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CSALÁDJÁT HAGYOMÁNYOS SZÜRETI MULATSÁGÁRA

2011. SZEPTEMBER 24-ÉN A
SZARKA-KÚRIA UDVARÁRA.
PROGRAM:
9 órától:
10-18 óráig:

Főzőhelyek elfoglalása
A gyerekeknek ugráló
vár, trampolin
11-13 óráig:
Kézműves foglalkozások,
arcfestés, lufi hajtogatás,
íjászat
13-14 óráig:
Vetélkedők gyerekeknek
és játékos felnőtteknek
14-15 óráig:
A Kokas együttes
népzenei műsora
15-16 óráig:
A Nyársapáti Népdalkör
és vendégeinek műsora
16-17 óráig:
Köszöntő
Az 1. osztályosok
fogadalomtétele és műsora
17-18 óráig:
Óvodások, iskolások és a
művelődési ház csoportjainak fellépése
18-19 óráig:
A Cool Style 90’, a B.
Masters és Nusika műsora
19-19.30 óráig: Sztárvendégünk a Fresh
20-21 óráig:
A Patkós Irma Színház zenés szórakoztató műsora
20-02 óráig:
Táncmulatság, melyhez a zenét a Happy Five együttes szolgáltatja
A rendezvény ideje alatt borkóstolás!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
A rendezvény minden látogatójának jó szórakozást kívánnak a rendezők és
Kis Miklós polgármester
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KIS MIKLÓS ZSOLT ALPOLGÁRMESTER ÜNNEPI BESZÉDE 2011. AUGUSZTUS 20-ÁN
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt ünneplő Nyársapátiak!
Kedves Vendégeink!
Valamikor régen egy nagy európai gondolkodó azt kérdezte,
hogy „…min jár az emberek esze?” És így válaszolt: „ a
táncoláson, a lantpengetésen, az éneklésen, a versíráson, a
lovas karikajátékon, a párbajozáson, a királyi cím elnyerésén,
anélkül, hogy valaha is elgondolkodnának rajta, mit jelent
királynak, és mit embernek lenni.”
Én úgy érzem ez egy olyan üzenet, ami ma – augusztus 20án – éppen nekünk, magyaroknak szól. Évek óta úgy tűnik
ugyanis, mintha augusztus 20-án, és előtte, illetve utána nem
arról gondolkodnánk és beszélgetnénk elsősorban, amiről
kellene. Mintha nem az lenne a legfontosabb témánk, ami
kellene, hogy legyen. Tűzijátékok és egyebek lázában égünk, miközben egyre kevesebb szót ejtünk az emberről, a
királyról és arról, amit ő teremtett.
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Beszéljünk hát Istvánról, a királyról és az emberről, valamint
Magyarország születéséről! Augusztus 20-a van ma, és én
azt szeretném, ha Istvánra, a királyra és az emberre, valamint
Magyarország születésére emlékeznénk. Milyen volt
államalapító királynak lenni? A magyar közmondás úgy
tartja, hogy: fapénzzel várat nem lehet építeni. És valóban: az
árát mindennek meg kell fizetni. Áldozatvállalás nélkül nincs
alapozás, nincs építés. István király fájdalmas, de elkerülhetetlen rendelkezések hosszú sorával rombolta a régit, és
rakta az új alapokat. Ellenállás és szembeszegülés közepette
érvényesítette akaratát. Hogy mi adta az erejét? A hite. De
nemcsak az, hanem az értelme is. István király felismerte
ugyanis, hogy a magyarság válaszút elé került, hogy egyetlen esélye a fennmaradásra, ha csatlakozik a keresztény,
feudális Európához.
István király új rendjének egyik leginkább szembetűnő
változása volt, hogy megjelent az állami és egyházi adózás. A
szabad magyarokat korábban ilyen kötelezettségek nem
terhelték – ha szükség volt rá, akkor hadakoztak, vagyis a
„vérükkel adóztak”. Az adó- és járadékfizetés olyan napi
realitás volt, amely figyelmeztette őket az átalakulásokkal
járó terhekre. Az új rend tehát a többség számára új, addig
nem ismert kötöttségeket, kötelezettségeket is jelentett. És
István számára népszerűtlenséget. De ő vállalt ezt – többek
között ebben is rejlett nagysága, bölcsessége.
Kedves Hölgyeim és Uraim!
István király nagy érdeme volt az is, hogy a magyar állam
megteremtését nem elszigetelt folyamatként vitte véghez.
Úgy vezette be a vármegyerendszert, úgy állította fel a királyi
tanácsot, úgy fogalmazta meg a törvényeket, hogy közben
kitekintett Európára. Nem szolgai módon vette át a nyugati
modelleket, hanem mintaként használta azokat. És egyszer
csak eljött az idő, amikor a nyugati Európának tudomásul
kellett vennie a magyar állam megszületését.
Kedves emlékező és ünneplő barátaim!
István királyra és a kezdetekre emlékeznünk azért fontos,
mert ezek az emlékek nemzeti identitásunk részei. Ezek

nélkül nincs önismeret s nincs önbecsülés: nélkülük nem
tudjuk, hogy kik vagyunk, s nem tudjuk hogy mennyit érünk.
Ünnepelnünk pedig azért fontos, mert az ünnep megerősít és
életben tart. István király műve ma is itt van velünk, ennek
örülnünk lehet és kell is. A jelen: az út megvan, de tudjuk-e
hogy merre haladjunk tovább?

