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TISZTELT LAKOSSÁG!
Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. december 08-án 17 órakor
a Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont
nagytermében

FALUGYŰLÉST
tart, melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát.
A falugyűlés befejezése után filmet vetítünk Nyársapátról
és az idei év helyi rendezvényeiről.
Kis Miklós polgármester

Nyársapát Község
Önkormányzata Képviselőtestülete,
a polgármester és a hivatal
dolgozói békés, boldog
karácsonyt és egészségben
gazdag boldog új évet
kívánnak a falu minden
lakójának.

M E G H ÍVÓ
A CSENYÁ ÁMK
Erdei Ferenc Általános
Iskolájának
pedagógusai és diákjai
szeretettel
meghívják településünk
minden lakóját

karácsonyi
ünnepségükre,
2010. december 21-én
10 órára
az iskola tornatermébe.

Országos bajnokok birkózásban
Kecskeméti Ferenc diák I. 32 kg-ban
Kecskeméti Krisztián diák II. 26 kg-ban

KECSKEMÉTI FERENC

KECSKEMÉTI KRISZTIÁN

2. oldal

N YÁRSAPÁTI

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ
TELEP REKULTIVÁCIÓJA
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Pályázat neve: KMOP-2009-3.3.2-09 Települési hulladéklerakók rekultivációja
Projekt neve: Települési szilárd hulladéklerakó telep rekultivációja
A projekt azonosítási száma: KMOP-3.3.2-09-2010-0011
Kedvezményezett neve: Nyársapát Község Önkormányzata
2712 Nyársapát, Béke u. 11. Tel.: 06/53/389-111
Közreműködő szervezet neve: Pro Regio KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési és Nonprofit Kft. 1146
Budapest, Hermina út 17. Tel.: 06/1/471-8959
A beruházás elszámolható összköltsége: 62.604.252 Ft.
A támogatás összege és mértéke: A beruházás elszámolható
költségének 90 %-a, de legfeljebb 56.343.827 Ft.
Támogatási szerződés aláírásának időpontja: 2010. nov. 9.
A projekt megvalósítási helye: Nyársapát, 0365/4 hrsz
A kivitelezés kezdete : 2010. november 10.,
A kivitelezés vége: 2011. április 28.
Kivitelező: Vízner és Társa Kft 2740 Abony, Szapáry u. 2.
Tervező: Trischler Hungária 1037 Budapest, Kiscelli köz 5.
A nem megfelelően kezelt hulladékok környezetkárosító
hatásai különbözőképpen jelennek meg. A víz, a talaj és
közvetve a levegő szennyezését okozzák, káros hatásukat így
közvetve kifejtik Nyársapát község lakosságára is. A
hulladékok egyes alkotói a növényi, állati szervezetekbe
beépülnek, és a táplálékláncon keresztül végső soron az
embereket károsítják. A települési szilárd és folyékony
hulladékok fertőző mikroorganizmusai különböző fertőzések
okozói lehetnek.
A rekultiváció tervezett lépései:
- a felnőtt növényzet-jellemzően gyomnövények-lekaszálása,
kivágása és eltakarítása;
- szilárd hulladék felszedése és elszállítása;
- a szilárd hulladékkal keveredett földfeltöltés felszedése és
elszállítása;
- a szennyvíziszappal szennyezett eredeti humuszos feltalaj
felszedése és elszállítása;
- durva-tereprendezés, altalaj tömörítés, tömörített feltöltés
készítése;
- finom-tereprendezés, (humuszterítés, talaj-előkészítés);
- növénytelepítés (lágyszárú pillangós növények keverékével)
- talajvíz-monitoring kút telepítése (vízjogi létesítési
engedélyezési terv szerint)
A talajvíz minőségének változására 1 db talajvíz monitoring
kút létesül a talajvíz-áramlás irányában, a terület ÉK-i sarkán,
külön vízjogi létesítési engedélyezési terv szerint.
A rekultiváció során a környezetterhelés megszűntetésével a
környező tájba illesztett, rendezett terület alakul ki. A
tereprendezés helyreállítja az eredeti terepfelszínt, majd
növénytelepítéssel biológiailag aktív felületet teremt.
A kerítéssel körbevett, füvesített, infrastruktúrával ellátott
(víz, villany, gáz) terület a jövőben alkalmas lesz arra, hogy
Nyársapátra csábítson egy vagy akár több munkahelyteremtő
vállalkozást.
Kis Miklós polgármester

