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MEGHÍVÓ
AZ általános
iskola
pedagógusai
és diákjai
szeretettel
hívják és
várják a
település lakosait

2011. december 21-én
10 órára
az iskola tornatermébe

községi karácsonyi
ünnepségükre.
GAZDAFÓRUM NYÁRSAPÁTON
A Nyársapáti Gazdakör idén is megrendezte tagjai és az
érdeklődő lakosság részére mezőgazdasági tájékoztató
fórumát a művelődési házban. 2011. november 24-én 18 órára teljesen megtelt a nagyterem, a helyi gazdákon túl érkeztek vendégek Ceglédről, Csemőből, Nagykőrösről és
Ballószögről is a meghívott előadók személyének és a tájékoztató témájának köszönhetően.
A fórumon előadóként köszönthettük Jakab Istvánt, az
országgyűlés alelnökét, a MAGOSZ elnökét, Halmi Tibort,
az MVH Pest Megyei Kirendeltségének vezetőjét, Hörömpő
Nándort, a Közvetlen Támogatások igazgatóját és Simonovics
Anitát, az OTP Bank agrárhitelezési előadóját.
A nagysikerű fórum után vacsora és baráti beszélgetés zárta
rendezvényünket, melyhez nagyon sokan hozzájárultak.

Köszönjük a helyi vadászok által felajánlott őzet, melyből
Varga Dániel főzött igazán finom pörköltet. Bozóki Jánosnak
köszönjük a vacsorához felszolgált nyársapáti borokat, a
műsorban fellépő Tóth Lórántnak a szép versmondást, a
Nyársapáti Népdalkörnek pedig a két csodálatos népdalcsokrot, valamint a segítőknek a felszolgálást, mosogatást, a
vendégekről való gondoskodást. Minden közreműködőnek
köszönjük a munkáját, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy
ismét egy olyan rendezvényt bonyolítottunk le, ami Nyársapát jó hírét öregbítette.
Kis Miklós polgármester, a Gazdakör elnöke
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TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT…

TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
november 30-án ülésezett. Első napirendként módosította
az előirányzat főösszegét, majd az önkormányzat III.
negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót fogadtuk
el. A továbbiakban az önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját tárgyaltuk. Bízunk benne, hogy a következő
évben nagyobb változásokat nem kell végrehajtani településünkön, a lakosság lélekszáma már túllépte a 2000 főt,
így reményeink szerint félelemre nincs okunk.
Az ülés folytatásaként az önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzési ütemtervének javaslata szerepelt napirendi ponton, majd döntés született arról, hogy Kis Miklós Zsolt
alpolgármester fel nem vett tiszteletdíjából támogatást nyújtunk a Nyársapáti Csillagokért Alapítvány december 18-án
tartandó „Lámpagyújtó ünnepség” megrendezéséhez. Az
előző években számos pályázati lehetőséggel élt az önkormányzat, melyek mind-mind településünk fejlődését
szorgalmazták. Örömmel mondhatom, hogy a szennyvízberuházás lassan a végét járja, az utak helyreállítása is
megtörtént. Nagyon fontos, hogy a lakosság fizesse a
hozzájárulást, mert ellenkező esetben nagy bajba kerülhet
településünk. Az „Energiahatékonyság javítása Nyársapát
Intézményeinél” című KEOP-os pályázat által a Polgármesteri
Hivatal, az informatikai terem, valamint a sportcsarnok
hőszigetelése készül el, illetve a nyílászárók és a kazánok
cseréjére kerül sor. A felújított Erdei iskola átadása is
megtörtént, a tervek szerint május 1-től szeretnénk beindítani a gyermekek táboroztatását, különböző programok
lebonyolítását. Nyársapát Község Önkormányzatának
lehetősége nyílik pályáznia a mezőgazdasági célú dűlő utak
aszfalt borítással történő ellátására. Korábban elkészült az
Iskola, valamint a Öreg dűlő útépítési terve. A képviselőtestület döntése alapján pályáznak a dűlő utak kiépítésére.
Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben eredményesen gazdálkodtunk, jó döntéseket hoztunk. A jegyző asszony, a képviselők
és jómagam is egész évben azon dolgoztunk, hogy településünk szépen fejlődjön, a lakosság elégedett legyen, de
sajnos vannak olyan személyek, gyerekek községünkben,
akik nem becsülik meg az elért eredményeket A jövőben
újabb térfigyelő kamerák felszerelésével igyekszünk
megakadályozni a fiatalok rongálásait.
Zárt ülés napirendjeként úgy döntött a testület, hogy az idén
beérkezett lakásépítés helyi támogatási kérelmek a jövő
évben kerülnek elbírálásra. Az ülés végeztével a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat odaítéléséről
született döntés.

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 szinten elkészült, a próbaüzem júliusban megkezdődött, folyamatosan megy.

Az önkormányzati tulajdonban lévő úthelyreállítás munkálatait befejezték. A József A. út helyreállítását a Magyar Közút
Rt. elkészítette, a még hiányzó padkázási munkák a napokban befejeződnek. 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
nyilvátartott személyekkel készíttetik, hanem saját maguk
végzik a lakók, akkor átadásig az árkot nyitva kell hagyni,
hogy azt az átvevő szakember megnézhesse eltakarás előtt.
Az átvett belső vezetéket mindenütt élőre lehet 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
szennyvízdíjat. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki a
műszaki átadásig nem köt rá a vezetékre, annak talajterhelési díjat kell majd fizetnie. A bekötés engedélyeztetéséhez
kérőlapot továbbra is a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni
félfogadási időben, melyet 2 példányban kell kitölteni és a
tájékoztatóban is közölt 2 példányt vázrajzzal együtt oda kell
visszavinni. Felhívjuk a tisztelt lakók figyelmét, hogy az élőre kötés feltétele az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése.
Kis Miklós polgármester
( Ez történhet egy összegben, vagy időarányosan havonként.)
Nyársapát Község Önkormányzat Azoknak akik egy összegben fizettek, illetve akik pontosan
fizetik a havi összegeket megköszönjük jogkövető magaKépviselő-testülete,
tartásukat.
a polgármester és a hivatal
Ismételten felhívjuk a nem fizetők figyelmét arra, hogy
dolgozói békés, boldog karácsonyt elmaradásukat minél előbb pótolják, mert ellenkező
és egészségben gazdag boldog új esetben jövedelmükből, nyugdíjukból stb. letiltásra
kerül.
évet kívánnak

a falu minden lakójának.

