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Utcabál a Kutyaütõõõõõk zenekarral

Mindenkinek jó szórakozást kívánnak
a szervezõõõõõk és Kis Miklós polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIRÓL

Nyársapát község belterületének szennyvízhálózattal való
kiépítését a kivitelező Vízner és Társa Kft. (Abony, Szapáry
u. 2.) a  leírt ütemterv szerint folyamatosan végzi. A belte-
rületi utcákban a fővezetékek és a csatlakozó vezetékek - az
Epres utca és a Viola utca Dózsa Gy. u. és Nyársapát d.
közötti  szakaszának kivételével - elkészültek, a víztartási
vizsgálatokat elvégezték. A csőfektetési munkálatokat
augusztus végére mindenütt befejezik. A szennyvíztisztító
telep és az átemelő építése olyan szinten elkészült, hogy a
próbaüzemelés megkezdődhetett. Az úthelyreállítás október
közepén kezdődik és kb. 1-1,5 hónapot fog igénybe venni. A
bekötővezeték a telekhatáron belül 1 méterre lett kiépítve, az
ingatlanon belüli rákötés a tulajdonos feladata, melyet már
folyamatosan lehet végezni. Amennyiben a kivitelezési
munkát nem a leendő üzemeltető által nyilvántartott
személyekkel készíttetik, hanem saját maguk végzik a lakók,
akkor átadásig az árkot végig nyitva kell hagyni, hogy azt az
átvevő szakember megnézhesse. Az átvett belső vezetéket
2011. augusztus 8-tól lehet élőre kötni. A szennyvízberuházás
végleges befejezéséig (2012. január 31.) 2.500.-Ft-os csatorna
átvételi díjat nem kell fizetni, viszont akik február 1-től
szeretnének rákötni, nekik már ez kötelező. A rákötő
lakosoknak a műszaki átadásig nem kell fizetni szennyvíz-
díjat, így célszerű minél előbb igénybe venni a szolgáltatást.
A bekötés engedélyeztetéséhez kérőlapot a Polgármesteri
Hivatalban lehet kérni félfogadási időben, melyet 2 pél-
dányban kell kitölteni és a tájékoztatóban is közölt 2 példányos
vázrajzzal együtt oda kell visszavinni.
A beruházással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a
Polgármesteri Hivatalban adunk tájékoztatást félfogadási
időben. A kivitelezési munkákkal kapcsolatos közlekedési
kellemetlenségekért megértésüket kérjük.

Kis Miklós polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. július 14-én a szennyvízberuházással kapcso-
latos lakossági fórumról.
A fórum helye: Szarka Mihály Művelődési és Szabad-
időközpont nagyterme
Jelen vannak: Kis Miklós polgármester, Mucsányi Tamás
projektmenedzser, Balogh Tamás felelős műszaki vezető,
Vízner Tamás a Vízner és Társa Kft. részéről, valamint
Angyal János az ÖKOVÍZ Kft. képviseletében.
A lakosság képviseletében megjelent 50 fő.
Kis Miklós polgármester köszöntötte a fórum résztvevőit,
megköszönte, hogy ilyen sok érdeklődő fogadta el a meghí-
vást.  Nagyon örülök neki, hogy annak idején sikerült elnyeri
a pályázatot, sokat tettünk azért, hogy a szennyvízberuházás
megvalósuljon Nyársapát településén. A magas talajvízszint
miatt a beruházási költségek megnőttek, így nehéz volt olyan
kivitelezőt találnunk, aki a pályázat összegéből tudja vállalni
a munkát. Nagy dolog egy falu életében, hogy csatorna-
hálózattal rendelkezik. Sok kellemetlenséggel járt eddig is a
kivitelezés, de a falu nagyobbik részén már befejeződtek a
munkák. Köszönöm a lakosságnak, hogy türelemmel fogadták
a beruházásból fakadó kellemetlenségeket. A Hírmondó
minden számában tájékoztatjuk a lakosságot a munkafo-
lyamat állásáról. A bekötésekkel kapcsolatban mi mindent
megteszünk, hogy a lakosság tisztában legyen a csatlakozó
vezeték kiépítésének lehetőségével. Az ingatlan tulajdonosai
saját maguk dönthetnek arról, hogy kivel és mennyiért
készíttetik el a belső vezetéket. Mi annak idején 3 személlyel
beszéltük a bekötési lehetőségeket, Holló Istvánnal, Vízner
és Társa Kft -vel, valamint Farkas Zoltánnal. Az önkormány-
zat nem szólhat bele, hogy ki kivel végezteti a rákötéseket. A
beruházás részét képezi, hogy a telekhatártól 1 méterre
elhelyeznek egy tisztítóaknát, de a többi kiépítésről a lakosnak
kell gondoskodnia. Amennyiben a szabványnak megfelel-
nek, a csövek fajtáját nem határozzuk meg, azt akár egyé-
nileg is rá lehet kötni. A kezdeti nehézségek után elmond-
hatjuk, hogy a beruházással jól haladunk, a szennyvíztisztító-
mű is hamarosan elkészül. Köszönöm a lakosság türelmét,
bízom benne, hogy a jövőben is pozitívan állnak a dolgokhoz.
Megkérem Balogh Tamást, hogy felelős műszaki vezetőként
mondjon pár mondatot.
Balogh Tamás: Üdvözlök mindenkit, a Vízner és Társa Kft.
felelős műszaki vezetője vagyok. A csatornaépítés 1.6 km
hosszú nyomott szakaszból, valamint 9,5 km gravitációs
szakaszból áll. Nyársapát talajviszonyai azt engedték meg,
hogy az átemelőt a József Attila út és a Béke út sarkára
lehetett építeni. Innen közel 1.600 méteres nyomott vezetéken
keresztül jut el a szennyvíz a szennyvíztisztító telepre. A
beruházás részét képezi a fővezeték kiépítése, 1 méterre
beállni az ingatlanon belül egy tisztító idommal, valamint az
utak helyreállításának elvégzése is, mely 1-1,5 hónap alatt
befejeződik. A József Attila út helyreállítására a Magyar
Közútkezelőt bíztuk meg. Jövő héttől kezdetét veszi a
próbaüzem, beindításának feltétele, hogy azoknál az ingat-
lanoknál, ahol már ki van építve a belső vezeték, a lakosok
rákössenek a csatornára.  Műszaki részről én ennyit sze-
rettem volna elmondani, átadnám a szót Angyal Jánosnak.