A VOLT SERTÉSÁTVEVÕ REKULTIVÁCIÓJA

ELKÉSZÜLT A TEMETÕ ÚTJAINAK BURKOLÁSA

A FELÚJÍTOTT POLGÁRMESTERI HIVATAL
Minden kedves vásárlójuknak
kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag boldog új évet
kívánnak a
Mini Csemege dolgozói,
Lugosi István és Lugosiné Terike
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Nyársapát Község Önkormányzata és a Karácsonyi Csillagokért
Közalapítvány
2010. december 19-én 16,30 órától
ismételten megrendezi Nyársapáton
a 441-es fõút melletti alapítványi parkban
a karácsonyi díszvilágítás lámpagyújtó ünnepségét,
melyre nagy tisztelettel meghívjuk.
Program:
Németh Zoltán lézer show
Kis Miklós polgármester köszöntője
A katolikus és református egyház képviselőjének ünnepi gondolatai
Tűzzsonglőrök
Cosombolis együttes
Oroszlán tánc
Evörgrin együttes
UV-fényzsonglőrök
Mecsboksz együttes MEGASZTÁROSOKKAL: Szeleczky Ádám és Szeleczky Dávid
Mikulás érkezése
Tűzijáték
Hang- és fénytechnikát Boros Zoltán biztosítja
Vendégül látjuk a régió, a kistérség szociális intézményeiben lakókat, az egyedül élő idős embereket, a fogyatékkal élőket, a sérült
gyerekeket, a nagycsaládosokat, azokat, akiknek nincs otthonuk, ahol megünnepelhetnék a karácsonyt. Szeretettel várjuk
Nyársapát, és a környező települések iskolásait, óvodásait is.
A díszvilágítás lámpagyújtó ünnepsége az önkormányzat, különböző szervezetek, egyesületek, az egyházak, valamint vállalkozók és
magánemberek összefogásával, önzetlen segítségével jöhet létre, amit minden adományozónak, segítőnek hálásan köszönünk!
Alapítványunk számláját az OTP Bank Nyrt. Ceglédi fiókja vezeti, ahol hálásan fogadunk minden segítséget.
Számlaszámunk:11742025-20068808-00000000
A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány közérdekű szervezet, ezért lehetőség van arra, hogy a
SZJA 1%-ának felajánlásával is segítséget nyújtsanak.
Adószámunk: 18714904 - 1 - 13
Kis Miklós
polgármester

Dr. Évin Sándor
alapítvány elnöke

ÖKOVÍZ TÁJÉKOZTATÓ
Az előző számban bővebben foglalkoztunk az üveg hulladékokkal. Most a fém és italos kartondoboz hulladékokkal
kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismertetünk. Tartsanak
velünk!
Fém italosdoboz
A forgalomban lévő üdítős, energiaitalos és sörös fém
italosdobozok nagyrésze alumíniumból készül. Az alumínium ezüstös színű könnyűfém. Tetszetős megjelenése, könynyű
alakíthatósága, súlyához képest kiváló szilárdsági mutatói
tették széles körben felhasználhatóvá és a mindennapok
alapanyagává.
Alumínium és a környezet
Az alumínium kiindulási nyersanyaga a bauxit. Bányászata
súlyos környezetkárosító hatással jár, mert a kibányászott
kőzetnek csak egy része hasznosul. A maradékot a bányák
közelében óriási meddőhányókban halmozzák fel, így vörös
színű, szinte teljesen élettelen „marsbéli” táj alakul ki.
1 tonna alumínium előállításához 4-5 tonna bauxitra, 15.000
kW/h elektromos áramra van szükség és 2-3 tonna vörösiszap
keletkezik!
A bauxit bányászatával a következő károkat okozhatják:
karsztvíz-szennyezés, por és gázok bekerülése a légkörbe,

nehézfémek felszabadulása.
Vas konzervdoboz
A konzervdobozok ónbevonattal ellátott, vékony acéllemezből
– közismert nevén fehérbádogból – készülő
csomagolóanyagok. Az ónbevonat alkalmazásával az acélt
védik meg a rozsdásodástól. A konzervdobozok a háztartási
szemét kb. 1%-át teszik ki, ezeknek becslések szerint a
negyede újrahasznosítható. Egy konzervdoboz lebomlásához
megközelítőleg 200 év kell, újrahasznosításával jelentős
mennyiségű energia takarítható meg.
Italos kartondoboz
Az italos kartondoboz a tartós tej és a különféle rostos üdítők
csomagolására szolgál. Háromféle anyagból (papír, műanyag,
alumínium) állhat, de van olyan fajtája is, mely csak papírt és
műanyagot tartalmaz (pl.: fél tartós tejes doboz). E csomagolás
célja, hogy a beletöltött tej vagy üdítő minél hosszabb ideig
megőrizze frissességét. A papírgyárakban először nagy
kartonpapír tekercseket gyártanak, ez a fő alapanyaga az
italos kartondoboznak. Ezután a papírtekercseket kívülről és
belülről is egy műanyag fólia, illetve fémréteggel vonják be,
majd kivágják a doboz formáját.
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Ha a kiürült fém italos –és konzervdoboz, az italos kartondobozt
már nem lehet más célra újrahasználni, akkor gyűjtsük
szelektíven, hogy újra termék váljék belőle!
Hogyan gyűjtsük?
Szelektív gyűjtőszigetek szürke színű konténereibe a
következő hulladékok helyezhetőek el:
•
fém italos doboz (pl. üdítős, energiaitalos, sörös)
•
konzervdoboz
•
tejes –és rostos üdítős doboz
Helyes elhelyezése
Miután kiürültek a fenti csomagolóanyagok, kevés vízzel
öblítsük ki, majd - a konzervdoboz kivételével -tapossuk
laposra a hulladékokat.
A következő hulladékok nem helyezhetőek el a gyűjtőszigeten:
• alufólia, fém tubusos termékek (pl. mustáros),
hajtógázas palackok (pl. hajlakkos, tejszínhabos),
felsorolásban nem szereplő egyéb fém tárgyak
háztartási vegyes hulladékkal gyűjtendő
Tudta-e?
· Az 1800-as évek elején az alumínium a világ
legértékesebb fémének számított. Drágább volt mint
az arany, mert rendkívül költséges volt az előállítása.
· Az első konzerveket Nicolas Appert készítette, aki
ezért 1812-ben Napóleontól 12 ezer frank
pénzjutalmat kapott!
· 1 fából 5300 db italos kartondoboz készíthető és
újrahasznosítás után 700 db
környezetbarát füzetet lehet előállítani belőle.
Fém hulladékból termék
A fém és italos karton hulladékok a szelektív konténerek
ürítését követően a ceglédi válogatóműbe kerülnek, majd
utóválogatását követően az újrahasznosítás helyszínén válnak
újra termékké. Újrahasznosításuk folyamatáról egy későbbi
lapszámunkban olvashatnak!
Nézzük meg, hogy a fenti hulladékokból milyen sok hasznos,
mindennapi életünkben használatos termék készíthető
újrahasznosítást követően, melyek közül csak néhányat
említünk.
- 670 db alumínium italos dobozból - 1 kerékpár
- fém italos doboz
- tojástartó
- kéztörlő
- papírzacskó
További - szelektív hulladékokból készült - termékek a
www.hulladekboltermek.hu honlapon tekinthetőek meg!
Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyársapáton az
alábbiak szerint alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés
rendje: december 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!
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További szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos
információ a www.okoviz.hu honlapon olvasható.