HÍRMONDÓ
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Szelektíven

Aki 2011. december 31-ig befizeti a hozzájárulási díjat,
akkor csak 150.000.- Ft ez az összeg.
A lakosok által bejelentett, kivitelező által okozott károkat a
kivitelezővel helyreállíttattuk. A beruházással kapcsolatban
felmerülő kérdésekre a Polgármesteri Hivatalban adunk
tájékoztatást félfogadási időben. A kivitelezési munkákkal Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Nyársapáton 2011.
kapcsolatos közlekedési kellemetlenségekért megértésüket március 1-től vezette be házhoz menő szelektív gyűjtési
rendszerét, mely lehetővé tette az újrahasznosítható, illetve
kérjük.

Nyársapáton

komposztálható hulladékok teljes körű gyűjtését. A
korszerű, házhoz menő szelektív gyűjtés során a lakosok
részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű
– felirattal, ábrákkal illetve cégjelzéssel ellátott –zsákokban
MEGHÍVÓ
gyűjthető a csomagolási műanyag, papír, fém illetve italos
karton hulladék, a zöld színű emblémával ellátott zsákok
Nyársapát Község Önkormányzata
pedig a komposztálható hulladékok gyűjtésére szolgálnak.
és a Karácsonyi Csillagokért Közalapítvány
A gyűjtés komfortos megoldásnak bizonyul, hiszen a
2011. december 18-án 17 órától
ismételten megrendezi Nyársapáton a 441-es főút melletti lakosoknak csak az ingatlanuk elé kell kihelyezni
alapítványi parkban
havonta egy alkalommal az újrahasznosítható, az
a karácsonyi díszvilágítás
áprilistól – decemberig terjedő időszakban pedig
lámpagyújtó ünnepségét,
kéthetente egy alkalommal a komposztálható
melyre nagy tisztelettel meghívjuk.
hulladékokat a szelektív hírlevélben meghirdetett
Program:
időpontokban és módon.
Németh Zoltán lézer show
FIGYELEM! A 2012-es év hulladékgyűjtési
Kis Miklós polgármester köszöntője
naptárát tartalmazó szelektív hírlevelünket a
Egyházak képviselőinek ünnepi gondolatai
Nyársapáti Hírmondó című újság decemberi
Karácsonyi dalok a Nyársapáti Népdalkörtől
Rony énekesnő fellépése
lapszámával együtt keresse a postaládájában!
Kis Miklós polgármester

Cosombolis együttes
Cool Style 90’ TSE
Mikulás érkezése
Mecsboksz együttes MEGASZTÁROSOKKAL:
Szeleczky Ádám és Szeleczky Dávid
Tűzijáték
Hang- és fénytechnikát Boros Zoltán biztosítja

HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉS
IDŐPONTJAI
Az ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladékok (csomagolási
műanyag, fém, papír, italos karton) házhoz menő gyűjtése
– 2012. első negyedévéig – az alábbi időpontban történik:

2011. december 6. (kedd)
Vendégül látjuk a régió, a kistérség szociális intézményeiben 2012. január 3. (kedd)
lakókat, az egyedül élő idős embereket, a fogyatékkal élőket, 2012. február 7. (kedd)
a sérült gyerekeket, a nagycsaládosokat, azokat, akiknek 2012. március 6. (kedd)

nincs otthonuk, ahol megünnepelhetnék a karácsonyt.SzereA házhoz menő szelektív gyűjtés 2012-es évre
tettel várjuk a környező települések iskolásait, óvodásait is.
vonatkozó teljes gyűjtési naptárát keresse
A díszvilágítás lámpagyújtó ünnepsége az önkormányzat, szelektív hírlevelünkben és a www.hiroshulladek.hu
különböző szervezetek, egyesületek, az egyházak, valamint
honlapon!
vállalkozók és magánemberek összefogásával, önzetlen segítségével jöhet létre, amit minden adományozónak, segítőnek Fontos tudnivaló: A komposztálható hulladékok
2011. utolsó gyűjtési időpontjában biztosított
hálásan köszönünk!
Alapítványunk számláját az OTP Bank Nyrt. Ceglédi fiókja zöld cserezsákot kérjük, gondosan őrizze meg,
vezeti, ahol hálásan fogadunk minden segítséget. mert gyűjtőjáratunk csak 2012. tavaszán indul
Számlaszámunk:11742025-20068808-00000000
újra!
A Karácsonyi Csillagokért Alapítvány közérdekű
szervezet, ezért lehetőség van arra, hogy a SZJA 1%- A KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok első gyűjtési
ának felajánlásával is segítséget nyújtsanak. napja 2012. évben: április 13. (péntek)
Adószámunk: 18714904 - 1 – 13.
Nyársapáti eredmények
Kis Miklós polgármester
Dr. Évin Sándor az alapítvány elnöke

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nyársapáton a
2011. márciustól – novemberig terjedő időszakban a
település összes háztartására vetítve 0,43 kg újrahasznosítható és 9,21 kg komposztálható hulladék került
begyűjtésre házhoz menő szelektív gyűjtés keretén belül.
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A házhoz menő gyűjtésben minden nyársapáti háztartás
részt vehet, kérjük éljen a lehetőséggel, mellyel nagyban
hozzájárul környezetünk tudatos védelméhez! Gyűjtsünk
együtt szelektíven 2012-ben is!
Ezúton kívánunk minden Kedves Ügyfelünknek szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet!
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.