Angyal János: Üdvözlök mindenkit az Ökovíz Kft. részé-
ről. A bekötésekkel kapcsolatban szeretném elmondani,
hogy azokban az utcákban, ahol a víztartási próba megtör-
tént, ott a belső hálózat kiépítését el lehet kezdeni, oly módon,
hogy az utcai tisztítónyílással már össze lehet kötni a veze-
téket, azonban a lakásokból kijövő csőcsonkra még nem
lehet rákötni. A Polgármesteri Hivatalban Héjjas Sándortól
lehet kérni bekötési kérelmet, tájékoztatóval együtt.
A csatorna kiépítése a tisztítónyílástól, az ingatlanon belül a
lakók feladata. Amikor majd az  ÖKOVÍZ  Kft. átveszi az
üzemeltetésre az egész rendszert a tisztítónyílás lesz az a
pont, ami a szolgáltatási határ. A tisztítónyíláson belül a
lakónak lesz a feladata a kiépítés, majd a karbantartás. Az
utca felé történő kiépítés, karbantartás pedig az Ökovíz Kft.
feladata. A bekötésekről annyit szeretnék elmondani, hogy
nem akarjuk plusz költségekkel terhelni a lakosságot, így
nem tettük kötelezővé az egyfajta cső használatát. Elfoga-
dunk sárga színű csövet, illetve szürke színű PVC csövet  is.
Lényeges, hogy mind a kettőnek gumigyűrűs kötésűnek kell
lennie. Abban az esetben, ha nem az általunk nyilvántartott,
felsorolt személyekkel készíttetik a benti kiépítést, hanem
saját maga végzi a lakó, akkor átadásig az árkot nyitva kell
hagyni, hogy szakemberünk megnézhesse, hogy a rákötés
az előírt szabályoknak megfelel-e. A tájékoztatóban le van
írva, hogy mit lehet beleengedni a csatornába. A próbaüzem
után, várhatóan február 1-je után a szolgáltató mindenkinek
a vízmérőállását leolvassa és innentől kezdve fognak csa-
tornadíjat fizetni. A végleges átadásig (február 1-ig) 2.500.-
Ft-os csatorna átvételi díjat nem kell fizetni, viszont akik
február 1-től szeretnének rákötni, nekik már meg kell fizetni
az említett összeget. Kérem, hogy tegyék fel kérdéseiket.
A lakosság részéről az alábbi kérdéseket tették fel:
Hogyan állapítják meg a szennyvízdíjat azoknál, ahol házi
vízművet használnak?
Nekem 3 méteres szakaszon kell bevezetni, megtehetem
egyénileg?
Ki mennyiért vállalja a bekötést?
Ha  kifizetem az idén a teljes összeget, annak ellenére, hogy
eddig részletekben kértem akkor 162.000.- Ft helyett 150.000.-
Ft kell megfizetnem?
Munka során keletkezett hibákat, például a kapubejáratomat
ki fogja megjavítani?
A csővezetéknek hány százalékos lejtésűnek kell lennie?
Vízóra leolvasás után a csatornadíj mennyi lesz körülbelül?
A vízfogyasztás arányában számolják majd?
Az udvari kút megmaradhat?
A lakosság hány százaléka fizeti az érdekeltségi hozzájá-
rulást?
A meglévő derítőket, szikkasztókat meg lehet-e szüntetni?
Válaszok:
A fúrott kút megmaradhat mindenkinek, ha fúrott kútból látja
el a lakást vízzel, akkor a kutat mérősíteni kell.  Ha csak
öntözök róla, akkor nem kell semmi, de ha lakásban is hasz-
náljuk, akkor a lakásba menő ágba be kell építeni egy víz-
mérőt, mely nem kerül a szolgáltató tulajdonába, az a lako-
sok tulajdonában marad és 6 évenként saját költségén kö-
teles hitelesíttetni. A szolgáltató ez alapján számlázza a
szennyvíz díjat. Abban az esetben, ha nincs fúrott kút és a
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vezetékes vízről öntözni szeretnének, valamint nem kíván a
fogyasztó locsolási vízmérőt felszerelni akkor áprilistól
októberig terjedő időszakban a szolgáltató 10% szennyvíz-
kedvezményt ad minden fogyasztónak. Ha felszereli az
említett mérőórát, akkor a locsolási vízmérő és fővízmérő
közötti különbség után kell megfizetni a szennyvízdíjat is.
A csatornadíj összegét nem tudjuk megmondani Önöknek,
mivel a fél éves próbaüzem az azért is van, hogy az üzemel-
tetési költségek kialakuljanak.
Egyénileg is el lehet végezni a rákötést, de ne temesse be az
árkot, míg szakemberünk nem ellenőrzi a kivitelezést.
Az érdekeltségi hozzájárulás összege részletfizetés esetén
havi 1.800 Ft.-, amennyiben idén kifizeti a teljes összeget
akkor az 150.000.- Ft.
A munkák során keletkezett hibákat Vízner Tamásnál, illetve
Héjas Sándornál lehet jelezni, akik megteszik a szükséges
intézkedéseket.
Állapotfelmérést készítettünk minden ingatlanról, az indokolt
károkat a kivitelező helyre fogja állítani.
A belső, udvari vezetéket 3-5 ezrelékes lejtéssel kell kiépíteni.
Jelenleg a lakosság több mint fele fizeti az érdekeltségi
hozzájárulást.
A meglévő derítőket, szikkasztókat nem kötelező megszün-
tetni, de javasoljuk azok betöltését.
Kis Miklós: Kérném a lakosságot, hogy a lakossági hozzá-
járulást folyamatosan fizesse. Amennyiben a lakosság nem
fizet az önkormányzat nagy bajba kerülhet, mert nekünk
nincs annyi pénzünk, hogy ezt az összeget a nem fizető lakók
helyett megfizessük. Aki nem fizeti meg a hozzájárulást,
azoknál adók módjára behajtható. Végső esetben jelzálogjog
fogja terhelni az ingatlant. Ha változik az anyagi helyzet, és
fizet, a jelzálogjogot töröltetni fogjuk. Úgy gondolom a havi
1.800.- Ft nem akkora összeg (3 doboz cigaretta), hogy ne
bírjuk el, de az önkormányzatnak nincs annyi pénze, hogy
mások helyett kifizesse.
Tóth Tibor: Szeretném kérni a Vízner urat, hogy az
alvállalkozók figyelmét hívja fel arra, hogy a munkálatok
során az úton hagyjanak szabadon annyi helyet, ahol lehet
közlekedni. Előfordult, hogy lakóházakat elzártak úgy, hogy
azokat az út egyik irányából sem lehetett megközelíteni.
Kis Miklós polgármester megköszönte a nagyszámú
jelenlévő aktív részvételét és kérte, hogy a bekötési kérel-
meket a tájékoztatóval együtt itt a helyszínen vegyék át.