Újra egy magyar közmondást idézve: sok hangyának kell a
kősziklán járni, míg út látszik rajta. Elődeink István nyomában járva, sok évszázadon keresztül hangyaszorgalommal taposták ki nekünk az utat. Magyarország ma
független, önálló ország, az út megvan. A kérdés az, hogy
ezen az úton merre haladunk tovább! A kérdés az, hogy
tudatában vagyunk-e a felelősségünknek és élünk-e a
lehetőségeinkkel? Én bízom magunkban, kedves magyar
Barátaim. Bízom az eredményeinkben, a sikereinkben. Abban,
hogy reálisan tudjuk nézni és látni magunkat: nem
kevesebbeknek és nem többeknek mint akik vagyunk. Bízom
benne, hogy el tudjuk kerülni a kisebbségi érzést és az ebből
fakadó tehetetlenséget, valamint panaszkodást; és
ugyanennyire bízom abban is, hogy meg tudjuk haladni a
felsőbbségérzést is a szomszédainkkal vagy épp vagy épp a
nyugatiakkal szemben. Kis ország vagyunk, nagy tehetségű
és nagy szorgalmú emberekkel. Bízom benne, hogy képesek
leszünk megmutatni tehetségünket – a kultúrában, a
művészetben, a tudományban - , szorgalmunkat a munkában,
és nem utolsó sorban: ügyességünket a lehetőségek kihasználásában. Európa ezer évvel ezelőtt már tudomást vett
rólunk. A mi feladatunk most az, hogy továbbra is számoljon
velünk. Úgy kell őriznünk saját nemzeti kultúránkat, hogy
közben állandóan kitekintünk, hogy törekszünk más nemzeti
kultúrák megismerésére is. A kölcsönösségre. Meggyő-
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ződésem hogy István király is erre intene ma bennünket.
Kedves magyar Barátaim!
Bölcs szigorúságával vajon mire intene még István király? Az
előretekintésre biztosan. Mint ahogyan arra is, hogy a jövőnk
ígéretét ne légből épített várakban lássuk. Arra intene, hogy
a jövőt magunkban lássuk: jól, biztosan megalapozott
szavainkban és tetteinkben.
Kívánom, hogy így legyen!
Kis Miklós Zsolt alpolgármester
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…
Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2011.augusztus 11-én tartotta nyílt ülését. Az önkormányzat
sikeres pályázatot nyújtott be az Energiahatékonyság javítása Nyársapát Intézményeinél címmel. A pályázati összegből a Polgármesteri Hivatal, az Erdei Ferenc Általános Iskola
tornatermének, informatika termének hőszigetelését,
nyílászáró és kazán cseréjét valósítjuk meg. A kivitelezési
munkálatok szeptember végén kezdődnek, és november
végén befejeződnek. A testület döntött arról, hogy eladja a
tulajdonát képző GMR-497 forgalmi számú Ford Transit
típusú személygépkocsiját, helyette pedig egy másik 9
személyes személygépkocsit vásárol. Meghívást kaptunk az
erdélyi csíkszentléleki testvértelepülésünk polgármesterétől,
Pál Pétertől a szeptember 17-én megrendezésre kerülő
szüreti mulatságukra. A pályázaton nyert összegből az
útiköltséget, szállásköltséget tudnánk finanszírozni. A testület
döntése alapján a kirándulásra meghívják az előző ciklus
képviselőit, díszpolgárokat, emlékérmeseket, illetve
mindazokat, akik az elmúlt években aktívan részt vettek a falu
életében. A nagy vihar áldozatává vált 400 éves kocsányos
tölgyünk sorsáról is döntött a testületet. Nyársapát táblánál,
az iparteleppel szemben találtuk meg számára a megfelelő
helyet. A 9 méter magas és 283 q törzs gyökérzetét betonba
öntöttük, hogy az utókor még hosszú-hosszú évekig
csodálhassa Nyársapát büszkeségét.
Zárt ülés keretében a beérkezett ajánlószelvények alapján
döntöttünk a Díszpolgári cím, valamint a Nyársapátért Emlékérem odaítéléséről, mely alapján 2011. évben a Díszpolgári
címet Mészáros István részére adományozzuk az éveken
át végzett társadalmi munkájáért, a nyugdíjasok, sportolók
szállításáért, önzetlen segítségéért, emberséges, példaértékű
magatartásáért.
2011. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést
Turkevi-Nagy András részére adományozzuk az elmúlt
évek szorgalmas munkájáért a községi rendezvényeken történő
önzetlen segítésért, valamint Bendő János részére a községi
rendezvényeken évek óta végzett sütés, főzés munkájáért,
odaadó segítőkészségéért.
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 befejezte. A belterületi utcákban a fővezetékek és a csatlakozó vezetékek elkészültek, a
víztartási vizsgálatokat elvégezték. A szennyvíztisztító telep
és az átemelő építése olyan szinten elkészült, hogy a próbaüzem júliusban megkezdődhetett. Az önkormányzati
tulajdonban lévő úthelyreállítás munkálatait megkezdték és
kb. 1-1,5 hónapon belül befejezik. A József A. út helyreállítását a Magyar Közút Rt. fogja elkészíteni, melynek végső
határideje 2011. október vége. A bekötővezeték a telekhatáron