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT
LAKOSSÁGOT,
hogy 2010. november 1-től visszavonásra kerül a tiszta,
szennyeződésmentes építési és bontási hulladék
térítésmentes elhelyezése a ceglédi regionális nem veszélyes
hulladéklerakón.
ÖKOVÍZ Kft.

A VIDÉK MAGYARORSZÁGA
„VANNAK, AKIK ÚGY PÁLYÁZNAK, S
NYERIK MEG A KÖRÜLBELÜL TÍZMILLIÓ
FORINT TÁMOGATÁST, HOGY A
VALÓSÁGBAN NEM IS GAZDÁLKODNAK”
Ifjak, akiket megtart a termőföld
Sinkovics Ferenc
Jó kérdés, miért is fog bele egy mai fiatal a gazdálkodásba.
Nemcsak más, divatosabb és modernebb pályák vannak a
mezőgazdaságnál, jövedelmezőbbek is. Kis Miklós Zsolttal a
Magosz (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége) Ifjú Gazda Tagozatának elnökével beszélgettünk
a lassan kiöregedő gazdageneráció utánpótlásáról s arról,
hogy milyen hatása lehet minderre az unió ellentmondásos
agrárpolitikájának.
Mégis valóra válhat az MSZP-s agrárpolitikusok vágya, amely szerint elfogynak a gazdák, s végül a zöldbárók
nagyüzemeire marad a hazai mezőgazdasági termelés?
Nyilván szeretnék, ha így lenne, de ezt nem lehet elfogadni.
Tény azonban, hogy az Európai Unióban csupán hétszázaléknyi a 35 év alatti gazdák aránya, de Magyarországon is csak
tíz százalék körüli. Annak ellenére, hogy viszonylag magas a
fiatal gazdák induló támogatása.
Úgy tudni, legalább hétszeres a túljelentkezés ezen a
pályázaton…
Igen, csak nyolcszáz fő kapott az idén támogatást, ezzel
szemben több mint hatezren pályáznak. Ráadásul a szocialista
agrárkormányzat alkotta meg még ezt a pályázati rendszert,
ennek következtében igen sok a visszásság. Vannak, akik
úgy pályáznak, és úgy nyerik meg a körülbelül tízmillió
forintos támogatást, hogy a valóságban nem is gazdálkodnak.
Egyszerűen lepapírozzák az egészet. Már több észrevétel is
érkezett erről a Magoszhoz.
Ebből is egy tipikusan MSZP-s kifizetőhelyet csináltak
volna?
Rossza a rendszer, lehetőséget ad a visszaélésekre.
Szakemberek, ezt nekik is tudniuk kellett. Maradjunk
ennyiben.
Ön most öltönyben van, nyakkendőt visel. Nosztalgiázik?
Nem, hivatalos helyeken mindig így szoktam megjelenni.
Egyébként még gazdálkodom is, s nyilván arra céloz, hogy
közgazdász diplomát szereztem, s korábban két multinaci-
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onális vállalatnál is dolgoztam mint menedzser. Visszahívott
azonban a föld és a család, nem tudtam volna elnézni, hogy
tönkremegy apám gazdasága, amelyet egész életén át
építgetett.
A többi fiatal is ezért fog bele a gazdálkodásba?
Általában ez a motiváció. Nem csak nálunk, nyugaton is.
Kevés az úgynevezett „új beszálló”. És rajtuk az induló
támogatás sem segítene, hiszen abból a tízmillió forintból csak
15-20 hektár földet vehetnének, az pedig kevés a szántóföldi
gazdálkodáshoz, legfeljebb kertészetre jó. Ott viszont a fóliák,
a fűtőberendezések, az öntözőrendszerek óriási beruházást
igényelnek, ráadásul a kertészethez igen nagy tapasztalatok
kellenek.
Akkor belefognak a biogazdálkodásba…
Az sem megy csak úgy. Ahhoz is sok tapasztalat és még több
tudás kell. Ráadásul nem olyan nagy a biotermékek felvevőpiaca, mint gondoljuk. A látszólagos érdeklődés ellenére
sem. Drágák a biotermékek, a magyar háztartások pedig
olyan rossz helyzetben vannak, hogy csak kevesen engedhetik meg maguknak a drága biotermékeket. Sok olyan
családról tudok, ahol a szülők csak a gyerekeiknek vesznek
bioélelmiszert, maguk viszont a hagyományos termékeket
fogyasztják.
A magyar közvélemény egyébként úgy tudja, hogy
nyugaton magától értetődő természetességgel veszik
át szüleiktől a fiatalok a gazdálkodást, ha eljön az ideje.
Ez csak illúzió. Az EU-ban körülbelül ötmillió gazda éri el
hamarosan a nyugdíjkorhatárt, s igazából nincs, aki pótolja