További információ:
e-mail: cegled@hiroshulladek.hu
tel.: 53/707-061
honlap: www.hiroshulladek.hu

ELKERÜLHETETLEN AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS,
A SZÖVETKEZÉS
A fiatal gazdák ma nincsenek könnyű helyzetben, de ha
az induláshoz és a gazdaságátadáshoz nyújtott
támogatási konstrukciók, valamint a demográfiai
földprogram úgy valósul meg; ahogy a tervekben
szerepel, az nagy előrelépés lehet- nyilatkozta
lapunknak Kis Miklós a Magosz Ifjú Gazda Tagozatának
elnöke, aki maga is folytat gazdálkodói tevékenységet
családi gyümölcskertészetükben.
Sok fiatal lát lehetőséget a mezőgazdaságban.
A Nemzeti Vidékstratégia mottója szerint: „A vidék
élni akar!” Egyetért ezzel az állítással?
Több értelme is lehet ennek a mondatnak Jelentheti azt, hogy
a vidék új lehetőségeket szeretne, új munkahelyeket szeretne;
hogy életet kell lehelni a vidéki településekbe, a vállalkozásokba, a gazdaságokba… Igen, jó jelmondatnak tartom,
olyannak, amivel egyet lehet érteni.
A vidék „életrevalóságának” az lehetne az egyik fontos jele, hogy a fiatalok nagy számban lehetőséget
látnak a vidéki életformában, vállalkozásokban, munkavállalásban. Ezzel szemben azt lehet hallani, hogy a
fiatalok inkább a nagyvárosok felé vándorolnak. Igaz,
arról is szólnak hírek, hogy aki mégis gazdálkodásba
kezdene, az nehezen jut földhöz. Összességében ön
hogyan látja ezt a helyzetet?
Kétségtelen demográfiai trend - és nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában -, hogy a vidék lakossága
öregszik, elvándorolnak a fiatalok. Fel is vették a harcot ezzel
a jelenséggel, több-kevesebb sikerrel, és ennek egyik eszköze
az az EU-pályázat, ami a fiatal gazdák induló támogatását
célozza. Ez jó cél, de a pályázattal az a gond, hogy 40 ezer
eurót, azaz 10-11 millió forintot lehet elnyerni, amiből- a
magyarországi árakkal számolva - legfeljebb 20 hektár
termőföldet lehet vásárolni. Ez nem túl sok, és akkor a nulláról induló gazdáknak még nincsenek gépeik, termelőeszközei, inputanyagai. Tehát akinek csak ez a lehetőség áll a
rendelkezésére az induláshoz, annak ez nagyon kevés. Ennek ellenére évente 5-6 ezren pályáznak a fiatalok ilyen
támogatásra, ami viszont azt mutatja, hogy sokan mégiscsak
látnak fantáziát az agráriumban. Tehát nem annyira sötét a
kép, vannak biztató jelek, az említett demográfiai trenddel
ellentétes folyamatok is.

Jó lehetőség az állami földek haszonbérlete. Egy fiatal
gazdának nyilván segítség, ha egy működő gazdaságot
vehet át, mondjuk a szüleitől…
Az említett pályázat kifejezetten az új belépőket célozza,
pedig nyilván azokat is kellene támogatni, akik családi
gazdaságokat vesznek át, ahol a föld és a termelőeszközök is
apáról fiúra szállnak. Éppen ezért tartom nagyon fontosnak,
hogy a kormány meghirdette a fiatal gazdák életpályamodelljét, ami különböző élethelyzeteket is kezel majd. A
Vidékfejlesztési Minisztériumban megalakult a demográfiai
földprogrammal foglalkozó munkabizottság, és elindultak az
egyeztetések. Ennek fontos része az állami termőföldek
ügyének rendezése is. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
(NFA) kb. 65 ezer hektár állami föld hasznosítására korábban
megkötött megbízási szerződései az ősszel lejárnak, így a
közeljövőben ezekre a területekre újabb pályázatokat fognak
kiírni, melyekben - a birtokpolitikai irányelveknek megfelelően – a fiatalok előnyt fognak élvezni. Az említett 65 ezer
hektárnak legalább 10 százaléka fog fiatalokhoz jutni; remélem, a későbbiekben nagyobb lesz ez az arány. Alapvetően az az elképzelés, hogy hosszú távú haszonbérleti joghoz
jutnak így a gazdák, ami vagyoni értékű jogot jelent Az ezzel
kapcsolatos részletek még tisztázásra várnak.
De az biztos, hogy nem kerülnek ezek a földek magántulajdonba?
Egyes kivételes esetekben, főleg kisebb területeken (például
életjáradék-program keretében átvett területeken), ha szakmai érvek azt indokolják, sor kerülhet erre is, de a kormány
szándékaiból azt látom, hogy az állam a tulajdonjogot meg
akarja tartani, és jó gazda módjára úgy hasznosítani, hogy az
a vidékfejlesztés céljait szolgálja.
Nem korlátozza ez majd az érdeklődést e lehetőség
iránt? Végül is így olyasmihez jut hozzá a gazda, ami
végző soron mégse az övé…
Az biztos, hogy ez korlátozottabb jogviszony, de garantálhatja
a visszaélések, a spekuláció elkerülését. És ha az így földhöz
jutó gazda jól gazdálkodik, nyereségre tesz szert, akkor a
megtakarításaiból természetesen vásárolhat saját tulajdonú
földet, mondjuk a kiöregedő gazdatársadalom valamelyik
tagjától. Tehát az biztos, hogy a fiatal gazdáknak ez a haszonbérleti konstrukció nagy segítség és jó lehetőség lenne.
Mit lehet tudni ezekről az állami tulajdonú földekről?
Általában egy tagban vannak, vagy inkább elaprózva?
Nagyon vegyes a kép. Az állami földterületek mérete az 12 hektártól a több száz hektáros tábláig terjed, és ráadásul az
országos eloszlás sem egyenletes; vannak települések, ahol
alig vannak ilyen földek. Tehát sajnos nincs arról szó, hogy a
különböző országrészekben egyforma eséllyel lehet majd
ilyen kedvezményes haszonbérletekhez jutni. Nagyon nehéz
pontos adatokat mondani, mert a hazai földhasználati
nyilvántartás olyan kaotikus állapotban van, hogy azt a
legrosszabb álmainkban sem gondoltuk volna. Ezt az örökölt
helyzetet az NFA próbálja rendbe tenni; reméljük, előbbutóbb a végére érnek, és kiderül, pontosan mekkora területet
is lehet a programba bevonni. A pályázatok kiírására folyamatosan, a meglévő haszonbérleti szerződések lejártával
kerülhet sor.