                             Kis Miklós  polgármester

EMLÉKKÉ VÁLIK

„Te vagy falunk egyik legidősebb tagja,
Vajon honnan került ide életed magja?
Itt eresztettél e földben erős gyökeret,
Melyet nem sodort el a sok évtized.

Te büszke, délceg hölgy,
Gyönyörű kocsányos tölgy.”

 – írta versében Miczi Flóriánné. Sajnos a július végi hatalmas
vihar sok más fával együtt védett természeti kincsünket, a
kocsányos tölgyet is elpusztította. A többszáz éves fa már sok
vihart megért, villámcsapás is sújtotta. Az arra járók és a

kirándulók mindig megcsodálták hatalmas méreteit, sokszor
és sokan megpihentek lombja alatt.Aki látta „őt”, az biztosan
emlékezni fog rá, és elmeséli ismerőseinek, utódainak, hogy
volt egyszer Nyársapáton egy „büszke, délceg hölgy”- a
kocsányos tölgy.

Vígné Kerekes Magdolna

HAMAROSAN ELKÉSZÜL A
NYILASI ISKOLA FELÚJÍTÁSA

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSBÓL
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AJÁNLÁSOK A DÍSZPOLGÁRI CÍMRE
Díszpolgári cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki kiemelkedően jelentős munkájával
hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartásával köztiszteletben áll, illetve a község
lakossága érdekében maradandót alkotott.
Nyársapátért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik
a település fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális valamint a gazdasági élet bármely területén kiemelkedő munkát
végeztek.
Adományozásra javaslatot tehet a község polgármestere, a képviselő-testület tagjai, a helyi önkormányzati képviselők
választásán szavazásra jogosult nyársapáti polgárok, valamint az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek.
Ajánlani ajánlólapon lehet.
Díszpolgári Címre 1 fő, Nyársapátért Emlékéremre 2 fő vagy szervezet ajánlható.
Az ajánlások akkor érvényesek, ha azokon indokolás is szerepel.
Az ajánló lapok beadásának határideje: 2011. augusztus 10.
Az ajánlószelvényeket a COOP boltban és a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtődobozba kérjük leadni,
illetve postai úton is beküldhető a hivatal címére.
A képviselő-testület a címek odaítéléséről az augusztusi ülésen dönt. Átadásukra a 2011. augusztus 20-án tartandó
Falunapon kerül sor.
Ajánlatot tenni az alább közölt szelvényen lehet, illetve az beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban is. Kérjük, hogy minél
többen adják le ajánlásukat annak érdekében, hogy a képviselő-testület döntése a lakosság széles körének javaslatán
alapulhasson. Köszönjük!