őket ebben a létszámban. Az a tapasztalat egyébként, hogy
még azok közül a fiatalok közül is sokan felhagynak az
állattenyésztéssel, akik egyébként vállalják a gazdálkodást.
Mi lehet ennek az oka?
Furcsa és ellentmondásos helyzetbe lavírozta magát az EU.
Egyfelől kiemelt céljának tekinti a vidék fejlesztését és
lakosságmegtartó erejének növelését. Merthogy szeretné
elkerülni azt a tragikus dél-amerikai modellt, amikor a
mezőgazdasági termelés már csak néhány, de kolosszálisan
nagy üzem dolga, az egyszerű ember, a vidék munka nélkül
maradt lakossága pedig a városokba özönlik, ezernyi szociális
és közbiztonsági gondot okozva ott. Ennek elkerülésére minél
több családi gazdaságra van szükség. Másfelől viszont
érzékelhető, hogy az EU-ban egyre hátrébb szorul a vidék és
a mezőgazdasági termelés ügye. Inkább az ipari termelésre
és a szolgáltatásokra fektetik a hangsúlyt. Mindez az
úgynevezett WTO, azaz a Kereskedelmi Világszervezet
megállapodásának következménye, amely arról szól
tulajdonképpen, hogy nagy mennyiségben özönlik az EU-ba
az élelmiszer Dél-Amerika és a fejlődő világ országaiból, az
EU viszont ipari termékeket szállít oda.
Hol van ebben az igazi csapda?
Például ott, hogy az EU-ban szigorú minőségi követelmények
és előírások vonatkoznak a mezőgazdasági termelésre és az
élelmiszerekre. Mindez azonban nem vonatkozik a DélAmerikából és a fejlődő világból behozott terményekre,
termékekre. Ez a mentesség a WTO-megállapodás egyik
lényege.
No de a vidék lakosságmegtartó ereje mellett mindig
elhangzik az is, hogy azért nem hagyhat fel Európa a
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mezőgazdasági termeléssel, mert az élelmiszer
stratégiai ügy.
Elhangzik, de úgy látszik, magasabb „stratégiai” értéke lett az
ipari piacszerzésnek. Ráadásul ma is folynak az úgynevezett
Mercusor-tárgyalások, amelyek további meglepetéseket
hordozhatnak az élelmiszer-behozatal terén. Noha minden
illetékes brüsszeli politikus és szakember tudja, hogy a DélAmerikából és a fejlődő világból érkező hús évi tízmilliárd
euró veszteséget okoz az ágazatnak. Ezt a számot persze
nem ismeri a szélesebb nyilvánosság, mint ahogy azt sem,
hogy az Európai Unió évi ötvenmilliárd eurót költ a tagállamok mezőgazdaságának támogatására. Ez soknak tűnik,
de mindössze 0,5 százaléka az unió GDP-jének. Ezt azért
mondtam el, mert Brüsszel azt próbálja az emberek fejébe
sulykolni, hogy rendkívül sokba kerül a mezőgazdaság
támogatása, ezért kell háttérbe szorítani most az agrárszektort az unióban.
Képes tenni valamit ez ellen Magyarország, ha átveszi
az elnökséget?
Az EU egyik betegsége, hogy hétévente változtatja közös
agrárpolitikáját. Nem is akármilyen mértékben. A
bizonytalanság visszahat a fiatalok vállalkozó kedvére, ezért
sem csapnak bele szívesen a gazdálkodásba. Tényleg tenni
kell valamit a kiszámíthatatlanság ellen. Itthon pedig két
dologgal kellene segíteni a fiatal gazdálkodóknak. Szükség
lenne nekik szóló földhitelprogramra, hogy fejlődni tudjanak.
És tető alá kell hozni azt a szimpatikus ötletet, amely szerint
a Nemzeti Földalapon keresztül kedvezményes földvásárlásban vagy állami földbérletben részesülnének azok a
gazdálkodni akaró fiatalok, akik helyben maradnak, és több
gyermeket vállalnak. Erre nagyon nagy lenne az igény.
Nem gondolkodott még azon, hogy visszamegy
menedzsernek?
Nem. Ott mindig van valamilyen főnöke az embernek, mindig
megmondja, mit csináljon. Most viszont a magam ura vagyok,
ennek minden kihívásával együtt. Ez más élet.
(Megjelent: MAGYAR HÍRLAP 2010. november 30-i számában.)

Holló István és Hollóné Langa Ildikó
minden kedves vásárlójának
békés, szeretetben gazdag karácsonyt és
boldog új évet kíván!