belül 1 méterre lett kiépítve, az ingatlanon belüli rákötés a
tulajdonos feladata, melyet 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 most már mindenütt élőre lehet kötni,
kivéve a József A. út Béke utcától keletre eső rész, ahol a
határidő szeptember 12. 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 szennyvízdíjat, így célszerű
minél előbb igénybe venni a szolgáltatást. A bekötés engedélyeztetéséhez kérőlapot továbbra is a Polgármesteri
Hivatalban lehet kérni félfogadási időben, melyet 2 példányban kell kitölteni és a tájékoztatóban is közölt 2 példányban
vázrajzzal együtt oda kell visszavinni. Felhívjuk a tisztelt lakók
figyelmét, hogy az élőrekötés feltétele a hozzájárulási díj
megfizetése. ( Ez történhet egy összegben, vagy időarányosan havonként.) Amennyiben a lakosok azt tapasztalják,
hogy a kivitelezés során kár keletkezett az ingatlanuknál, azt
jelentsék be a Polgármesteri Hivatalban 2011. szeptember
20-ig. Az úthelyreállítási munkák befejezése után a Kivitelező az indokolt helyreállítási munkálatokat elvégzi.
A beruházással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a
Polgármesteri Hivatalban adunk tájékoztatást félfogadási
időben. A kivitelezési munkákkal kapcsolatos közlekedési
kellemetlenségekért megértésüket kérjük.
Kis Miklós polgármester

HIRDETMÉNY
A 2011. évi népszámlálásról
A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot
alapulvételével NÉPSZÁMLÁLÁST kell tartani, amelynek
sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését.
Az adatfelvételre 2011. október 1-je és október 31-e
között a településen található lakásokban, lakott üdülőkben,
lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdőíveket kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él.
Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőíveket kitöltheti
önállóan interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír alapú
önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16. között van
lehetőség. Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válasz-
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adás kötelező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelvre, a
vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó
kérdéseket. A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai
célra használhatók. A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló,
a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal
rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket. Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent
meghatározott időszak alatt nem tettek eleget, azok 2011.
november 1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási
összeírás céljából a lakóegységük szerint illetékes polgármesteri hivatalban.
A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.
Együttműködésüket köszönjük!
Ingyenesen hívható telefonszámok:
06-80200-014, 06-80-200-224
http://www.nepszamlalas.hu
Dr. Bicskei Krisztina jegyző

TISZTELT ADÓZÓK!
Augusztusban minden érintettnek postáztuk, illetve eljuttattuk a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója,
építményadó, iparűzési adó) és a gépjárműadó 2011. második
félévi befizetéséhez szükséges csekkeket. A nyársapáti
lakosok adójukat a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet
helyi fiókjában, vagy annak ceglédi központjában (Cegléd,
Eötvös tér 6. szám) fizethetik be, a hozzájuk eljuttatott fehér
színű befizetési csekken. A helyi adók és a gépjárműadó
második félévi összegét 2011. szeptember 15-ig kell befizetni.
Az esetleges hátralékról az előző félévben postázott csekkek
érvényesek. Kérem, esedékes adójukat szíveskedjenek a
törvényes határidőig befizetni.
Dr. Bicskei Krisztina jegyző