AJÁNLÓ LAP

Díszpolgári Cím illetve Nyársapátért Emlékérem odaítéléséhez

1. Díszpolgári Címre ajánlott neve: ………………………………......................................
                                                   címe: ………………………………....................................
      Indoklás: ………………………………………………………………………...............

                    ………………………………………………………………………................

2. Nyársapátért Emlékérem kitüntetésre ajánlott
                                              1. neve: ………………………….............................................
                                                  címe: ………………………….............................................
      Indoklás: …………………………………………………………………….................

                        ……………………………………………………………………................

                                             2.  neve: ………………………….............................................
                                                  címe: ………………………….............................................
      Indoklás:  ……………………………………………………………………................

                        ……………………………………………………………………................

Ajánlatot tevő neve: ………………………….........................................................................

                        címe:  …………………………......................................................................

                                                                                             ………………………..
                                                                                                           aláírás
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módosításokról értesíti a felülvizsgálóját. Ekkor még nem
kezdheti meg a kérdőívek kitöltését, legfeljebb tájékozódik a
válaszadás várható módjáról és az igényelt papír kérdőívek
számáról.
5. Az adatgyűjtés végrehajtása
Október 1-jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a
számlálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a
kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról,
hogy három módon válaszolhatják meg a kérdőíveket. Aki
papíron maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdő-
ívet hagy, ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött kérdő-
ívek átadásának időpontját.  Akik személyes interjút kérnek,
azokról kitölti a lakás- és személyi kérdőíveket. Ebben a
szakaszban a számlálóbiztos naprakészen tájékozódjon a
felülvizsgálójától arról, hogy mely lakásokban töltötték már ki
interneten a kérdőíveket. Ezeket a lakásokat már nem keresi
fel.
6. Az elvégzett munka átadás
Ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a kérdőíveket, ott
a számlálóbiztos összegyűjti azokat, és az általa kitöltöttekkel
együtt a megbeszélt időpontban, de legalább hetente egyszer
eljuttatja a felülvizsgálójához. A kérdőíveket az előírásoknak
megfelelően rendezi, egyezteti a címjegyzéken szereplő
adatokat a felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket.
A számlálóbiztosok díjazását a 305/2010. (XII.23.) Kormány-
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A „Számlálóbiztosi
jelentkezési lap” személyesen átvehető Nyársapát Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2712 Nyársapát, Béke
u. 11.) 4. szobájában.
A jelentkezési határidő: 2011. augusztus 17.

Dr. Bicskei Krisztina jegyző

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. - FELHÍVÁS
SZÁMLÁLÓBIZTOSI FELADATOK

ELLÁTÁSÁRA

A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. Törvény
rendelkezik. A törvény értelmében a Magyar Köztársaság
területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapul-
vételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és
lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálási adatfelvétel
végrehajtásához számlálóbiztosokra van szükség.
Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy
lehet!
A számlálóbiztos feladata hat elemből áll:
1. Jelentkezés a munkára:
A munkára jelentkezők a mellékletként csatolt „Számláló-
biztosi feladatleírás” elnevezésű dokumentumban
tájékozódhatnak az ellátandó feladatokról. A mellékletként
csatolt „Számlálóbiztosi jelentkezési lap” elnevezésű
dokumentumot ki kell tölteni. A jelentkezési lap kérdéseket
tartalmaz a jelentkezőről ( iskolai végzettség, életkor),
elérhetőségről (cím, telefon, e-mail), az általa megjelölt
összeírási területről (ahol dolgozni szeretne), továbbá egy
nyilatkozat arról, hogy a munka feltételeként vállalja az
előzetes tananyag elsajátítását, a tantermi oktatáson való
részvételt, és, hogy nincs elvi akadálya a számlálóbiztosi
feladat ellátásának, a munkát a megismert elvárások
(ismeretek, készségek, tulajdonságok) tudatában vállalja el.·
2. Előzetes felkészülés, minősítésben való részvétel
Augusztus 15. után a számlálóbiztos a települési népszám-
lálási felelőstől elektronikus (CD-n/DVD-n, illetve interneten
is elérhető) és írott formában megkap egy tananyagcsoma-
got, amelyet még a tantermi képzés előtt el kell sajátítania. Az
egyéni  felkészülés részeként a számlálóbiztosnak ki kell
töltenie egy-egy lakás-és személyi kérdőívet, például saját
magáról és otthonáról, valamint megválaszolja a tanulást
segítő önellenőrző kérdéseket, és kitölti a tudását ellenőrző
feladatlapot (tesztet) is, amit majd – a próbaként kitöltött
kérdőívekkel együtt – a tantermi oktatásra magával hoz. A
népszámlálás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
foglaltaknak megfelelően szerződést a tantermi oktatást
követően csak azzal a számlálóbiztossal lehet kötni, aki az
előzetes felkészülés során tanultakról ellenőrző kérdések
(teszt) formájában számot adott, és megfelelő minősítést
kapott.
3. Részvétel a tantermi oktatáson
Szeptember hónapban a számlálóbiztosok részére félnapos
tantermi képzést tart a KSH, amelyen a részvétel kötelező.
A tantermi oktatásra a résztvevőknek a próbaként kitöltött
kérdőíveket magukkal kell hozniuk. Az oktatást és a szerző-
déskötést követően (nem az oktatás helyszínén), a települési
népszámlálási felelőstől kapja meg a népszámlálóbiztos az
összeíráshoz szükséges anyagokat (kérdőívek, táska,
igazolvány, íróeszköz, címjegyzék, térkép, stb.).
4. Kérdőívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak
Szeptember 27-30. között a számlálóbiztos lakásról lakásra
járva minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot.
Ahol szükséges javítja, illetve kiegészíti címjegyzéket, a

