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Meghívó
A Nyársapáti Csatornázási
Víziközmű Társulat
és Nyársapát Község Önkormányzata
a szennyvízcsatorna beruházásban érintett
lakosok részére az ingatlanok csatornázásával
kapcsolatosan lakossági fórumot tart
az alábbi helyszínen és időpontban:
Szarka Mihály Művelődési és
Szabadidőközpont nagyterme
( Nyársapát, Sallai u. 7.)

2011. július 14-én (csütörtök)
17 órakor
A projekt címe: Nyársapát
szennyvízelvezetése
A projekt azonosítási száma:
KMOP-3.3.1/A-09-2009-0001 jelű 2000 LE
alatti települések szennyvízelvezetése.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy az ügy
fontosságára való tekintettel a tájékoztatón
minél nagyobb számban szíveskedjenek
megjelenni.
Tisztelettel: Kis Miklós polgármester

A projekt az Európai Regionális
Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósul meg

LECSÓFESZTIVÁL 2011.
FELHÍVÁS!
CSAPJUNK

ISMÉT

A

LECSÓBA!

Civil szervezetek, baráti társaságok,
családok, utcabeliek figyelmébe!
Elő a bográcsokkal és fakanalakkal!
Most mindenki megmutathatja, hogy milyen az igazi lecsó.

Lecsófőző versenyre
hívunk és várunk mindenkit
2011. július 16-án szombaton 10 órától
Nyársapátra, a Szarka-kúria udvarára.
A versenyre 3-10 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Nevezési díj: 1000 Ft,
melyet a helyszínen kell befizetni.
Jelentkezni július 14-ig lehet a 06/70/430-4565-ös
telefonon, e-mailben: szarka@nyapatmuvhaz.t-online.hu
Amit a szervezők biztosítanak: sorszámozott főzőhelyek,
vízvételi lehetőség, asztal, sörpad, a főzéshez szükséges
paprika ingyenesen, jutalom a legjobbaknak, programok
gyerekeknek és felnőtteknek, zene hajnalig, ingyenes
pálinkakóstoló, büfé.
Amiről a csapatoknak gondoskodniuk kell: tűzrakáshoz,
főzéshez szükséges eszközök, alapanyagok, tányér,
evőeszköz, 1 adag lecsó kóstolásra a zsűrinek.
Jelentkezési feltételek:
Minimum 5 kg paprikából kell lecsót készíteni.
Szeretnénk megkérni a csapatokat, hogy ne csak saját részre
főzzék a lecsót, hanem annyit készítsenek, hogy a
„lecsójegyet” vásárló vendégeket is meg tudják kínálni.
A csapatok csak a helyszínen készített lecsóval indulhatnak,
a verseny a fedők összeütésével 11 órakor kezdődik. Az
ételek zsűrizése 14-15 óráig tart.
Az első öt helyezett díjazásban részesül!
A furfangos ötleteket, ételkülönlegességeket, recepteket,
különleges öltözékeket, terítékeket, csapatneveket külön
díjazzuk.
Remélem, ennyi elég volt, hogy MEGFŐZZ-ELEK,
idén is CSAPJUNK A LECSÓBA!
Mindenkinek jó szórakozást,
sikeres lecsófőzést kívánok!
Kis Miklós polgármester
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MEGHÍVÓ
Nyársapát Község
Önkormányzata
mindenkit szeretettel vár a

LECSÓFESZTIVÁLON
2011. július 16-án
a Szarka kúria udvarán
11 órakor Megnyitót mond Kis Miklós
polgármester
Lecsófőző verseny indítása
– pálinkakóstolás, borkóstolás
Lecsórádió - Nyársapát
Gyerekeknek: ugrálóvár, trambulin, halászat,
egyensúlyozó, lépegető, minifoci, arcfestés,
lufi hajtogatás

13 – 18 óráig „Falunéző” kisvonat
14 – 15 óráig Az elkészült lecsók
zsűrizése
14.30-tól Jó ebédhez muzsika - énekel Nusika
15-19.30-ig Szép nyári nap barátokkal:
Sztárvendégek: R. Kárpáti Péter, Kiss
Ramóna, Nyári Dia és Csikó Szabi
Közben: helyi csoportjaink bemutatkozása
(Népdalkör, Cool Style 90’, Nyársapáti Felnőttek
és Nyugdíjasok Tánccsoportja, irodalmi
színpad, ovisok, Tetz AMI) hastánc

16 órakor Lecsófőző verseny
eredményhirdetése
20 – 22 óráig No Pie Band rock
koncertje
22 – 02 óráig Utcabál
Kadlott Karcsival
A KISVONAT 12 órakor indul Ceglédről, a
Szabadság térről kiszállítva az érdeklődő
vendégeket.
Kis Miklós polgármester