Alaptörvény

AKIRE BÜSZKE EGY FALU
Nyársapát! De hol is van? Nyársapát község Közép-Magyarországon, Pest megye déli részén, a Ceglédi Kistérségben
található település.
A település a történelem folytán harmadízben 1954-ben lett
önálló közigazgatási településsé, hiszen története az Árpád
korban kezdődött, a középkorban XV.-XVI. században
folytatódott és napjainkban is fejlődik. Nevezett személy is
e településre született, akkor mikor is a csere világ volt, hiszen
a forintot már bejelentették, de még nem jelent meg 1946.
július 16-án. Ő volt a legidősebb gyerek és fiú! Erről így vall:
„ Általános iskolai tanulmányaimat Nyársapát egyik külterületi iskolájában Rónatelepen végeztem. Hasonló
körülmények között, mint sok más tanyán élő, szegény családból származó egyszerű gyerek.
Családunkban heten voltunk testvérek, közülük én voltam a
legidősebb.” Ez időben a tanítás összevontan történt: 1-4
osztály és 5-8 osztályba közösen jártak és tanultak a tanyasi
gyerekek. Majd így folytatja: „ A ceglédi gimnáziumi évek
után a Községi Tanács társadalmi ösztöndíjasaként kerültem
Szegedre, ahol orvosi diplomát szereztem” Ekkor 1970-et
írtak, majd a katonaságot követően 1971. július 1-én neveztek ki Nyársapát község körzeti orvosának. 1995 óta a
háziorvosi ellátást a háziorvosi szolgálat végzi egészségügyi
vállalkozás formájában a település szolgálatában. Erről a
véleménye: „ Szeretem ezt a helyet, az itt lakó embereket, jól
érzem magam közöttük.”Családcentrikus, humanista ember
és kitartó: „ Feleségemmel még a gimnáziumban ismerkedtem
meg. A Szegeden töltött egyetemi, illetve főiskolai évek
tovább erősítették kapcsolatunkat. Három gyermekünk
született.”
A négy évtizedes munkáját az erős akarás jellemezte, továbbá
a betegek szolgálata.Személyisége példa lehet a mai
fiataloknak is, miszerint: „ a tanítási szünetekben, pedig
magam is munkába álltam. Éveken át egy cséplőgépnél
dolgoztam. Úgy gondoltam, ha más kibírja én is kibírom.
Tulajdonképpen ennek a dacnak köszönhetem egy kicsit azt
is, hogy orvos lettem. Hiszen munka közben többen is
mondták- akkor lesz ebből orvos, mikor belőlem is -. Ezután
még erősebben akartam azt, amit kimondtam, amit
elhatároztam. Hát sikerült.
Igen ezért büszke Nyársapát község lakossága az
önkormányzati képviselőre, a falu Díszpolgárára Gyáfrás
Sándor háziorvosra aki 40 éve gyógyít Nyársapáton.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az Alaptörvény az
állampolgárokhoz való eljuttatásának megvalósítása
Bognár István.
érdekében 2011. szeptember 1-től a Polgármesteri Hivatalban
felállítottuk AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁT. Ezáltal
Kocsányos tölgy
az állampolgároknak lehetősége nyílik, hogy a 2011. április
18-án elfogadott Magyarország Alaptörvényét kezébe vehesse és névre szóló formában megrendelhesse az Aug.23-án nagy meglepetésben volt részünk.Hatalmas daru
Alaptörvénynek az Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott szállította haza a nagy viharban kidőlt kocsányos
tölgyünket. Mi már gondolatban elbúcsúztunk tőle,hisz mit
ingyenes példányát.
lehet egy meghalt fával kezdeni? Szerencsére Kis Miklós
Dr. Bicskei Krisztina jegyző
polgármesterünk kitartó munkával, sok-sok segítséggel
végrehajtotta a lehetetlent. A fa most ott áll falunk bejáratánál, ha nem is régi pompájában, de emlékül az utókornak,
hogy dédunokáink is gyönyörködhessenek benne.Hálás
köszönet minden közreműködőnek.
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A pusztából haza jöttél,
Kis falunkba beköltöztél.
Szeretetünk többé el nem hagy,
Nekünk így is a legszebb vagy.
Te büszke,délceg hölgy,
Gyönyörű kocsányos tölgy.
Megtépázva ugyan,de itt vagy velünk,
Tragédiád hidd el nagyon fájt nekünk.
Hogy itt vagy köztünk enyhült bánatunk,
Kérjük légy ezentúl őrző angyalunk.
Te büszke,délceg hölgy,
Gyönyörű kocsányos tölgy.
Micziné,Zsuzsa Nyársapát 2011 aug,24.
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Meghívó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeretettel meghívunk minden kedves
érdeklődőt „ régi és új óvodásainkat”, „régi
és új dolgozóinkat”

CSENYÁ-ÁMK Nyársapát Napközi Otthonos
Óvoda mese- és prózaíró pályázatot hirdet

az óvoda megnyitásának 40 éves
évfordulója alkalmából.
Az évforduló alkalmából felavatjuk a „régi
óvodások” kertjét. Kérünk minden régi óvodást
és támogatót, hogy járuljon hozzá 1 tő virággal,
ami szimbolizálja azt, hogy ők is részesei voltak
valamikor az óvodának.
Kérjük a virágokat október 04-ig eljuttatni
az óvodába.
Időpont: 2011.10.07. de. 9 órai kezdettel.
Helyszín: Nyársapát Napközi Otthonos
Óvoda (József Attila út 22.)
Programok:
9.00-10.00: gyülekezés, vendégek fogadása
az óvoda és a rajzpályázat
képeinek megtekintése
10.00-12.00: ünnepélyes megnyitó a Szarka
Mihály Művelődési Központban
Múltidézés: Vetítés az óvoda
történetéről
Óvodások műsora
„Régi óvodások” műsora
12.00: Rajzpályázat díjainak átadása
mese-prózaíró pályázat díjainak
átadása, a győztes művek felolvasása

