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Most, amikor egy évvel ismét öregebbek lettünk, most,
amikor ki-ki vérmérséklete és lehetőségei szerint elbúcsúz-
tatta az ó évet, úgy érzem Nyársapát polgármestereként
kötelességem elsőként üdvözölni Önöket az új esztendőben.
A mögöttünk hagyott év összefoglalva nemcsak rosszat, de
sok jót is hozott településünknek. Számos nyertes pályá-
zatunkkal sikerült településünket szépíteni, fejleszteni.
Engedjék meg, hogy csak felsorolásszerűen térjek ki ezekre.
Megszépült településünkön az óvoda épülete, a számos ren-
dezvénynek helyet adó kúria külseje.  Átépült a közmun-
kásoknak felújított úgynevezett Bázis épülete, Nyársapát
szép temetővel is gazdagodott, illetve új külsőt kapott  Polgár-
mesteri Hivatalunk is. 2011-ben helyi szinten is van, lesz
teendőnk bőven. Nagy győzelemként könyvelhetjük el, hogy
nyert a szennyvízberuházásunkra kiírt pályázatunk, melynek
kivitelezése még nagy munkát és erőfeszítést fog jelenteni a
következő esztendőben.  Sajnos a belvíz okozta problémák
megnehezítik beruházásunk munkálatait, elsősorban pénz-
ügyi részét tekintve, hiszen a nagy vízállás miatt jóval maga-
sabb összegért vállalja a kivitelező cég a munkálatokat. Az
önkormányzatnak a maradék fennálló összeget pluszban
biztosítania kell a nyertes pályázat fedezete mellé.
Elmondhatjuk tehát, hogy az előttünk álló esztendő sem ígér
számunkra könnyű és kényelmes utazást, de továbbra is
mindent megteszünk, hogy Nyársapát község a fejlődés útján
haladjon tovább. Elsősorban vigyáznunk kell mindarra amit
eddig megteremtettünk, mert így tudunk a lerakott alapokra
tovább építkezni. Számomra ez a munka azonban nemcsak a
téglák egymásra rakását jelenti, hanem az emberi kapcso-
latok gazdagítását is. Hiszen a köveknek csak az emberek

Egy erdélyi település, Désfalva honlapján találtam a következő
versikét. Ezzel kívánok önöknek minden jót és szépet a 2011-
es esztendőre!

"Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk."

                    Kis Miklós polgármester

TISZTELT   NYÁRSAPÁTIAK!

adhatnak életet, az emberi munka és erőfeszítés teszi a
polgárok sokaságát közösséggé. Olyan közösséggé, ahol az
erős a saját tehetségéből és munkájából boldogul, de képes
arra is, hogy segítse a gyengébbeket, jószívű természetes-
séggel cselekedjék azért, hogy az elesetteknek is esélyük
legyen az emberhez méltó élethez.
Mit kívánhat egy polgármester a falu lakóinak? A betegeknek
gyógyulást, az elesetteknek támaszt, az elhagyottaknak tár-
sat, a tudálékos, mindenben önmaguk igazát hangoztató
békétleneknek végre megnyugvást, a szegényeknek mun-
kát, a gazdagoknak jó befektetést, a fiataloknak édes szerel-
met. Egyszóval boldog új évet a község minden polgárának,
barátjának és segítőjének!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a

MAGYAR  KULTÚRA
NAPJÁNAK

megünneplésére,
2011. január 26-án 17 órára, a
Szarka Mihály Mûvelõdési és

Szabadidõközpontba.
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010. december 9-én tartotta ülését. Első napirendként a
szennyvízberuházás pályázatát tárgyaltuk. Korábban kiírt
közbeszerzési eljárás sajnos eredménytelenül zárult, hiszen a
magas vízállás miatt a kivitelezés költségeit nagyban meg-
emeli a talajvíz vákuumozása. A korábbi ülésen a testület
javaslatára egy újabb eljárást indítottunk, és bíztunk benne,
hogy lesz jelentkező. Kovács Gábor közbeszerzési szakér-
tőnk beszámolt a jelenlegi állapotról. A határidőig az ajánlat-
tételi dokumentációt 3 vállalkozó vásárolta meg. Az ajánlatokat
megvizsgálva számunkra a legelőnyösebb ajánlatot a Vízner
és Társa Kft. nyújtotta be, saját vákuum gépekkel rendel-
keznek, melyek a kivitelezés költségeit befolyásolják. A
másik kettő vállalkozó a Magyar Aszfalt és a TriGon Invest
Kft. nem rendelkezik saját vákuum gépekkel, azokat csak
bérelni tudnák, közel 100 millió Ft-tal magasabb összegre
tettek ajánlatot, amely egyértelműen kizárható volt részünkről.
Képviselő társaimmal együtt elfogadtuk a Vízner és Társa
Kft. ajánlatát, bízunk benne, hogy hamarosan el tudjuk
kezdeni a munkát. A testület a posta melletti játszótér építé-
sére sikeres pályázatot nyújtott be. Ennek kivitelezésére a
korábban kiírt közbeszerzés eredménytelenül zárult, így újabb
eljárást indítottunk. A határidőig 3 vállalkozó vásárolta meg
a dokumentációt, és adott árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot
a Diagonál 3000 Kft. nyújtotta be, akik korábban a kúria
tetőszerkezeti felújítás munkálatait végezték. A képviselő-
testület egyhangúan a Diagonál 3000 Kft-t szavazta meg a
játszótér kivitelezőjének. Kovács Gábor közbeszerzőnk
jelenlétét kihasználva rákérdeztünk a falugyűlésen elhang-
zott kijelentés valódiságára is, amely a rekultivációt végző
Vízner és Társa Kft-re vonatkozott. A falugyűlésen az egyik
hozzászóló kijelentette, hogy az említett vállalkozó a szerződés
megkötése után lett csak bejegyezve a cégnyilvántartásba.
Kovács Gábor elmondása szerint a Vízner és Társa Kft.
2005. februárban került bejegyezésre, és ezt a hivatalos
cégnyilvántartással bizonyítani is tudta. Ezután pénzügyi
napirendeket tárgyalt a testület. Elfogadta az önkormányzat
III. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékozatót.
Szerencsére nincsenek anyagi problémáink, elmondhatjuk,
hogy az önkormányzat képviselő-testülete jól gazdálkodott,
jó döntéseket hozott. Voltak pályázatok, melyek kifizetése
még nem érkezett meg számlánkra, ezeket az önkormány-
zatnak előre meg kellett finanszíroznia. Gondolok itt a kiszol-
gáló épület, más néven a “BÁZIS”, illetve a kúria felújí-
tására nyert pályázatokra. A következő évben nem szándé-
kozunk újabb pályázatban részt venni, úgy gondolom elég
nagy falat lesz a csatornaépítés lebonyolítása. Természete-
sen, ha akad olyan pályázati kiírás, mely egyszeri alkalommal
jelenik meg, és nem lesz lehetőségünk pályázni a következő
években, biztosan nem fogjuk kihagyni, de a legfontosabb a
szennyvízcsatorna és a játszótér kivitelezése. Az önkormány-
zat 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját meg-
tárgyaltuk és elfogadtuk, mely a jövő évi költségvetés alap-
jait fekteti le. Csemővel való társulásunk jó döntés volt. Az

intézmények és az önkormányzatok is jól együtt tudnak
dolgozni. A társulás szeptemberig érvényes, azt még nem
lehet tudni, hogy azt követően hogyan alakulnak a dolgok, de
ha nem lesznek nagyobb változások, továbbra is együtt-
működünk Csemővel. Az önkormányzat képviselő-testülete
nem kívánja az adókat változtatni, azok mértéke nem
emelkedik. A testület elfogadta a következő évi belső
ellenőrzési ütemtervét. Az ÖKOVÍZ által benyújtott
előterjesztés szerepelt a következő pontban. Az ivóvízzel
kapcsolatban 6%-os, a szemétszállítással kapcsolatban pe-
dig szinte az eddigi díj kétszeres emelését kívánják végrehaj-
tani. A testület az ivóvíz díjjavaslatát arra való tekintettel,
hogy már két éve nem hajtottak végre emelést, elfogadták,
így a vezetékes ivóvíz díja 267 Ft + ÁFA lett. A
szemétszállításra vonatkozó díjemelést egyhangúlag elu-
tasítottuk, maximum 6%-os emelést kívánunk elfogadni. A
gyermek étkezési térítési díj megállapítása is napirenden
szerepelt, a testület elfogadta a 8%-os díjemelést. Az ülés
végeztével a Ceglédi Többcélú Társulás megállapodásával
kapcsolatos módosítást fogadtuk el.

