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A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
ALAPKŐ LETÉTELE
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy községünkben hivatalosan megkezdődtek a szennyvízcsatorna hálózat építési munkái az alapkőletételével.
Nyársapát község az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-magyarországi Operatív Program támogatási
rendszere keretében nyújtott be fejlesztési célú pályázatot
2009-ben. Ennek eredményeként 2012 január végéig több
mint 444 millió forint értékű projekt valósul meg, komoly
változásokat hozva a település életében.
A beruházás eredményeképpen nem csupán mindennapi
életünk lesz könnyebb, de a település és környéke talaj- és
talajvíz szennyezése is jelentősen csökkeni fog. Ilyen módon
nem csak magunk, de gyermekeink, unokáink számára is
tiszta, egészséges környezetet tudunk biztosítani. A munkák
2011 januárjában kezdődtek el, és amennyiben nem zavarja
elháríthatatlan akadályozó körülmény a kivitelezőt, akkor
szerződéses kötelezettségüknek megfelelően, 2012. január
végéig befejeződik a beruházás.
Az építkezés természetesen kellemetlenségekkel jár, ám
csupán átmeneti kellemetlenségre kell gondolni, amelyeket a
kivitelezővel együtt igyekszünk a lehetőségekhez képest
mérsékelni.

hogy együttműködésükkel valóban Az Élhetőbb Nyársapátért dolgozhatunk együtt. Kérem a lakosság türelmét a
munkálatok ideje alatt.
Tisztelettel: Kis Miklós

FOGADÓÓRA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Czira Szabolcs
országgyűlési képviselő
2011. február 24-én (csütörtök)
13 óra 30 perckor fogadóórát tart
a Polgármesteri Hivatal épületében,
melyre mindenkit szeretettel várunk.
Kis Miklós polgármester

20. GAZDABÁL
FEBRUÁR 26-ÁN 19
Kérem, hogy biztonságuk és a kivitelezés zavartalansága érdekében kísérjék figyelemmel a csatornázással kapcsolatos
információkat, melyeken keresztül folyamatos tájékoztatást
kapnak a munkálatok alakulásáról.
Bízom benne, hogy Nyársapát település lakossága bizonyítja,

A

ÓRÁTÓL

MÛVELÕDÉSI HÁZBAN.

JEGYEK NYITRAI LÁSZLÓNÁL ÉS MÉSZÁROS ISTVÁNNÁL
KAPHATÓK.
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TESTÜLETI

N YÁRSAPÁTI
ÜLÉSEN TÖRTÉNT…

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
január 25-én tájékoztatót hallgatott meg a Nyársapáti
Általános Művelődési Központ és a Családsegítő valamint a
Gyermekjóléti szolgálat elmúlt évi tevékenységéről, és az
egymás közötti együttműködés hatékonyságáról. Az iskola
gyermekvédelmi felelőseként Cseh Józsefné, az óvodával
kapcsolatban Csehi Istvánné, a családsegítő részéről Bíró
Józsefné és Horgasné Balogh Ágnes tájékozatatta a
képviselőket. Munkájuk során nagyon jó kapcsolat alakult ki
közöttük, az együttműködés hatékonyan működik, hiszen
minadannyian egy közös cél érdekében dolgoznak, ami nem
más, mint a rászoluló, problémás családok, gyermekek
védelme, problémájuk megoldása. Gyakori problémák közé
sorolható az iskolai mulasztások, a bukott tanulók aránya, a
tanulók magatartási problémái, a higienia hiánya, a tetvesség
elszaporodása. Számos alkalommal kellett jelzéssel élni a
problémás szülők felé. Nagyon fontosnak tartják a szülők
tájékoztatását az adott problémával kapcsolatban, de sajnos
nagyrészük támadásnak véli a jelzéseket, nem kívánnak
együttműködni, a szülői értekezleteken megjelenni. A magas
számú iskolai mulasztások elkerülése érdekében dr. Gyáfrás
Sándor képviselő társunk is meg lett szólítva Nyársapát
háziorvosaként. Kértük a doktor urat, hogy a részéről kiadott
orvosi igazolások számát próbálja csökkenteni, mert így a
“sumák” tanulók adott igazolás felmutatásával következmény
nélkül “lóghatják” el az iskolai napokat. A családsegítő
szolgálat tájékoztatta a testületet, hogy a gyermekekkel és a
rászoruló családokkal kapcsolatos sokrétű tevékenységüket
a védőnővel, a polgármesteri hivatallal, az általános iskolával
és az óvodával szorosan együttműködve látják el. A testület
a tájékoztatókat elfogadta, elismerve az iskola, az óvoda, a
családsegítő valamint a gyermekjóléti szolgá1at végzett
munkáját. A Képviselő-testület továbbra is támogatja a
Weiner Leó Zeneiskola működését. Az előző tetsületi ülésen
is napirenden szerepelt a szemétszállítás díjának megállapítása,
de akkor a képviselők nem hoztak döntést, javasolták a 6%os emelést, melyet az Ökovíz Kft., elutasított, így a képviselőtetsület kénytelen volt elfogadni a 2011. évre javasolt 4,10 Ft/
liter díjat. Módosították a Helyi Építési Szabályzat rendeletét , illetve az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló helyi rendelet kisebb módosítását is
megszavazta a képviselő-testület.
Az önkormányzat a mozgáskorlátozottak egyesületének
100.000 Ft támogatást nyújtott a szervezet kérése alapján.
Kis Miklós

