nyújtott be ajánlatot, így a képviselőtestület megszavazta a közbeszerzési eljárás ismételt kiírását. Az Erdei Iskola vonatkozásában is új közbeszerzési
eljárás kiírásában döntöttek. A temető építésére egy vállalkozó
tett csak ajánlatot. A SCH-ÉPKER Kft, akik kifejezetten
térburkolatok építésével foglalkoznak. A fentiek alapján a
testület elfogadta a SCH-ÉPKER Kft. ajánlatát. A második
napirendben a képviselő-testület módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletet, mely szerint az a személy részesülhet rendszeres szociális segélyben, aki a rendeletben előírt
feltételeknek megfelel. A rendelet a következő pontokkal
egészült ki: rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy,
akinek orvosi szakvélemény alapján egészségkárosodásának mértéke legalább 30%-os, nőgyógyász szakvéleménye
alapján gyermeket vár, illetve orvosi szakvélemény alapján
krónikus, pszichés vagy szenvedélybetegségben szenved. A
képviselők a fel nem vett tiszteletdíjukból 172.000 Ft.
támogatást nyújtanak a TETZ Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény részére, mivel az eddigi munkájuk eredményeként számos rászoruló tanuló mutathatta meg tehetségét
különböző fellépéseken, kiállításokon, versenyeken. Javaslatot tett a testület a községi elismerésekre is, majd úgy
döntött, hogy az augusztusi Hírmondóban jelenjen meg az
ajánlószelvény, és a lakosság véleménye alapján a következő
testületi ülésen hozzák meg a végleges döntést.
Napirendi pontként szerepelt az elmúlt négy év áttekintése is.
Elmondhatjuk, hogy közel 600 millió Ft-os beruházás fog
megvalósulni, ami ennek a képviselő-testületnek komoly
érdeme. Négy évi munkánk eredményei között szerepelt pl.:
az óvoda, napközi, iskola, kúria, bázis felújítása, Trianoni emlékmű állítása, Árpád szobor avatása, temető, ravatolozó
építése, faluszépítés. A szennyvízberuházás maradt hátra,
melynek munkálatait szeretnénk ősszel elindítani. Köszönet
illeti a képviselőket a tiszteletdíj felajánlásáért is, mellyel
nagyban hozzájárultak az eredményes gazdálkodáshoz.
Az utolsó napirendben Bognár István képviselő úr javaslatait
tárgyalta a testület. Tiszteletdíjukból 100.000 Ft-ot ajánlottak
fel egy Nyársapáthoz hasonló nagyságú árvízkárosult
településnek. Felvetődött a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a lakáskassza lehetősége a lakosság részére, de a
képviselő-testület elvetette a javaslatot, mivel a Víziközmű
Társulat a megalakuláskor úgy döntött, hogy ne legyen
lakáskassza. Tárgyaltak a rossz, járhatatlan dűlőutak állapotáról is, melyek javítására jelenleg 300.000 Ft áll
rendelkezésünkre.
Az ülés végén Bognár István képviselő tájékoztatott minket
arról, hogy augusztus 15-én kerül sor az I. Kistérségi Gokart
Kupa rendezvény megszervezésére, melyre mindenkit sok
szeretettel vár.

A Magyar Köztársaság Elnöke az önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra
(vasárnap) tűzte ki.
Az értesítőket és az ajánlószelvényeket 2010. augusztus 16.
és augusztus 19. között kapják meg a választópolgárok postai
úton. A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22ig lehet megtekinteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16
óráig lehet kifogást benyújtani.
A 10.000-nél kevesebb lakosú település – egyéni listás
választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a megválasztható képviselők száma a település lakosságszámától függ. Nyársapát 2010. január 1-jei lakosságszáma
1957 fő, ezért a megválasztható képviselők száma 6 fő.
Jelöltet ajánlani csak ajánlószelvényen lehet 2010. szeptember
3-án 16 óráig. Minden választópolgár jelölési fajtánként csak
egy jelöltet ajánlhat.
Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül az alábbiak kivételével bárhol lehet gyűjteni.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:
- munkahelyen munkaidőben,
- munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló
más jogviszonyból fakadó munkavégzési
kötelezettség teljesítése közben,
- a MH. És a rendvédelmi szerveknél szolgálati
viszonyban lévő személyektől a szolgálati helyen,
vagy a szolgálati feladat teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami- és önkormányzati szervek hivatali
helyiségében.
Egyéni listás képviselőjelölt az, akit a választópolgárok legalább 1 %-a (16 fő) jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az,
akit a választópolgárok legalább 3 %-a (48 fő) jelöltnek ajánlott.
Jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16 óráig lehet a
Helyi Választási Bizottságnál bejelenteni a Polgármesteri
Hivatalban.
A jelöltnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket szeptember
6-án 16 óráig meg kell semmisíteni. Az erről készült
jegyzőkönyvet szeptember 9-én 16 óráig át kell adni a
választási bizottságnak.
A választópolgár a lakóhelyén szavazhat. Az a választópolgár, aki a választás kitűzését megelőző 30. napig, 2010.
június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással
tartózkodási helyén szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010.
október 1-jén 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, ajánlott levélben pedig úgy, hogy legkésőbb
2010. szeptember 28-án megérkezzen a Polgármesteri
Hivatalhoz. Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16 óráig
lehet kiadni.