HÍRMONDÓ
Általában mekkora területekre lehet majd pályázni?
Erről szakmai viták folynak. Az lenne talán a legjobb, ha a
gazdák képviselőiből létrejönnének földrendező bizottságok,
vagy ehhez hasonló testületek, hiszen helyben tudják, hogy
hol milyen területeket célszerű egyben pályáztatni. Az a
lényeg, hogy a pályázatoknál azok legyenek előnyben, akik
életvitelszerűen az adott helyen élnek, akik a helyi gazdaság
és helyi társadalom részei, és hogy így helyben maradjon a
jövedelem, és ne névtelen cégek szívják el onnan a pénzt. Ez
a kormány vidékfejlesztési stratégiájának is meghatározó
eleme. Kulcskérdés a bizalom.
Ha már a földterületek méretéről esett szó: sokszor
úgy tűnik a vitákból, mintha kibékíthetetlen ellentét
lenne a mezőgazdasági nagyüzemek és a kisebb gazdaságok között. Ön, mint alapvetően a kisebb gazdaságok érdekeit képviselő Magosz egyik vezetője,
hogyan látja: biztos, hogy ez az ellentét a vidék
legnagyobb problémája?
Aki azt állítja, hogy Magyarországon nincs szükség
nagyüzemekre, az nem mond igazat – de ez fordítva is így
van! Az ellentét megértéséhez pedig a jelenlegi helyzet
kialakulásának történetét is látnunk kell: a privatizáció idején
egyesek fillérekért jutottak állami vállalatokhoz, földekhez,
gépekhez, termelőeszközökhöz. Ezzel olyan versenyelőnyre
tettek szert, amit természetesen nem néztek jó szemmel az
én szüleim generációjához tartozó gazdák, akik csak óriási
nehézségek árán tudták elkezdeni az önálló gazdálkodást.
Mi tehát „ az élni és élni hagyni” elvét valljuk, de azt elvárjuk,
hogy a nagyüzemek ne éljenek vissza az erőfölényükkel, és
fogadják el a versenysemlegességet. Eddig főként a nagyüzemekre koncentrált a támogatáspolitika, most a kis- és
középvállalkozásokat kell helyzetbe hozni. Ezen az alapon le
lehet számolni az ellentétekkel. A jövő útja pedig az, amit
elnökünk, Jakab István a közelmúltban több nyilatkozatában
is elmondott: az országos méretű gazdaintegráció, amiben
kisebb és nagyobb üzemek azonos feltételekkel vesznek
részt. Az a cél, hogy nyugat-európai mintára olyan erős, a
növénytermesztést, állattenyésztést, feldolgozást, értékesítést egyaránt felölelő gazdaintegrációs szervezet jöjjön létre,
amely már egységesen tudna fellépni a piacon, és így ki tudja
vívni az ezzel járó előnyöket. Ehhez az integrációhoz jelentős
állami koordinációs segítséget is várunk, például ingatlanokban, raktározási lehetőségek terén.
Kérdés, hogy nem kell-e majd itt szemléletbeli nehézségekkel számolni. A magyar ember állítólag hajlamosabb az egyéni küszködést választani az
együttműködés helyett…
Hát persze, vannak ilyen nehézségek, a szövetkezésnek
Magyarországon kevés hagyománya van, a „szövetkezet”
pedig szitokszónak számít a mezőgazdaságban. De nincs
más lehetőségünk! A nemzetközi piacon olyan országokkal Dániával, Franciaországgal és másokkal szemben - vagyunk
versenyben, amelyek magas szinten művelik ezt az integrációt, tehát csak mi is ettől válhatunk hatékonyabbá. Úgy
tapasztalom, az összefogást legtöbbször a bizalomhiány hiúsítja meg. Ha azonban olyan emberek állnak az összefogás
élére, akik kiérdemelték a többiek bizalmát, akkor viszont a
gazdaszövetkezet jól működik.
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A falvakban, ahol személyesen ismerik egymást az
emberek, talán még él a bizalom.
A falvakban talán még igen, a gondok az ennél szélesebb körű
összefogásnál kezdődnek. De még egyszer mondom: egyszerűen nincs más lehetőségünk, a kényszer rá fog vinni minket
az integrációra.
Ennek részei lehetnének a termelők tulajdonában
lévő feldolgozóüzemek is…
Az elmúlt időszakban a kis feldolgozóüzemek nagyrészt
megszűntek, a nagyok többnyire külföldi kézbe kerültek
(mellesleg jelentős pályázati pénzekhez jutottak). Az integráció keretében el lehet gondolkodni kisebb ( települési,
megyei, regionális) új üzemek létrehozásán is, de ebben
nagyon óvatosnak kell lenni. Minden esetben meg kell nézni,
hogy lenne-e piacuk az előállított termékeknek, illetve a
finanszírozási hátteret is meg kell vizsgálni, hiszen egy ilyen
üzem esetében jelentős forgóeszközhitel-igény merülhet fel.
Erre is ki kell dolgozni egy hitelprogramot. Egyébként a fiatal
gazdáknak is kell egy speciális hitelprogram. Belátható
közelségben az új programok elindulása
A most induló Agrár Széchenyi Kártya segíthet a
gazdák helyzetén?
Nagy segítségnek látszik, hogy itt rugalmasabb a fedezetelbírálás, ugyanis a meglévő bankhitelek esetében - ha
egyáltalán hajlandóak mezőgazdasági tevékenységet
finanszírozni - három- négyszeres fedezetet igényel a
pénzintézet. A kártya esetében további előny, hogy amikor
az ember igénybe veszi a hitelt, akkor elindul a kamatszámítás, amikor nem veszi igénybe, akkor nincs ilyen költség.
Térjünk még vissza a fiatal gazdák támogatásának
kérdésére: voltak pályázatok a gazdaságok átadásának
támogatására is. Ezek mennyire voltak hatékonyak?
A legutóbbi kormányváltás előtti néhány év teljesen
sikertelennek tekinthető ezen a téren. A gazdaságátadást
ugyanis olyan illetékek terhelték, ami szinte többe került, mint
amennyi támogatást lehetett kapni. Az új kormány első
intézkedéseinek egyike volt, hogy eltörölte ezt az illetéket.
Reméljük, így életet lehet lehelni ebbe a konstrukcióba. Az
induló támogatással pedig gyakran az volt a gond, hogy
potyautasokhoz jutott a pénz, akik fölvetették a támogatást,
de valójában nem kezdték el a gazdálkodást. Ennek a
kivédésére - és az új támogatási konstrukció megalkotására
– most készül a rendelet tervezete, ami aztán társadalmi
egyeztetésre kerül. 5-6 milliárd forint forrásra lenne szükség
évente erre a célra az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretéből; ezt még el kell fogadtatni Brüsszellel is.
Az induló támogatást össze kell hangolni a demográfiai
földprogrammal is.
Mindebből mintha az az összkép alakulna ki, hogy
számos területen készülnek tervezetek, folynak
egyeztetések, alakulnak bizottságok – de az érintettek
minden bizonnyal azt a kérdést feszegetik: mikorra
lesz mindebből valami kézzelfogható eredmény,
lehetőség?
Én mint gazda, és mint érdekképviseleti tisztségviselő is azt
mondom: inkább csússzon egy-két hónapot az előkészítés, ha
ez az ára annak, hogy legyen tényleg életszerű, célszerű és
hatékony a támogatási rendszer. Én persze nem tudok
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határidőket ígérni a kormány nevében, de ahogy a dolgok
alakulnak, úgy látom: a fiatal gazdák induló támogatása
ügyében idén november-december táján, a gazdaságátadással és a demográfiai földprogrammal kapcsolatban
januárban lesz kézzelfogható eredmény. A fiatal gazdák ma
tényleg nincsenek könnyű helyzetben, de ha minden így
megvalósul, ahogy reméljük, az nagy előrelépés lehet.
Tehát – hogy az interjú elején feltett kérdésekhez
visszatérjünk – érdemes lesz fiatalként vidéki
vállalkozást, gazdálkodást tervezni?
Szerintem most is érdemes. Biztos, hogy nehézségekkel jár,
de semmivel sem pótolható az a függetlenség- és szabadságérzés, a természetközeli életmód, amit ez a tevékenység
ad. Nem nagyon tudok ennél jobb munkahelyet elképzelni.
( megjelent a Vidék és Gazdaság 2011’2’ őszi számában)