Nagyon boldog karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok
minden kedves vendégemnek!
Langa Anikó
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OVI HÍREK
November 8-án karácsonyi fényképeket készítettek óvodásainkról. Délután 16:00 órától szülői értekezletet tartottunk.
November 12-én elbúcsúztunk az ősztől vidám Almabál
keretében. Nagyon vártuk ezt a napot. Sok-sok őszi verssel,
dallal, tánccal készültünk a nagy eseményre. Minden csoport
készített valamilyen őszi nyakéket, melyet minden apróság
boldogan viselt. A játékos versenyfeladatokban mindenki
tudása és ereje legjavát adta hangos drukkolás kíséretében.
Az erő- és tudáspróbák után tánc és jóízű falatozás közepette
vettünk búcsút az ősztől. Köszönjük a szülőknek a sok-sok
finomságot amit erre az eseményre készítettek és hoztak a
gyermekeknek!
November 22-én a leendő első osztályosok és szüleik játékos iskolacsalogató foglalkozáson vehettek részt az iskolában.
November 23-án nyílt nap keretében a nagycsoportosok
és az óvónénik meglátogatták az iskolát, betekintést nyerhettek az olvasás, írás és matematika tanulás rejtelmeibe.
Sok-sok élménnyel tértek vissza az óvodába, és nagyon
várják az iskolát.
Decemberi programok:
December 4-én az óvodai Szülői Munkaközösség jótékonysági estet rendez. A bevételből a gyermekek karácsonyi ajándékait szeretnék megvenni.
December 6-án jön a Télapó! Nagyon várja minden kisgyermek.
December 20-án délelőtt 9:00 órától Fenyőünnep lesz az
óvodában, melyre szeretettel várunk mindenkit!
December 21-én délelőtt 10:00 órától az óvodások is részt
vesznek az iskolában az ÁMK Fenyőünnepségén.

Luca 4. osztályos tanuló dicséretet kapott, Kása Viktória 3
osztályos diák pedig harmadik helyezést ért el. Felkészítőik
Bíró Csilla és Lőrinczy Lászlóné tanárnők.
Az 5. osztályosok számára meghirdetett, játékos angol nyelvi
versenyen Bakosi Attila, Hanga Vivien, Ócsai Henrietta és
Sipos Benjámin képviselték iskolánkat, ahol egy nagyon
izgalmas vetélkedő során kilenc iskola csapatából a tisztességes ötödik helyen végeztek.
Fekete Henrietta

FOGÁSZATI ELŐADÁS
November 16-án a tornateremben gyülekeztek az iskola
tanulói. Községi fogorvosként Pipicz Sándor Zsolt doktor
felvilágosító előadást tartott részükre. A videókkal, képekkel
kísért bemutató során a fogak felépítését, szerkezetét és a
legelterjedtebb szájbetegség, a fogszuvasodás kialakulását
ismerhették meg a gyerekek. A kiegyensúlyozott táplálkozással, rendszeres fogápolással megelőzhető betegség
sajnos a gyerekek között is igen gyakori. A szájhigiénés
előadás során a fogkefe és a sokak számára ismeretlen
fogselyem helyes használatáról is láthattunk bemutatót.
Reméljük, saját fogápolásuk során a gyakorlatban is alkalmazzák majd a jó tanácsokat diákjaink.
Siposné Sági Ilona

Óvó nénik

ISKOLA
KISTÉRSÉGI VERSENYEK
DÁNSZENTMIKLÓSON
Iskolánk több tanulója is részt vett a dánszentmiklósi általános
iskola Ady-napok keretében meghirdetett tanulmányi
versenyein.
A rajzpályázaton a gyerekeknek „Ugye szereted az
állatokat?”címmel hirdették meg a versenyt, melyre számos
pályamű érkezett a kistérség iskoláiból. Nagy örömünkre a
nyársapáti általános iskola két tanulója ért el kimagasló
eredményt. Donkó Henrietta 6. osztályos tanuló harmadik,
Gesztesi Viktor 8. osztályos tanuló pedig első helyezést ért el.
Felkészítőjük Tóth Tibor tanár úr.
Az alsó tagozatosoknak olvasásból hirdették meg a versenyt,
melyre minden diáknak vinnie kellett egy általa választott és
ismert mesét, amelyet fel kellett olvasniuk, majd ezután
kaptak egy számukra még ismeretlen szöveget, amelyet
szintén szépen és hangsúlyozva kellett felolvasniuk.
Iskolánkból két tanuló vett részt ezen a versenyen. Kocsis

JÓSÁG VILÁGNAPJA
November 15-én tartottunk iskolánkban a Jóság Világnapját.
Sajnos egyre többször azt tapasztaljuk az iskolában vagy
éppen iskolán kívül, hogy a gyerekek mennyire gorombák
egymással, és a segítőkészség, az együttérzés eltűnik az
egymás közötti kapcsolatukban. Ezen a napon próbáltuk a
gyerekekből előcsalogatni ezeket a fontos értékeket és úgy
érzem sikerült is. Végre egy olyan napot töltöttünk együtt,
mikor a gyerekek odafigyeltek egymásra, megjelent az
együttérzés, segítőkészség, önfegyelem. Minden gyerek
kapott egy lapot, és lehetőségük volt aláírásokat gyűjteni egy-
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egy jó cselekedetért. Beletartozott az órai magatartás, a Felsősök:
figyelmesség, seítőkészség. A legtöbb aláírást alsó tagozaton
1. 8. osztály
az első, felső tagozaton a hatodik osztály gyűjtötte. Osztályon
2. 7. osztály
belül is hírdettünk győzteseket. Gratulálunk nekik. Remélem
2. 6. osztály
egyszer eljön az az idő, mikor ezek a fontos értékek nemcsak
3. 5. osztály
egy napra, hanem minden napra szerepet kapnak a gyerekek A versenyben részt vett minden tanuló mandarin, és krémtúró
körében is.
jutalomban részesült, az osztályok oklevél jutalmat kaptak.
Bíró Csilla