Kis Miklós polgármester

KÖZREADJUK A 2010. DECEMBER 8-I

FALUGYŰLÉSEN ELHANGZOTTAKAT:
Kis Miklós polgármester: 
Köszöntöm a falugyűlésen megjelent lakosságot, képviselő-
társaimat, az intézményeinkben dolgozókat. Lassan hagyo-
mánnyá válik a minden év végén megrendezett falugyűlésünk.
Elmondhatjuk, hogy egy év alatt jelentős változáson, fejlő-
désen ment keresztül településünk. Köszönet illeti meg az
előző ciklus képviselő-testületét, kik mindig jó döntéseket
hoztak, tiszteletdíjuk felajánlásával sokat segítettek a közös-
ségi célok megvalósításában. Az újonnan megválasztott tes-
tület a következő években is szeretne a fejlődés útján tovább-
haladni, a falu szépülését szorgalmazni.
Visszaemlékezés:
Tavasszal befejeződött az úgynevezett „Bázis” épület
felújítása, amely a közmunkásoknak ad helyet. A butik he-
lyén kis üzlethelyiséget alakítottunk ki, mely lehetőséget ad
bármely kisebb vállalkozás számára. Elkészült a Szarka kúria
tetőszerkezetének felújítása, a munkálatokat Diagonál 3000
Kft. végezte., illetve külseje is új színt kapott a közmunkások
közreműködésének köszönhetően. Köszönet munkájukért.
A Szarka kúria udvarán kerül megrendezésre a majális, a már
hagyománnyá vált lecsó fesztivál, augusztus 20-i ünnepsé-
günk és a nyarat lezáró szüreti mulatságunk. A felsorolt
rendezvények már-már megkövetelték egy színvonalas
színpad megépítését, mely idén nyárra megvalósult. Az
említett rendezvények minden évben színvonalas műsorok
keretein belül kerülnek megrendezésre.  Szüreti mulatságunk-
ra vendégül láttuk testvértelepülésünket, csíkszentléleki
barátainkat. Megtisztelt minket Csíkszentlélek polgármestere
feleségével, a képviselők egy része, hivatal dogozói, illetve

FALUGYŰLÉS
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magukkal hozták a helyi fiatalokból álló tánccsoportot is.
Elfogadta meghívásunkat Jakab István országgyűlési alelnök,
aki beszédével emelte a rendezvény színvonalát.
Ez évben Nyársapát híre eljutott Franciaországba is Szalai
Ferencnek köszönhetően, hiszen a fémmegmunkáló vállal-
kozásának egyik műalkotása Nizza központjában kapott
helyet.
Nyársapát hírnevét öregbíti  motocross egyesülete is, idén
két futamot rendeztek meg, nagy sikerrel.
Büszkék lehetünk a Népdalkör tagjaira, akik elnyerték az
Aranypáva Díjat, illetve számos versenyen értek el ered-
ményeket.
Nem maradtak el ebben az évben sem a civil szervezetek
által rendezett bálok, bulik, melyek növelték a falu összetartó
erejét, illetve azok bevételeit mindig gondosan ajánlották fel.
Korábban már többször adtunk be pályázatot az óvoda felú-
jítására. Végül sikerült pályázati támogatásból megvalósítani
céljainkat. Megvalósult az óvoda épületének nyílászáró cse-
réje és a homlokzatának hőszigetelése. A munkálatokat a
ceglédi Diagonál 3000 Kft. végezte. Az óvoda felújítását
színvonalas átadóünnepséggel zártuk, melyen beszédet
mondott Répássy Róbert államtitkár úr.
Pályázati támogatásból a temető térburkolati munkálatai is
befejeződtek. A munkálatokat a SCH-ÉPKER Kft. végezte.
A 3400 négyzetméter térburkolat kialakításával elmond-
hatjuk, hogy a környék legszebb temetőjével büszkélked-
hetünk.
Elkészült a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása
is, a munkálatokat Tóth Ferenc nyársapáti vállalkozó végezte.
Építettek egy kisebb előtetőt a hivatal bejáratához, így a
hivatal nem csak új színt, de teljesen új külsőt is kapott.
Tervünk között szerepel még a hivatal környezetében II.
Rákóczi Ferenc mellszobrának felállítása.
A hulladéklerakó rekultivációs pályázat (a volt sertésfelvásárló
telep területén) munkálatai már elkezdődtek, az abonyi Vízner
és Társa Kft. végzi. Célunk egy kulturált ipari terület kialakí-
tása, mely helyet adhat a jövőben bármely vállalkozás részé-
re.
Ez évben a legnagyobb pályázatunk a szennyvízberuházás
megvalósulására vonatkozott. A 400 millió Ft-os pályázat
kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásunk eredménytelenül
zárult, hiszen a magas talajvízszint nagyban megemeli a
kivitelezési költségeket. A képviselő-testület újabb eljárást írt
ki. A határidőig három vállalkozó nyújtott be árajánlatot.
Bízunk benne, hogy hamarosan sikerül majd szerződést
kötnünk valamely vállalkozóval. (2010. 12. 9-i testületi ülésen
a képviselők elfogadták a Vízner és Társa Kft ajánlatát).
A Nyilasi iskolából erdei iskolát, nyári napközis tábort szeret-
nénk kialakítani a nyársapáti illetve a Nyársapátra látogató
gyerekek számára. Sajnos eddig még nem sikerül kivitelezőt
találnunk a munka elvégzésére, így újabb közbeszerzési
eljárást kell kiírnunk. Reméljük előbb-utóbb sikerül kialakítani
kiránduló központunkat.
A jövőben terveink között szerepel még a köztéri játszótér
felújítása, szeretnénk a parkolót rendbe tenni, egy kisebb
faluközpontot létrehozni, esztétikus kúttal, padokkal szépíteni.
Jelenleg a település legnagyobb problémája a hatalmas belvíz.
Ilyen belvízhelyzet 60 éve nem volt a faluban. Sajnos az