Kis Miklós polgármester

dr. Bicskei Krisztina jegyző,
választási iroda vezetője
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AJÁNLÁSOK A DÍSZPOLGÁRI CÍMRE
Díszpolgári cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki kiemelkedően jelentős 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 kiemelkedő munkát
végeztek.
Adományozásra javaslatot tehet a község polgármestere, a képviselő-testület tagjai, a helyi önkormányzati képviselők
választásán szavazásra jogosult nyársapáti polgárok, valamint az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek.
Ajánlani ajánlólapon lehet.
Díszpolgári Címre 1 fő, Nyársapátért Emlékéremre 2 fő vagy szervezet ajánlható.
Az ajánlások akkor érvényesek, ha azokon indoklás is szerepel.
Az ajánló lapok beadásának határideje: 2010. augusztus 12.
Az ajánlószelvényeket a COOP boltban és a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtődobozba kérjük leadni,
illetve postai úton is beküldhető a hivatal címére.
A képviselő-testület a címek odaítéléséről az augusztusi ülésen dönt. Átadásukra a 2010. augusztus 20-án tartandó
Falunapon kerül sor.
Ajánlatot tenni az alább közölt szelvényen lehet, illetve az beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban is. Kérjük, hogy minél
többen adják le ajánlásukat annak érdekében, hogy a képviselő-testület döntése a lakosság széles körének javaslatán
alapulhasson. Köszönjük!

AJÁNLÓ LAP
Díszpolgári Cím illetve Nyársapátért Emlékérem odaítéléséhez
1. Díszpolgári Címre ajánlott neve:
………………………………..
címe: ………………………………..
Indoklás:
……………………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………….................................................................
2. Nyársapátért Emlékérem kitüntetésre ajánlott
1. neve: …………………………
címe: …………………………
Indoklás:
…………………………………………………………………….....................................................................
…………………………………………………………………….....................................................................
2. neve: …………………………
címe: …………………………
Indoklás:
…………………………………………………………………….....................................................................
…………………………………………………………………….....................................................................
Ajánlatot tevő neve: ………………………….................
címe: ………………………….................
………………………..
aláírás
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EGY ÁRVÍZKÁROSULT TELEPÜLÉS
TÁMOGATÁSA!
Július 14-i testületi ülésen a képviselők a fel nem vett
tiszteletdíjukból 100.000 Ft-ot ajánlottak fel egy Nyársapáthoz hasonló település részére, melynél az árvíz súlyos
károkat okozott. Csatlakozott a felajánláshoz a Gazdakör
civil szervezete is, akik a Lecsófesztiválon árusított pörkölt
jegyek bevételével próbáltak segíteni egy bajbajutott községen. A testület tagjai felkérték a polgármester urat, hogy
válasszon ki egy árvízkárosult települést. Kis Miklós
polgármester végül Novajidrány községe mellett döntött,
hiszen a Borsod- Abaúj- Zemplén megyében elhelyezkedő,
jelenleg 1502 lakosú barátságos kis települést az áradó
Hernád teljesen elöntötte. A szinte minden évben kiöntő
Hernád mostani vízszintje 70 cm-rel haladta meg a valaha
mért legmagasabbat, és hatalmas károkat okozott az itt élő
lakosságnak. Az utak járhatatlanná váltak, több családnak
kellett elhagynia otthonát. Az adományra rászoruló település
bankszámlájára, a képviselő-testület és a Gazdakör összefogásával 155.000 Ft került átutalásra.
Kis Miklós telefonon felvette a kapcsolatot a település
polgármester asszonyával, aki nagy örömmel és hálával
fogadta a támogatást és megköszönte Novajidrány minden
lakója nevében Nyársapát képviselő-testületének, illetve a
Gazdakör szervezetének együttes adományát.

A kivitelező 2010. június 16-án kezdte el a felújítási munkát
és rövid egy hónap alatt szorgos munkával 2010. július 14-én
megtörténhetett a megszépült óvoda műszaki átadás-átvétele.
A beruházás teljes bekerülési költsége 13 998 790 Ft volt,
melyből az önkormányzatnak 2 698 790 Ft-ot kellett saját
erőként költségvetéséből biztosítania. Köszönet érte
mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy óvodás
gyermekeink megszépült, igényes környezetben kezdhessék
meg a 2010/2011-es nevelési évet.
Kis Miklós polgármester

ELKEZDÕDÖTT A SZARKA-KÚRIA
TETÕSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA, MELYNEK
BEFEJEZÉSE AUGUSZTUS 20-ÁRA VÁRHATÓ