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT
 a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontjaira!

Komposztálható hulladékok elszállítása:
augusztus 23.
szeptember 6.;20.
október 4.;18.
november 5.

Újrahasznosítható hulladékok elszállítása:
szeptember 6.

október 4.
november 5.
december 6.
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  OVI HÍREK

Az óvoda augusztus 1-től, hétfőtől nyitva tart.
A nevelési év szeptember 1-jén kezdődik.
Augusztus 10-e után az óvoda hirdető táblájára kifüggesztjük
a felvételt nyert gyermekek névsorát, valamint a szülői
értekezlet pontos időpontját. Amennyiben kérdéseik vannak
az óvodai neveléssel kapcsolatban, tájékoztatást kaphatnak
augusztus hónapban az óvodában.
Kérjük a szülőket, hogy a szülői értekezleten, (előre láthatólag
augusztus utolsó hetében) aki tud vegyen részt!
A nyárra további jó pihenést kívánunk!
Szeretettel várjuk a 2011-2012.nevelési évben szeptember
1-jétől minden óvodásunkat!

Óvó nénik

  ISKOLAI HÍREK

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a pótvizsga időpontja:
2011. augusztus 29. 8 óra.
A tanévnyitó ünnepség időpontja: 2011. szeptember 1. 8 óra.
A tankönyvek árusításának időpontját augusztus 25-e után
az iskola ajtaján és a Coop boltnál írjuk ki.

Palotai Lászlóné

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS

SZABADIDŐKÖZPONT

NYÁRSAPÁT BEMUTATKOZIK CEGLÉDEN IS

A ceglédi Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár HAZAI
PÁLYA – zenés esték a Kaszinóban rendezvénysoroza-
tának záró estjén, augusztus 13-án szombaton 21 órától a
nyársapáti amatőr csoportok  lépnek fel.
Zene-tánc-móka, ahogy a nyársapátiak tudják.
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk
Ceglédre a Casino udvarára (Felház u. 62.), rossz idő esetén
a művelődési központ kamaratermébe.
A belépés díjtalan!

Vígné Kerekes Magdolna

ÉNEKELJ VELEM…
Nevelj játékos dallal boldog gyermeket!
Énekes-mondókás foglalkozásokat tartok a művelődési ház-
ban szerdánként 15-16 óráig, melynek célja a zene megsze-
rettetése, a gyermek ritmusérzékének, beszéd-és érzelmi
fejlődésének segítése. Elsősorban a 6 hónapostól 3 éves korú
gyerekeket várom szüleivel.
A részvételhez semmilyen zenei előképzettség nem kell.