„ÓVODÁS EMLÉKEIM: AMIKOR
MÉG KICSI VOLTAM”címmel,
az óvoda megnyitásának 40. évfordulója
alkalmából.
A meghirdetett versenyre gyermek és felnőtt
kategóriában lehet jelentkezni.
Pályázni lehet óvodánkról szóló történettel (mese,
prózai mű) A mű terjedelme maximum 3 oldal
lehet.
Beadási határidő: 2011. 09. 23.
Cím: 2712. Nyársapát, József Attila út 22.
CSENYÁ-ÁMK Napközi Otthonos Óvodája
Kategóriák:
Gyermek 1: 3-8 éves korig
Gyermek 2: 8-14 éves korig
Felnőtt 1: 15-20 éves korig
Felnőtt 2: 20-100 éves korig
Eredményhirdetés, díjazás:
2011. 10. 07. 12 óra, Szarka Mihály Művelődési
Központ . A legjobb pályamunkákat felolvassuk
az ünnepségen.
Várjuk minden alkotni vágyó pályázatát, az
együttműködést előre is köszönjük.
Ezúton kérjük Nyársapát lakosainak, vállalkozóinak felajánlásait, akik ilyen formában
szeretnék támogatni alkotóinkat!
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CSENYÁ-ÁMK Nyársapát Napközi
Otthonos Óvoda rajzpályázatot hirdet

„ÓVODÁS EMLÉKEIM: AMIKOR
MÉG KICSI VOLTAM”címmel.

ha sír az első pár nap a gyermekük, hiszen ez természetes. Egy
új környezetet megszokni anya nélkül nem egyszerű feladat
egy kis gyermek számára. Szép lassan megszokják az új
környezetet, megismerik az óvó néniket és dadus néniket.
Minden csöppség talál barátokat, s beilleszkedik a közösségbe. Kívánunk minden óvodás gyermeknek és szülőnek jó
egészséget, türelmet és sikert az új nevelési évben!

Az óvoda megnyitásának 40. évfordulója
Óvó nénik
alkalmából.
A meghirdetett versenyre gyermek és felnőtt
ISKOLA
kategóriában lehet jelentkezni.
Pályázni lehet bármilyen képzőművészeti
KEDVES SZÜLŐK!
technikával ( például: grafika, festmény,
plasztika…stb.) A méretet nem korlátozzuk. 2011.szeptember elsején újra megszólalt az iskolában a
csengő, és ezzel elkezdődött a 2011/2012-es tanév.Kérem a
Keretezni a pályamunkákat nem kell.
szülőket a napi élő kapcsolat kialakítására az iskola és a szüBeadási határidő: 2011. 09. 23.
lői ház között.Együtt, közös ráhatással tudjuk elérni, hogy
Cím: 2712. Nyársapát, József Attila út 22. diákjaink csak valós betegség esetén hiányozzanak és az
elvárt követelményeket teljesítsék. A tanév 2012.június 15CSENYÁ-ÁMK Napközi Otthonos Óvodája
zárul. A 183 tanítási nap alatt számos rendezvényünk
A beküldött munkákból kiállítást rendezünk, én
lesz, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Szülőket, a
mely mindenki számára megtekinthető lesz
község lakosságát is.
Kívánok minden Szülőnek eredményes együtt munkálko2011. 10. 07-én az óvodában.
dást gyermekeinkért az új tanévben.
Kategóriák:
Palotai Lászlóné igazgató
Gyermek 1: 3-8 éves korig
Gyermek 2: 8-14 éves korig
Felnőtt 1: 15-20 éves korig
Felnőtt 2: 20-100 éves korig
HATÁRTALANUL
Kiállítás megnyitás: 2011. 10. 07. de. 9.00.
Napközi Otthonos Óvoda Nyársapát
A Csemő-Nyársapát Általános Művelődési Központ La-dányi
Mihály Általános Iskolája és Erdei Ferenc Általános Iskolája
Eredmény hirdetés, díjazás:
2011. 10. 07. 12 óra Szarka Mihály Művelődési nyert az országosan meghírdetett "Határtalanul" pályázaton,
melynek célja a magyarországi gyerekekkel megismertetni a
Központ
határon túli magyarok életét, a történelmi
Várjuk minden alkotni vágyó pályázatát, az Magyarország tájait, nevezetességeit.
A két iskola 7. osztályos diákjai így eljuthatnak Erdélybe
együttműködést előre is köszönjük.
Ezúton kérjük Nyársapát lakosainak, vállal- szeptember 26-30. között. Az öt nap utiterve: Király-hágó,
Csucsa, Bánfihunyad, Kolozsvár, Csíksomlyó, Gyimesbükk,
kozóinak felajánlásait, akik ilyen formában Csíkszereda, Parajd, Szováta Korond, Farkaslaka,
szeretnék támogatni alkotóinkat!
Csíkszentlélek, Gyergyószentmiklós, Gyilkós-tó, Békás-