Kis Miklós polgármester

MEGSZÉPÜLT AZ ÓVODÁNK
Nyársapát Község Önkormányzata 2010. februárjában
sikeresen pályázott a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó központosított előirányzatból
származó támogatás igénybevételére a több mint százéves
óvoda épületének felújítására. Ennek keretében az Önkormányzati Minisztérium 11 300 000 Ft egyszeri jellegű, vissza
nem térítendő támogatást nyújtott. A beruházás keretében
megvalósult a nyílászárók cseréje, külső homlokzat felújítása,
hőszigetelése, festése, az épület körüli járda megépítése. A
kiviteli munkák elvégzését a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 6 pályázó közül a Diagonál 3000 Kft (Cegléd, Világ
u. 24.) nyerte el.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
Az előző lapszámban bővebben foglalkoztunk a hulladéklerakással és égetéssel. Nézzük meg, hogy milyen további
lehetséges megoldásokat alkalmazhatunk a hulladékok
kezelésére. Tartsanak velünk!
Cikksorozatunk korábbi részében közzétett „hulladékgazdálkodási piramis” alapján is látható, hogy környezetvédelem
szempontjából a legjobb megoldás az lenne, ha megelőznénk
a hulladék keletkezését. A mégis keletkező hulladék feldolgozására jó megoldás az újrahasználat (pl. betétdíjas üveg
használata), ha ez nem lehetséges, akkor szelektív gyűjtéssel
az újrahasznosítás.
Újrafeldolgozás
A hulladékok anyagában történő hasznosítását újrafeldolgozásnak nevezzük. Hulladékból újra terméket állítanak elő,
melynek során az adott terméket, csomagolást másodnyersanyagként hasznosítják, anyagában dolgozzák fel. Ekkor
eredeti funkciójuk módosul vagy egészen megváltozik (pl.
PET palackból polár pulóvert készítenek). Az újrafeldolgozáshoz elengedhetetlen a hulladékok szelektív gyűjtése!
Gyűjtsünk szelektíven!
Nézzük meg részletesen, hogy mit jelent a szelektív hulladékgyűjtés, miért nagyon fontos ebben mindenkinek részt venni!
A szelektív gyűjtés a különböző alapanyagú hulladékfajták
(papír, műanyag, üveg, fém, szerves, egyéb) külön gyűjtését
jelenti. A háztartásokban különféle termékek és csomagolá-
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saik válnak hulladékká, ezek egy része külön gyűjtéssel
újrahasznosítható.
Célja:
• környezetünk védelme, annak terhelésének és
szennyezettségének csökkentése
• értékes másodnyersanyagok (pl. műanyag, papír,
üveg, fém) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a Föld
véges ásványkincs készletének kímélése
• lerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése,
a lerakó élettartamának növelése
Szelektív hulladékgyűjtés típusai
A hasznosítható hulladékokat többféle módszerrel lehet
gyűjteni. Ahhoz, hogy a hulladékból termék váljon, minden
esetben tisztán és szennyeződésmentesen kell azokat gyűjteni.
A legjobb, ha már a keletkezés helyén (pl. háztartásokban,
intézményekben) külön gyűjtjük a hulladékot.
Az „ÖKOVÍZ” Kft. szolgáltatási területén a gyűjtés gyakorlati
megvalósítása a következőképpen történhet:
1., szelektív gyűjtőszigetes gyűjtés
2. házhoz menő szelektív gyűjtés
3., intézményi szelektív gyűjtés
1., Szelektív gyűjtőszigetes gyűjtés
A szelektív gyűjtés első lépésben a forgalmasabb
közterületeken elhelyezett úgynevezett szelektív hulladékgyűjtő
szigetek segítségével valósul meg.
Ezek a gyűjtőszigetek a papír, műanyag PET palack, üveg,
fém italos –és konzervdoboz valamint italos kartondoboz
hulladékok szelektív gyűjtésére szolgálnak. A különböző
hulladékfajtákat különböző színű konténerek és matricák
jelzik. A hulladékok elhelyezése előtt érdemes áttekinteni a
gyűjtőedényeken található ábrákat illetve feliratokat, melyek
számos hasznos információval szolgálnak a gyűjtőszigetek
helyes hazsnálatával kapcsolatosan. A gyűjtött hulladékfajták
ugyanis településenként eltérőek lehetnek.

2., Házhoz menő szelektív gyűjtés
A házhoz menő gyűjtés egy kényelmes megoldást kínál a
lakosoknak a háztartásokban keletkező szelektív hulladékok
gyűjtésére. A gyűjtésre színes, „ÖKOVÍZ” logóval ellátott
zsák szolgál melyet havonta egy - előre megadott - alkalommal
lehet a ház elé kell kihelyezni, ahonnan munkatársaink begyűjtik és elszállítják a ceglédi válogatóműbe. A házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos részletes tájékoztató
lentebb olvasható.
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3., Intézményi szelektív gyűjtés
Az „ÖKOVÍZ” Kft. az intézményi szelektív gyűjtést a
bölcsődékben, óvodákban és iskolákban vezette be. A
kicsik és nagyok a papír, műanyag, fém és italos karton
hulladékokat gyűjthetik elkülönítetten az oktatási
intézményben, melyeket előre egyeztetett időpontban
gyűjtünk be és szállítunk el a ceglédi válogatóműbe.
Érdekességek
A világ hét „szemétcsodája” 2. - New York szemétlerakója Minden New-Yorki iskolás tudja, hogy a világűrből két
ember alkotta műtárgy látszik, az egyik a kínai nagy fal, a
másik a New-Yorki szemétlerakó, amely 67 méter magas,
közel 9 millió négyzetméter területű. A lerakó amely, fénykorában mintegy 30 ezer tonna hulladékot fogadott naponta,
most rekultivációra vár, azaz megkezdődött a tájba való
visszaillesztése. Forrás: www.humusz.hu
Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyársapáton az
alábbiak szerint alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés
rendje:
augusztus 20.
szeptember 17.
Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük?
- színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack
(ásványvizes, üdítős)
- műanyag kupak
Sárga színű „ÖKOVÍZ”-es zsákban, kiöblítve, laposra
taposva!
Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos
kérdéseivel hívja az 53/311-215-ös telefonszámot!
További szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos
információ a
www.okoviz.hu és www.hulladekboltermek.hu
honlapokon olvasható.
Működjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk
tisztasága, jövője érdekében!
Segítő közreműködésüket, köszönjük!
„ÖKOVÍZ” Kft.
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AKTÍV KORÚ TALÁLKOZÓ TÁPIÓSZŐLŐS
A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Tápiószőlősi Területi Iroda munkatársai elsőként, nagy lelkesedéssel, 2010. június 2-án KISTÉRSÉGI
NAPOT rendeztek, melyre mi is meghívást kaptunk.
Nyársapáton az 5 fő nyilvántartott ügyfél közül 3 fő tudott a
rendezvényen részt venni, 2 fő betegség miatt maradt távol.
A program:
9: 00 Köszöntő, büfé
10: 00 Játékos vetélkedő
10: 30 Kézműves foglalkozás
12: 00 Ebéd
13: 00 „Egy csónakban evezünk” játék
13: 30 Kézműves foglalkozás
14: 30 A találkozó értékelése
A találkozón tiszteletét tette Tápiószőlős polgármester
asszonya, a családsegítő szolgálat szakmai vezetője, akik
örömmel üdvözölték és segítették ezt a kezdeményezést,
amely reményeink szerint hagyománnyá válik. A találkozóról felvételt készített a Cegléd Televízió is.
A változatos, sokszínű program, a felkészült családgondozó
kollégák vezetésével igazán lehetőséget nyújtott a
kikapcsolódásra, az együttlét az azonos jellegű problémák
megoldásához, elfogadásához nyújtott erőt. A résztvevő
ügyfelek nagyon jól érezték magukat, aktívak voltak,
ajándékokat készítettek beteg társaiknak,emléket
maguknak. A találkozón való részvétel lehetőségét Nyársapát
Önkormányzata tette lehetővé, biztosította szállításunkat,
amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Bíró Józsefné családgondozó