Tolnai Judit csecsemő-és gyermeknevelő gondozó

ÁMK HÍREK

MILYEN VOLT A 3. NYÁRSAPÁTI

LECSÓFESZTIVÁL?
Azt hiszem, egyszerű a válasz; fantasztikus! Aki akarta,
nagyon jól érezhette magát. Minden adott volt ahhoz, hogy jól
szórakozzon minden vendégünk.
Jó időben, szép helyen, összeszokott, szinte már törzsvendég,
illetve még „zöldfülű”, de mindenképpen jókedvű főző csapa-
tokkal indult a főzőcske délelőtt 11 órakor Kis Miklós polgár-
mester úr megnyitójával és a szakavatott zsűri tanácsaival. A
fedők összeütése után 17 csapat „csapott ismét a lecsóba”.
A helyi versenyzőkön kívül érkeztek lecsófőzők Ceglédről,
Ceglédbercelről, Csemőből, Újszilvásról és Tápiószentmár-
tonból is. A zsűri nagyon komolyan vette feladatát, hiszen
Lengyel István kétszeres mesterszakács, a Magyar Gasztro-
nómiai Szövetség tagja, életműdíjas mestere, és dr. Simon
Tamás, Pest megye rendőrfőkapitánya, aki nem mellesleg a
Szabadtűzi Lovagrend Rendvédelmi Páholyának főkapitá-
nya is, már az előkészületektől figyelemmel kísérte a csapa-
tok tevékenységét, végigjárták a főzőhelyeket, vagyis nem
csak a végeredményt pontozták.
Kora délutánig a Lecsórádió tagjai, Dudás Norbi, Füle Berci
– neki köszönhetjük az egész nap hangosítását - és Nagy
Ádám szórakoztatták a főző csapatokat és vendégeinket.
Érdekességeket tudhattunk meg a versenyző csapatokról, a
készülő lecsókról. Sok hasznos tanács hangzott el a zsűri
tagjaival folytatott riportokban, és beszélgettek a rendez-
vényünket megtisztelő polgármesterekkel is, akik
természetesen saját csapataikat erősítették.
A gyerekeknek külön programokat szerveztünk. A kézműves
sátorban profi segítőink részvételével munkálkodtak a
gyerekek. Lehetett kézműveskedni többféle technikával,
lufit hajtogatni, és arcfestés is szórakoztatta a kicsiket. Volt
körhinta, légvár és trambulinon is lehetett ugrálni, halászni,
mini focizni, népi játékokkal ismerkedni.
Csodálatos motorokat is láthattunk, hiszen a csemői és a
nagykőrösi motorosok is beneveztek a főzőversenybe, és
természetesen fantasztikus járgányaikon érkeztek.
A Szarka kúria múzeuma is várta az érdeklődőket. A
„falunéző” kisvonattal bejárhatták községünket, és
lovagolhatott is, aki akart.
A rendezvényre kilátogatók egy jelképes összegért
megkóstolhatták a finomabbnál finomabb, különleges, vagy
éppen az egyszerűségében nagyszerű lecsókat a csapa-
toknál, melyhez a paprikát a Miklaker biztosította, de a
Gazdakör jóvoltából sertéspörköltet is ehetett, aki arra vá-
gyott. A „nádfödeles kisházikót” is sokan útba ejtették, hiszen
ott volt a pálinkakóstoló, ahol Kis Miklós polgármester úr
pálinkáját ízlelhettük meg. Az enni és innivalóról, játékokról
árusaink is gondoskodtak, vagyis senki sem ment haza
szomjasan, vagy korgó gyomorral.
A Lecsófesztivál színpadán kora délutántól hajnalig léptek fel
helyi csoportjaink, és sztárvendégeink. Először Nusika
szórakoztatta jó ebédhez igazán jó muzsikával vendégeinket,
majd óvodásaink modern táncot adtak elő. A TETZ iskola
nyársapáti táncosai charleston-t mutattak be. Az irodalmi a
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színpad tagjai Benedek Elek: Dolgozz macska! című
dramatizált meséjét adták elő, amit sztárvendégeink, a Ba-
rátok csapatának gyermekműsora követett.
16 órakor került sor a nap legfontosabb eseményére, az
eredményhirdetésre. Mind a 17 csapat kapott elismerő
oklevelet és egy szakácskönyvet, amit a főkapitány úr írt. Dr.
Simon Tamás úr nemcsak saját könyvével járult hozzá a
lecsófőző versenyhez, hanem egy különdíjat is felajánlott. Ezt
a „Nyársapát Lecsója” ceglédi csapat nyerte el. A Bognár
gokart jóvoltából is adhattunk különdíjat, aminek a nyársapáti
„Óvoda” csapata örülhetett. V. helyezést ért el a ceglédi
„Famili” csapata, IV. lett az újszilvási „Szilvagányok” csapata.
A III. helyet a „Csemői Öregcápák” nyerték el. A II. helyet
nyársapáti csapat szerezte meg, akik a „Specialisták” nevet
választották. A legfinomabb, vagyis az I. helyezett lecsót a
ceglédi „Juhász TEAM” csapata főzte. A legjobb terítékért
a „Nagykőrösi Motorosok” csapatát, a csapatnévért a tápió-
szentmártoni „Bermuda Háromszög” csapatát, a legkülön-
legesebb receptért a „Fridge Hause” nyársapáti csapatát, az
öltözékért pedig Tápiószentmárton „Büdös Samu” csapatát
díjazták.
Az eredményhirdetés után a Nyársapáti Népdalkör
fellépésével folytatódott kulturális műsorunk. Mindenképpen
el kell mondani róluk, hogy június 25-én Mezőtúron
meghívásos minősítő versenyen Aranypáva Nagydíjat
nyertek, ami a népzenei kórusok legmagasabb elismerése.
Gratulálunk ehhez a nem mindennapi teljesítményhez!
Az asszonykórust az Oázis Fénye Hastánccsoport fátyoltánc
produkciója követte, majd színpadunkra lépett Csikó Szabi –
az előző évi Csillag Születik felfedezettje -, aki fergeteges
tánctudását mutatta be vendégeinknek. A „sztárvendég”
után Nyársapát táncosai következtek. Felnőtt tánckarunk
tagjai ír sztepptáncot mutattak be, amit most először láthat-
tunk. A fiatalok után természetesen az idősebbek is szerephez
jutottak, a művelődési ház nyugdíjas táncosai kalinkát tán-
coltak. A Cool Style 90’ és a B Masters is színpadra lépett,
akik a tőlük megszokott magas színvonalon szórakoztatták a
nagyérdeműt. Minden táncos, „mesés”,  és énekes produkció
is nagy sikert aratott közönségünk körében. Köszönjük min-
den fellépőnknek, hogy hozzájárultak a rendezvény sike-
réhez! A Barátok csapata talkshow-val és zenés összeállítás-
sal búcsúzott Nyársapáttól. R. Kárpáti Péter, Kiss Ramóna,
Szabó Erika és Csikó Szabi már délután 2 órától velünk volt.
Részt vettek a zsűri munkájában és a délután folyamán
többször léptek színpadunkra, szórakoztatva a Lecsófesz-
tivál vendégeit. Nemcsak mondták, hanem látszott is, hogy
Ők is jól érezték magukat itt Nyársapáton.
Este a No Pie Band 2 órás élő rock koncertjét hallhattuk. A
nagykőrösi fiatalokból álló banda kitett magáért. Mindent
megtettek azért, hogy mindenki, fiatal és idősebb is jól
szórakozzon. Világsikereket, magyar dallamos rock
slágereket, feldolgozásokat, és természetesen saját dalokat
is előadtak hatalmas sikert aratva.
Az élő koncert után utcabállal zárult a 3. Lecsófesztivál
programja. Hajnali 2 óráig Kadlott Karcsi és Berzsényi
András „Banderasz” zenéjére táncolt a nagyszámú közönség.
Sokan dolgoztak azért, hogy minden jól sikerüljön ezen a
napon. A felmerült gondokat – pl. áramszünetek - is