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Gyönyörű időben vártuk Nyársapát lakosságát 2011. június 3án délután a Trianoni emlékműnél. Ünnepi megemléke-zésünk
kezdeteként közösen elénekeltük a Himnuszt, majd
Tamás István: Tiéd ez az ország című versét Sebők Gyöngyi
mondta el. Ezután Tóth Tibor képviselő úr osztotta meg
velünk ünnepi gondolatait. Felkérte a jelenlévőket, hogy aki
teheti, június 4-én este jöjjön ki az emlékműhöz, és gyújtson
egy mécsest, így is emlékezve erre az ország sorsát meghatározó szomorú eseményre.
A Trianoni emlékmű talapzatán koszorút helyezett el Nyársapát
Község Önkormányzata, az ÁMK, a falu szinte valamennyi
civil szervezete, valamint a FIDESZ helyi szervezete.
Műsorunk zárásaként a Nyársapáti Népdalkörrel közösen
elénekeltük a Székely himnuszt.
Nagyon sokan eleget tettünk Tóth Tibor kérésének, mert
másnap este az emlékmű talapzatát égő mécsesek zárták
körbe. A parkolóban nem égett az emlékmű fölött lévő lámpa,
a szobrot csak az apró, melegfényű fényforrások világították
meg, ami nagyon bensőséges érzést keltett bennem, és
gondolom azokban is, akik ekképpen is emlékeztek.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ünnepségünkön.
Nagyné Kovács Éva

H ÍRMONDÓ
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OVI HÍREK
Óvodánk július 4-től augusztus 1-ig zárva lesz.Nyitás
augusztus 1-jén, hétfőn.Felügyeletet a csemői óvoda biztosít
ez idő alatt.
Az óvodai felvételt nyert gyermekek névsorát augusztusban
az óvodai hirdetőtáblán tesszük közzé.Augusztus végén szülöi értekezletet tartunk, melynek pontos időpontjáról a helyi
újságban, ill. az óvodai hirdetőtáblán értesítjük a szülőket.
A 2011-2012 nevelési év szeptember 1-jén kezdődik.
Szeretettel várjuk óvodásainkat!Kívánjuk,hogy a szünidő
kellemesen teljen, hogy kipihenten, megerősödve kezdhessék meg a gyermekek az új nevelési évet!
Csehi Istvánné

ISKOLA
PAPÍRGYŰJTÉS

Június 3-tól 7-ig iskolánk tanulói ismét lehetőséget kaptak
arra, hogy papírt gyűjtsenek. A behozott papírt és PETpalackot egy konténerben tároltuk, melyet később elszállítottak. Öszesen 1378 kg papír gyűlt össze, amiért 30055 Ftot kaptunk. A legtöbb papírt alsó tagozaton az első osztály
(283 kg), míg felső tagozaton az ötödik osztály (325,5 kg)
gyűjtötte.
Bíró Csilla

RENDHAGYÓ

ZENEÓRA

A művelődési ház szervezésében egy szokatlan énekórán
vehettünk részt június 2-án. A felső tagozatosoknak a falu
fiatal tehetsége, Márkuj Péter mutatta be hangszerét, az
orgonát. A hatalmas és bonyolult fúvós hangszer szerkezetének ismertetése után a művészt hallhattuk játszani is. Johann
Sebastian Bach kiváló darabjaiból hallgathattunk néhányat.
A tanulók által ritkán hallgatott klasszikus muzsika élményével gazdagabban tértünk vissza az iskolába.
Siposné Sági Ilona

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Sokszor hallani a panaszt: a mai gyerekek keveset olvasnak,
ritkán vesznek könyvet a kezükbe. Ezen reméljük pozitív
irányba változtatott a június 4-én tartott találkozó, ahol a felső
tagozatosok Nógrádi Gábort és Nógrádi Gergelyt ismerhették meg. A két közismert író számos népszerű könyvét is
elhozta közénk, és ismertette azok alaptémáit – természetesen a végpoénok nélkül. Szokatlan módon nem elsősorban
a könyveik adták a beszélgetés alapját, hanem a kamaszokat
nagyon is foglalkoztató kérdések: Mi leszek, ha felnövök?
Hogyan találom meg a helyem a világban? Hogyan lesz
valaki író, vagy bármi más? Hogyan választ egy író témát a
könyvéhez? Miért jobb olvasni, mint filmet, tévét nézni?
Hogyan lesz egy könyvből film? Az apa-fia írópáros számos
témát boncolgatott a gyerekek által is élvezhető, humoros
hangulatban. A beszélgetés során a tanulók is kérdezhettek,
hozzászólhattak. A remek hangulatú rendhagyó óra után új
gondolatokkal, és néhány új könyvvel felszerelkezve tértünk
vissza az iskolába. Köszönjük Magdi néninek a találkozó
megszervezését.
Siposné Sági Ilona
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BALLAGÁS
Megint eltelt egy év! Megint búcsúzik egy osztály. Minden
tanév torokszorító, ugyanakkor szívmelengető ünnepe a
ballagás. Minden nyolcadik osztály álma, hogy emlékezetessé tegye ezt a napot. Ez most megint sikerült! Versekkel,
dalokkal búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól, osztályfőnöküktől, az egész iskolától, jelképesen szüleiktől.
Meglepetésük pedig egy csodálatos keringő volt. Kedves
Nyolcadikosok! Kívánom, hogy legyetek boldogok, érjetek el
sikereket! De gyertek vissza közénk, ha úgy érzitek bánt a
világ! Az iskola kapuja mindig nyitva áll előttetek!
Dancsó Rozália