Újszilvási vetélkedő
2010. június 16-án a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató
Gyermekjóléti Szolgálata „Ismerd meg a Kistérséget” címmel
játékos vetélkedőt rendezett Újszilváson. A nyársapáti általános iskolát 6 gyermek képviselte: Forgó József, Kecskeméti
Ferenc, Kocsis Bence, Kovács Noémi, Nagy-Gombai Alexandra, Nagypál Gergő. A gyerekek olyan ügyesek voltak a
feladatok megoldásában, hogy sikerült elhozniuk az I.
helyezést. Gratulálunk nekik!
Ezúton szeretnénk megköszönni a Nyársapáti Polgármesteri
Hivatalnak segítő közreműködését a gyermekek szállításában.
Cseh Józsefné ifjúsági- és gyermekvédelmi felelős
Horgasné Balogh Ágnes családgondozó

FELHÍVÁS
Akinek van a birtokában
ruhanemű, bútor vagy
bármilyen más használati tárgy,
amire már nincs szüksége, de másnak még
hasznos lehet,
azt kérjük jelezze felénk:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Nyársapát, Béke u. 2.
Telefon: 389-017
Eddigi felajánlásaikat köszönjük!
Bíró Józsefné és
Horgasné Balogh Ágnes
családgondozók

BULI LILLÁÉRT JÚLIUS 10-ÉN
E napon retro bulit tartottunk a faluban. A bevételt Barna
Lilla kapta, amely 243.000 Ft lett. Szeretnénk köszönetet
mondani minden támogatónknak, a buli résztvevőinek, hogy
valamilyen módon segítették ezt az összeget a család részére
összegyűjteni. Név szerint senkit nem emelnénk ki, hiszen
nem az a fontos, ki mivel támogatta a rendezvényt, hanem
hogy ezt megtette. Szerintünk példaértékű is volt ez a
megmozdulás, hiszen ilyen még ebben a kis faluban nem
történt. Kívánjuk, hogy esélyt kapjon ez a pici lány egy
értékes emberi életre, és reméljük, segíthettük első lépéseit
ezen az úton.
A család és a szervezők
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SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT, KÖNYVTÁR

II. NYÁRSAPÁTI LECSÓFESZTIVÁL

2010. július 17-én kora reggeltől nagy sürgés-forgással indult
a Lecsófesztivál a Szarka kúria udvarán. A konyhában a
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy az
nyugdíjasok és a népdalkör tagjai már fél 4-től szorgoskodtak.
intézmény augusztus 23-31-ig
Fűtötték a kemencét, dagasztották a „költtésztát”. 7 órától
érkeztek az árusok és a főzőversenyre nevezett csapatok is.
szabadság miatt zárva lesz.
A hivatal dolgozói és a szervezők már előző nap felállították
Megértésüket köszönjük.
a sátrakat, átvittük a nap zavartalan lebonyolításához szükséges eszközöket, így szombaton reggel már akadálytalanul
fogadhattuk a vendégeket. Bíztunk abban, hogy az időjárás
nem babrál ki velünk, mint tavaly, és igazán élményteli nap
vár mindenkire. 2009-ben 23 csapat vett részt a főzőverseMárkuj Péter helyi orgonaművész jóvoltából jótékonysági
nyen, most a nevezett 24-ből a megnyitóig csak 20 csapat
orgonahangverseny színhelye volt a művelődési ház nagyérkezett meg, ami a nagy hőségnek a rovására írható.
terme 2010. július 2-án. Az est bevételét a Somogy megyei
Nágocs Reménység Alapítvány és nevelőszülői hálózat
részére adhattuk át személyesen, mivel képviselőjük is megtisztelt bennünket jelenlétével. Kis Miklós polgármester úr
megnyitója után barokk szerzők orgonaműveit hallhatta a
jelenlévő nem nagyszámú, de adakozni kész zeneértő
közönség.
Az alapítvány honlapján már július 5-én az alábbi köszönő
sorokat olvashattuk:
„Egyre több barátunknak, ismerősünknek és jóakarónknak
mondhatunk köszönetet. Több adomány is érkezett
árvízkárunk enyhítésére és az újjáépítésre, melynek eddigi
összege mintegy 650 000 Ft. Szeretnénk külön köszönetet
mondani Nyársapát vezetőinek, polgárainak és Márkuj Péter
ifjú tehetséges orgonistának, aki jótékonysági koncertet tartott Nyársapát kedves kis településén. Köszönjük a koncert
10 órakor Kis Miklós polgármester úr megnyitójával indult a
bevételét, mely megérkezett szükségleteinkre, melynek
nap. A lecsófőző verseny 2 fedő összeütésével, és a 3 tagú
összege 50 000 Ft. Köszönjük a nevelt gyermekeink részére
szakavatott zsűri hasznos tanácsaival kezdődött. Délelőtt a
érkező pólókat, kis zászlókat és további kedves kis ajándéka„Lecsórádió” munkatársai szórakoztatták a csapatokat és
ikat is. A gyermekek játszóházi programjaink idején jutalvendégeinket, a gyerekeknek pedig gipszfestést, arcfestést,
mazásra fogják átvenni az ajándékokat, melyről videót is
lufi hajtogatást kínáltunk a kézműves sátorban. Különböző
készítünk.”
játékok, mini foci, célbadobó, egyensúlyozó, lépegető állt a
Azt hiszem, hogy ennél többet nem is kell mondani. Örülök,
kicsik rendelkezésére és lehetett halászni is, illetve egy
hogy jelen lehettem.
medencét is felállítottunk, ami igazán felüdülést nyújtott a
Nagyné Kovács Éva
hőségben.