Tájékoztatjuk a Tisztel Lakosságot, hogy a
szennyvízberuházás érdekeltségi hozzájárulás
részletfizetéséhez csekket a
Polgármesteri Hivatalból, illetve
a helyi Takarékszövetkezetből lehet kérni
nyitva tartási időben.
dr. Bicskei Krisztina

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadása az alábbi:
HÉTFŐ:
8 – 12 óráig és 13 – 18 óráig
KEDD:
nincs ügyfélfogadás
SZERDA:
8 – 12 óráig
CSÜTÖRTÖK:
nincs ügyfélfogadás
PÉNTEK:
8 – 12 óráig
Kérjük a lakosságot, hogy ügyeik intézését csak
ügyfélfogadási időben végezzék!
dr. Bicskei Krisztina jegyző

SEGÉLYFIZETÉS 2011.
FEBRUÁR 04.
MÁRCIUS 04.
05.
ÁPRILIS
MÁJUS
05.
JÚNIUS
03.
JÚLIUS
05.
AUGUSZTUS 05.
SZEPTEMBER 05.
OKTÓBER 05.
NOVEMBER 04.
DECEMBER 05.

ÉVBEN

(PÉNTEK) 9,00-14,00
(PÉNTEK) 9,00-14,00
(KEDD) 9,00-15,00
(CSÜTÖRTÖK) 9,00-15,00
(PÉNTEK) 9,00-14,00
(KEDD)
9,00-15,00
(PÉNTEK) 9,00-14,00
(HÉTFŐ) 9,00-15,00
(SZERDA) 9,00-15,00
(PÉNTEK) 9,00-14,00
(HÉTFŐ) 9,00-15,00

KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS
A Hírmondó előző számában tájékoztattuk olvasóinkat arról,
hogy mi történt a Karácsonyi Csillagokért Alapítvány 2010.
december 19-i „Lámpagyújtó ünnepségén”, kiket
üdvözölhettünk fellépőként, közreműködőként. Nem szóltunk
viszont azokról, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett
volna létre. Név szerint szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik kezük munkájával, szervezéssel, anyagi
vagy bármilyen más támogatással segítettek nekünk abban,
hogy Advent 4. vasárnapjától Vízkeresztig minden este
fényárba borulhatott az alapítvány parkja mindannyiunk
örömére.
Köszönetet mondunk Nyársapát Község Önkormányzata
Képviselő-testületének tagjainak, Kis Miklós polgármester
úrnak, dr. Bicskei Krisztina jegyző asszonynak, a NOEL
Dekor Kft-nek, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal
dolgozóinak, a közmunkásoknak, a DÉMÁSZ és a Primavill
dolgozóinak. Köszönjük a nagykőrösi rendőrség és tűzoltóság,
valamint a polgárőrség tagjainak nélkülözhetetlen munkáját,
mellyel ünnepségünket biztonságossá tették. Köszönjük Józsa László, Ábel Miklósné, Dónáth Ambrus, Pallagi József,
a Nagyi Süti, Boros Sándor, Jani Ferenc, Bognár István,

H ÍRMONDÓ
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Köteles Lajos, Pál Antal, Karai Antal, Farkas János, Farkas
Márta és a Máltai Szeretet Szolgálat, Lugosi István, Lugosi
Istvánné, Bobál Róbert, a Pannon Csoki, Farkas Albert, Füle
Dénes, N. Szűcs Dénes, Ronkó Antal, Szélesi László, Király
Károly, Herceg Zoltán, Szalai László, Bognár László, Kocsis
Sándor, Szűcs Miklós, Varga Zoltán, Baróti Gábor, a Kaszap
Kft., Boros Zoltán, Németh Zoltán, Szabó László, Horváth
Albert, Sinka Tibor, Buczkó Viktor, Gyenes István, Katona
Csaba, Horváth Sándor, Bucsuházy György, Farkas Katalin,
Kovács Lászlóné, Pataki Istvánné, Víg Károly, Vígné Kerekes
Magdolna, Erdős Beáta, Bimbó Brigitta, Godó Zsuzsa, Kaszáné
Dobozi Éva, Öhler Tibor, Öhler Gábor, Kerekes Orsolya,
Serflek József, Szeleczki Dávid, a Mecsboksz, az Evörgrín és
a Cosombolis együttes tagjainak segítségét, támogatását,
közreműködését. Utoljára, de nem utolsó sorban szeretném
megköszönni dr. Évin Sándornak, hogy létrehozta ezt a nem
mindennapi eseményt, ami nélkül már elképzelhetetlen a
karácsony időszaka Cegléd-Nagykőrös között félúton, a 441es főút mellett, itt Nyársapáton.
Nagyné Kovács Éva