HÍREK

H ÍRMONDÓ
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SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT
HA …

NYUGDÍJBA

VONULTAM

Nemcsak a 8.osztályosok, hanem én is elbúcsúztam az iskolától, 42 év munkában töltött év után, amiből 21 tanévet az
iskolában töltöttem. Kollégáim június 14-én, az iskolai név
napon búcsúztak el tőlem,ami felejthetetlen lesz számomra.
Hatalmas ajándékot kaptam tőlük, amit itt újból meg szeretnék köszönni.Nagyon szerettem veletek dolgozni, hiányozni
fogtok, ti is és a gyerekek is.További munkátokhoz sok sikert,
és örömet kívánok.
Mindent nagyon szépen köszönök nektek.
Balog Antalné

KEDVES SZÜLŐK!
Elérkezett a tanulók által oly régen várt szünidő. A 183
tanítási nap alatt sok minden történt. Többször kirándultak,
térségi, megyei, országos versenyeken indultak, sportoltak,
községi műsorokban szerepeltek tanulóink .A 185 tanuló
közül 9 tanuló KITŰNŐ eredményt ért el. Nekik gratulálunk
a szép teljesítményükért. Sajnos 14 tanulónak augusztus végén javítóvizsgát kell tenni. Július 11-én és aug. 1-jén
ügyeleti napot tartunk 8-12óráig.
Javítóvizsga:2011.aug. 29-én 8 órakor.
A nyári szünetben az iskola udvarán, a sportpályán játszani
szigorúan tilos!
Mindenkinek szép vakációt kívánok:
Palotai Lászlóné ig.