önkormányzatnak nincs rá pénze, hogy szakemberekkel
hárítsa el a problémát. Az árkok évek óta nem voltak használ-
va, az újonnan épült aszfalt utak alá nem lettek átereszek
beépítve, a meglévő dudák eldugultak, nem tud átfolyni rajtuk
a víz. Ez okozza a legnagyobb problémát. Segítséget kértünk
a katasztrófavédelemtől is, a Vízner és Társa Kft-vel is
tárgyaltunk ezzel kapcsolatban, illetve az Ökovíz segítségét
is kértük. Pénteken kezdjük a József Attila úton az árkok
kitisztítását, a Magyar dűlő irányában próbáljuk a vizet
elvezetni.
Úgy gondolom az elmúlt évben nincs szégyenkezni valónk, a
képviselő-testülettel a kitűzött célokat többnyire megvalósí-
tottuk, nem adjuk fel a reményt, és a jövőben is a falu szépí-
téséért, fejlődéséért dolgozunk
Kérem tegyék fel kérdéseiket, és mondják el hozzászólásaikat.
Ujszászi Sándor: Először is a rekultivációval kapcsolatban
kérdezném, hogy én utána néztem, és a munkálatokat végző
Vízner és Társa Kft. a szerződés aláírása után lett csak beje-
gyezve a cégnyilvántartásba. Hogy lehetséges ez?
Kis Miklós: Amikor kiválasztottuk a nyertes vállalkozást
még a szerződés aláírása előtt a közbeszerzőnk Kovács
Gábor ellenőrizte a céggel kapcsolatos adatokat, úgy hogy
ez biztosan valami tévedés.
Ujszászi Sándor: A következő problémám, hogy a
rekultiváció során a hatalmas mennyiségű földet miért nem
lehet a járhatatlan dűlőutak kiépítésére felhasználni. Nem
látom értelmét a volt sertéstelepen történő munkálatok
elvégzésének..
Kis Miklós: Környezetvédelmi Hivatal előírásai szerint az
ilyen fertőzött talajt csak a kijelölt helyen lehet tárolni. Az
önkormányzatnak lehetősége volt pályázni, kár lett volna
elszalasztani. A célunk egy kulturált ipari területet kialakítani,
mely során reményeink szerint lehetőség lesz munkahelyek
teremtésére is.
Ujszászi Sándor: A csatornázással kapcsolatban nem látok
semmi előremozdulást, a pénzt fizetjük a semmiért. Szalai
Ferenc ígérte, hogy épít egy hangszigetelőt a telepe mellé,
mert elviselhetetlen zaj jön onnan. Ez sem történt meg.
Kis Miklós: A szennyvízberuházás kivitelezésére kiírtuk a
pályázatot, reményeink szerint hamarosan szerződést tudunk
kötni a nyertes vállalkozóval, de a magas talajvíz megnehezíti
a munkálatokat. Nagykőrösön már évek óta fizeti a lakosság
a szennyvíz díját, pedig még pályázatuk sincs rá. A Szalai
fémmegmunkálóról annyit, hogy más nem jelentett be pa-
naszt a munka során keletkezett zaj miatt.
Barkóczi József: Szeretném leszögezni, hogy szépen fejlő-
dik a falu, de észrevettem évek során egy kisebb fokú
visszafejlődést. Egy példa erre, hogy éveken át a karácsonyi
díszvilágítás felszerelsét kosaras létrával oldották meg, idén
pedig a közmunkások segítségével egyszerű létrával.
Gondolom ez így olcsóbb az önkormányzatnak.
Kis Miklós: Igen, korábban az önkormányzat elég sok
pénzt fizetett egy vállalkozónak, hogy a fények felkerülhes-
senek. Jelenleg a közmunkások ingyen elvégzik ezen fela-
datot, semmi pénzünkbe nem kerül.
Holló István: Úgy érzem az önkormányzat nem foglalkozik
eleget a belvíz problémával. A magas talajvízszint miatt egy
két háznál katasztrófális helyzet alakult ki. Az emberek
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egymás telkére szivattyúzzák a vizet, ezzel még nagyobb
problémát okozva egymásnak. Úgy gondolom, nem beszéltünk
még eleget a belvízről, ki kell találni valami megoldást. Sorba
kell járni a házakat, és összefogásra szólítani a lakosságot.
Kis Miklós: Sajnos az önkormányzatnak nincs pénze erre.
Az aszfaltot fel kellene törni, hogy árkokat tudjunk ásni, erre
több millió forintra lenne szükség, ami sajnos nincs. Pénteken
elkezdjük kitisztítani a már meglévő árkokat, segítségünkre
lesz a Vízner és Társa Kft. és a katasztrófavédelem is próbál
segíteni. Csak annyit tudok mondani, hogy amit tudunk
megteszünk, ha valakinek van ötlete szívesen fogadjuk.
Holló István: A lakosságnak össze kell fognia, és saját
házuk előtt kiásni vagy a már meglévő árkokat kitisztítani.
Kapás Mihályné: A 60-as években volt utoljára ilyen
helyzet Nyársapát területén. Én is javasolnám, hogy az
emberek fogjanak össze, kezdjék el a munkát.
G. Nagy Balázsné: Javasolnám, hogy az árkok megtisztítása
után a jövőben minden családnak legyen kötelessége a saját
háza előtti árkokat rendbe tartani, dudákat kitisztítani.
Török Pál: Először is az lenne a kérdésem, hogy a 6 képvi-
selő közül ki az érintett az ugyeri területen élők ügyében?
Kihez fordulhatok, ha valami problémám akad. A kutyákkal
kapcsolatban is lenne némi problémám, hiszen a kötelező
oltáshoz én biztosítom a helyet, így a saját szememmel látom,
hogy nagyon kevés gazda hozza el kutyáját a veszettség el-
leni oltásra, kérdezem én, hogy részesülnek-e büntetésben a
kutyájukat elhanyagoló gazdák? A másik észrevételem, hogy
mi rendesen fizetjük az adót, illetve a szemétszállítás díját is,
de tudom, hogy velünk ellentétben többen nem teszik ezt, és
őket nem terheli semmi büntetés emiatt. Miért nem ellenőrzik
rendesen ezeket a dolgokat? Nem tisztességes ez a ren-
desen fizető személyekkel szemben.
Nagyné Kovács Éva: A kutyaoltás minden évben több
helyszínen történik, így lehetőség nyílik a lakosság részére,
hogy számukra a legalkalmasabb helyszínen oltassák be
kutyájukat.
Kis Miklós: Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek jelen-
létükkel.
Mindenkinek boldog karácsonyt és eredményekben gazdag
új esztendőt kívánok.
Kérem, hogy mindenki maradjon a helyén, mert filmvetítés
következik az elmúlt egy év eseményeiről, Nyársapát
történetéről. Fogadják sok szeretettel.

Kis Miklós

Megjelent a Ceglédi Kék Újság dec. 15-i számában

NYÁRSAPÁT BEMUTATKOZÓ FILMJE

Az elmúlt héten Nyársapát képviselő-testülete falugyűlést
tartott. Ezután vetítették le Szigetvári Bernadett 55 perces
dokumentumfilmjét, mely bemutatja a falu történetét, nép-
rajzát, nevezetességeit, betekintést nyújt a hétköznapjaikba
és az ünnepeikbe. A forgatás egy évig tartott, így az évszakok
váltakozásával nyomon követhetjük a község életét és fejlő-
dését. A filmet Pap Attila öntötte végső formájába,
közreműködött még a film elkészítésében ifj. Pap Attila és
Nacsa Tibor. A szellemi segítséget Bognár István önkor-

mányzati képviselő és Pataki Istvánné nyugdíjas történelem
tanár nyújtotta. A vetítés után a közönség tapssal fejezte ki
tetszését, és Kis Miklós polgármester úr a település nevében
elismeréssel köszönte meg a rendező-operatőrnő munkáját.
Az eseményt követően vendégül látták az érdeklődőket és
kötetlen beszélgetést folytattak az alkotókkal.

Hernádiné Hiba Judit

KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉS

Képviselő társaimmal együtt idén sem feledkeztünk meg a 70
éven felüli lakosainkról. A szeretet ünnepét megelőző napok-
ban a képviselők és a tanyagondnoki szolgálat dolgozói Bim-
bó Pál és Bakos Ferenc közreműködésével karácsonyi aján-
dékcsomaggal köszöntöttük a szépkorú polgárainkat. Ezzel
is megköszönve nekik azt a sok munkát, fáradozást, amit
fiatal koruktól becsülettel végeztek Nyársapát érdekében.
Szeretném külön  köszönteni Farkas Berci bácsit, aki 98 éves,
és a 96 éves Gál Lászlóné Erzsike nénit, akik a falu legidősebb
polgárai.
Kívánom, hogy még nagyon sokáig legyenek közöttünk a
lehető legjobb egészségben.