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy Nyársapáton az alábbiak szerint alakul a
házhoz menő szelektív gyűjtés rendje:
február18.
Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük?
- színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack
(ásványvizes, üdítős)
- műanyag kupak
Sárga színű „ÖKOVÍZ”-es zsákban, kiöblítve, laposra
taposva!
Mire kell odafigyelnünk?
A sárga, „ÖKOVÍZ” Kft. cégjelzéssel ellátott zsák
kizárólag a műanyag PET palackok gyűjtésére szolgál.
Amennyiben a zsákban egyéb hulladék (pl. háztartási,
veszélyes) kerül elhelyezésre, ebben az esetben a gyűjtőjárat
munkatársai nem szállítják el azokat!

ÁMK HÍREK
OVI HÍREK
Január 7-én „mese délelőtt” volt óvodánkban, így emlékeztünk meg a Világirodalom napjáról. Meséltünk, báboztunk,
eldramatizáltuk, eljátszottuk a már ismert meséket.
Miért fontos a mese?
A mesék érthetővé teszik a gyermek számára a világ
működését. A jó mese tartalmazza azokat a konfliktusokat,
amivel a gyermeknek meg kell küzdenie. Azonosul a mesefigurákkal, saját problémáit éli meg, és szorongásai oldására
is rátalál. Fontos, hogy minél több mesét ismerjen meg a
gyermek. Nem érünk el ugyanolyan hatást, ha a tévében nézi
ugyanazt a történetet.
A televízió képernyőjén a gyermek számára feldolgozhatatlan
sebességgel következnek a képek, így egyre ingerültebb lesz.
A különböző gyermeki zavarok kialakulásában (gyengébb
olvasási teljesítmény, falánkság, rossz testi kondíció, rossz
problémamegoldó gondolkodás) szerepet játszik a TV előtt
eltöltött idő.
Az óvodás gyermek számára különösen fontos az esti
lefekvési ceremónia. A vacsora, fürdés, mesemondás
biztonságot ad számára. A mese a gyermek lelki tápláléka,
így megszerettetjük vele a könyveket, az olvasást.
Január 18-án színházi előadást nézhettünk meg a Művelődési
Házban. A Patkós Irma Színház művészei a Pinokkió című
mesedarabot mutatták be. Ötletes jelmezek, sok énekeszenés betétdal és tánc színesítette az előadást. Nagyon
köszönjük, hogy gazdagabbak lehettünk egy újabb színházi
élménnyel. A gyermekek még sokáig meséltek erről az
élményről.
Január 14-től délutánonként tehetséggondozó, képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk.
Hétfő: 13.00 -14.00-ig torna (tartásjavítás-edzettség)
Kedd: 13.00-14.00-ig tánc (modern tánc)
Szerda: 13.00-14.00-ig népi tánc
Csütörtök: 13.00-14.00-ig mese, dramatizálás
Reméljük, hogy sok gyermeknek nyújthatunk élményt és
lehetőséget képessége kibontakoztatásához.

Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos kérdéseivel
hívja az 53/311-215-ös telefonszámot!
Februári programok:
Február 9-én 16.00-tól szülői értekezletet tartunk az
További szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hasznos óvodában.
információ a www.okoviz.hu honlapon olvasható.
Témák: félévi beszámoló, készülődés a farsangra, SZMK
beszámolója, II. félévi programok, egyebek.
Működjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk
Szeretettel várjuk a Szülőket!
tisztasága, jövője érdekében!
Február 18-án délelőtt rendezzük meg hagyományos ovi
Segítő közreműködésüket, köszönjük!
Farsangunkat. Várjuk a sok-sok ötletes jelmezt, reméljük sok
apukát, anyukát sikerül egy kis barkácsolásra buzdítani.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, hogy vidáman dalolva,
„ÖKOVÍZ” Kft.
táncolva együtt űzzük el a telet!
Csehi Istvánné, Benkó Hajnalka
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ÁMK HÍREK
ISKOLA
SZÍNHÁZBAN

JÁRTUNK

Január 18-án ismét egy színházi előadást tekinthettek meg
iskolánk tanulói a nyársapáti művelődési házban. Ez alkalommal a ceglédi Patkós Irma Színház művészeinek
előadásában láthattuk a Pinokkió című színdarabot. Óvodások és iskolások is örömmel mentek a színházba mivel a
már korábban látott Padlás című musical is nagy tetszést
aratott a gyerekek körében.
A Pinokkió című előadás ugyan egy kissé rövidebb volt a
vártnál és a darab cselekménye eltért a gyermekek által
ismert változatnál, de a kisebbek és a nagyobbak is érdeklődve nézték.
Jó volt újra egy rövid időre elszakadni a tanulástól és felhőtlenül eltölteni egy órát kultúrával, szórakozással. Reméljük,
hamarosan egy újabb színvonalas produkcióval örvendeztetnek meg minket a kiváló ceglédi művészek. Köszönet
nekik és az előadás szervezőjének Vígné Kerekes
Magdolnának.
Fekete Henrietta