Zenével az árvízkárosultakért

KÖSZÖNET
Ezúton szeretném megköszönni a Szarka Mihály Művelődési
és Szabadidőközpont dolgozóinak, hogy lehetőséget
biztosítottak számomra, hogy koncertemmel segíthessek az
árvízkárosultaknak. Ugyanakkor remélem, hogy azok a
nyársapáti lakosok, akik részt tudtak venni ezen az esten és
adományukkal segítették ezt a kezdeményezést, erre a rövid
időre kikapcsolódhattak, és jól érezték magukat. Nekem
öröm volt, hogy ahol élek ott adhattam valamit az embereknek. Az összeg, amit sikerült erre a célra összegyűjteni, nem
túl jelentős, ugyanakkor emberileg hatalmas értéke van. A
támogatott nágocsiak köszönetüket fejezték ki az Interneten a nyársapáti adományért.
Márkuj Péter

Természetesen a Szarka kúria múzeumi kiállítóhelye is nyitott kapuval várta az érdeklődőket.
Déltől folyamatosan vitték a csapatok az elkészült
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remekműveket a zsűri asztalához, ahol Lengyel István, a
Magyar Nemzeti Gasztornómiai Szövetség életműdíjas
mestere, kétszeres mesterszakács, és a Magyar Grillszövetség képviseletében Vér János és Vér Jánosné mesterszakácsok igen komoly szabályok szerint értékelték, pontozták
a teljesen különböző hagyományos és különleges lecsókat.

bevételét az árvízkárosultak javára ajánlotta fel a civil
szervezet.
Délután nagyon sok programmal vártuk a résztvevőket, ami
reméljük, hogy minden korosztálynak elnyerte tetszését. A
Nagy Mesekönyv – mesék és dalok gyerekeknek a
HangTÁRsulat előadásával indult a műsor. Felléptek a
Nyársapáti Népdalkör és vendégük, a Kocséri Népkör Népdalköre, majd táncbemutatók következtek a nyársapáti lányok asszonyok alkotta felnőtt tánckar, a Ceglédi Akrobat
Táncstúdió, a helyi óvodásaink, a Nyugdíjas Klub, a volt 8.
osztályosaink, a TETZ iskola növendékei, Dobozi Ági
hastáncos és a Cool Style 90’ közreműködésével.

A nap talán legjobban várt eseményére, az eredményhirdetésre 14 órakor került sor. A zsűri nehéz helyzetben volt, hiszen
nagyon sok csapat szinte tökéletes munkát végzett, vagy
kiemelkedett valamiben, de dönteniük kellett a sok jó között.
A legeslegfinomabb lecsóért díjat a Vadász-Juhász Team,
a 2. legfinomabb lecsóért a Nesztek-Esztek, a 3. legfinomabb
lecsóért díjat pedig a Lecsó-kolom a szádról csapat nyerte el.
Különdíjjal jutalmazta a zsűri a Premier Lecsó csapatát. A
Grill Szövetség három különdíjat adott ki, amit a Bermuda
háromszög, az ANBIBO, és a Boszi Lecsó csapata kapott.
Különdíjat érdemelt a legidősebb főző, aki a 82 éves Vámos
Mátyás lett. A legkülönlegesebb receptért a Lecsó Kolja, a
legízlésesebb terítékért a Banya Tanya kör, a legötletesebb
tálalásért a 2-es telepi Nosztalgia Lecsó, a legötletesebb
öltözékért a Büdös Samu, a legötletesebb csapatnévért a
RÉDOSZ, a legjobb csasztuskáért a Majdnem Vega csapatot
jutalmazta a zsűri.
Természetesen a kilátogató vendégek sem maradtak éhesek,
hiszen 200 Ft-ért mindenki vásárolhatott lecsójegyet, és
megkóstolhatta a finomabbnál finomabb étkeket. Délután a
Gazdakör által főzött vegyes sertéspörkölttel csillapíthatták
éhüket a Lecsófesztivál vendégei 400 Ft/adag áron, melynek