TISZTELT NYÁRSAPÁTI LAKOSOK!
Ezeket a gondolatokat szeretném Önökkel megosztani a
karácsonyi ünnepek és az új év alkalmából:
1. Ha tanácstalan vagy, csak kis lépést tegyél.
2. Az élet túl rövid ahhoz, hogy az idődet valaki gyűlöletére
pazarold.
3. Az élet nem igazságos, ennek ellenére jó.
4. A munkád nem ápol majd, ha megbetegszel, ezt a családod
és a barátaid teszik meg. Tartsd velük a kapcsolatot!
5. Minden hónapban fizesd be a számláidat!
6. Nem kell, hogy mindig minden vitát megnyerj: fogadd el,
ha nem értetek egyet.
7. Sírni valakivel jobb, mintha egyedül teszed.
8. Haragudhatsz Istenre, elviseli.
9. Az első fizetésedtől spórolj a nyugdíjra!
10. Ha csokiról van szó, hiábavaló az ellenállás.
11. Békélj meg a múltaddal, hogy a jelent ne ronthassa el!
12. Nyugodtan sírhatsz a gyerekeid előtt.
13. Ne hasonlítsd az életed másokéhoz! Nem tudhatod, hogy
az ő útjuk miről szól.
14. Ha egy kapcsolatnak titokban kell lennie, te ne legyél
abban a kapcsolatban!
15. Bármi megváltozhat egy szempillantás alatt, de ne aggódj,
Isten nem pislog!
16. Vegyél mély lélegzetet, megnyugtatja az elmét!
17. Szabadulj meg mindentől, ami nem hasznos, szép vagy
boldogító!
18. Ami nem öl meg, valóban erősebbé tesz.
19. Sosem késő, hogy boldog gyermekkorod legyen, de a
második már csak tőled függ, senki mástól.
20. Amikor azért küzdhetsz, amire igazán vágysz, soha ne
add fel!
21. Gyújtsd meg a gyertyákat, használj szebb ágyneműt, vedd
fel a drága fehérneműdet, ne tartogasd különleges alkalmakra:
a mai nap különleges.
22. Légy mindenre felkészülve, majd sodródj az árral!
23. Légy különös most! Ne várd meg az öregkort, hogy lilát
hordj!
24. A legfontosabb nemi szerv az agy.

25. Csak te felelsz a saját boldogságodért.
26. Minden csapást az alapján ítélj meg, hogy öt év múlva
számítani fog-e.
27. Mindig az életet válaszd!
28. Mindenkinek mindent bocsáss meg!
29. Hogy más mit gondol rólad, az nem tartozik rád.
30. Az idő majdnem mindent meggyógyít, adj neki egy kis
időt.
31. A helyzet bármilyen jó, vagy rossz, meg fog változni.
32. Nem kell magad túl komolyan venni, senki más sem teszi.
33. Higgy a csodákban!
34. Isten amiatt szeret, mert Isten, nem azért, amit tettél, vagy
amit nem tettél.
35. Ne vizsgáld felül az életet: légy bátor és hozd ki belőle,
amit lehet.
36. Az öregedés még mindig jobb, mint fiatalon meghalni.
37. A gyerekeidnek csak egy fiatalkora van.
38. Végül csak az számít, hogy szerettél.
39. Minden nap menj ki a szabadba, a csodák ott történnek!
40. Ha mindenki egy nagy kupacba gyűjtené a problémáit és
a másokét is megnézhetnénk, jól beérnénk a sajátunkkal.
41. Az irigység időpazarlás, megvan mindened, ami kell.
42. A legjobb még csak most jön.
43. Mindegy hogyan érzed magad: kelj fel, öltözz fel és jelenj
meg!
44. Engedj!
45. Az élet nincs masnival átkötve, mégis ajándék.
A barátaink – a szabadon választott családunk.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánok!
Kis Miklós polgármester

KÖSZÖNET

MINDENÉRT

Köszönet mindenért. A kedves vendégfogadásért, a
gyönyörűen megterített asztalokért, a kellemes vendég énekes hölgy műsoráért, a réges régen majdnem elfelejtett
dalokért, a két kisfiú szívhez szóló verseiért. Polgármester
úrnak a régi idők emlékét idéző, és a jövő igéretéről lelkünknek kedves , a szívünkig hatoló beszédéért. Varga Dani
főztjéért, a finom vacsoráért, a finom nyársapáti borokért, az
étvágygerjesztő pálinkáért, de legfőképpen a felejthetetlen jó
hangulatért.
A szép fiatal lányoknak, akik elegánsan, kedvesen feláldozták estéjüket, hogy a szépkorúakat kiszolgálják, akik még
sokáig megőrzik emlékezetükben ezt az estét, amely egy
évben egyszer történik értünk, nyugdíjasokért, amely olyan
szép volt, hogy szebb nem is lehetett volna. A mi életünkben
ki nem hagyható kis állomás ez, de nem megállni, hanem
becsülve egymást még sokszor találkozni az ismerősökkel, az
osztálytársakkal, munkatársakkal, koccintani egymással a
jövőért, a családért. Keresni a szépet amíg még lehet. Úgy
köszöntünk el egymástól, jövőre veled ugyanitt, ahol egy
csepp boldogság jut neked is.
özv. Pópity Lászlóné