Kis Miklós

NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA

A „ Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII.
Törvény 10.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Nyársapát Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

igazgatási előadó munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, Béke u. 11.
Ellátandó feladatok:
titkársági feladatok ellátása, iktatás, irattározási feladatok,
telefonközpont kezelése,ügyfelek tájékoztatása, hirdetmények
kezelése, ipari és belkereskedelmi ügyek intézése, igazgatási
feladatok ellátása, döntésre történő előkészítése, határozatok
végrehajtása, képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,
jegyzőkönyvek készítése, hagyatéki ügyek intézése,
közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek intézése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
általános igazgatási feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Köztisztviselők jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. törvény,
valamint a(z) 17/2001. (XI.16.) önkormányzati rendelet és 3/
2009. (II.26.) önkormányzati rendelet, Polgármesteri Hivatal
közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,



HÍRMONDÓ 5. oldal

    lehet, ezért ebben az esetben a háztartási vegyes
hulladékkal együtt történik a begyűjtése.

Nézzük meg, hogy mi történik a begyűjtött szelektív
hulladékkal!
Előkezelés
Ez a szelektív hulladékok előkészítését jelenti a további
hasznosításhoz, melynek első lépése a válogatás, majd a
bálázás.
Az újrahasznosítás feltétele a lakosok által szelektíven gyűjtött
hulladékok utóválogatása a következők szerint:

- papír: vegyes papír (pl. újságpapír, irodai papír,
szórólap)

- csomagolási papír: hullámkarton
- csomagolási fém: acél és alumínium összetevők

szerint (fém italos –és konzervdoboz)
- csomagolási üveg: színes és színtelen üvegek

vegyesen, csak a szennyezőanyagok kerülnek
eltávolításra

- csomagolási műanyag: hasznosító igényeinek
megfelelően (pl. műanyag PET palack szín szerint)

Mi történik a válogatóműben?
A válogatómű egy olyan épület, ahol a beszállított szelektív
hulladékokat emberi munka és gépek segítségével előkezelik
(válogatják és bálázzák), ezáltal értékesíthetőek lesznek
újrahasznosításra.
Nézzük meg, mi történik a műanyag csomagolási hulladékkal
a válogatóműben!
Az „ÖKOVÍZ” Kft. kukásautója először begyűjti a műanyag
csomagolási hulladékot, majd a ceglédi válogatóműbe szál-
lítja, ahol a mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően
megkezdődik a válogatás a megadott szempontok szerint.
A nagyobb méretű, nem hasznosítható idegen anyagokat
eltávolítják belőle, ezt követően egy szállítószalagra teszik.
Ezen jut el a csomagolási műanyag hulladék a válogatóka-
binba.
Ebben a helyiségben munkatársaink kézzel (megfelelő
védőfelszerelésben), fajtánként és szín szerint tovább
válogatják a műanyag hulladékokat és eltávolítják belőlük a
még benne lévő nem hasznosítható anyagokat.
Az így szétválogatott műanyagok a válogatókabin alatt lévő,
egymástól elkülönített rekeszekbe gyűlnek, ahonnan egy
rakodó gép szállítószalagra továbbítja, hogy eljussanak a
bálázógéphez. Itt tömörítéssel bálák készülnek, melyek
gazdaságosabban szállíthatók az újrahasznosítás helyszínére.
Tudta-e?
Egy 1100 literes gyűjtőkonténerbe  taposás nélkül kb. 4 kg,
laposra taposva megközelítőleg 15-16 kg műanyag  PET
palack fér.

Házhoz menő szelektív gyűjtés rendje
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyársapáton az
alábbiak szerint alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés
rendje: január 21.
Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük?

- színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack
(ásványvizes, üdítős)

- műanyag kupak
Sárga színű „ÖKOVÍZ”-es zsákban, kiöblítve, laposra
taposva!

- Büntetlen előélet,
- Főiskola,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Három hónap próbaidő
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumen-
tumok másolata, a pályázó anyagi és büntetőjogi
felelősségi tudatában tett nyilatkozat arról, hogy

      büntetlen előéletű
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 13.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr.
Bicskei Krisztina nyújt, a 06/53/589-203-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak  Nyársapát Község Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala címre történő megküldésével
(2712 Nyársapát, Béke utca 11.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot:2148/2010, valamint a munkakör
megnevezését: igazgatási előadó.
- Személyesen: dr. Bicskei Krisztina, Pest megye, 2712
Nyársapát, Béke utca 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 13.

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

ÖKOVÍZ  TÁJÉKOZTATÓ

Korábbi lapszámokban részletesen foglalkoztunk a szelek-
tíven gyűjthető hulladékokkal, azok helyes elhelyezési
módjával, a belőlük készülő termékekkel. Most ismerkedjenek
meg az Önök által szelektíven gyűjtött hulladék válogatóműben
történő előkezelésével!
Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal?
Begyűjtés
A szelektív hulladékok begyűjtése – a gyűjtőszigetekről, az
intézményektől valamint a házhoz menő gyűjtés során –
„hagyományos” kukásautóval történik.
Az „ÖKOVÍZ” Kft. szolgáltatási területén úgynevezett felül
ürítős szelektív gyűjtőkonténerek vannak, melyek ürítéséhez
„hagyományos” kukásautókat alkalmazunk.
Fontos! A szelektíven gyűjtött hulladékok - papír, műanyag,
üveg, fém - fajtánként kerülnek begyűjtésre!
Ami félreértésre adhat okot:

- A háztartási vegyes hulladékot begyűjtő kukásautó
olyan, mint a szelektív hulladék gyűjtését végző
hagyományos kukásautó, ezért könnyen össze-
téveszthetők.
Azonban a szelektív hulladékot begyűjtő kukásautó
a válogatóműbe, a háztartási vegyes hulladékot
begyűjtő kukásautó pedig a ceglédi regionális nem
veszélyes hulladéklerakóba szállítja a hulladékot.

- Ha a szelektív gyűjtőkonténerbe szennyező anyag
kerül, akkor annak tartalmát újrahasznosítani nem
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Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos
kérdéseivel hívja az 53/311-215-ös telefonszámot!

FENYŐFA ELSZÁLLÍTÁSA

Az “ÖKOVÍZ” Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
2011. január 31-ig díjmentesen szállítja el a kommunális
hulladékgyűjtő edények mellé kihelyezett, szükség szerint
összevágott fenyőfákat!
Együttműködésüket köszönjük!

Ezúton kívánunk minden kedves Ügyfelünknek
szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben

gazdag boldog új évet!
  „ÖKOVÍZ” Kft.