Ha valamit nagyon szeretnénk megszerezni, ami után nagyon
vágyunk, nem kell mást tenni, mint évtizedekig dolgozni érte,
és a megkaparintás lehetőségekor a legkoncentráltabban
akarni és a lehető legfelkészültebben, a legjobb formában
cselekedni.
A Nyársapáti Népdalkör június 25-én Mezőtúron a minősítő
fellépésen erről tett tanúbizonyságot. Minden idegszálukkal
akarták fennállásuk legnagyobb elismerését, a legmagasabb
rangot, és létezésük, működésük egyik értelméül elnyerték az
Aranypáva Nagydíjat, valamint különdíjat is. Ez azt jelenti,
hogy a jók közül Magyarországon a létező legjobbak közé
kerültek. Ezt nem szabad túlértékelni, bagatellizálni pedig
egyenesen bűn. Először is gratulálni kell, majd segíteni,
szponzorálni és bátorítani ezt a lelkes, vidám, tehetséges
társaságot.
Már az utazás során is leggyakrabban azt lehetett hallani: „mi
ezt most meg fogjuk szerezni!”- Azután picit kétkedő, picit
ideges gesztusok következtek: „ha nem sikerül, akkor sem dől
össze a világ”. A fellépés magabiztos, dinamikus – nem túlzás
– hibátlan volt. Amit ma tud ez a csoport, azt ott mind
megmutatták. Össze is néztünk Bakos Feri barátommal, és
mondtuk: „Hű, ez nagyon jó!” Aztán jöttek a jobbnál jobb
együttesek. Az asszonyok a bemutató sikere után
felszabadultabbá váltak, én meg hallva az ellenfeleket egyre
izgatottabb lettem. Hosszú várakozás után örömmel fogadtuk
a zsűri döntését, a régen óhajtott bejelentést. A színpadról
Kapásné Rózsika mosolyogva hozta a kerámia plakettet és
az oklevelet, s örömmel mondta: „Megvan, megvan!!”. Az
asszonyok ujjongtak a jól megérdemelt díj láttán.
A hazafelé tartó út egy pillanatnak tűnt, és a nap végére egy
slusszpoén is került, hiszen összetalálkoztunk polgármester
urunkkal, aki a jó hír hallatára meghívta az együttest „egy
hörpintésre” a „szittyóba”. Szép és eredményes nap volt ez
a szombat.
Minden nyársapáti gratulációját szeretném tolmácsolni a
Nyársapáti Népdalkörnek. Igen, csak nem biztos, hogy
mindenki így érzi és így gondolja. Van, aki úgy véli: „nekem
annyi dolgom van, nincs időm ilyen nyugdíjas időtöltésre,
valamiből meg is kellene élni”. Másoknak a trendi mai zene
a kedvence, valóságosan kirázza a hideg a népzene hallatára.
Van, aki a TV sorozatokat nem hagyná semmi pénzért ki.
Megint más a próbák és a fellépések miatt nem szeretné
estéit és a hétvégéjét feláldozni. Sorolhatnám végtelenségig
a kifogásokat. De rögtön néhány ellenérvet is hozzátennék.
Jó egy közösséghez tartozni. Jó igényesen szerepelni. Jó egy
olyan csapatban lenni, aki – most már hivatalosan is – az
ország legjobbjai közé tartozik. Jó a nemzeti kultúránk kincseit
(népdal) megtanulni és továbbadni. Jó a falunk jó hírnevét
továbbvinni, jó valami igényeset, maradandót alkotni ebben
az „elcelebesedett”, minden szempontból hazugságokkal teli
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világban. Ezért kérem a jó hangú nyársapáti embereket,
lányokat, asszonyokat, férfiakat, nyugdíjasokat, pedagógusokat, fiatalokat, hogy aki teheti, kapcsolódjon bele ebbe
a magyar kultúrát mentő munkába.
A továbblépés lehetőségeiről is kellene együtt gondolkodnunk.
Néhány ötlet szintjén nekem is lenne elképzelésem, íme egy
csokorra való, az ezzel kapcsolatos elhatározásokat a tagokra
bízom.
Fontos lenne a környékünkön ezzel a kivételes ranggal jobban
sáfárkodni:
- El kellene készíteni egy stúdióban a népdalkör CDjét (esetleg DVD-jét), legyen egy összeállítás az
eddigi dalcsokrokból. Fontos, hogy minél többen
szponzoráljuk ennek létrejöttét.
- Az oktatásunk hangsúlyozottabb részévé kellene
tenni a népzenét, jó lenne, ha a fiatalok és a
pedagógusok segítenének ebben (ennek nagyszerű
példája Bugyi község népdalköre).
- Aki tud valamilyen népi, hangszeren (citera, furulya
stb.) játszani, bekapcsolódhatna a népdalkör életébe,
hiszen hozzáértő művészeti vezető segíti az igényes
munkát és a hangszeres kíséret élményszerűbbé,
dinamikusabbá teszi a produkciókat.
- Amikor itthon lép fel a csoport, minél több
nyársapátinak legyen igénye, hogy meghallgassa
őket.
- Településünkön a népdalkörön kívül működik még
egy felnőtt kórus is. Igaz, hogy a két énekkar
stílusában eltérő dalokat ad elő, de luxus nem
együttműködni, legalább alkalmanként. A modernebb
zenét képviselő csoport képzett hanganyaga, fiatalos
ízlésvilága új, modern irányt adhatna a mostani kiváló
repertoárnak.
- Az eddigiekhez hasonlóan – gyakrabban és még
rangosabb előadó csoportokkal rendezhetnénk
fesztiválokat, gálákat. Legyen Nyársapát a népdal
fellegvára.
- Nyáron szervezzünk népzenei és citeratábort, hiszen
a feltételek a Nyilasi Iskola felújításával erre
optimálisak lesznek.
Nehogy félreértse valaki, nem beleszólni szeretnék a
népdalkör életébe, csak óriási lehetőséget látok abban, hogy
az emberek maguk és közösségük boldogulására igazi, igényes
kultúrával és hagyományteremtő tevékenységgel folyamatosan foglalkozzanak.
Kívánom, hogy minden ezirányú vágya teljesüljön a jövőben
a csoportnak!
Mégegyszer gratulálok az elnyert Aranypáva Nagydíjhoz, és
további szép sikereket kívánok!
Tisztelettel:
Tóth Tibor kísérő

H ÍRMONDÓ

HÍRDETÉSEK
Külterületen lévő minimum 1 ha területű
szántó eladása érdekelne! Érd.:
30/86857765.
Nyársapát belterületén építési telek,
valamint eladó ház érdekelne! Érd: 20/
39123242
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 telefonon: 30/415-1452.
A Kapás dűlőben tanya 2231 m2
szántó területtel, valamint a Vak dűlőben
6564 m2 gyümölcsös faházzal eladó
Érd.: 30/23-66-247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi
utcában eladó. Irányár.: 500.000.- Ft.
Érdeklődni a Piszkés u. 2. szám alatt
lehet. Tel.: 707-298
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 70/314-1024
Tanya eladó Nyársapát, Középső d.
15. szám alatt. Érd.: 316-116, 70/4389913 telefonszámon lehet.
Eladó 180x208 cm alapterületű
terasztető vasszerkezete, 190x90-es
félig üveges ajtó+tok, 140x70-es
ablak+tok, 2 db fotel fa karfával. Érd.:
Pataki Istvánné, 20/993-2282, 389-171es telefonszámon lehet.
Családi ház, valamint telek vízzel,
villannyal eladó a József A. úton. Érd.:
389-096, 70/416-0178-as telefonszámon
A közétkeztetésnél étkezési utalványt elfogadunk. Várja megrendelését
az APÁTI Bisztró.