HÍRMONDÓ
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ÁMK HÍREK
OVI HÍREK
ISKOLAI CSALOGATÓN VOLTUNK
November 24-én a nagycsoportosok játékos foglalkozáson
vettek részt az iskolában. Eszter tanító néni szeretettel fogadta a leendő elsősöket.A bemutatkozás,ismerkedés után
játékos feladatokat oldottak meg,verseltek és énekeltek.
Mindenki készíthetett Eszter nénivel télapó bábot origami
hajtogattással. Kicsit bátortalanul, félénken oldották meg a
feladatokat a gyermekek, de reméljük, hogy tavasszal ha
újra megyünk, minden óvodás bátrabb és ügyesebb lesz.

A

REGGELI NE MARADJON EL!

Sajnos egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy egyre több gyermek
érkezik az óvodába éhesen, reggelizés nélkül. Nem tudnak
nyugodtan játszani,figyelni a foglalkozásokon.
Az óvodában tízórait kapnak a gyermekek de.9 óra körül. A
tízórai nem pótolja a reggelit, mert addigra már nagyon
lemerül a kis szervezetük. Kérjük a szülőket, hogy legalább
egy bögre tejet, kakaót, vagy gabonapelyhet, kenyérfélét egy
pár falatot, de egyen a gyermek mielőtt elindulnak az óvodába!
Ismételten kérjük a szülőket,hogy váltó ruházata legyen a
gyermeknek a jelével ellátott öltözőfogason! Gyakran fordulnak elő apróbb ”balesetek” amikor át kell öltöztetni a
gyermeket. Nem maradhatnak nedvesen, stb. Más ruháját
nem adhatjuk rájuk, de azt sem szeretnénk hogy megfázzanak. Kérünk mindenkit, hogy nézzen körül gyermeke
fogasán, hogy rendben legyen a váltó ruházata.
November 30-án du.15 órától szülői értekezletet tartottunk.
Témáink:-Nagycsoportosok felkészítése az iskolára
-Gyermekek étkeztetése,egészségügyi tanácsok
-Decemberi programok az óvodában
-SZMK vezetőségének beszámolója, tájékoztatója
-Nevelési tanácsok,óvoda házirendjével kapcsolatos információk
-Gyermekek felszerelésének biztosítása

DECEMBERI

PROGRAMOK AZ ÓVODÁBAN

December 6-án, de.9 órától TÉLAPÓ VÁRÁS c. ünnepségünket rendezzük meg.
December 13-án PROJEKTNAPOT rendezünk de.9 órától, melyre szeretettel várjuk a szülőket.
December16-án de.9 órától rendezzük meg hagyományos
FENYŐ ÜNNEPSÉGÜNKET.
December 21-én de.10 órától az ÁMK, MINDENKI
KARÁCSONYA c. ünnepségén vesznek részt az óvodások
az iskolában.
MINDEN RENDEZVÉNYRE SZERETETTEL
VÁRJUK A SZÜLŐKET ÉS MINDEN KEDVES
ÉRDEKLŐDŐT!

MÁRTON-NAPI

VIGASSÁGOK

AZ ÓVODÁBAN
November 11-én új hagyományként megünnepeltük a Márton
napot. Reggel már feldíszített óvoda várta a gyere-keket, majd
a libapásztorok és libapásztorlánykák (óvó nénik) terelgetésével
megismerhettük a történetet, ami ehhez a jeles naphoz
fűződik. Közös versmondás, éneklés, játék, álompor és
buborékfújás után meglepetés várta a gyerekeket: az udvaron
lehetőség volt állat simogatásra, etetésre. Erre a napra egy más
dolgot is terveztünk, süteményvásárt tartot-tunk, melynek
bevételéből karácsonyi ajándékokat szeret-tünk volna vásárolni.
Nagy meglepetésünkre és örömünkre rengeteg szülő és
falunkban élő lelkes ember hozott süteményt. Nagyon sokan
vásároltak is, de a gyerekek is megkóstolták a sok finomságot.
Bevételünk közel 20 000 Ft lett, így kicsit gazdagabb Jézuska
érkezhet hozzánk. Köszön-jük minden lelkes embernek, aki
támogatta ezt a napot, részt vett benne, vagy kicsit is hitt abban,
hogy megint egy olyan dolog történt óvodánkban, ami szebbé,
tartalmasabbá teheti mindannyiunk életét.
Óvó nénik

ISKOLA
JÓSÁG VILÁGNAPJA
Az előző évekhez hasonlóan november 11-én meghirdettünk
egy versenyt a jóság világnapjához kapcsolódóan. A gyerekek úgy, ahogy eddig, aláírást gyűjthettek egy-egy jó
cselekedetért. Az aláírásnál figyelembe vettük az órai
magatartást, felnőttekhez való tisztelettudó magatartást, a
szünetekben való viselkedést és segítségnyújtást. Sajnos az
idén azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek többsége egyáltalán
nem vette komolyan ezt a feladatot. Alsó tagozaton a legtöbb
aláírást a 3. osztály gyűjtötte, míg felső tagozaton az ötödik
osztály. Osztályon belül is hirdettünk győzteseket.
Gratulálunk nekik!
Bíró Csilla