Este 7 órától ismét a HangTÁRsulat műsorát hallhattuk,
láthattuk Rock and Roll Party, avagy táncolj velünk a 70-es,
80-as évek rock and roll dalaira címmel. Késő estétől másfél
órás rock koncertet adott a Lecsófesztivál színpadán a
nagykőrösi fiatalok alkotta No Pie Band. Az igen zúzós, de
azért dallamos zenére nem csak a fiatalok, hanem az idősebb
korosztály is vevő volt. A nap hajnali 2-ig tartó discoval zárult
DJ. BERO közreműködésével.
Ahhoz, hogy ez az egész napos, nagyon sokszínű program
zökkenőmentesen, zavartalanul zajlott le, nagyon sokak
munkájára, segítő közreműködésére szükség volt, akiket itt
nem is tudok felsorolni, olyan sokan voltak. Mindenkinek
nagyon köszönjük a Lecsófesztivál előkészületeihez, lebonyolításához nyújtott segítségét. Köszönjük a „Lecsórádió
munkatársainak” és minden fellépőnek a színvonalas
szereplést, illetve támogatóink, Mikla László, Kis Miklós, dr.
Nagy Béláné, Lugosi István és Lugosiné Terike, dr. Gyáfrás
Sándor, Barkóczi József, a Bounduelle Kft, valamint az
ÖKOVÍZ Kft., Nyitrai László önzetlen segítségét.
Jövőre ismét várjuk Nyársapát és a környező települések
csapatait és kedves vendégeinket a Lecsofesztiválon!
Nagyné Kovács Éva
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5. osztály: 17975 Ft
6. osztály: 14915 Ft
7. osztály: 22090 Ft
8. osztály: 16332 Ft
Természetesen, akik jogosultak az ingyenes tankönyvre,
ezeket az összegeket nem fizetik ki.
A jogosultságot azonban igazolni kell a jogosultságnak megfelelő hivatalos irattal, amit a tankönyvek átvételekor be kell
mutatni. Kérem a kedves Szülőket, a hátralévő időben
gondoskodjanak ezen iratok beszerzéséről (gyermekvédelmi
kedvezmény: Polgármesteri Hivatal; családi pótléknagycsalád esetén-MÁK; tartósan beteg gyermek: orvos).
A tankönyvek a hónap végén érkeznek meg az iskolába, a
tankönyvosztás pontos időpontjáról a későbbiekben a
hirdetőtáblán és az iskola bejáratánál lehet tájékozódni.
A nyár hátralévő részére jó pihenést kívánok!
Király Ferencné

Tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat, hogy a pótvizsga
időpontja 2010. augusztus 30. 8,00 óra, a tanévnyitó
ünnepség szeptember 1-jén 8,00 órakor lesz.

Tisztelt Polgármester Úr!
Minap megrendezésre került a Lecsófesztivál, amely szerintem hagyománnyá fog alakulni. Kellemes idő volt , és még
kellemesebb szórakozási lehetőségek voltak. Összejött a
falu apraja- nagyja, akik jól érezték magukat a nap folyamán.
Polgármesterünk most is kitett magáért, mert mindent megtett és megadott ahhoz, hogy felhőtlen legyen sokszáz ember
napja. A programokat nem írom ide le, mert azt mindenki
tudja, aki ott volt. Viszont szeretnék írni Miklósról, mikor még
nem volt polgármester, hanem ugyanolyan falubeli lakos,
mint mi, akkor is mindig segítőkész, kedves, becsületes ember
volt. Mindig adott önzetlenül, csak “úgy,” szívből. Igen,
szívből, bárkinek, aki rászorult vagy kért Tőle. Adott akkor és
ad most, nem csak kézzel fogható dolgokat, hanem igaz szót
is. Igen, igaz szót, mert nagyon sok embernek az többet jelent,
mint bármi más. Igen, mert nekünk MIKLÓS, így is segít.
Tanácsot ad akkor, ha valami bajunk van, és nem tudjuk
elintézni egyedül, együtt érez velünk, bátorít bennünket, ha
kell egy kis bátorítás, örül az örömünknek. Sajnálatos módon,
mégis van(vannak)olyan ember (emberek), akinek ez nem
elég. Mindig bántják, piszkálják, sértegetik, rágalmazzák Őt
és családját is (aminek szem- és fültanúja voltam a lecsófesztiválon este). Bántja gyerek és felnőtt, olyan ember is aki
a barátja volt valamikor. Miért emberek? Miért bántják?
KEDVES SZÜLŐK!
Nem adott eleget, nem adja oda a vagyonát, mert nem korRohamléptekkel közeledik az új tanév kezdete, ezért néhány rupt, vagy miért bántjátok? Mi választottuk meg Miklóst
szót ejtenék a várható tankönyvárakról, és a tankönyvek polgármesternek, mert szerettük, bíztunk benne, mert tudtuk,
hogy Ő becsületes ember, aki mindent megtesz nekünk és
megvásárlásához kapcsolódó tennivalókról.
A tankönyvcsomagok, mint ahogyan azt már megszoktuk, értünk, éjt nappallá téve dolgozik, harcol értünk, hogy nekünk jó legyen. Miért is bántják? Mert tiszta, szép, kultúrált,
megint drágábbak az előző évinél.
virágos környezetben élünk, amit neki köszönhetünk. Én nem
1. osztály: 8010 Ft
bántom, sértegetem, piszkálom, hanem mindent KÖSZÖ2. osztály: 9780 Ft
NÖK neki, amit értem és értünk, mindannyiunkért tett, tesz.
3. osztály: 13550 Ft
4. osztály: 14470 Ft
Tisztelettel: Kézérné Hajdú Ildikó
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MEGHÍVÓ
Az I. Kistérségi Gokart Kupa 2010.
kerül megrendezésre
a Bognár Gokart Parkban Nyársapáton
2010. augusztus 15-én vasárnap.
Az alábbi kategóriákban várjuk a nevezéseket:
Gyermek I.
Gyermek II.
Diák I.
Diák II.
Serdülõ
Junior
Felnőtteknek:
I. kategória
II. kategória
III. kategória
IV. kategória