OVI HÍREK
A 2011-2012.nevelési év az óvodában szeptember1-jén
megkezdődött. Tágas tiszta szobák, öltözők, rendezett udvar
várja az óvodásokat.
Augusztus 30-án, délután szülői értekezletet tartottunk.
Tájékoztattuk a szülőket az óvoda nevelési rendjéről, nevelési programjáról. Megismerhették az óvoda házirendjét,
szokásait és hagyományait. Megbeszéltük az új gyermekek
beszoktatási rendjét. Óvodánkban az új gyermekeket
fokozatosan szoktatjuk be, alkalmazkodva a gyermek egyéni
szükségleteihez. Kérjük a szülőket, hogy ne essenek kétségbe,

szoros, Székelyudvarhely, Homoród, Segesvár, Gyulafehérvár, Arad. Az útra műsorral és képzőművészeti kiállítással is készülünk.A pályázati összeg biztosítja számunkra
az utazás és szállás költségeit. Étkeztetésük támogatásához
kérnénk segítséget. Kérjük, hogy aki teheti élelmiszer
adománnyal ill. anyagilag támogassa túránkat. Bármilyen
segítséget szívesen fogadunk. Adományaikat az Erdei Ferenc Általános Iskola titkárságára várjuk szeptember 22-ig.
Segítségüket előre is köszönjük. A túrán résztvevő 44 diák és
5 pedagógus nevében:
Palotai Lászlóné igazgató
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NYÁRSAPÁTIAK VENDÉGSZEREPLÉSE
CEGLÉDEN
A művelődési ház amatőr csoportjait illetve a nyársapáti
tehetségeket augusztusban kétszer is láthatta a ceglédi
közönség. Augusztus 13-án este a Kaszinóba, augusztus 22én pedig a Jazz Caféba vártak bennünket vendégszereplésre. Csoportjaink mindkét estén kb. 2 órás szórakoztató
műsort adtak .
Először a Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár „Hazai
Pálya” zenés esték a Kaszinóban rendezvénysorozat záró
estjén mutatkozott be Nyársapát. A Kaszinó nagyon
hangulatos udvarán, egy picike színpadon mutathattuk meg,
hogy mit is tudunk. A színpad méretétől megrettentek
szereplőink, hiszen úgy gondolták, hogy nem is férnek el rajta táncos produkcióik, de sok jó ember, tehetséges táncos kis
helyen is elfért, megoldották ezt a gondot, és hatalmas sikert
arattak. Írhatnék arról, hogy mennyire jól szerepelt ez vagy
az a fellépő, de nem ezt teszem, hiszen tényleg mindenki a
maximumot nyújtotta és a jelenlévő közönség és a szervezők
szerint is a nyársapáti bemutatkozás volt a rendezvénysorozat legjobb előadása.

Ezt a rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kis Miklós
polgármester úr is, aki nem csak szurkolt a csapatoknak,
hanem a Felnőtt Énekkar fellépésének fontos szereplője is
lett azzal, hogy saját szamóca pálinkáját kínálta vendégeinknek, amikor a Pálinka dalt énekelték a lányok. Mondanom
sem kell, hogy mekkora sikere volt ennek a szép gesztusnak
is.
A műsor után felkérést kaptunk egy újabb szereplésre is. A
Jazz Caféban augusztus 22-én este szintén megmutattuk,
hogy mit is tudnak a nyársapáti „művészek”. Itt is nagy
sikerünk volt, tetszett mindenki produkciója és mi is nagyon
jól szórakoztunk.
Fellépőink voltak: a Nyugdíjas Tánccsoport, a Felnőtt
Tánccsoport, a Nyársapáti Népdalkör, a Felnőtt Énekkar, a
Cool Style 90’, Bimbó Brigitta, Strabán Anna Nusika, Kisné
Piroska, Micziné Zsuzsa, Bíró Csilla, Sebők Gyöngyi, Dudás
Norbert és Nagy Ádám.
Büszkeség töltött el, hogy én is része lehettem ennek a
csodálatos, kb. 35-40 fős csapatnak! A szereplőkön kívül
mindenképpen meg kell köszönnöm a csoportok felkészítőinek, vezetőinek és Vígné Magdinak a munkáját, hiszen
nélkülük nem jöhetett volna létre ilyen színvonalas produkció. Köszönöm mindenkinek!
Nagyné Kovács Éva
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NYÁRSAPÁTI FALUNAP
2011. AUGUSZTUS 20.
Községünk Falunapja a hagyományos ünnepi szentmisével
kezdődött 16 órakor. Az istentisztelet minden egybegyűlt
számára meglepetéssel zárult. Tóth Tibor - Kis Miklós
polgármester úrral együtt – átadta Hernádi László plébános
úr, illetve a katolikus gyülekezet részére Boldog Apor Vilmost
ábrázoló csodálatos festményét. A plébános úr meghatottan
vette át a portrét, ami majd az oltár falát díszíti. A képhez illő,
méltó keret az önkormányzatnak köszönhető. Remélem,
hogy Tibor legújabb alkotását nagyon sokan látni fogják majd
templomunk falán.
A szentmise után a Béke parkban folytatódott az ünnepi
program Árpád vezér szobrának koszorúzásával. Az
önkormányzat, az ÁMK, a Bognár Gokart Park, a FIDESZ
és a nyársapáti civil szervezetek koszorúi borították a szobor
talapzatát, illetve Árpád vezérnek állított emléket Szőke
István verse is, amit Nagy Ádám tolmácsolásában hallhattunk.
A rendezvény harmadik helyszíne a Szarka-kúria udvara
volt. Ünnepi megemlékezésünk a Himnusz hangjaival, illetve
Tűz Tamás Szent István király című versével kezdődött, amit
Sebők Gyöngyi mondott el, majd Hernádi László plébános úr
megszentelte a nemzeti színű szalaggal díszített kenyeret.
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Kis Miklós Zsolt mondott ünnepi köszöntőt, amit a községi
kitüntetések átadása követett.
Kis Miklós polgármester úr a képviselő-testület döntésének
megfelelően 2011. évben a Nyársapát Díszpolgára címet
Mészáros István részére, a Nyársapátért Emlékérmeket
pedig Túrkevi-Nagy András és Bendő János részére
adta át.
Ezt követően került sor a virágos, rendezett kert díjak
átadására. A Faluszépítő Egyesület a legszebb utcának járó
díjat nem adta ki a szennyvízberuházás munkái miatt, viszont
10 portát is érdemesnek találtak a kitüntetésre. Bíró László
és neje kertje és utcafrontja már 4. alkalommal bizonyult a
legszebbnek, így a vándordíjat is megtarthatják.