megpróbáltuk megoldani a lehető legrövidebb időn belül. Úgy
gondolom, hogy kisebb-nagyobb mértékben sikerült is min-
denki igényének, ízlésének megfelelni. Köszönjük minden-
kinek, aki bármilyen módon hozzájárult a Lecsófesztivál
sikeréhez. Nagyon köszönjük a szervezésben, előkészí-
tésben, lebonyolításban résztvevők tevékenységét, támo-
gatóink segítségét, hozzájárulását, a főző csapatok profi
munkáját, és természetesen köszönjük mindenkinek, aki eljött,
és részt vett a Lecsófesztivál programjain.

Nagyné Kovács Éva



NYÁRSAPÁTI8. oldal

MEGHÍVÓ
A II. KISTÉRSÉGI GOKART KUPA 2011. KERÜL MEGRENDEZÉSRE A BOGNÁR

GOKART PARKBAN NYÁRSAPÁTON 2011. AUGUSZTUS 14-ÉN VASÁRNAP.
AZ ALÁBBI FELNŐTT KATEGÓRIÁKBAN VÁRJUK A NEVEZÉSEKET:
I. KATEGÓRIA 65KG-IG

II. KATEGÓRIA 65-75KG-IG

III. KATEGÓRIA 75-85KG-IG

IV. KATEGÓRIA 85-95KG-IG

V. KATEGÓRIA 95KG FELETT

NŐI KATEGÓRIA

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2011. AUGUSZTUS 12.(PÉNTEK).
NEVEZÉSI DÍJ: 5.000 FT(EDZÉS, MÉRT EDZÉS, VERSENY), MELYET A HELYSZÍNEN KELL FIZETNI.
EDZÉSEK: DÉLELŐTT 9 ÓRÁTÓL. VERSENY: DÉLUTÁN 14 ÓRÁTÓL.
JELENTKEZNI SZEMÉLYESEN A HELYSZÍNEN (NYÁRSAPÁT, ISKOLA D. 20.), ILLETVE A 06-53/715-641,VAGY

A 06-30/9485-078 TELEFONON NÉV, KATEGÓRIA ÉS ELÉRHETŐSÉGI CÍMMEL LEHET.
A FELNŐTTEKNEK RIMO VÁZAS 200 GX HONDA MOTOROS GOKART ÁLL RENDELKEZÉSRE A VERSENYEN..
A PÁLYA IDŐMÉRŐ BERENDEZÉSSEL FELSZERELT.
A VERSENYEN MINDENKI A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT NYÁRSAPÁTRA, A II. KISTÉRSÉGI GOKART KUPÁRA!
www.bognargokart.hu, bognargokart@yahoo.co.uk Bognár István és családja
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ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETETT:
Hencz Zsolt és Nagy Krisztina

Nyársapát Bokros d. 5. szám alatti
lakosok RÉKA nevű gyermeke

2011. július 10-én.

Köszöntjük az újszülöttet!

HIRDETÉSEK

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 telefonon
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.
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 össze-
rakható vásározói, piaci felszerelés tarto-
zékaival. 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.
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 biszt-
róban vagy a 20/910-6746
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
Külterületen lévő minimum 1 ha területű
szántó eladása érdekelne! Érd.: 30/86857765.

HIRDETÉSEK

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 utcá-
ban 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, 70/438-9913
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-
2282,389 389-171-es telefonszámon lehet.

HIRDETÉSEK

Fontos Önnek szerettei, vagyona,
vállalkozása biztonsága? Szeretne ezért a
jelenleginél kevesebbet fizetni? 12
biztosítótársaság kínálatából választhatja
ki a leginkább megfelelőt? (Élet-, lakás-,
vállalkozói vagyon-, szakmai felelősség-,
gépjármű-biztosítások, nyugdíjpénztárak
stb.) Kovács Gábor a Biztonság Bróker-
házbiztosítás közvetítője. 06/204621325
Családi ház, valamint telek vízzel, villannyal
eladó a József A. úton. Érd.: 389-096, 70/416-
0178-as telefonszámon lehet.
A közétkeztetésnél étkezési utalványt
elfogadunk. Várja megrendelését az APÁTI
Bisztró.
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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