Szerelemné Szepesi Ágnes

EGÉSZSÉGNEVELÉSI VETÉLKEDŐ
November 24-én délután Egészségnevelési vetélkedőt
tartottunk. Minden osztály TOTÓ-t töltött ki, amit egyénileg
értékeltünk.
Eredmények:
Alsósok:
Kébert Attila 2.o., Kása Viktória 3.o., Horváth Nikolett 3.o.
13 pont.
Iánoska Szebi, Pásztor Olivér, Lófai Mihály 2.o., Szegedi
Barbara, Kocsis Luca, Kovács Nikolett, Polgár István 4.o.
12 pont.
Felsősök:
Bedő Bernadett, Kiss Szabina, Horváth Tünde, Horváth
Csaba 8.o., Kisgyörgy Regina 7.o., Donkó Henrietta 6.o. 26
pont.
Horváth Rita, Gesztesi Viktor, Bíró G. Mátyás 8.o., Forgó
József, Lukács L. Benjamin 6.o., Hanga Vivien 5.o. 25 pont.
Az osztályok „Egészség címerrel” sorakoztak a tornateremben, és kezdetét vette a játékos sportvetélkedő. Minden
csapat 5 diákból és egy felnőtt, vagy testvér kísérőből állt.
Először az alsósok „ügyeskedtek”, majd a felső évfolyamosok
is összemérhették tudásukat. Az egészséges táplálkozás
demonstrálása képpen banánt, és kiwit kellett késsel, villával
enni.
Eredmények:
Alsósok:
1. 3. osztály
2. 4. osztály
3. 2. osztály
3. 1. osztály

A HULLADÉKBÓL HASZNOSAT VERSENY
EGYIK NYERTES ALKOTÁSA
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IV. kategória 7-8.osztály
1. Váczi Péter
Erdei F.Á.I. Nyársapát
2. Dobi Zsanett Léna Arany J.Á.I. Nagykőrös
2. Károly Gitta
Petőfi S.Á.I. Nagykőrös
V.
kategória
középiskolások
PADLÁS
1. Nagy Ádám
Arany J.R.G. Nagykőrös
Török J. SzKI. Cegléd
Nyársapáton 2010. november 12-én az Andó László vezette 2. Sebők Gyöngyi
ceglédi Patkós Irma Színház ismét megörvendeztetett
bennünket egy csodálatos előadással. Presser Gábor Padlását nézhettük meg délelőtt és este is telt ház előtt. Ezt a darabot nem kell bemutatni a színházat szerető közönségnek,
ZÍNHÁZI ELŐADÁS
hiszen talán a legismertebb, legszeretettebb „félig mese, félig
A Patkós Irma Színház
musical” a szerző műfaji meghatározása szerint. Szinte
december 10-én 18 órától
minden dalát ismerjük. Talán a legismertebb dal a „szilvás
a
Szarka
Mihály
Művelődési és Szabadidőközpontban
gombóc”. Ezen az estén bizonyos, hogy mindenki jól érezte
bemutatja a
magát akár a színpadon, akár a nézőtéren. Nem is lehet
igazán kiemelni senki játékát sem, mert mindenki nagyon jó
RÓMEÓ és JÚLIA című musicalt.
volt. Azért szólni kell a „mi lányunkról”, Bimbó Brigiről. SüBelépőjegy elővételben 1000Ft, a helyszínen 1200Ft.
nit alakította nagy-nagy átéléssel, igazi komikaként. Andó
László - mint rendező - Süni szerepét átértékelte, hiszen nem
volt ennyire mulatságos, butuska, de igazán szerethető figura
TISZTELT LÁTOGATÓK!
az eredeti darabban Rádiós barátnője. Azt hiszem, hogy Brigi
ennél jobban nem tudta volna hozni ezt a szerepet, 100
A Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont
százalékot nyújtott, mint a többi szereplő is.
Gratulálunk mindenkinek, és alig várjuk a következő darabot,
2010. december 22-től 2011. január 2-ig zárva tart.
ami a Rómeó és Júlia lesz december közepén.

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

S

Nagyné Kovács Éva

SZARKA MIHÁLY KISTÉRSÉGI
SZAVALÓVERSENY

Megértésüket köszönjük.

ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

December 9-én csütörtökön és december 16-án csütörtökön
14-16 óráig várjuk az ügyeskedni vágyó gyermekeket a Szarka
Művelődési
és
Szabadidőközpontba.
Idén novemberben is megrendeztük hagyományos szava- M.
lóversenyünket, melyre a térség településeiről, Ceglédről,
A Szarka Mihály Művelődési és
Nagykőrösről, Csemőből, Jászkarajenőről, Törtelről és
Szabadidőközpont dolgozói az
természetesen Nyársapátról érkeztek nevezések. A
intézmény
minden látogatójának
meghirdetett öt kategóriában összesen 40 versenyző érkezett.
békés,
boldog
karácsonyt és
A zsűri főként az alsó tagozatosok versválasztásával, előaeredményekben gazdag új esztendőt
dásmódjával volt elégedett, de természetesen minden induló
kívánnak.
jól szerepelt, tudása legjavát adva.
Eredmények:
I. kategória 1-2. osztály
1. Kósa Viola
Arany J. Á.I. Nagykőrös
2. Cselóczki Viola
Petőfi S.Á.I. Nagykőrös
3. Nagy Vanessza
Ladányi M.Á.I. Csemő
II. kategória 3-4. osztály
1.Cselóczki Boglárka Petőfi S.Á.I. Nagykőrös
1. Forgács Vanda
Kossuth L.Á.I. Nagykőrös
2. Tóth Bettina
Várkonyi I.Á.I. Cegléd
2. Kása Viktória
Erdei F.Á.I. Nyársapát
3. Kis-Dér Diána
Arany J.Á.I. Nagykőrös
III. kategória 5-6. osztály
1. Karai Eszter
Jászkarajenő
2. Hertling Richárd
Kossuth L. Á.I. Nagykőrös
3. Vincze Virág
Szt. István Á.I. Törtel
3. Eszes Lilla
Jászkarajenő