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
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SZÜLETETT:
Bezzeg László és Lendér Gréta
Nyársapát Első d. 3. szám alatti
lakosok LÁSZLÓ JÁNOS nevű
gyermeke 2011. június 3-án.
Majorosi Csaba és Farkas Ilona
Nyársapát, Széchenyi u. 49/a. szám
alatti lakosok BENCE nevű
gyermeke 2011. június 5-én.
Köszöntjük az újszülötteket!

MEGHALT:
Váradi István Nyársapát,
Szélső d. 22. szám alatti lakos
2011. június 1-jén. 81 éves volt.
Nagy László György Nyársapát,
Vett út 1. szám alatti lakos
2011. június 11-én. 75 éves volt.
Emléküket őrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen drága férj, édesapa,
nagypapa, dédnagypapa Váradi István
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban együtt
éreztek.
Külön köszönetet mondunk Gyáfrás
Sándor doktor úrnak, aki éveken át hűséggel gyógyította.
Szerető felesége és a gyászoló család

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.)
Kovács Gábor a Biztonság
Brókerházbiztosítás
közvetítője.
06/204621325

HÍRDETÉSEK
Az Ugyeri úton teljesen felújított, modern családi ház 1400 .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 06/30/321-3742
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.
Árpa és kukorica eladó. Érdeklődni a
06/30/358-3921 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.
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, bébi hordozó
4.000.- Ft áron. 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.
Torták, sütemények sütését vállalom.
Érd.: 16 óra után, Balázs Jánosnénál.
Tel.: 06/20/4342-995.
Iker íróasztal eladó 18.000.- Ft áron.
Érdeklődni a 06/20/589-5110.
Lengyel vegyes tüzelésű kazán olcsón
ELADÓ! Érdeklődni a 06/20/965-7681
Eladó 1 db gázkonvektor öntvény 20x20
zártszelvényből 12 m szélességi összerakható vásározói, piaci felszerelés
tartozékaival. Érd.: 30/621-0830.
Eladó 1 db 3 személyes, 1 db 2
személyes plüss ülőgarnitúra, 2 db karos
fotel, asztali varrógép, illetve 1 éves
korosztályú gyermekruhák. Érd.: József
A. út 7. szám alatt, 20/227-1444.
Eladó Nyársapát, XIII. dűlőben 1.3 h
területű gyümölcsös, Vasút dűlőben 0.8
h területű szántó! 2.130-as LADA
műszaki nélkül eladó! Érd.: 30/3679627
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KÉZMŰVES TÁBOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
Augusztus 1-től 5-ig, délutánonként 14 - 18 óráig
Jelentkezni lehet július 26-ig
a művelődési házban vagy
a 06-70 4304565-ös telefonon.