PÁLYAVÁLASZTÁS
Minden évben immár hagyomány, hogy a végzős
nyolcadikosokat és a hetedik osztályt, szüleikkel együtt
meghívjuk egy közös szülői értekezletre, így az idén is sor
került erre november 14-én. Ez valójában egy pályaválasztási
fórum, ahol a környék (Cegléd, Nagykőrös) középiskoláinak
képviselői tájékoztatást adnak az aktuális felvételi eljárásról,
az intézményeikben induló képzéseikről. A várható törvényi
változások is szóba kerültek, ami a felvételit nem befolyásolja ugyan, de a szakképzések kimenetelét valószínűleg
igen. A középiskolák minden esetben megkövetelik a sikeresen befejezett félévet, de igazán válogatni a képzések
között azok tudnak, akiknek a tanulmányi átlaga legalább
hármas felett van.
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ÁMK HÍREK
A nyolcadik osztály diákjai már előzetesen információkat
kaphattak a november 10-én megrendezett ceglédi
Pályaválasztási kiállításon is. A térség (Cegléd, Nagykőrös,
Nagykáta, Abony, Szolnok, stb.) középiskolái bemutatóikkal,
személyes tanári-tanulói tanácsadással, tájékoztató
anyagaikkal igyekeztek a diákokat ellátni minél pontosabb
adatokkal a lehetőségeikről. Az idei végzősök főként a
különböző szakképzési lehetőségekről, a végzettséggel való
elhelyezkedésről kérdezősködtek. Ezen kívül az iskolák által
meghirdetett nyílt napok látogatásával próbálják pontosítani
a céljaikat. Reményeink szerint minden tanuló megtalálja a
vágyai és tanulmányi eredményei szerinti továbbtanulási
lehetőséget, ahol megvalósíthatja álmait.
Siposné Sági Ilona

ISKOLAI SZAVALÓVERSENY

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Alapvető információk hiányában könnyen kerülhetünk nehéz helyzetbe, ha balesetet látunk. Közlekedési-, háztartásimunkahelyi balesetekben egyaránt igen komoly sérülések is
keletkezhetnek. Ilyen esetben a sérült életét menthetjük meg
az időben és megfelelően elkezdett ellátással.
Iskolánk tanulói és dolgozói kaphattak bemutatóval egybekötött tájékoztatást az elsősegélynyújtás alapjairól. November 18-án a felső tagozatos diákoknak a Művelődési házban
a ceglédi Vöröskereszt képviselője: Túriné Tóth Csilla és
három elkötelezett önkéntes elsősegélynyújtó: Peller Réka,
Füleki Nikolett és György József tartott bemutatót. Elmondták, hogy az elsősegélynyújtás nem helyettesíti az orvosi
vizsgálatot. Célja valójában a sérült állapotának további
romlásának megakadályozása, az életveszély elhárítása, a
mentők kiérkezéséig. Nagyon fontosnak tartották, hogy a
diákok tisztában legyenek a segélyhívás alapszabályaival. Az
alapsérülések (törések, vérzések) típusairól, ellátásukról, a
sérülés súlyosságának megállapításáról beszéltek, bemutatták az alapvető kötésfajtákat, néhányan kipróbálták ezek
elkészítését is. A legnagyobb érdeklődést az újraélesztési
bemutató keltette, amint egy bábun demonstrálták annak
pontos kivitelezését. A filmeken felnövekvő generáció
megtapasztalhatta a valóságban is az eljárást, hiszen minden
tanuló ki is próbálta, hogyan kell a kezét tartania, merre
forduljon, mennyit fújjon, stb. Segítőink felhívták a figyelmüket
arra, hogy vészhelyzetekben a sokk hatására nehezebben
cselekszik az ember, ezért is fontos begyakorolni a megfelelő
mozdulatokat.

Minden évben megrendezésre kerül iskolánkban az aló és
felső tagozatos diákok szavalóversenye. Nagyon jó volt hallgatni tanulóinkat. A szavalók megmutatták nekünk, hogy van
még jó a világban. Színessé vált a terem a hangoktól, az
érzésektől, melyeket a gyerekek közvetítettek választott
versükön keresztül a közönség felé.Mert a világ szép, csak
meg kell látnunk a szépségeit. Olyan szépségét, mint a vers.
Mert a vers teremtés is. Üzenet, a semmiből jön és mindenkinek szól.Jó volt nekünk, akik itt lehettünk és meghallgathattuk az üzeneteket a hódról, a kutyusról az ember legjobb
barátjáról, a poéta békáról, a kislányról aki igazi csacsit kért
édesapjától. Jó volt a versenyzőknek is hogy elmondhatták.
Mert a “vers az, amit mondani kell.” -mondta egy erdélyi
kisfiú Kányádi Sándornak egy író olvasó találkozón.
Helyezettjeink:
1.-2.osztály 1.helyezett:
Tóth Lóránt
2.helyezett:
Nagy Sándor
3.helyezett:
Kiskun Noémi
3.-4. osztály 1.helyezett:
Kása Viktória
2.helyezett:
Lics Imre
3.helyezett:
Nagy Zsolt
5.-6. osztály 1.helyezett:
Hanga Vivien
2.helyezett:
Csehi Dóra és
Hanyecz Gábor
3.helyezett:
Kocsis Luca
Nevelési értekezlet keretében intézményeink dolgozói is
7.-8. osztály 1.helyezett:
Szolnoki Andrea
hasonló bemutatón vehettek részt november 29-én. Az aktív
2.helyezett:
Molnár Andrea
mentősként dolgozó Bugyi Gergő és Túriné Tóth Csilla saját
3.helyezett:
Váradi Éva
tapasztalataikon keresztül igyekeztek átadni az ismereteiket.
Lőrinczy Lászlóné
Az iskolában, óvodában, utcán és a háztartásokban leggyakrabban előfordult esetekről beszéltek, az itt előforduló
sérülések típusairól, ellátásukról, és az újraélesztést is
2011.december 22.-2012.január 2-ig
kipróbálhatták a felnőttek. A balesetnél jelenlévő felnőtt
tart a téli szünet.
higgadt és szakszerű helytállása a tragédia elkerülését is
lehetővé teszi adott esetekben. Reményeink szerint a
Az óvoda és az iskola zárva lesz.
megtartott képzéseknek folytatása lesz, hiszen ezen
Az első tanítási nap 2012.január 3. kedd.
ismereteket mindig naprakészen kell birtokolnunk.
Siposné Sági Ilona.
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centrumnak, a 100 Ft-os bolt dolgozóinak, a Mini Csemegéből
Lugosiné Terikének, Füle Dénes borásznak, Godó Norbertnek,
Miczi Flóriánnak, Kis Miklós polgármester úrnak és nem
utolsó sorban Flórián Sándorné Marikának, aki egy csodálatos
ajándékkosárral kedveskedett Kissné Piroskának, megköKÖZSÉGI NYUGDÍJAS NAP
szönve azt, hogy a nyugdíjas táncosoknak ő varrta több
Minden évben köszöntjük a falu nyugdíjasait, melyre idén fellépő ruháját is.
november 18-án került sor a művelődési házban. Szórakoztató Reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát ezen a
műsorral, finom vacsorával és meglepetés tombolával vártuk napon, és jövőre ismét vendégül láthatjuk majd falunk minél
Nyársapát minden kedves nyugdíjas lakosát.
több nyugdíjasát.
Kányádi Sándor Kicsi faluból való versét Tóth Lóránt
Nagyné Kovács Éva
tolmácsolta nagy átéléssel, majd Kis Miklós polgármester úr
köszöntőjében méltatta a falu időseit, akiknek bizony nagyon
sokat köszönhet a település és a fiatalabb nyársapáti lakosság személy szerint is. Ezt követően Hanyecz Gábor versben
SZARKA MIHÁLY SZAVALÓVERSENY
köszöntötte a nagymamákat. A műsor befejezéseként közel
egy órában Papp Györgyi előadóművész kuplékkal, ismert November végén a művelődési házban ismét megrendeztük
slágerekkel szórakoztatta a vendégeket.
a hagyományos kistérségi szavalóversenyt. A meg-