6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17

évesek (2004-2003.)
évesek (2002-2001.)
évesek (2000-1999.)
évesek (1998-1997.)
évesek (1996-1995.)
évesek (1994-1993.)
65 kg-ig
65-75 kg-ig
75-85 kg-ig
85 kg felett

Nevezési határidő: 2010. augusztus 12. (csütörtök).
Amennyiben nagyon sok gyermek nevez, a felnőttek versenyfutamait
2010. szeptember 12-én rendezzük meg.
Nevezési díj: 5.000.- Ft (edzés, mért edzés, verseny), melyet a helyszínen kell fizetni.
Edzések: délelőtt 9 órától.
Verseny: délután 14 órától.
Jelentkezni személyesen a helyszínen (Nyársapát, Iskola d. 20.), illetve a
06-53/715-641, vagy a 06-30/9485-078 telefonon
név, életkor, kategória és elérhetőségi címmel lehet.
A gyerekeknek BIZ vázas 120 GX Honda motoros gokart,
a felnőtteknek RIMO vázas 200 GX Honda motoros gokart áll rendelkezésre a versenyen.
A pálya időmérő berendezéssel felszerelt.
A gyerekek csak szülői engedéllyel versenyezhetnek!
A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt!
Szeretettel várunk mindenkit Nyársapátra, az I. Kistérségi Gokart Kupára!
www.bognargokart.hu
bognargokart@yahoo.co.uk
Bognár István és családja
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HIRDETÉSEK
VILLANYBOJLEREK 3 évenként esedékes
tisztítását, karbantartását és javítását is
vállalom! Danóczi Kálmán Endre 350-302
vagy 06/30-375-9483
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni a 06/30/
358-3921 telefonon lehet.
Eladó 98-as fekete Fiat Punto 1.2 típusú szgk.
Szervó kormány, elektromos ablak,
ködlámpa, alufelni, színre fújt lökhárító, kp
zár, xenon, vezérlés-vízpumpa 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: 0620/9270-952
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
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 lehet.
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2 területű
szántó és tanyahely. Érdeklődni a 06/70/3238971 telefonon lehet.
Eladó 1 db gáztűzhely (vezetékes, palackos)
10.000.- Ft, 3 csillagos Lehel hűtőszekrény
8000.- Ft, műbőr kárpitos konyhai székek
500.- Ft/db áron. Érdeklődni az esti órákban
a 389-119, vagy a 20/4473071 telefonon lehet.
Rántani való csirkék kaphatóak Varga
Jánosnénál. Érdeklődni a 389-081-es és a 06/
70/255-5335 telefonon lehet.
Kitűnő állapotban lévő 300 literes fagyasztóláda eladó Irányár: 35.000 Ft.
Kitűnő állapotban lévő Daewoo tipusú
mikrohullámú sütő eladó irányár: 8000 Ft
Érdeklődni lehet a 06-30-867-9442, vagy 0653-389-066-os telefonszámon, illetve Felszabadulás utca 2. szám alatt Benkó Jánosnál.
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MEGHALT:
Brindzáné Osgyáni Piroska
Nyársapát, Szélső d. 11. szám alatti
lakos 2010. 06. 04-én. 57 éves volt.
Bedő Mihály Nyársapát,
Nyársapát d. 1. szám alatti lakos
2010. 06. 19-én. 58 éves volt.
Darányi Ferenc László Nyársapát,
Köz d. 13/b. szám alatti lakos
2010. 06. 23-án. 62 éves volt.
Vankó Istvánné Nyársapát, Dózsa
Gy. u. 47. szám alatti lakos
2010. 07.15-én. 61 éves volt.

KÖSZÖNET!
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik férjem Darányi Ferenc temetésén
megjelentek, sírjára koszurút, virágot
helyeztek, gyászomban osztoztak.
Darányi Ferencné

HIRDETÉSEK
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 felelõsség-, gépjármûbiztosítások, nyugdíjpénztárak stb.)
Minden, ami biztosítás!
Kovács Gábor a
Biztonság Brókerház
biztosítás közvetítõje.
06/20/4621325
Lakás: 2712 Nyársapát, Táncsics M.
u. 2.

Kedves Hirdetõk!
Kérjük, hogy jelezzék,
ha már nem kívánják
hirdetésük megjelentetését, vagy
azon változtatni szeretnének.
Jelzés nélkül a hirdetéseket csak 3
alkalommal közöljük.
Köszönjük!