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL

Nyársapátnak hosszú évek óta van egy rendszeresen
megjelenő médiuma. Bábáskodtam létrejöttében, volt idő,
amikor hónapról-hónapra cikkeket írtam bele, és sokszor
tapasztaltam, hogy egyetlen ereje van, a dokumentálás.
Voltak elképzelések, hogy intellektuálisan is legyen erősebb,
legyenek riportok, színes hírek, versek, de valahogy mindig
megrekedtek ezek a törekvések. Gyakran elgondolkodtam,
hogy miért nem érzi magához közelinek a helyi értelmiség,
magyar szakos kollégák, esetleg főiskolára – egyetemre járó
helyi ifjúság. Tudom, ez az újság önkormányzati kiadvány, de
egyedisége és más okok miatt mégis azt szeretném, hogy ha
rólunk szól, akkor mélyebb, érdekesebb, tartalmasabb,
katartikusabb dolgok is bukkanjanak fel néha-néha benne.
Kb. kétezren élünk itt, ebben a faluban, jó néhányan idejárnak
dolgozni – tehát sokan vagyunk, Mindenki egy-egy
különlegesség, egyszeri és megismételhetetlen egyéniség.
Gyakran nem is sejtjük, mennyi nemes értelmű titok van az itt
élő emberekben. Fel lehetne kutatni azokat a sikeres
embereket, akik itt születtek, itt jártak iskolába. Az előző
számban üdítő volt Bognár Orsi sikere Londonból.
Szeretném, ha elindulna egy igény, hogy ismerjük meg
nagyszerűségeinket. A nagyszerűség tág fogalom, és csak a
pozitív kivetülését tartom méltónak erősíteni. Nagyszerű egy
sikeres fiatal, egy szeretetteljes család, egy hősies beteg, egy
világot járó ember, egy munkából meggazdagodott lakos stb.
Szeretnék januártól elindítani egy ilyen témájú sorozatot. Ha
van valakinek olyan ismerőse, olyan egyszerű ember, akit
példaként lehetne megemlíteni a településünkön élők közül,
és szeretnék, hogy mások is megismerjék őket – várom
jelentkezésüket, megkeresésüket. A riportokat, beszámolókat
pedig majd összerakosgatjuk nagy szeretettel és műgonddal.
Az indító jogával élve elsőként egy falubeliről, Ferkő Józsiról
és kedves, de ha a nemzetről van szó – gyakran harcias
feleségéről, Éva asszonyról szeretnék írni.
Józsi mozdonyvezetőként járta az országot, ma már nyugdíjas,
a ház körül szorgoskodik. Éva asszony korunk „kihívásának”
megfelelően, felnőtt fejjel most is tanul, hogy ne kerüljön a
munkanélküliség hálójába.
Első megjegyzésem, hogy jó református emberek.
A ház urával beszélgetve megtudtam, hogy ő érettebb korától
és felesége hatására is vált hithű protestánssá – de talán nem

is ez a lényeg – ISTEN hívővé, Krisztus követővé. Lehet,
sokaknak nagy szavaknak tűnnek e kijelentések, de tisztán és
egyszerűen fogalmaznak ebben a témában is – és cselekednek,
hol itt Nagykőrösön, hol Erdélyben, Zentán. Hiszen Éva
asszony odavalósi és szinte nincs olyan hónap, hogy ne
ruccanjanak „haza”.
Második megjegyzésem, hogy jó magyarok – gondolatban,
szóban keresik a legjobb megoldást, féltő aggodalommal a
maguk módján politizálnak a hazáért, a nemzetért. De valami
megszállottsággal cselekednek is. Elszántan igyekeznek a
nyársapáti embereknek megmutatni Erdélyt, az ott élő
magyarokat, az ott élő, működő magyar kultúrát.
Nyársapáton a polgárok körében gyakori a „románozás” úgy,
hogy azt sem tudják, kik a románok, kik a magyarok, székelyek,
milyen tragédia ez a mesterségesen fenntartott tudatlanság.
Józsiék a heves indulatok és magyarázkodás helyett tucatszám
invitálják magukkal az ismerősöket Erdélybe. Szinte mindig
visznek magukkal valaki vendéget itthonról az otthoniakhoz.
És teszik ezt önzetlenül, csak azért, hogy megmutassák
családjukat, őseik földjét, a történelmi emlékeket, a csodás
természeti szépségeket, hazánk egy elcsatolt, elfeledett részét,
ahol szintén magyarok élnek és 800 km-nyire a magyar-
román határtól magyar szóval és magyar vendégszeretettel
fogadják az odalátogatókat.  És az útitársak rajongva
lelkesednek a látottakon, tapasztaltakon. Hazatérve még tart
egy kicsit a csoda, aztán minden marad a régiben – emiatt egy
kicsit szomorúak ugyan, de nem adják fel. Újabb utazás,
újabb vendég, aki még nem járt „kint”, és hívják, viszik, hogy
tapasztaljon, lásson: az is magyar, aki ott kint él, sokan nem
is tudnak románul, hiszen nem önszántukból lettek román
állampolgárokká. Ők magyarok, sok esetben magyarabbak,
mint mi, anyaországbeliek.
Így jutottunk el mi is velük többször is Erdélybe, Józsi és
felesége nagylelkűségének köszönhetően. Ezt a lelki
multivitamint igaziból nem is tudjuk meghálálni nekik, csak
köszönjük. Egyszerű, belső indíttatású nemes szándékaikat
mindannyian erősíthetnénk. Nevezetesen, ahhoz, hogy a
világról igazi, megbízható véleményt mondjunk, meg kell azt
ismernünk, tapasztalnunk. Így van ez igaz történelmünkkel és
Kárpát-hazánkkal is.
Ha lenne Nyársapáton 50 olyan ember, aki ebben az
intellektuális, hitbéli, hazafias vágyódásban partner lenne,
akkor csak szándék, némi anyagi hozzájárulás és szervezés
kérdése, hogy egy busznyi ember hol Felvidékre, hol
Délvidékre, hol Kárpátaljára, hol Erdélybe induljon egy kis
ön- és hazaismeretre, magyarságtudatunk erősítésére.
Józsinak és Éva asszonynak pedig köszönet ezekért a
„nemzetmentő” tettekért.

Tisztelettel: Tóth Tibor

A HÍRMONDÓ SZERKESZTŐSÉGE

EGÉSZSÉGBEN ÉS EREDMÉNYEKBEN

GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN MINDEN

OLVASÓJÁNAK.
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 OVI HÍREK 
December 4-én az SZMK Télapó bulit rendezett. A bevé-
telből a gyerekek ajándékait vásárolták meg. Köszönjük
mindenki segítségét, aki így vagy úgy támogatta. December
6-án eljött hozzánk a Télapó /azaz a Télapók/ , mert nagyon-
nagyon várták már a gyerekek. Versekkel, dalokkal, táncok-
kal kedveskedtek a nekik. S mert mindenki jó volt, és nagyon
készült e napra, a puttonyból Télapóink boldogan osztották ki
az ajádékokat.

ÁMK HÍREK

Délután 3 órakor a Nagycsaládos Egyesület Mikulás
délutánján vehettünk részt. A hagyományokhoz híven most
is lehetett barkácsolni, karácsonyi ajándékot, ablakdíszt,
karácsonyfadíszt készíteni. Lázas munkával dolgozott min-
den felnőtt és gyermek. Sok kedves és szép ajándékot
készített pici és nagy. Lehetőség nyílt karácsonyi kép festé-
sére, ragasztására, füzérek és csillagok készítésére is. Mun-
ka közben süteménnyel, mandarinnal és üdítővel frissül-
hetett fel a sok kis dolgos kezecske. Természetesen a Télapó
is megérkezett. A sok szép dalocskát és verset szaloncukorral
és csokoládéval jutalmazta a Télapó. Reméljük, minden
család jól érezte magát ezen a délutánon.
December 13-án projektnap keretében “adventi készülődés”
címmel nyílt napot tartottunk, melyre a szülőket is meghívtuk.
A közös mesélés, verselés és éneklés után karácsonyi
díszeket és ajándékokat készítettünk a szülőkkel és a
gyermekekkel közösen. Sok szép ajándék készült, reméljük
jövőre több szülő tud részt venni ezen a programon.
December 20-án Fenyőünnepséget tartottunk az óvo-
dában. A gyönyörű karácsonyfát sok csillogó gyermeki
szempár állta körbe. Énekkel és versekkel köszöntöttük a
karácsonyt, s a fát, majd megnéztük a Macicsoport elő-
adását / mese-színdarab/. A kis “színészek”  előadását
hatalmas taps jutalmazta. Minden óvodai csoport boldogan
bontogatta a karácsonyi ajándékokat. A sok szép játék és
rajzeszköz, valamint a diafilmvetítő-gép még sok-sok boldog
órát hoz óvodásaink napjaiba. Köszönjük a Szülői
Munkaközösség és a Polgármesteri Hivatal ajándékait. Külön
köszönet Füle Dénesnek a fenyőfáért, valamint Bimbó Pali
bácsinak és munkatársainak, hogy segítettek a fa eljutta-
tásában és a karácsonyi előkészületekben. 