Búcsú az Óvodától
Elérkezett az a nagy nap mikor 43 év és 5 hónap munkaviszony után, amiből 28 év és hat hónapot Nyársapát óvodában
töltöttem, mint dajka és elmehettem a várva várt pihenésre.
nyugdíjba mehettem!!!!!!!!!
Bejelentettem az óvoda vezetőnek, Palotai Lászlónénak,
mint intézmény igazazgatójának a nyugdíj kérelmemet.
Nagyon aranyos, mert egyből mondta intézi a nyolc hónap és
40 éves jubileumot is megkapom mivel a 25, 30 éves jubileumot
már megkaptam. De rájöttem, hogy az ígéret földjén élünk
nem mindem arany, ami fénylik. Két-három nap múlva jött a
válasz hogy nem kapok semmit csak a két hónap felmondás,
amit közös megegyezés alapján jött létre. Mikor megegyeztünk
a felmentésbe a vezetőm ígérte, hogy mivel a 28 év alatti
munkám során a semmi gond nem volt a munkámmal közben
én vezettem kis ovisok étkezési és költségvetési elszámolását
és erre kaptam minőségi pénzügyi kiegészítést. A felettesem
„IGÉRTE” minőségi pénzre hivatkozva elkülönít egy ki
összeget a nyugdíjba vonulásom tiszteletére, hogy ne üres
kézzel menjek el.
Sajnos rájöttem, hogy ez is csak egy ígéret a sok közül.
Fölötte is van két személy, aki keresztbe húzza az ő számítását
is főleg, hogy dajkáról van szó! Pedig ennyi év után, én úgy
érzem, nem volt rám panasz. Nagyon szerettem az Óvodában
dolgozni, a munkám is elvégeztem rendesen. Meglehet nézni
a kimutatásba hányszor voltam táppénzen. „Itt jegyzem meg
nagy megbecsülést kaptam?”
Eljött a nagy pillanat 2011.május 27-én elbúcsúztattak.
Köszönöm Palotai Lászlóné igazgatónőnek a búcsú beszédét,
és a szép emlék mappát.
Nagyon köszönöm a volt óvodásomnak Patakiné Bíró
Vandának a gyönyörű búcsú beszédét és a virágokat.
Köszönöm a SZMK részéről a szép ajándékot és virágot,
amit Kardos apuka adott át. Köszönöm Majorosné Évától a
szép búcsú beszédet.
Köszönöm a volt, és aki ott maradt munkatársaimnak valamint
az igazgatónőnek, amit tőlük kaptam a gyönyörű hintaágyat.
”Remélem, sokat tudok pihenni benne, és közben gondolok
munkatársakra és a régi szép időkre”
Külön köszönöm Kis Miklós Polgármester úrnak a jelenlétét,
de mikor bejelentették a búcsúztatásomat, fel ált és elhagyta
az ünnepséget. Nem tudom mivel bántottam meg.
De nagyon remélem, hogy nem miattam ment el.
Biztos nagyon sok az elfoglaltsága, és rám már nem tudott
időt szakítani pedig az ő gyerekének is én raktam elébe az

ételt és én ágyaztam neki a pihenés előtt.
Az én apósom már sajnos nem él, de kb. 36 éve ment
nyugdíjba, egy olyan intézményből, mint kazánfűtő, neve
Országos Idegsebészeti Klinika Bp. Amerikai u. Még élt
mindig nagy örömmel mesélte a búcsúztatását, és hogy őt
mennyire megbecsülték, és minden évben örömmel ment
vissza mikor megkapta a meghívót a nyugdíjas megemlékezésre. Nagyon jól esett neki, hogy minden évben
megemlékeznek róla.
Ezt én nem mondhatom el magamról, mikor az ember annyi
évet ledolgozik tisztességgel és becsülettel és arra sem
méltatják a HÍVATAL részéről, hogy egy szál VIRÁGOT
kapjon. Nagyon remélem, hogy másik két nyugdíjba menő
munkatárs nyársapáti közalkalmazott nem éli át ezt a pillanatot.
Kívánom a polgármester úrnak, hogy ő viszont élje át minden
pillanatát, ha nyugdíjba megy mindazt, amit én átéltem. Mert
sajnos elfelejtette, hogy honnan jött. De tudom, hogy ő az
ötvenszeresét is felveszi annak, amit én sajnos nem kaptam
meg! Mert ebben az Országban csak a nagyok kapnak
mindent, mert nekik minden jár, a kicsibe meg rúgnak is
egyet csak menjen és felejtsük el.
Köszönöm a családomnak és minden kedves munkatársamnak a meglepetést a búcsúztató parti szervezésért igaz
szerény körülmények között is, de nagyon jó esett. Aki részt
vett nagyon jó érezte magát.
Megjegyzésem nagyon jól sikerült.
A honlapon mindenki, aki engem szeret és tisztel, megnézi a
filmfelvételt.
Ezt a levelet írtam saját elhatározásomból mindenkinek
Tisztelettel egy szomorú nyugdíjba menő.
Ujszászi Sándorné Éva volt dajka néni!!!!

A fenti cikket változtatás nélkül közöltük!
Szeretném az újságolvasókkal megismertetni Újszászi
kolléganő nyugdíjba vonulásának a munkáltatói oldalát.

TISZTELT ÚJSZÁSZI SÁNDORNÉ!
KEDVES ÉVA!
Februárban bejelentetted, hogy nyugdíjba szeretnél vonulni.
Kértem, írásban tedd ezt meg.
Felmentéssel kérted nyugdíjba vonulásod. Erre a törvény
nem adott lehetőséget. Ezt elmondtam szóban is, és válaszoltam a leveledre. Ezután munkaügyi perrel fenyegetőztél, azt
mondtad, munkaügyi bírósághoz fordulsz. Az elmúlt két évben két dolgozó indított munkaügyi pert az ÁMK ellen. Név
szerint Bíró Józsefné és Balla Juditról van szó. Mindkettő az
óvodában dolgozott. /érdekes véletlen?!/ Nem követtünk el
ellenük törvénysértést, mert a pert az ÁMK, általa az
önkormányzat nyerte meg. Mindkettőjüknek meg kell fizetni
az önkormányzat részére a perköltséget. Miután bírósággal
fenyegetőztél, nem akartunk törvénytelenséget elkövetni
/igazgató, főigazgató, jegyző, polgármester/ így minisztériumi