Békés, boldog karácsonyi

ünnepeket
és eredményekben gazdag
új esztendőt kíván
Horváth Zsuzsanna
és a Coop Élelmiszer dolgozói

A Hírmondó Szerkesztõsége
minden olvasónak
szeretetteljes karácsonyt
és boldog új esztendõt kíván
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HIRDETÉSEK
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.
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
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni a
06/30/358-3921 telefonon lehet.
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 06/70/323-8971 telefonon lehet.
Eladó 1 db gáztűzhely (vezetékes,
palackos) 10.000.- Ft, gyermekágy
pelenkázóval 8.000.- Ft, bébi hordozó
4.000.- Ft, autós gyerekülés 10.000.- Ft
áron. Érdeklődni az esti órákban a 389119, vagy a 20/4473071 telefonon lehet.
Eladó az Iskola u. 11. szám alatti építési
telek. Érdeklődni: 53/389-119, 06/20/
4473-071.
Sütni, és pörköltnek való csirkék
kaphatóak Varga Jánosnénál. Érdeklődni a 389-081-es és a 06/70/255-5335
telefonon lehet.
Eladó hús-sózó kád (tölgyfa, ovális, 2
sertés sózásához elég), 1 db 40 l-es
tölgyfa káposzta savanyító-kád, 2 db
nyárfa teknő állvánnyal, 1 db hegesztő
„aparát” ipari árammal működő +
hegesztő pajzs, szüretelő fakád kb. 1520 hektoliteres, 2db 20 l-es zsírosbödön.
Érdeklődni az 53/707-113 telefonon
lehet.
Torták, sütemények sütését vállalom.
Érd.: 16 óra után, Balázs Jánosnénál
lehet.Tel: 06-20/43-42-995
Iker íróasztal eladó 18.000- Ft áron.
Érdeklődni a 06/20/589-5110 telefonon
lehet.
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SZÜLETETT:
Rafael Csaba és Szabó Zsuzsanna
Nyársapát, Széchenyi u. 43/a. szám
alatti lakosok CSABA TAMÁS nevű
gyermeke október 15-én.
Molnár József és Tóth Zsanett
Nyársapát, Viola u. 6. szám alatti
lakosok CSANÁD JÓZSEF nevű
gyermeke október 20-án.
Mohella Tibor és Barna Ildikó
Nyársapát, Dózsa Gy. u. 22. szám
alatti lakosok GRÉTA nevű gyermeke
november 5-én.
Kerekes Miklós és Bíró Ágnes
Nyársapát, Széchenyi u. 13. szám
alatti lakosok FANNI nevű gyermeke
november 11-én.
Köszöntjük Nyársapát ifjú polgárait!

HIRDETÉSEK
Fekete spániel keverék kiskutyák
ingyen elvihetők. érd: 06-70-3342885, 06-70-934-2715
Kukorica kapható! Morzsoltan:50ft/kg
Kisbálás kukoricaszár előjegyeztethető!
200-250ft/db!
Kapható még: Rozs: 35ft/kg Zab: 40ft/
kg, Széna: 4500-5000ft/bála Érdeklődni:
Pataki István, 20/4058809
Frissen vágott akác és nyárfa tüzelő
rendelhető.Hosszabb-rövidebb szálakban: 1700 és 1100 Ft/mázsa.Kuglizva:
2000 és 1300 Ft/mázsa. Nyársapáton a
házhozszállítást az árak tartalmazzák!
Érdeklődni: Pataki Ferenc, 20/494-2127.
Befektetési tanácsadásra, teljes hitelügyintézésre, biztosításra, igény szerinti
állapotfelmérésre való igényét jelezze
DOMBÓVÁRI JUDIT-nál, vagy a 30/
427-8698 telefonszámon a délutáni
órákban, illetve hétvégén egész nap.
Legolcsóbb Gépjármű Kötelező
Felelősségbiztosítás! Novemberben
jön a váltás ideje. 12 biztosítótársaság
ajánlata közül kötheti a legolcsóbbat.
Az Én munkám Önnek egy fillérjébe
sem kerül! Kovács Gábor a Biztonság
Brókerház biztosításközvetítője.
Lakás: 2712 Nyársapát, Táncsics M. u.
2. Tel: 06/20/462-1325, 53/389-174.
Hívjon!

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
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 telefonon lehet.
Nyársapát központjában 90 m 2-es
üzlethelyiség nagy udvarral kiadó
(tápbolt volt). Érdeklődni a 20/910-6746
telefonon lehet.
Az Ugyeri úton teljesen felújított,
modern családi ház 1400 n.öl földterülettel eladó. Közvíz, központi fűtés
van, új tetőszerkezetű, új veze-tékelésű.
A kert szépítést igényel. Érdek-lődni 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.