A FÉLÉVRŐL

Iskolánkban január 21-én kapta kézhez minden diák a
bizonyítványát. Sajnos 34 tanuló nem teljesítette a követelményeket, így megbuktak. Remélem, hogy év végére
kijavítják jegyeiket ezek a tanulók.
Kedves Szülők!
Az iskola minden esetben küldi Önök felé a jelzéseket, ha
gyermeke rendszeresen nem készíti el a házi feladatát, nem
hozza el a felszerelését, bukásra áll. Kérjük a Kedves
Szülőket, hogy minden héten ellenőrizzék le gyermekeik
tájékoztató füzetét, jöjjenek fogadóórára, szülői értekezletre.
Közös ráhatással a bukások elkerülhetőek.
Tanulóink 5722 órát hiányoztak. Nagyon sok az olyan hiányzás, ami mögött nincs valódi betegség. Felhívom a szülők figyelmét a Közoktatási Törvényre:
„Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási órát,
a tanuló év végén nem osztályozható. Ha a tanuló a tanítási
év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
Ha a gyermek az óvodában egy nevelési évben 7 napnál,
iskolában 10 óránál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda
vezetője, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye
szerint illetékes jegyzőt.”
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy legyenek partnerek a
gyermekek nevelésében, így csökkenhető a bukások és a
hiányzások száma.
Palotai Lászlóné igazgató

FARSANGI MULATSÁG
AZ ISKOLÁBAN

2011. FEBRUÁR 18-ÁN PÉNTEKEN
13:30-TÓL 18 ÓRÁIG.

CSEMŐBEN

JÁRTUNK

Január 27-ére szavalóversenyre hívott bennünket a csemői
iskola. A farsang jegyében hirdették meg a szemlét. Vidám
költeményekkel készültek a résztvevők. 23 produkciót
hallhattunk, mindegyik vicces, tréfás hangulatú volt, és
kellemes perceket szerzett a hallgatóságnak. A versenyen a
nyársapáti gyerekek szép eredményt értek el.
1-2. osztályosok közül 1. helyezést ért el Lédeczi Leila 2.
osztályos és 2. helyezést Tóth Lóránt 1. osztályos tanuló. A
3-4. osztályosok versenyében 1.helyezést ért el Kása Viktória
3. osztályos és 2. helyezést Csehi Dóra 4. osztályos tanuló.
Szereplésükhöz gratulálunk!
Tóthné Bognár Eszter

A JELMEZES FELVONULÁS UTÁN JÁTÉKOK,
TÁNCMULATSÁG, BÜFÉ, TOMBOLA VÁRJA AZ
ÉRDEKLŐDŐKET.
BELÉPŐ: A JELMEZESEKNEK NINCS,
GYERMEKEKNEK ÉS FELNŐTTEKNEK 100 FT.
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ÁMK HÍREK

MEGHÍVÓ
SZERETETTEL MEGHÍVJUK
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT,
VALAMINT BARÁTAIT

FARSANGI BÁLRA
2011. 02. 19-ÉN 19 ÓRÁTÓL A
NYÁRSAPÁTI SPORTCSARNOKBA.
VACSORÁS

BELÉPÕJEG
YEINK
BELÉPÕJEGYEINK

2000 FT-

ÉR
T ELÕVÉTELBEN VÁSÁROLHATÓK
ÉRT

FEBRUÁR 17-IG.

VACSORA NÉLKÜLI BELÉPÕK ÁRA
A HELYSZÍNEN 1000 FT.
A ZENÉRÕL ILLÉS TIBOR ÉS ZENEKARA
GONDOSKODIK. BÁLUNKAT NYITÓ TÁNC,
TOMBOLA ÉS EGYÉB MEGLEPETÉSEK
SZÍNESÍTIK.

A RENDEZVÉNY BEVÉTELÉT
ISKOLÁNK KAPJA. JEGYEK DOBOS
JÓZSEFNÉL ÉS AZ ISKOLÁBAN
VÁSÁROLHATÓK.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK:
iskolai SZMK

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT
JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Igazán családias ünnepséggel köszöntöttük a Magyar Kultúra Napját a művelődési ház nagytermében január 26-án.
A műsort természetesen a Himnusszal kezdtük, hiszen a
magyar kultúra napját 1989-től annak emlékére ünnepeljük,
mert Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményét 1823.
január 22-én fejezte be. Ünnepi műsorunk résztvevői a
nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola pedagógusai és diákjai,
(Ádám Magdolna, Kocsisné Bogdán Magdolna, Olgyai Gábor,
Kocsis Luca, Kis Hajnalka, Olgyai Ágnes, Kis Rezső, Kocsis
Bence), valamint az irodalmi színpad tagjai (Bíró Csilla,
Nagyné Kovács Éva, Sebők Gyöngyi és Nagy Ádám) voltak.