Utánuk ABBA Showt láthatott a nyársapáti közönség, mely
után azonnal kezdetét vette a tűzijáték. Talán ilyen szép még
egyetlen égi fényjáték sem volt.
Késő estétől egészen hajnali 2 óráig élőben játszott a Kutyaütők zenekar a mulatni, táncolni vágyó közönségnek. A
banda csak nevében volt kutyaütő, ugyanis nagyon jól játszottak,
sok stílusban mindenki megelégedésére.
Remélem, hogy mindenki jó szórakozott 2011. augusztus 20án, és jó hangulatban tért nyugovóra a községi Falunap
hajnalán.
Nagyné Kovác s Éva

ÉNEKELJ VELEM!
Manapság már kevesen tudják, milyen nagy fontossággal és
haszonnal bírnak az énekes-mondókás játékok a gyermekek
fejlődése szempontjából. Egy-egy ilyen játék során a gyermek egyszerre három érzékszerve is részt vesz, látja, hallja és
érzi, mi az, amiről szó van. A zenei nevelés célja, hogy
felkeltse a gyermek zenei érdeklődését, érzékeny legyen a
környezet hangja iránt. Érzelmileg gazdagszik az énekléssel
és az együtt átélt énekes játékok örömével.
A nyársapáti könyvtár is számos „kincset” érő verses,
mondókás könyvet rejt, amelyből a szülők taníthatják a
Elismerte az egyesület még Tóth Ferenc és Őze Mária, gyermekeiket, vagy személyesen az Énekelj velem!
Váróczi Gábor és neje, Pásztor János és neje, Márfi János és foglalkozásokon elsajátíthatják az énekes-mondókás játékokat.
neje, Kocsis Ferenc és neje, Faragó Tibor és neje, Benkó
Hajnalka, Kisprumik József és neje, valamint Bóka Ferenc és ÉNEKELJ VELEM! Foglalkozás ideje:
SZERDA 15-16 óráig
nejecsodálatos kertépítő, faluszépítő munkáját.
Gratulálunk minden nyársapáti díjazottnak, kitüntetettnek! Nyársapát Művelődési Ház
A nap további részében a szórakozásé, a szórakoztatásé volt A részvétel INGYENES!
a főszerep. Óvodásaink néptánca nyitotta meg esti
Tolnai Judit csecsemő- és gyermeknevelő gondozó
programunkat, majd a Nyársapáti Népdalkör aratódalokat
énekelt. Fellépésük előtt az asszonykórus oszlopos tagjára, a
„kemence királynőjére”, Mogyorósi Ferencné Marikára
BÚCSÚ
emlékeztünk 1 perces gyászszünettel.
Vendégművészeink, Pál Márti és Kis Zsolt „Hazám, hazám”
Hová lett ajkad sóhaja?
címmel népszerű dallamokkal szórakoztatták falunapunk
Hová lett zenélő ritmusa?
közönségét igazán nagy sikert aratva.
Kínzó tested nyugovóra tért,
De lelked köztünk lebeg még.
Fáj a búcsúzás, hisz mindenkihez volt szavad.
Jót, rosszat szívedben mindig megosztottad.
Életerőd azt hittük határtalan,
De tested hamvait a földnek adtad.
Nyugodj békében, te büszke, jó anya.
Szálljon az égbe ajkad sóhaja.
Vigyázzon rád Angyalok víg hada!
Nyugodj békében, Te Büszke Jó Anya.
Mogyorósiné Marika emlékére
írta Labancz Árpádné (2011. 08. 25.)
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HIRDETÉS
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
ELADÓ 2 gyerekbicikli (2 éves korú
gyereknek), ülőgarnitúra, valamint 2 éves
korú gyermekruhák! Érd.: 30/590-94-26.
ELADÓ PROTHER B. 30-as tégla és
betonoszlop. Érd.: Marx K. u. 3. szám alatt.
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,
389-171-es telefonszámon lehet.
Családi ház, valamint telek vízzel, villannyal
eladó a József A. úton. Érd.: 389-096, 70/4160178-as
telefonszámon
lehet.
Kétrészes zománcozott konyhai mosogató
szifonnal, és egy Samsung digitális
fényképezőgép CD- ROM-mal eladó. Érd.:
Nyársapát, Piszkés u. 2. vagy 707-298
A közétkeztetésnél étkezési utalványt
elfogadunk. Várja megrendelését az
APÁTI Bisztró.