10. oldal

N YÁRSAPÁTI

BIRKÓZÁS

LABDARÚGÁS

Október 30-án Abonyban került megrendezésre a meghívásos IV. korcsoportos „Ady Kupa” teremlabdarúgó tor-nán
Skultéty Sándor Nemzetközi Emlékverseny. A Nyársapáti Szabadidő vettünk részt 10 csapat részvételével DánSE 5 fővel képviseltette magát a viadalon. A 247 induló közül az szentmiklóson november 18-án. Csapatunk csoportalábbi helyezéseket érték el:
jában nagy küzdelemben a második helyet szerezte
Gyermek
24 kg 4. Szalóki Olivér
meg, így az összesítésben is az előkelő negyedik
26 kg 1. Kecskeméti Dávid
helyen végeztünk.
Diák II.
29 kg 1. Kecskeméti Krisztián
A következő eredmények születtek az 1 x 12 perces
Diák I.
32 kg 1. Kecskeméti Ferenc
összecsapásokon.
Serdülő
42 kg 3. Horváth Csaba
Nyársapát – Csemő 1 – 0 ,
November 6-án szombaton Cegléden rendezték a területi birkózó Albertirsa – Nyársapát 2 – 1
bajnokságot három korosztályban. A diák II. korosztály számára Gólszerző mindkét mérkőzésen Nagy Szilárd.
egyben selejtező is volt a két hét múlva megrendezésre kerülő diák A csapat tagjai: Kisgyörgy László, Bíró Mátyás,
II-es országos bajnokságra. A Nyársapáti Szabadidő SE hat Gesztesi Viktor, Dobos Gergő, Horváth Csaba, Nagy
versenyzője is szőnyegre lépett, és nagyszerűen szerepeltek, mivel Szilárd, Szabó Zoltán
mindannyian felállhattak a dobogóra.
Víg Károly
Diák II.
26 kg 1. Kecskeméti Krisztián
32 kg 3. Sípos Benjamin
A Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület
35 kg 3. Szalóki Kálmán
minden kedves
Diák I.
32 kg 1. Kecskeméti Ferenc
olvasónak
Serdülő
42 kg 2. Horváth Csaba
kellemes
69 kg 3. Támadi Richárd
November 12 – 13 án pénteken és szombaton a monori birkózókarácsonyi
szakosztály rendezésével került lebonyolításra a Diák Olimpia
ünnepeket és
országos döntője Üllön. A diák I.-ben pénteken 175-en, a serdülő
sikerekben
korosztályban szombaton 147-en léptek szőnyegre. A Nyársapáti
gazdag boldog
Szabadidő SE versenyzői nagyszerűen szerepeltek mivel midkét
új évet kíván.
korosztályban 1-1 versenyzőjük felállhatott a dobogóra.
Diák I.
32 kg 2. Kecskeméti Ferenc
Serdülő
42 kg 3. Horváth Csaba
November 20-án szombaton a diák II-es korosztály részére lezajlott
Kellemes áldott
a kötöttfogású Országos Bajnokság, amely első alkalommal került karácsonyt és boldog új
megrendezésre. Az OB-t a Dr. Papp László Birkózó Csarnokban az
évet kívánok minden
ESMTK és FTC közös rendezésében négy szőnyegen bonyolították.
gondozottamnak és
A Nyársapáti Szabadidő SE két versenyzője is szőnyegre lépett.
a nyársapáti idõs
Nagyszerűen szerepeltek, mivel a kilenc mérkőzésből csak egyszer
kellett vesztesen elhagyni a szőnyeget. Kecskeméti Krisztián mind
embereknek.
a négy mérkőzését tussal vagy technikai tussal nyerte úgy, hogy az
Tóth Barbara házigondozó
ellenfelei egyetlen pontot sem tudtak rajta végrehajtani. Így
megérdemelten lett a 26 kg Országos Bajnoka. Ezzel a Nyársapáti
Szabadidő SE Birkózó Szakosztályának Magyar Bajnoki címét
szerezte.
26 kg 1. Kecskeméti Krisztián
32 kg 3. Sípos Benjámin
NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ
November 27-én a diák I. korosztály részére Karcagon KIADJA: Nyársapát Községi Önkormányzat
került megrendezésre a kötöttfogású Országos Bajnokság, amely FELELŐS KIADÓ: Kis Miklós polgármester
egyben a “XVIII. Kurucz testvérek emlékverseny” is volt . A FŐSZERKESZTŐ:
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Nagyné Kovács Éva, Regdon
kvalifikációk után a Nyársapáti Szabadidő SE három versenyzője
Jánosné, Vígné Kerekes Magdolna, Víg Károly
vívta ki a jogot az indulásra. Remekül helyt álltak, mivel mind a FOTÓK: Víg Károly
hárman helyezettek lettek. Sőt, Kecskeméti Ferenc nagyszerű E-MAIL: polgarmester@nyarsapathivatal.t-online.hu
A 151. SZÁMTÓL KEZDŐDŐEN A HÍRMONDÓ TELJES
birkózásának köszönhetően újabb bajnoki címmel gazdagodott
SZÖVEGE AZ INTERNETEN IS OLVASHATÓ:
az egyesület. Az eddig megszerzett három országos bajnoki
www.nyarsapat.hu címen.
ezüst érme után, ezúttal nem engedte ki a kezéből a bajnoki CIM: 2712 Nyársapát, Béke u. 11.
címet és megérdemelten lett a 32 kg Országos Bajnoka. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/PHF/1171/P/1993.
KÉSZÜLT:
29 kg 5. Kecskeméti Krisztián
APÁTI NYOMDA 2700 Cegléd, Csatorna u. 8.
32 kg 1. Kecskeméti Ferenc
700 példányban megjelenő INGYENES tájékoztató kiadvány!
35 kg 5. Sípos Benjamin
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA
Pap Attila, Pap Ferenc