Felcsendült Brahms: Magyar tánca, Bartók Béla: Délszlávos;
Tréfa; Balkéz tanulmány; Román kolinda dallamok, és Este
a székelyeknél című műve. Népdalcsokrot hallhattunk régi
furulyán és citerán előadva. Demény Ottó: Anyanyelv,
Babits Mihály: Ezerkilencszáznegyven, Baranyi Ferenc:
Duna-Tisza köze című versét hallhattuk. A magyar humort
Bencze Imre: Édes, Ékes anyanyelvünk című műve képviselte.
A terem falát az Erdei Ferenc Általános Iskola tehetséges
diákjainak rajzai, festményei ékesítették.
A magyar kultúra ott él bennünk. Belőlünk indul el, s
mindannyiunkhoz megérkezik. Jöhet könyv alakjában, egy
kiállítás képeiben, egy zenemű, egy épület vagy szobor
formájában. Amikor kultúránkat ünnepeljük, jó szívvel
mondhatjuk: köztünk van.
Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez így is
maradjon. Vigyázzunk a magyarság értékeire!
Nagyné Kovács Éva
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ÁMK HÍREK
Kézműves foglalkozást tartunk a művelődési házban
2011. február 10-én (csütörtök) 15-17 óráig és
2011. február 24-én (csütörtök) 15-17 óráig.
Az érdeklődő gyerekeket Vígné Kerekes Magdolna
szeretettel várja.

megköszönte a támogatásokat az önkormányzatnak, a segítő
vállalkozóknak, a sofőrként szabadidejüket feláldozó
nyársapáti lakosoknak.
Az év eseményeinek áttekintése után szerény vacsorával
vendégeltük meg azokat, akik megtisztelték jelenlétükkel az
évzárót, amit jó hangulatú dalolgatással fejeztünk be boldog,
eredményekben gazdag 2011-es évet kívánva minden
nyársapáti lakos számára.

A NÉPDALKÖR ÉS A NYUGDÍJAS KLUB
ÉLETÉRŐL
2010. december 15-én a népdalkör és a nyugdíjas klub
évzáróját tartottuk, ahol visszatekintettünk az elmúlt évre.
Rendezvényünkre meghívtuk polgármester urat, a képviselőtestület tagjait, jegyző asszonyt és számos vállalkozót, akik
egész évben segítették valamilyen formában a Nyársapáti
Népdalkört és a nyugdíjasok klubját is.
Egy perces néma felállással emlékeztünk Benkó Jánosra, a
népdalkör első értékelő, segítő tanárára.
Áttekintettük 2010. népzenei életét, eredményeinket.
Március 6-án hagyományos nőnapi bálunkat szerveztük meg.
Csodálatos látvány volt, ahol a fiatalok és az „örök fiatalok”
együtt táncoltak elfeledve az élet minden gondját. Sajnos már
másodszor fordult elő, hogy hajnaltájt valaki a világítás
automatáján és az ital automatán fitogtatta erejét. Őket nem
szívesen látjuk a legközelebbi rendezvényünkön, mivel 25000Ft-tal károsították meg a szervezőket a keletkezett kár
kifizetése miatt. Köszönjük támogatóinknak, Nyársapát
lakóinak, hogy tombola tárgyakkal és más egyébbel segítettek.
„Gyere ki te gyöngyvirág” címmel Kistérségi Népzenei
Fesztiválon vettünk részt Csemőben március 20-án.
Nyársapátról és a népdalkör életéről paravánon kiállított
képeket vittünk magunkkal.
Ugyan ezen a napon a Nyársapáti Nyugdíjas Klub
tánccsoportja mutatkozott be Törtelen.
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége KÓTA
országos népzenei találkozót szervezett Egerbe június 6-án.
10-12 perc állt rendelkezésünkre a dalok bemutatására. Az
eredmény: megkaptuk a harmadik „Arany-Aranypáva” Díjat,
amire nagyon büszkék vagyunk.
A nyugdíjas klub is elég sok helyen bemutatkozott már, pl.
Cserkeszőlőn, Cegléden, Nagykőrösön, Tápiószelén. A
legutóbbi bemutatkozása június 12-én Békésen volt, ahol a 2.
Országos Senior Táncverseny került megrendezésre. Itt a
legnagyobb elismerést, a különdíjat ítélte meg a zsűri
táncosainknak.
Augusztusban ismét felkérést kapott a népdalkör az Egri
Népzenei Gálára, majd kiválasztottak bennünket rádió illetve
CD felvételre. Szerepeltünk Kocséron, Fóton, Inárcson. Az
itthoni községi rendezvények szinte mindegyikén szerepeltünk,
részt vettünk. Május 1-jén, augusztus 20-án, október 23-án.
A Lecsófesztiválon oklevelet kaptunk a legízlésesebb terítékért, és a színvonalas fellépésért. A Szüreti Mulatságon
ünnepelte a Nyársapáti Nyugdíjas Klub 15. születésnapját.
A közös évzárón a népdalkör és a nyugdíjas klub közössége