H ÍRMONDÓ
állásfoglalást kértem.
Ezt a kezedbe adtam. Ezután megjelent az ÓVODAI
JOGFUTÁR márciusi száma. Elején a törvény értelmezése.
„KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE CSAK LEMONDÁSSAL VAGY KÖZÖS
MEGEGYEZÉSSEL, amennyiben a közalkalmazott nő 40 év
jogosultsági idő alapján kíván nyugdíjba vonulni.” Kezedbe
adtam az újságcikk másolatát. Ezután beadtad közalkalmazotti jogviszonyod közös megegyezéssel történő
megszüntetését.
Azt hittem többszöri személyes beszélgetésünk után sikerült
lelkednek megnyugodnia.
“A Közalkalmazottnak rendelkeznie kell ténylegesen 40
éves közalkalmazotti jogviszonnyal ahhoz, hogy részére a
jubileumi jutalom kifizethető legyen.” ezt írja a törvény. Hány
évet töltöttél az óvodában? 28 év és 6 hónap. A 30 éves
jubileumi jutalmad 2013-ban lett volna esedékes, ezt te
/törvénytelenül/ megkaptad 200.....
Az óvónők felajánlották először a minőségi bérpótlékukat,
hogy valóban ne üres kézzel menj nyugdíjba. De miután nap,
mint nap szidtad, pocskondiáztad a polgármestert, a vezetőt,
óvónőket, mindenkit, így ezt a felajánlásukat visszavonták.
36 éve ment apósod nyugdíjba. 36 évvel ezelőtt sok minden
másképp volt, az elmúlt 36 évben rengeteg változás történt.
Mi is küldünk minden rendezvényünkre a nyugdíjasoknak
meghívót, szeretettel fogadjuk a volt dolgozókat. Igaz a
munkában töltött éveid alatt nem látogattad rendezvényeinket, de remélem nyugdíjasként lesz rá időd. Tudomásom
szerint a Polgármester Úr is évi két alkalommal meghívja a
nyársapáti nyugdíjasokat. Azt írod, hogy önszántadból írtad
ezt a cikket. Önszántadból, de mások unszolására. Nagyon
sok mondatod utal arra, hogy nem te fogalmaztad. „Én
vezettem ovisok étkezési és költségvetési elszámolását”
Költségvetést és elszámolást a jegyző készíti. Mit is csináltál?
Az önkormányzat által meghatározott tízórai, uzsonna
normatívából te döntötted el, hogy mit kapjanak az ovisok
/kifli vagy vajas kenyér? tea vagy kakaó? stb/
Újságcikkeddel bántod a polgármestert, a képviselőket a
hivatal dolgozóit . A képviselőtestület megszavazta a szűkös
anyagi lehetőségekhez mérten az üdülési csekket /79000,Ft/ és az étkezési jegyet /6000,- Ft/. A kistérségben már
régóta nincs cafeteria. Mindkét nyugdíjba vonuló kolléga
megkapta soron kívül ezeket a juttatásokat. /Teljes összeget,
nem pedig az időarányos részt./
Az óvodai dolgozók betervezték szeptemberben kis
közösségük kirándulását. Polgármester Úr ismeretsége révén Berekfürdőn tölthettek 2 éjszakát 1000 Ft/fő/éj
strandbelépővel. A dajkák sajnos nem vettek részt ezen a
kiránduláson.
Fájlalod, hogy a Polgármester Úr elment a Te búcsúztatásod
alatt. Két héttel a ballagás előtt már jelezte, hogy nem tud
végig ott maradni a ballagáson. Megjegyzem, egyetlen
településen sem búcsúzik a polgármester a nyugdíjba
vonulóktól. Gondolom apósod sem búcsúztatta el a zuglói
polgármester. Munkáltató és kollégák szoktak búcsúzni.
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Nagyon sajnálom, hogy ezzel a cikkel olyanokat is
megbántottál, akiket nem kellett volna. Az iskolából is
nyugdíjba ment egy kolléganő ugyanazokkal a feltételekkel,
mint Te. Ő megértette a törvényt.
Nyugdíjas éveid alatt talán olyanokkal kellene körülvenni
magad, akik szeretetet sugároznak és nem ellenségeskedésre
uszítanak. Kívánom, találd meg lelki békéd!
Üdvözlettel Palotai Lászlóné igazgató