December 21-én részt vettünk az ÁMK Fenyőünnepségén
óvodásaink is szerepeltek a közös ünnepségen. Nagyon szép
és hangulatos ünnepségen vehettünk részt. A Patkós Irma
Színitanoda meglepetésműsorát nagyon szépen köszönjük.
Mindenkinek boldog új évet kívánunk!

Óvó nénik

DECEMBER 4-ÉN BULIZTUNK AZ

OVISOKÉRT

Mikulás napi retro diszkót szerveztünk, melynek teljes bevételét
az óvoda kis lakóinak karácsonyi ajándékaira költöttünk.
Jutott belőle fa készségfejlesztő játékra, társasjátékokra,
diavetítőkre és még szaloncukorra is. Sőt az óvónőkkel
megbeszéltük, hogy a megmaradt pénzből az egész óvoda
elmegy színházba vagy tavasszal a vadasparkba. Szeretnénk
megköszönni  mindenkinek hogy gazdagabbá – szebbé tudtuk
varázsolni a gyerekek karácsonyát. Azoknak a szülőknek,
akik eljöttek díszíteni, majd másnap takarítani a művelődési
házba, vagy tombolatárggyal járultak a bevétel-
hez, köszönjük!
Szeretnénk név szerint megköszönni mindenkinek az
önzetlen segítségét:
Dobos József, Mészárosné Dobos Anita, Holló István, 100 ft-
os bolt, Polgárőrség, Nyitrai László, Cseh József( Táncsics
u.), Cseh József ( Posta u.), Régió Játékáruház, Horgász
Egyesület, Győriné Langa Anikó, Nagycsaládos Egyesület,
Cseh István, Horváth Zsuzsanna Coop bolt, Szabó Albert,
Tündi Virágkereskedés Cegléd, Kígyó Patika, Kaszap kft.,
Iskolai SZMK, Russo pizza, Fodorné Gyöngyvér, Gödény
Betti, Bakosi Attila, Barta Andrea, Lugosi Istvánné, Erdős
Benő, Törökfalvi Gyula, Kis Miklós, az óvoda dolgozói és
nem utolsó sorban Jakab Gusztávnak Ceglédről, aki 12 pár női
bakancsot ajánlott fel. Azoknak is szeretnénk köszönetet
mondani, akik részvételükkel támogattak minket. A buli
nagyon jól sikerült, mindenki nagyon jól érezte magát. Re-
méljük a következő bulink is ennyire jó lesz! Boldog új évet
kívánunk magunk és az óvoda kis lakói nevében mindenkinek!

Tisztelettel: Óvodai SZMK.
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ÁMK HÍREK

BÚCSÚ JÁNOSTÓL

„Sejtem, tudom, hogy nincs halál!
Amint lejár a földi élet,
A láthatatlan tűz: a lélek,
Lobogva más csillagra száll.”

A tanyasi iskolák tanulói, tanárai, szülei, valamint az Erdei
Ferenc Általános Iskola tanulói, tanárai és szülei nevében
búcsúzunk. A búcsú mindig fájdalmas, nehéz. Különösen így
van ez, ha valaki tartalmas életet élt, nagy űrt hagyva maga
után. De éppen ez a tartalmas élet a záloga annak, hogy a
halállal nem szűnik meg minden. Benkó János szelleme,
jelensége, gondolatai még nagyon sokáig fennmaradnak.
Fenntartják gyermekei, unokái, tanítványai. A lélek nem
pusztulhat el, nem válhat semmivé. A lélek tovább él, mert ha
nem így lenne, az élet értelmetlen lenne.
Benkó János volt  kollégánk, tantestületünk meghatározó
alakja. Néptanító volt, a szó valódi értelmében. Nem véletlen
lett díszpolgára a falunak, mert sok értelemben példaadója
volt az itt élő embereknek: Példát mutatott családi életével és
pedagógiájából azzal, hogy mintaszerűen neveltek fel három
gyermeket Margitkával. Példaértékű, hogy mindhárman
pedagógusok lettek, követték szüleik hivatását. Példát adott
nekünk, kollégáinak munka és hivatásszeretetből. Pályája
elején osztatlan tanyasi iskolában tanított és nevelt szívvel,
lélekkel. Sokszor mesélte szeretettel és tisztelettel, hogy
tanítója pár lapra összetömörítette a vastag tankönyv anyagát,
hogy gyorsabban haladjon.”A lényeget tanítsuk, ne mindent.”-
hangoztatta. A napközi volt a mindene, mert abban köszönt
vissza a fiatalkori osztatlan iskola vonzása. Az ő csoportjában
mindig rend, fegyelem és derű uralkodott. Itt tudott kitelje-
sedni, igazi pedagógiai szabadsága, a tanár, szülő, tanítvány
legteljesebb egysége. Amikor nem időre tanultak, játszottak,
hanem igényre. A kemény tanulás után jöhetett a röplabda
vagy a sakk, együtt a tanítványaival. Példát adott ének-zene,
a hangszerek szeretetéből. Számára a zene hétköznapi
boldogságforrás, az optimista életszemlélet egyik eszköze
volt. Reggeli mellett énekelni kell, s jobb lesz a napod! Ő ezt
vallotta, hiszen szinte mindig fütyörészve, dudorászva,
jókedvűen élt.

Kedves János!
Minden kollégád, volt tanítványod és szüleik azt kívánjuk,
hogy ahová most tértél, ott is légy vidám, lélekszerető és

segíts bennünket! Mi nem felejtünk, emléked megőrizzük!
Nyugodj békében! Isten áldjon!

Kollégáid

MIKULÁSBULI

December 3-án ismételten megrendeztük a szokásos iskolai
Mikulásbulinkat. Szerencsére sokan kedvet kaptak hozzá,
így bőven akadt segítőm a Diákönkormányzat tagjain kívül,
amit szeretnék ezúton is megköszönni, főleg a 8. osztályos
lányoknak. Valamint köszönöm a felügyelő pedagógusok-
nak, az iskola dolgozóinak, lelkes szülőknek a segítséget.

A Mikulásbulin működő büfé bevétele a Diákönkormányzat
kasszáját bővítette. Igyekeztünk a mostani diákok stílusában
megfelelő diszkót ás hangulatot kialakítani. Úgy gondolom,
hogy a résztvevők jól érezték magukat.....

Bíró  Csilla

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG AZ ISKOLÁBAN

2010. december 21-én 10 órára nagyon kedves meghívást
kaptunk az ÁMK karácsonyi ünnepségére. Olyan sokan
elfogadták a meghívást, hogy pótszékeket kellett behozni a
tornaterembe. Palotai Lászlóné igazgatónő köszöntője után
kezdődött a műsor. Az iskola minden osztálya, illetve az
óvodások is készültek erre a napra szebbnél-szebb karácso-
nyi történettel, tánccal, énekkel, csodálatos versekkel.

A szülők szervezete a karácsonyfa alatt elhelyezett
ajándékokkal köszönte meg minden osztálynak a szereplését,
aminek a gyerekek biztosan nagyon örültek. Úgy gondoltuk,
hogy a gyerekek produkciója és az ajándékok átadása után
vége is van ennek a meghitt, egészen délig tartó karácsonyi
ünnepségnek, de nem, hátra volt még egy meglepetés.

Az ünnepség műsorának összeállításában Király Ferencné
Rozikát szinte minden pedagógus segítette az iskolából és az
óvodából is. Köszönet illeti a betanító nevelőket és
természetesen a sok-sok szereplő kisdiákot is, akik minden
tudásukat összeszedve színvonalas műsorral szórakoztatták
a megjelent ünneplőket.
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A Patkós Irma Színház növendékei egy rövid, de annál
szórakoztatóbb játékkal, betlehemezéssel leptek meg
bennünket olyan színvonalon, amit a színházlátogató közönség
megszokott a színészpalántáktól. Köszönjük!