GOKARTOSOK FIESZTÁJA NYÁRSAPÁTON

Július 3-án került megrendezésre a II. Kistérségi Gokart
Kupa a Bognár Gokart Parkban. Ezen a napon a gyerekek
versenyezhettek. 34 fiatal indult, több kategóriában. A 3
legjobb helyezett éremmel térhetett haza, míg a többi ver-
senyző névre szóló oklevelet vehetett át. Ezen a versenyen
természetesen minden gyermek szülői engedéllyel állhatott a
rajtvonalhoz. Nem csak a fiúk versenyeztek, 4 kislány is
indult a versenyen.
Eredmények:
Gyerek II. kategória: I. Laki Levente II. Veres József,
III. Kovács Attila
Diák I. kategória: I. Süveges Péter II. Nyújtó Árpád
III. Gluck Christopher
Diák II. kategória: I. Illés Ferenc II. Miskolci Lóránt
III. Bencsik Márton
Serdülő kategória: I. Gulyás László II. Istráb Viktor
III.Terjési Sándor
Junior kategória: I. Simon Gergely II. Sági Zsolt
III.Szabó Csaba
Lányok: I. Kocsis Lili II. Petró Luca III. Kocsis Luca
Összesített végeredmény: Lányoknál: Kocsis Lili
Fiúknál (6-12 éves korig):Süveges Péter
Fiúknál (13-18 éves korig): Gulyás László

KERÉKPÁRTÚRÁN VOLTUNK!
2011.július 3-án kora reggel izgatottan és kicsit álmosan
gyülekeztünk a nyársapáti vasútállomás előtt. Indul az idei
kerékpártúra! Győrig utaztunk vonattal, ott már vártak min-
ket a kerékpárok, és a kísérő autók. Mindenki megkereste a
felnőtt vezetőjét, és elindultunk Vének felé. Sajnos az idő
csak addig bírta, amíg megérkeztünk, este és éjszaka is esett
az eső. De másnap már jobb idő lett, és többféle program
közül is választhattunk. Hajókirándulást tettünk a Dunán,
megmérkőztünk a felnőttek csapatával a foci és a röplabda-
pályán, csocsóztunk, délután a bátrabbak még az ökotóban is
pancsolhattak. Este a véneki polgármester jóvoltából a finom
kemencében sült kenyérlángost is megkóstolhattuk. Másnap
tovább bicikliztünk Bokodra, ahol az iskola tornatermében
töltöttünk egy éjszakát. Utána újra útra keltünk, hogy a
Vértesen, és a Velencei -dombságon átkerekezve megérkez-
zünk Gárdonyba. Akik már tavaly is részt vettek a túrán,
tudták, hogy igazán jó helyre érkeztünk. Az idő nekünk
kedvezett, és a 4 napon át szinte minden szabad percet a
strandon tölthettünk. Délben a finom ebéd után néhány órát
a hűvösben sziesztáztunk, de utána a strandon hosszú kosár-
labdameccset vívtunk a vízben. Voltak akik vízibicikliztek,
csónakáztak. Józsi bácsi és néhány lelkes segítőjének jóvol-
tából egy alkalommal még sült halat is ettünk. Kicsit fájó
szívvel indultunk Dabas felé, de tudtuk, hogy az út végén itt
is egy remek strand vár minket. A nagy meleg miatt fáradtan
érkeztünk meg, de a következő két napon élvezhettük a
strand minden örömét. Itt árnyas fák alatt volt a sátortáborunk,
s akkor mehettünk a vízbe, amikor kedvünk tartotta. A fel-
nőtt kísérők minden jóval elláttak bennünket, a finom és
bőséges ételek mindig elfogytak az utolsó morzsáig. Hétfőn

este szokás szerint mindenki megkapta jól megérdemelt
“címét “ is egy csoki kíséretében. Most még csoportképek is
készültek! Az utolsó napon délután indultunk haza. Lajos-
mizsén még megálltunk , és mindenki egy 3 gombócos fagyit
kapott. Este 8 órára értünk haza, ahol már vártak bennünket
szüleink. Jókedvűen és barnára sülve érkeztünk meg, teli
élményekkel, melyekért köszönetet mondunk Víg Karcsi
bácsinak, és minden felnőttnek. A túráról készült képeket a
nyársapáti honlapon is megnézhetik a résztvevők és a kíván-
csiskodók is!

Kocsis Bence

KERÉKPÁRTÚRA

Kerékpártúránkat az idén július 3-tól -12-ig tartottuk 26 fő
részvételével (16 diák és 10 felnőtt). Győrtől Nyársapátig
kerekeztünk 270 km-es távot. Voltak az út folyamán nehéz
emelkedős szakaszok is, amit a résztvevők nagyszerűen
teljesítettek. Ehhez minden résztvevőnek gratulálok.
Megköszönöm a felnőtt kísérők segítségét, amit a főzésnél ,
a kerékpározásnál ill. a túra egészén nyújtottak. Köszönöm a
Nyársapáti Gyermekekért Közalapítványnak a diákok anyagi
támogatását. Külön köszönöm a Polgármesteri Hívatalnak,
hogy a Ford mikróbuszt a rendelkezésünkre bocsájtotta  és
Kis Miklósnak a kerékpárok szállítását, Pap Gergőnek  a
kerékpárok szállításában nyújtott segítségét.

Tisztelettel:Víg Károly.