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-, gépjárműbiztosítások, nyugdíjpénztárak
stb.) Kovács Gábor a Biztonság
Brókerházbiztosítás
közvetítője. 06/204621325

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETETT:
Fajka Márk és Rózsa Zsuzsa
Nyársapát Széchenyi u. 47. szám
alatti lakosok MÁRK TIBOR nevű
gyermeke 2011. augusztus 11-én.
Köszöntjük az újszülöttet!

MEGHALT:
Hornacsek Edit Nyársapát,
Epres u. 3. szám alatti lakos
2011. július 23-án. 11 éves volt.
Mogyorósi Ferencné Nyársapát,
Erdő d. 6. szám alatti lakos
2011. augusztus 12-én. 69 éves volt.
Emléküket őrizzük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen drága kislányunk
Hornacsek Edit temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban együtt éreztek.
Külön köszönetet mondunk Dávid
Gyöngyinek, Hórie Dommennek,
Bereczky Máriának, Czeróczki Julinak,
a Polgármesteri Hivatalnak, Coop
boltnak, a 100-os boltnak, Nyársapát
postának, valamint mindazoknak az
ismerősöknek,akik segítettek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen drága édesanya, nagymama, dédnagymama Mogyorósi
Ferencné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyzetek, fájdalmunkban együtt éreztek. Külön köszönetet mondunk dr. Gyáfrás Sándornak
és Törökné Révész Annának lelkiismeretes munkájukért.
A gyászoló család

HIRDETÉS
Asztalos munkákat vállalok.
Infó: 06/20/558-4008.

HIRDETÉS
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 Chocolate 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 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.
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
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.

12. oldal

N YÁRSAPÁTI

GOKART KUPA NYÁRSAPÁTON
A II. Kistérségi Gokart Kupa 2011 került megrendezésre a
Bognár Gokart Parkban Nyársapáton augusztus 14-én,
vasárnap. Igazi verőfényes nyári délelőtt kezdődtek meg a
szabad, majd a mért edzések. A délután 14 órakor kezdődő
versenyt – melyre 35 versenyző, köztük egy hölgy nevezett
– Földi László, a Kistérségi Társulás Elnöke, Cegléd város
polgármestere nyitotta meg. Földi László és Kis Miklós
polgármesterek tiszteletköre után rajtoltak el a
versenyzők öt kategóriában és női kategóriában.
Eredmények:
I.kat. 65 kg alatt:

1.Varga Dominik,
2.Udvar József,
3.Kiss Mátyás
II.kat. 65-75 kg között: 1.Pozderka János,
2.Diós Krisztián,
3.Szakter Tibor
III.kat.75-85 kg között: 1.Kakuk Péter,
2. Tarkó Csaba,
3.Ungvári Attila
IV.kat.85-95 kg között: 1.Kocsi Viktor,
2.Török János,
3.Gregor Antal
V.kat. 95 kg felett:
1.Kocsi Zsolt,
2.Gór István,
3.Fonó Ádám
Női kategória:
Rácz Dóra 25,586 eredménnyel
Bognár István

FELHÍVÁS
A Magyar Diáksport Szövetség ebben az évben is felhívással
fordul a magyarországi oktatási intézményekhez, civil
szervezetekhez, önkormányzatokhoz, hogy vegyenek részt a

2011. szeptember 30-ra (péntek)
meghirdetetett

MAGYAR DIÁKSPORT NAPJÁN.
Ezen a napon egyetlen közös programot kérünk: a déli
harangszókor minden település minden diákja és vállalkozó
szellemű polgára teljesítse a Diáksport Napi Futótávot (2011
méter).A legjobb diáksport szervezeteket sportszervásárlási
utalvánnyal jutalmazza a MDSZ.
Iskolánk csatlakozik a felhíváshoz, ezért kérünk minden
vállalkozó szellemű felnőttet, hogy, tartson velünk ezen a
napon, és teljesítse a gyerekekkel együtt a 2011 méteres
távot ( nem csak futni, gyalogolni is lehet). A csatlakozni
kívánó felnőtteket az iskola udvarán várjuk szeptember 30-án
11 óra 45 percre.
Szerelemné Szepesi ágnes

MOTOCROSS VERSENY
NYÁRSAPÁTON
2011. szeptember 25-én
(vasárnap)
Edzések:
9 órától
Versenyek:
13 órától
Eredményhírdetés: kb.
18 órakor
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők!

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ

KÖSZÖNET
Az Apeh előzetes tájékoztatása alapján a
Nyársapáti Szabadidő Sport Egyesület
2011. évben a személyi jövedelemadó 1%-os
felajánlásaiból
96145 Ft-ot kap, melyet ezúton is szeretnénk
megköszönni minden támogatónknak.
Elnökség

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