ÁMK HÍREK

A műsorok után Palotai Lászlóné igazgatónő minden
gyermeknek és Nyársapát egész lakosságának békés
karácsonyt és boldog újesztendőt kívánva bocsátotta a
gyerekeket a megérdemelt téli szünetre.

Nagyné Kovács Éva

EGERBEN JÓ VOLT

NYÁRSAPÁTINAK LENNI
Az egyik leghíresebb képzőművészeti szakközépiskola
országos illusztrációs versenyt hirdetett az „Egri csillagok”
című regényből. Két nyársapáti diák, Strabán Márkó és
Farkas Richárd küldött be két-két rajzot az előzsűrizésre. A
több száz jelentkező közül a 70 legjobb alkotót hívták meg
Egerbe a döntőre.
Pénteken délután indultunk a versenyre, aminek még
különleges tétje az volt, hogy a legjobb 20 tanuló felvételt
nyerhetett a művészeti középiskolába.
Este finom vacsora, különleges múzeumi élmények, a marci-
pánmúzeum világhírű alkotásai, a felnőtt kísérőket pedig
finom helyi borok is várták.
Szombaton a fiúk a Dobó-bástyában, előkelő környezetben
alkothattak.
Az eredményhirdetésnél felemelő érzés volt, hogy Farkas
Richárd a II. helyezést, Strabán Márkó a III. helyezést
szerezte meg. A dicsőségesen szép délután után sűrű
hóesésben, kicsit viszontagságos úton tértünk haza.
Nagyszerű példa ez az országos tehetségkutató verseny,
hogy ilyen pici faluból, iskolából is lehet kiemelkedő ered-
ményt elérni, ha valaki tehetséges és kivételesen szorgalmas
képzőművész. Őszintén gratulálok a jövő ifjú grafikusainak!

tanáruk: Tóth Tibor

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS

SZABADIDŐKÖZPONT

 RÓMEÓ ÉS JÚLIA

Shakespeare legismertebb darabjának musical változatát
hozta el nekünk a Patkós Irma Színház 2010. december 10-
én. Ez volt az évad utolsó előadása, amit itt helyben, a
művelődési ház színháztermében nézhetett meg színház-
szerető közönségünk.
Minden alkalommal dicsérő szavakat szoktam írni a
színitanoda diákjainak játékáról, a csodálatos énekhangokról.
Most is így kell tennem. Nagyon élvezetes volt ez az előadás
is. Azt hiszem, hogy nem könnyen előadható ez a musical,
hiszen nagyon gyors, lendületes dalokat kell tolmácsolni úgy,
hogy közben óhatatlanul a fülünkben csengnek az eredeti
francia  darab elképesztően jó énekhangjai.
Igazi varázslat volt itt a nyársapáti színpadon. Jól szóltak a
dalok, de talán ennél is jobb volt a színészi játék. Aki gonosz
volt vagy szenvedett, az igazán bemutatta, hogy milyen is az
igazi gonoszság vagy szenvedés, és igaz szerelmet formáltak
meg a fiatalok az egyszerű díszletek között. Megjelent a
színpadon a darab megkövetelte erotika is. Mindezeket az
érzéseket dalokba öntve jelenítették meg.
Nekem a legjobban a két rivális család anyáinak kettőse
tetszett – és nem csak azért, mert Mountague-nét Bimbó
Brigi formálta meg. Kivételes volt Tybalt alakítása és a halált
megszemélyesítő Gerebicz Adrienn kifejező táncjátéka.
Úgy gondolom, hogy aki eljött, ezen az estén jól szórakoz-
hatott, bár most első alkalommal fordult elő az , hogy nem telt
ház előtt játszottak a színészpalánták.
Legközelebb már csak 2011. februárjában várjuk a nyársapáti
színházkedvelőket, amikor is vagy a Macskák, vagy a Fém
kerül színre.

Nagyné Kovács Éva

NYUGDÍJAS KLUB

A klub első összejövetele január12-én 14 órakor lesz.
Mindenkit szeretettel várunk.

SZÉKELYFÖLDI KIRÁNDULÁS

A Nyársapáti Nyugdíjas Klub 2011. május 13-18-ig
(5 éjszaka / 6 nap) kirándulást szervez Székelyföldre.
Program:

1. nap: Maros völgyén keresztül függőhíd túra,
Szászrégen városnézés, Ditraó katolikus templom

2. nap: Gyilkos-tó és Békás-szoros, Gyergyószent-
miklós városnézés

3. nap: Csíkszereda városnézés, Csíksomlyó: Kálvária
hegy, Csikdánfalva (ismerkedés a fazekas
mesterséggel), Madéfalva

4. nap: Parajd (sóbánya és lehetőség esetén fürdés),
Korond és Szováta
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5. nap: Pihenő nap (Túra lehetőség )
6. nap: Marosvásárhely városnézés, Tordai hasadék ,

Kolozsvár városnézés
Szállás: Gübüc 2 ágyas szobáiban
Étkezés: A szálláshelyre történő érkezéstől a hazaindulás

napjának ebédjéig teljes ellátással.
Részvételi díj: 25.500-Ft/fő, amely magába foglalja
az utazást, szállást, napi háromszori étkezést, valamint a
szabadidő szervezést is.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Miczi Flóriánné Nyársapát,
József A. út 51. Tel: 389-039, 06/20/582-9741 telefonon.

Miczi Flóriánné

LÁMPAGYÚJTÓ ÜNNEPSÉG

Nyársapát Község Önkormányzata és a Karácsonyi
Csillagokért Alapítvány 2010. december 19-én vasárnap
rendezte meg hagyományos karácsonyi díszvilágítás
lámpagyújtó ünnepségét, melyre nagyon sokan elfogadták
meghívásunkat. Hála Istennek, ekkor nem volt rettenetesen
rossz az időjárás, bár mínusz 10 fokban fogadtuk vendége-
inket, akiket forralt borral, forró teával, főtt virslivel,
süteményekkel, gyümölcsökkel, csokoládéval, apró
ajándékokkal és nagyon sokszínű műsorral vártunk. Kis
Miklós polgármester úr köszöntötte a parkba kilátogatókat,
majd Dombóvári Judit katolikus hitoktató osztotta meg ve-
lünk karácsony szent ünnepét köszöntő gondolatait. Ezután a
tűzzsonglőrök lélegzetelállító mutatványokkal kápráztattak
el bennünket.

Németh Zoltán és Boros Zoltán lézer show-ját láthattuk, akik
a fény és hangtechnikát, illetve a színpadot is biztosították az
egész est folyamán. A lézer-show után UV-fényzsonglőrök
bemutatóját néztük az ismét elsötétült parkban. A díszvilágítás
ismét teljes pompájában ragyogott a Cosombolis együttes
(Cosombolis Leonidász Péter és Mucsányi Gábor) fellépése,
majd Szifu Serflek József és csapata előadása alatt, akiktől
oroszlán-táncot és harcművészeti bemutatót láthattunk. Karai
Antal pónifogatán érkezett a Mikulás kicsik és nagyok
örömére. Nyársapáton most először köszönthettük a
nagykőrösi Evörgrín együttest, Pap Juditot és Csókás Mi-
hályt, akik zárták lámpagyújtó ünnepségünket.
Tűzijátékkal köszöntük meg vendégeinknek, fellépőinknek,
minden segítőnknek, támogatónknak, hogy ez az este
létrejöhetett a gyermekekért, azokért, akik bármiben hiányt
szenvednek.
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult rendez-
vényünk sikeréhez. Köszönjük támogatóink önzetlen
segítségét, mellyel lehetővé tették, hogy vendégül láthattuk
mindazokat, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, ki-
jöttek ebben a hideg időben is az alapítványi parkba. A park
Vízkeresztig várta a kilátogatókat.
Nagyszámú támogatónk, segítőnk nem mindegyikének ne-
vét ismerjük, ezért most nem említek név szerint senkit sem,
mert nem szeretném, ha bárki is kimaradna. A következő
lapszámban már biztosan meg tudjuk köszönni név szerint is
azoknak, akik támogatták ezt a csodás napot.
Remélem, hogy sikerült mindenki szívébe melegséget hozni
rendezvényünkkel. Sikerekben és lelkiekben gazdag boldog,
szeretettel teli új évet kívánok mindenkinek Nyársapát Község
Önkormányzata, és a Karácsonyi Csillagokért Alapítvány
nevében.