Kapás Mihályné

NŐNAPI BÁL
2011. MÁRCIUS 12-ÉN 1930-tól szerény
műsorral egybekötött bált szervez a
Nyársapáti Népdalkör a Szarka Mihály
Művelődési Házban, melyre szeretettel
meghívjuk.
Belépő: 1000 Ft/fő.
Zenél Tar Zoltán
BÜFÉ üzemel a szomjazóknak,
éhezőknek!
Mivel a művelődési ház
befogadóképessége véges, így kérjük
bejelentkezésüket előre
Kapás Mihálynénál a
06/20/5000-309 számon.
Mindenkit szeretettel várunk!
(Randalírozók kíméljenek!)
Népdalkör közössége

Személyi jövedelemadója 1%-os felajánlásával
támogathatja a Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesületet is,
ha ezt teszi adószámunk:

19182573-1-13
Köszönjük: S.E. vezetősége

BIRKÓZÁS
Január 15-én szombaton rendezték az Érd Kupa Nemzetközi
meghívásos Lakatos Gábor Emlékversenyt, amelyen két
ország közel 350 versenyzője lépet szőnyegre. A Nyársapáti
Szabadidő SE versenyzői is képviseltették magukat az év első
megmérettetésén, ahonnan négy éremmel térhettek haza.
Eredmények: Diák II. 26 kg 2. Kecskeméti Dávid
Diák I. 29 kg. 2. Kecskeméti Krisztián 32 kg 2. Kecskeméti
Ferenc 5. Sípos Benjamin
Serdülő: 46 kg 5. Horváth Csaba 69 kg 3. Támadi Ferenc
Pap Attila, Pap Ferenc

H ÍRMONDÓ

HIRDETÉSEK
VILLANYBOJLEREK 3 évenként esedékes
tisztítását, karbantartását és javítását is
vállalom! Danóczi Kálmán Endre 350-302
vagy 06/30-375-9483
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni a 06/30/
358-3921 telefonon lehet.
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. Érd:
Hatházy Ferenc Nyársapát, Béke u. 16. szám
alatt, vagy a 389-122, 06/20/3152-752 .
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2 területű
szántó és tanyahely. Érdeklődni a 06/70/3238971 telefonon lehet.
Eladó 1 db gáztűzhely (vezetékes, palackos)
10.000.- Ft, bébi hordozó 4.000.- Ft,
Érdeklődni az esti órákban a 389-119, vagy a
20/4473071
Eladó az Iskola u. 11. szám alatti építési telek.
Érdeklődni: 53/389-119, 06/20/4473-071.
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: 0620/43-42-995
Iker íróasztal eladó 18.000.- Ft áron.
Érdeklődni a 06/20/589-5110 t.
Befektetési tanácsadásra, teljes hitelügyintézésre, biztosításra, igény szerinti
állapotfelmérésre való igényét jelezze
DOMBÓVÁRI JUDIT-nál, vagy a 30/4278698 telefonszámon a délutáni órákban,
illetve hétvégén egész nap.
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, nyugdíjpénztá-rak
stb.) Minden, ami biztosítás! Kovács Gábor
a Biztonság Brókerház biztosításközvetítője. 06/20/4621325 Lakás: 2712 Nyársapát,
Táncsics M. u. 2.
A közétkeztetésnél étkezési utalványt
elfogadunk. Várja megrendelését az
APÁTI Bisztró.
Nyársapát Magyar d. 1. szám alatti
telepemről, valamint a Szélső d.- ben lévő „
Szeker tanya” területemről karácsony előtt
eltulajdonítottak 7 db fenyőfát. 100 ezer Ft
jutalmat ajánlok fel a nyomravezetőnek, aki
az aljas tettet elkövető fiatalok nyomára
vezet.Tel.: 30/4664797

7. oldal

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETETT:
Horváth György és Kulcsár Nikolett
Nyársapát, Darab d. 4. szám alatti
lakosok NATALI nevű gyermeke
2011. január 10-én.
Köves Viktor és Mózes Csilla
Nyársapát, Ugyeri út 9. szám alatti
lakosok KATA nevű gyermeke 2011.
január 13-án.
Bíró György és Nyíri Nikoletta
Nyársapát, Dózsa Gy. u. 45. szám
alatti lakosok RÉKA FRUZSINA
nevű gyermeke 2011. január 22-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

MEGHALT:
Lengyel Józsefné Nyársapát,
Második d. 6. szám alatti lakos
2010. december 29-én. 74 éves volt.
Brindza János Nyársapát, Szélső d.
11. szám alatti lakos
2011. január 10-én. 47 éves volt.
Hencz Andrea Nyársapát, Darab d.
1. szám alatti lakos
2011. január 14-én. 16 éves volt
Emléküket őrizzük!