HIRDETÉSEK
Eladó a Nyársapát, Viola u. 25. szám alatti
1279 m2 területű építési telek. Érdeklődni
Bíró Zoltánnál a 30/416-4617 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 telefonon lehet.
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 telefonon lehet.
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 telefonon lehet.
Tanya eladó Nyársapát, Középső d. 15. szám
alatt. Érdeklődni a 316-116, 70/438-9913
Nyársapát központjában 90 m 2 -es
üzlethelyiség nagy udvarral kiadó (tápbolt
volt). Érdeklődni a 20/910-6746 telefonon .
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 389-110 és a 30/624-3008
Kedvező áron pedikűr, manikűr, műköröm
készítés! Kérésére házhoz megyek.
Bejelentkezés: 06/70/576-6859
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 06/70-771-5660
Családi ház eladó a Felszabadulás u. 5. szám
alatt. Érdeklődni a 06/20/4342-995
Szolárium kedvező áron! A legújabb
Chocolate Brown csövek. Álló gép.
Bejelentkezés: Pópity Tünde 06/20/391-2324.
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A 20. KERÉKPÁRTÚRA!

felügyeltek a gyerekekre, ha kellett vígasztaltak, s
nekik köszönhetően ez a túra is balesetmentesen
2010.július 4-én izgatottan gyülekezett az iskolaudvaron 20 diák és 10 lezajlott.Végül pedig köszönjük Víg Károlynak, aki
felnőtt, hogy elinduljon a 20. kerékpártúrára. Kicsit aggódtunk az megszervezte, és összefogta immár 20. alkalommal a
időjárás miatt, mivel addig nem éppen barátságos arcát mutatta az kerékpártúra életét.
idő, de kellemes, napos-felhős ég alatt kezdtük meg utunkat Ráckeve
Kocsisné Bogdán Magdolna
felé. A táv nem volt kicsi - 99 km -, de így első lendülettel kora délután
már meg is érkeztünk a ráckevei Árpád Fejedelem Ált. Iskolába,
melynek vendégszeretetét élveztük. Elfoglaltuk szállásunkat a
tornateremben, s amíg a gyerekek a labdát rúgták, a felnőttek finom
vacsorát főztek. Hétfőn ellátogattunk a ráckevei strandra, ahol az
egész napot fürdőzéssel, csúszdázással, úszással lehetett tölteni.
Este már várta a megfáradt strandolókat a vacsora. A vacsorán
vendégül láttuk az iskola igazgatóját, és gondnokát is, és megköszöntük,
hogy ott tölthettünk két napot. Kedden már indultunk is tovább
Gárdonyba, a Velencei-tó mellé. Ez a távolság rövid volt, 35 km, de
miután a komppal átmentünk a Dunán, enyhe emelkedő várt minket.
A Velencei-tó először nem fogadott minket barátságosan, érkezésünkkor egy kiadós eső is jött velünk,sőt egész éjszaka erős szél fújt, de
a következő napokon megérkezett az igazi nyár. Gárdonyban
kempingben laktunk, amely mellett strand is volt, így amikor csak
tehettük, hódoltunk a fürdőzés örömeinek. A tó vizében kosár-, kézi,
és röplabda pályát is találtunk, és izgalmas diák-felnőtt kosárlabda
meccseket vívtunk. A horgászat szerelmesei is jól érezték magukat,
az általuk fogott halakat megsütöttük, és jót lakmároztunk belőlük. A
második napon a gyerekek többségével túrára indultunk, hogy
felfedezzük a tó szépségeit. Pákozdnál megnéztük a katonai
emlékparkot, ahol a magyar történelem emlékezetes csatáiról,
háborúkról, azok hőseiről emlékeznek meg. Megcsodáltuk a kilátást,
amely a tóra, és a környező dombos vidékre nyílik. A bátrabbak
csoportja kerékpárral megkereste az ingó köveket is. Kis tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy folytatjuk az utat, és körbe
kerékpározzuk a tavat. Mire hazaérkeztünk, már lecsóval vártak az
otthonmaradók bennünket. Négy nap elteltével, kicsit fájó szívvel
búcsúztunk el Gárdonytól, de már vártak minket Dabason, ahol a
strandon sátoroztunk 3 napig. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket,
és mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. A kánikulában
már jólesett a hűvös vízben megmártózni, a két csúszdát is alaposan
kihasználták a gyerekek. A tábor életében mindenki aktívan részt
vett, akár főzésről, annak előkészítéséről, sátorépítésről, bontásról
volt szó. A csapat már igazi közösséggé formálódott, úgy láttuk,
mindenki kellemes élményekkel tért haza. Külön öröm, hogy
ceglédi és törteli diákok is jöttek, akik rövid időn belül
NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
beilleszkedtek a nyársapáti csapatba. A nyársapáti iskolából 3.Nyársapát Községi Önkormányzat
8. osztályos diákok jöttek velünk. Voltak, akik már évek óta KIADJA:
FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
visszatérő túrázók, s reméljük az újakat is viszontlátjuk jövőre. FŐSZERKESZTŐ:
Külön elismerés illeti a legkisebbeket, akik ugyanolyan lendü- SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon
Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
lettel, egy panaszszó nélkül tették meg a távokat. Az utolsó
FOTÓK:
Víg Károly
napon délután kényelmesen összepakoltunk és elindultunk
E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
hazafelé. Úgy éreztük gyorsan elillant ez a tíz nap, de sokan már
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ TELJES
várták a találkozást az otthonmaradottakkal. Lajosmizsén még
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
www.nyarsapat.hu címen.
tettünk egy kis kitérőt, és egy fagylaltozóban nagyon finom
fagyit kapott mindenki. Utána újult erővel folytattuk az utunkat, CIM: 2712 Nyársapát, Béke u. 11.
SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
s este 8 óra felé megérkeztünk az iskolába, ahol már vártak NYILVÁNTARTÁSI
KÉSZÜLT:
minket a szülők, testvérek. Szeretnénk megköszönni az
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
önkormányzatnak, hogy biztosították számunkra a kísérőautót,
700 példányban megjelenő INGYENES tájékoztató kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA
minden szülőnek, aki hozzájárult élelmiszerrel, tisztítószerrel,
stb., és a kísérő felnőtteknek, akik bevásároltak, főztek,