Nagyné Kovács Éva

Ezután gyulladtak ki a park varázsfényei minden vendégünk,
és a 441-es úton járók örömére. Bíztunk benne, hogy a
sokezer izzó fénye útba fogja igazítani a Mikulást is, aki
zsákjában ajándékokat hozott minden gyermeknek és a
segítségre szoruló vendégeinknek. Az alapítvány fényárban
úszó színpadán köszönthettük a Mecsboksz együttest
MEGASZTÁROSOKKAL, Szeleczki Ádámmal, aki az
együttes frontembere és testvérével, Szeleczki Dáviddal, akit
a tehetségkutató verseny kapcsán megismert és megszeretett
az egész ország.

HIRDETÉS

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-, gépjármű-biztosítások, nyugdíjpénztárak
stb.) Minden, ami biztosítás! Kovács Gábor a Biztonság
Brókerház biztosításközvetítője. 06/20/4621325
Lakás:2712 Nyársapát, Táncsics M. u. 2.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

  SZÜLETETT:
Lengyel László és Nagy-Gombai

Emese Nyársapát, Csemő d. 1. szám
alatti lakosok DOMINIKA nevű

gyermeke december 12-én.
Holló István és Langa Ildikó

Nyársapát, Szövetkezeti u. 7. szám
alatti lakosok MARTIN nevű
gyermeke december 14-én.

Köszöntjük Nyársapát ifjú polgárait!

  MEGHALT:
Szabó Albertné Nyársapát,

Szövetkezeti u. 18. szám alatti lakos
2010. november 16-án. 89 éves volt.

Benkó János Nyársapát,
Felszabadulás u. 2. szám alatti lakos
2010. december 4-én. 74 éves volt.

Kustos Ilona Nyársapát,
Köz d. 7. szám alatti lakos

2010. december 4-én. 54 éves volt.
Emléküket őrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak akik
édesanyánk, Szabó Albertné temetésén
megjelentek, sírjára a megemlékezés
virágait elhelyezték, vagy részvétüket
bármilyen módon kifejezték. Külön
köszönetet mondunk Dr. Gyáfrás
Sándor háziorvosnak,  Törökné Révész
Annának és a családsegítőnél Tóth Bar-
barának segítőkész munkájukért.

A gyászoló család

Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindazoknak, akik a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, Benkó János temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek. Távozása emberhez méltó
volt, de bánatunk, fájdalmunk hatalmas.
Halála rávilágított arra, hogy milyen sok
ember szerette, tisztelte. A halálával
járó veszteséget ezeknek az emberek-
nek az együttérzése enyhíti, gyászunk-
ban osztoztak, és azóta is segítenek a
mindennapi élet folytatásában. Esténként
egy gyertya fényével megüzenjük neki,
mennyire hiányzik, és hogy szeretjük őt.

A gyászoló család.

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 műköröm-
építés. 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 m2-es üzlet-
helyiség 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 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 te-
rület. Érdeklődni a 389-110 és a 30/624-3008
telefonon lehet.
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 Choco-
late Brown csövek. Álló gép. Bejelentkezés:
Pópity Tünde 06/20/391-2324.
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.

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 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 389-119, 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. 15-20
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.
Befektetési tanácsadásra, teljes hitel-
ügyintézésre, biztosításra, igény szerinti
állapotfelmérésre való igényét jelezze
DOMBÓVÁRI JUDIT-nál, vagy a 30/
427-8698 telefonszámon a délutáni
órákban, illetve hétvégén egész nap.
Frissen vágott akác és nyárfa tüzelő
rendelhető.Hosszabb-rövidebb szálakban:
1700 és 1100 Ft/mázsa.Kuglizva: 2000 és
1300 Ft/mázsa. Nyársapáton a házhoz-
szállítást az árak tartalmazzák!
Érdeklődni: Pataki Ferenc, 20/494-2127.

Kedves Hirdetők!
Kérjük, hogy jelezzék, ha már

nem kívánják hirdetésük
megjelentetését,

vagy azon változtatni
szeretnének.

Jelzés nélkül a hirdetéseket csak
3 alkalommal közöljük.

Köszönjük!
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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

VALENTIN NAPI RETRÓ PARTY

2011 február 12-én 20:00-tól
a nyársapáti művelődési házban tartjuk

Valentin napi retró diszkónkat,
 melyre mindenkit szeretettel várunk!

A bevételt most is az óvoda kis lakóira fordítjuk!
Belépő 500 ft/fő. BÜFÉ, TÁNC

Óvodai SZMK

MIKULÁSKERESŐ TÚRA

2010. december 6-án Mikulás kereső túrára indultunk Víg Karcsi
bácsi vezetésével. Reggel 7 órakor indultunk volna, de sajnos a
fagyos idő a buszunknak sem tett jót, így egy óra késéssel tudtuk a
Budai hegyek felé venni az irányt. Két órás buszút után, átmele-
gedve érkeztünk meg a túra kezdőpontjához. A  hegyekben már
akkor is hó fedte a fákat, s a Mikulás képével díszített útjelzők
segítettek minket, hogy megtaláljuk a Télapót. Rövid gyaloglás után
megérkeztünk egy kis templomhoz, s ott várt bennünket a Mikulás és
a segítő krampuszai. Miután elénekeltük a Hull a pelyhes fehér hó...
dalt, mindenki megkapta a jól megérdemelt csomagját. Kis pihenő
után egy hosszabb és kicsit fárasztóbb hegyi túrára indultunk. A
Mikulás szép időt is hozott nekünk, mert bár hideg volt, de a nap
szépen sütött. Mikor kiértünk az erdőből, ott várt bennünket a busz.
Felszálltunk, és elfogyasztottuk az otthonról hozott szendvicsek és a
Mikulástól kapott csomag maradékait. Vidáman és elfáradva
érkeztünk haza Nyársapátra, ahol már vártak a szüleink. Köszönjük
Karcsi bácsinak, hogy újra megszervezte ezt a túrát, Tibor bácsinak,
Kata néninek, Ági néninek, hogy vigyázott ránk egész kirándulás
idején. Reméljük jövőre is mehetünk Mikuláskeresésre!

Kocsis Bence

MIKULÁS KUPA

A Pestmegyei Szabadidő Sport Szövetség és a törteli
Szent István Általános Iskola rendezésében Törtelen
a tornateremben december 6-án Jászkarajenő, Kocsér,
Törtel és Nyársapát IV. korcsoportos tanulói terem-
labdarúgó tornán vettek részt.Eredményeink:
Nyársapát - Jászkarajenő 4-3, Törtel- Nyársapát 1-5,
Nyársapát - Kocsér 6-1 Mivel minden mérkőzé-
sünket megnyertük, a csapat elhozhatta a Mikulás
Kupát, melyhez gratulálunk!
A csapat tagjai: Szabó Zoltán, Bíró Mátyás, Gesztesi
Viktor, Nagy Szilárd, Horváth Csaba, Kisgyörgy
László, Juhász Bence.
A tornán díjazták a legjobb kapusteljesítményt is,
melyet Szabó Zoltán érdemelt ki.

Víg Károly

SPORT