HIRDETÉSEK
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP ÁRAJÁNLATA: akác (guriga) 2.200.- Ft/q, akác hasítva
2.300.- Ft/q bükk (guriga) 2.050.- Ft/q, bükk
hasítva 2.150.- Ft/q nyárfa (guriga) 1.200.Ft/q. Érdeklődni az APÁTI Bisztróban
vagy a 20/910-6746 telefonon lehet.
Családi ház, valamint telek vízzel, villannnyal
eladóa József A. úton.Érd:389-096 vagy 06/
70/416-01-78telefonszámon lehet.

Február 14. Valentin nap
Március 8. Nőnap
Mindkét
alkalomra virág,
virágkosár
rendelhető
Bujdosó
Tündénél,
a 06/70/452-27-63-as telefonszámon.
A virágok átvehetők, megbeszélés
szerint: Cseh József Viola u. 11. szám
alatt (a postával szemben.)

HIRDETÉSEK
Eladó a Nyársapát, Viola u. 25. szám alatti
1279 m2 területű építési telek. Érdeklődni
Bíró Zoltánnál a 30/416-4617
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 30/23-66247 .
Építési telek (976 m2-es) a Széchenyi utcában
eladó. Irányár 500.000.- Ft. Érdeklődni a
Piszkés utca 2. szám alatt lehet. Tel: 707-298.
Nyársapáton belterületi zártkert eladó.
Villany és fúrott kút van. Érdeklődni Csehné
Bakos Erzsébet 70/433-9948 és Bakos
Ferencné 70/245-5896
Fáj a lába, mert repedezett a sarka? Sok a
talpán a bőrkeményedés? Tyúkszeme van?
Vagy csak egyszerűen szeretne ápolt lábakat
és kezeket? Hívjon és megbeszélünk egy
időpontot!Pedikűr, manikűr és
műkörömépítés. Cseh Szilvia 06-70/3141024
Ház eladó Nyársapát, Fáklya u. 11. szám
alatt. Érdeklődni a Nyársapát, Marx u. 6.
szám alatt illetve a 389-137
Tanya eladó Nyársapát, Középső d. 15. szám
alatt. Érdeklődni a 316-116, 70/438-9913
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
Az Ugyeri út 24. szám alatti össz-komfortos
2 részből álló családi ház eladó. Érdeklődni
a 06/70/591-3789
Eladó a Magyar dűlőben 14 hektár kaszáló,
illetve az Erdő dűlőben 7.200 m2 szántó terület.
Érdeklődni a 389-110 és a 30/624-3008
Kedvező áron pedikűr, manikűr, műköröm
készítés! Kérésére házhoz megyek.
Bejelentkezés: 06/70/576-6859
Nyársapát, József A. út 12. szám alatt telek
eladó. Érdeklődni a helyszínen, id. Sperli
Jánosnénál lehet.
Szolárium kedvező áron! A legújabb Chocolate Brown csövek. Álló gép. Bejelentkezés:
Pópity Tünde 06/20/391-2324.
Frissen vágott akác és nyárfa tüzelő
rendelhető. Már most gondoljon a következő
fűtési szezonra: AKCIÓS NYÁRFA tüzelő
fűrészelve 1200 Ft/mázsa. Nyársapáton a
házhozszállítás díjtalan!
Érdeklődni: Pataki Ferenc, 20/494-2127.
Eladó 1 db gázkonvektor öntvény 20x20
zártszelvényből 12 m szélességi összerakható
vásározói, piaci felszerelés tartozékaival .