TISZTELT UJSZÁSZI SÁNDORNÉ!
Az Ön által írt cikk, nem jelenhetett volna meg a
Hírmondóban, de mivel mint az újság felelős kiadója és mint
polgármester személy szerint szólított meg rosszindulatú
véleményével, illetve azzal fenyegetőzött, hogy kiplakátolja,
illetve az internetes oldalre is felrakja, úgy éreztem, hogy
reagálnom kell rá. Bár úgy gondolom, hogy a Hírmondónak
nem az a célja, hogy egymást rágalmazzuk, szidalmazzuk, hanem az, hogy Nyársapát lakosságát érdeklő híreket, fontos
eseményeket eljuttassuk mindenkihez.
Mindig is tudtam - és a mai napig is tudom - hogy honnan
jöttem, és merre tartok. Az óvodai ballagás napján hivatalos
budapesti útra kellett mennem. A búcsúztató rendezvényre,
melyet a lakáson tartott, engem nem hívott meg senki. Az
illetményem összege mindenki előtt nyilvános adat, a
vállalkozásból származó jövedelmem nagysága viszont nem
tartozik senkire. Megjegyzés: nem éri el az ötvenszeresét az
ön jövdelemének. Nyugodt és boldog nyugdíjas éveket
kívánok.
Kis Miklós polgármester

NYITOTT PINCE
Már harmadik alkalommal csatlakozott a Füle Családi Borászat a Ceglédi Kistérség Nyitott Pincék rendezvényéhez.
2011. június 12-én, Pünkösd vasárnap várták a vendéglátó
borászok a kulturált borivást kedvelőket. Füle Dénes és
családja láthatóan nagy szeretettel várta vendégeit, hiszen
nemcsak bort kóstolhattunk, illetve vásárolhattunk, hanem
gondoskodott arról is, hogy mindenki nagyon jól érezze magát
a Kertes úton lévő pincéjénél. Nagyon finom babgulyással,
zsíros kenyérrel, pince bemutatóval és jó zenével várta a
ceglédi bortúrán résztvevőket, és természetesen bennünket
nyársapáti lakosokat is. Egy igazi zenész, a tangóharmonikás Radosza József szórakoztatta a vendégeket.
Családias hangulatban szórakoztunk ismeretlen ismerősök
közös asztaloknál, finom borokat kóstolgatva. Buszok hozták a Ceglédről érkezőket, akik elmondták, hogy 7 pincét látogattak meg, igen jó borokat ittak, de itt érezték igazán a
vendéglátó borász szívélyes vendégszeretetét. Jó lenne, ha
a következő nyitott pincenapon még több nyársapáti elfogadná Füle Dénes meghívását.
Nagyné Kovács Éva
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SPORT
BIRKÓZÁS
Június 12-én vasárnap rendezték a serdülő szabadfogású
OB-t Kaposváron, amelyen 161-en léptek szőnyegre, köztük
négy nyársapáti versenyző. Remekül helytálltak a rangos
viadalon, mivel mind a négyen felállhattak a dobogóra.
Ketten a döntőbe is beküzdötték magukat, a lányoknál Kovács Noémi 46 kg-ban és a fiúknál Kecskeméti Ferenc a 35
kg-ban. Sajnos a döntőben mind a ketten egy hajszállal
lemaradtak a bajnoki címről. Így is dicséretet érdemelnek,
mivel mind a ketten még diák I. korosztályúak, és ezt a szép
sikert az idősebbek között érték el.
Eredmények:
lányok: 46 kg 2. Kovács Noémi
fiúk:
35 kg 2. Kecskeméti Ferenc
46 kg 3. Horváth Csaba
69 kg 3. Támadi Richárd
Az újpesti Tungsram csarnokban három szőnyegen rendezték meg június 18-án szombaton a diák I. szabadfogású
országos bajnokságot. A fiúknál három, míg a lányoknál egy
fő képviselte a Nyársapáti Szabadidő SE birkózóit.
Versenyzőink remekül helytálltak mivel minden éremből begyűjtöttek egyet. Kecskeméti Ferenc nagyszerűen
birkózott ezen a napon, és minden ellenfelét nagy fölénnyel
gyözte le. A döntőben is sima tus győzelmet aratott dunaújvárosi vetélytársával szemben, így megérdemelten szerezte
meg a tavalyi első bajnoki címe után a második Magyar
bajnoki címét.
Eredmények:
lányok: 46 kg 2. Kovács Noémi
KERÉKPÁRTÚRA
fiúk:
29 kg 3. Kecskeméti Krisztián
Július 3-tól 12-ig 26 fővel indulunk a 21. kerékpártúránkra 16
35 kg 1. Kecskeméti Ferenc
diák és 10 felnőtt részvételével. Győrig vonattal utazunk és
Pap Ferenc, Pap Attila
onnét kerékpárral jövünk Nyársapátig Vének - Bokod Gárdony - Dabas - Nyársapát útvonalon.
Víg Károly
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