Érd.: 30/621-08-30
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HENCZ ANDIKA EMLÉKÉRE
2011. január 14-én péntek reggel érkezett a hír, az idősebbik
fiam telefonált: „Andika meghalt.” Hosszú másodpercek
kellettek, mire ráeszméltem a mondat lényegére. Az első
döbbenet után minden izmom görcsbe rándult és a szívem
prés alá került. Én is anya vagyok, és a pillanat töredéke alatt
átéreztem szülei fájdalmát. Testvérei kínzó gyötrelme akkor
érintett meg, mikor ráeszméltem: én is elveszítettem a fiatal
bátyámat. Ekkor felidéződött bennem Andika személye, és
láttam azt a csodaszép, mosolygós kislányt, akiből áradt a
kedvesség. Láttam a gyönyörű hosszú haját, csilingelő beszédét,
amint játszott a kisebb fiammal és unokámmal. Számára a
mosoly természetes volt, mert Ő már kisebb korában is tudott
valamit, amit sokunk egy egész élet alatt sem tanult meg: a
mosoly a szeretet olyan jele, melyet mindenki megért. Andika
nem állt meg itt, az adni akarás áradt belőle. Kezeit nyújtotta,
önmagát adta nyitott, szerény természetével, és nem várt
viszonzást. Ennél többet nem adhat egyik ember a másiknak.
Telve volt élni akarással, vitalitással, örömmel, mert szeretett
és szerették. Bizonyára álmodott magának egy boldog,
kiegyensúlyozott jövőt élete szerelmével. Hitte, semmi sem
akadályozhatja meg ebben, hisz előtte az egész hosszú élet tele
felfedezéssel, mert még annyi mindent szeretett volna látni és
átélni. Tudom, hogy szülei imádták Őt, és mindent megtettek
annak érdekében, hogy Andika egy olyan gyermekkorból
léphessen a felnőttek világába, melybe visszanézni mindig
megnyugvással teli, örömteljes utazás.Testvérei, rokonai és
barátai úgy szerették, ahogyan az keveseknek adatik meg.
Bátyja féltő, gondoskodó, óvó szeretete kísérte, és nem volt
Andikának olyan kívánsága, amit ne teljesített, vagy ne akart
volna teljesíteni. Nővére féltőn szerető testvérként vigyázta
kishúgát, Andika pedig odaadó szívvel gondoskodott minden
kisebb unokatestvéréről, amikor arra szükség volt. Egy jóságos,
okos, gyönyörű, szeretetre méltó gyermek ment el, aki olyan
volt ezen a földön, mint egy szivárvány. Szerető családba
született, 16 évig tündökölt, és hirtelen eltűnt az univerzumban. Oly sokan vállaltuk volna helyette a halált, mert vagy
idősek vagyunk már, akik éltünk eleget, vagy belefáradtunk
a földi harcba. Olyan sokan dobják el maguktól az ajándékba
kapott életet, hogy csak az a kérdés marad: Miért Ő? Hiszek
abban, hogy nincsenek fatális véletlenek, bár az eseményeket
felfogni nem tudjuk. Hiszem, hogy ez a tragédia mindannyiunkat figyelmeztet valamire. Talán a felelősségre önmagunkért és másokért? Egyetlen rosszul felmért lépésünk minden
álmunkat, reményeinket elpusztíthatja, és az üres semmibe
vész? Hinni akarom, hogy egy felejthetetlen gyermek halála
nem marad tanulság nélkül! Ezt igazolják a folyamatosan égő
mécsesek is. Andika! Te már tudod, hogy van Mennyország,
mert hiszem, hogy ott vagy, és hiszem, hogy azoknak a hívő
embereknek az imái, akik a hír hallatán felhívtak, és
együttérzésüket fejezték ki, könyörögtek érted és imádkoztak
szeretteidért, imáik meghallgatásra találtak.
Hiszem, hogy azt akarod, drága szüleid, testvéreid, szerelmed,
rokonaid, barátaid és társaid úgy gondoljanak rád, mint aki
most is élsz egy másik dimenzióban és mosolyogsz rájuk!
Andika! Te több száz embert megmozgattál, és egységbe

kovácsoltál sok együttérző, aggódó szívet, akik szombaton
(január 15-én) érted, miattad és minden veszélyben lévőért
kimentek a főútra azért, hogy több tragédia ne történhessen
ott a nyársapáti elágazás buszvárójánál! Egy akarattal kérték
és kérik, csendes demonstrációval követelték és követelik,
hogy legyenek felelős személyek, akik végre megoldják azt
az áldatlan állapotot, ami eddig ott uralkodott! A hogyant nem
nekünk kell kitalálni, hanem azoknak, akik értelmet,
bölcsességet, tudást és lehetőséget kaptak erre. A felelősség
az övék, lelkük rajta! Sokszor hallottuk már, amíg nem folyik
vér, senki nem tehet semmit.
Köszönjük a polgárőröknek és a rendőröknek, hogy szombat
este vigyáztak azokra az emlékezőkre, akik kijöttek és mécsest
gyújtottak Andikáért. A Nyársapáton lakók és környékbeliek
aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy lassítsák a forgalmat és az
illetékesek végre tegyenek meg mindent annak érdekében,
hogy a szülőknek ne kelljen rettegni iskolába járó gyermekeikért, és kérik az együttérző szimpatizánsokat, a jelzett
időpontban és helyen aláírásukkal nyomatékosítsák kérésüket.
„A gyertya szépen lángol
Nem fújja már a bántó szél.
A viasz test elolvadt
Valahol új életre kél!
A föld már elengedte
Az égen egy csillag ragyog
Szelíden kérjük őt
S Ő játszik egy égi dallamot.
Lelkünkből szól ez a dal,
Örökre velünk maradsz
Őrizzük mosolyodat
Lelkünkből szól ez a dal.
Örökre velünk maradsz,
Őrizzük mosolyodat.”
Andika! Szeretettel gondolunk rád!
A gyászoló család nevében: Henczné Nagy Krisztina édesanyja
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