SZARKA MIHÁLY MŰVELŐDÉSI ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

mérettetésre 5 kategóriában 45 diák nevezése érkezett. A
legnépesebb mezőny a 3-4. osztályosok kategóriájában gyűlt
össze. Örömmel írhatom le, hogy az elmúlt évekhez képest a
versenyen résztvevők létszáma is emelkedett, a verseny
színvonala, a gyerekek előadásmódja pedig látványosan javult. Élvezettel, lámpaláztól mentesen adták elő a kiváló
gyerekverseket, úgyhogy a zsűrinek tényleg nehéz dolga volt.
Szerencsére a helyi versmondókra is büszkék lehetünk,
hiszen több kategóriában is értek el helyezést. Az 1-2.
osztályosok versenyében Tóth Lóránt 2. osztályos tanuló I.
helyezést ért el, felkészítője Tóthné Bognár Eszter. Az 5-6.
osztályosok között III. helyezést ért el Hanga Vivien 6.-os
tanuló, felkészítője Vígné Kerekes Magdolna. A 7-8.
osztályosoknál II. helyezett lett Molnár Andrea 8.-os diákunk,
felkészítője Dancsó Rozália. A középiskolások között I.
helyezett Sebők Gyöngyi, III. Váczi Péter lett. Minden
versenyzőnek gratulálunk a kiváló teljesítményhez, a
helyezetteknek az elért eredményhez.
Vígné Kerekes Magdolna

A jó hangulathoz nagymértékben hozzájárult a község
önkormányzata által biztosított finom vacsora, amit a falu
„főszakácsa”, Varga Dani főzött segítőivel. Sok segítő fiatal
járult hozzá a délután sikeréhez, akik terítettek, felszolgáltak,
melyet nagyon szépen köszönünk mindenkinek. Felajánlását,
támogatását köszönjük a Coop boltnak, a Kígyó patikának, a
Starking zöldség-gyümölcs üzletnek, a Kaszap Gazda-
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SZÍNHÁZ NYÁRSAPÁTON
A ceglédi Patkós Irma Színház ismét vendégünk volt a
művelődési ház színpadán. 2011. november 25-én este zenés
színpadi játékot láthattunk Andó László rendezésében Presser Gábor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című
világhírű színpadi műve alapján.
Az ifjú művészek minden eddigi előadáson, és most is
mindent megtettek azért, hogy mi, a nyársapáti színházkedvelő közönség jól szórakozzon. Presser Pici ismert dalait
olyan jó hallgatni, és gondolom, hogy előadni is öröm lehet,
pláne akkor, ha hálás a közönség az előadóknak. A
színészpalántáktól tudom, hogy nagyon szeretnek itt játszani,
mert a nyársapátiak egy igazán értő, a jó játékot elismerő
közönség, ahol a színésznek a legtöbbet adó fizetőeszközzel,
vastapssal adóznak.
Nekem ez a darab nagyon tetszett. Minden szereplő jó volt,
talán a Józsefet alakító Mahalek Gábort és a Beverley-t
játszó Bimbó Brigittát emelném ki. Nagy meglepetést okozott
nekem René szerepében Nagy Dávid, akiről kiderült, hogy
énekelni is tud, „nemcsak” egy csodálatos táncos.
Szóval ezen az estén is jól szórakoztunk, és alig várjuk a
következő produkciót.
Nagyné Kovács Éva

Szilveszteri retró party!
Köszöntsük együtt az új évet egy
fergeteges bulival!!!
2011. december 31-én.
helyszín: Nyársapát, Mûvelõdési ház
Asztalfoglalási
lehetõséggel
jegyek
elõvételben
1200Ft/fõ december
28-ig
megvásárolhatók:
Anikó fodrászat,
Konczné Maca,
Holló István
mely tartalmaz éjfélkor: egy pár virslit,
egy pohár pezsgõt.
Helyszíni jegyvásárlás: 1000 Ft/fõ, mely
tartalmaz egy pohár pezsgõt.
Szeretettel várunk benneteket:
20 órától kifulladásig.
Óvodai SZ.M.K.

Nyársapáti Hírmondó
szerkesztõsége
minden
olvasójának
békés, boldog
karácsonyt és
örömökben
gazdag új évet kíván.

A

Az ÁMK dolgozói kellemes
karácsonyi
ünnepeket és
boldog új
évet
kívánnak
minden
nyársapáti lakosnak.
A PUSZTA KIRÁLYNŐJE
Nyilasi puszta Királynője Isten hozott
Téged a vihar az anyaföldből kiszakított
Akadt valaki: Aki rólad gondoskodott
A szépséged megbecsüléséért idehozatott
Újra éled majd a második életedet
Megcsodálnak majd az ide betérő vendégek
Hiszen kocsányos tölgy a neved
Így köszöntenek: Ez a te büszkeséged
Ha beszélni tudnál sok vihart megéltél
Sok sok embernek intő példa lehetnél
Évszázadok alatt az idők próbáját kiálltad
Egykor sokan megpihentek árnyékot adó lombjaid alatt
A gyermekek újra meg újra majd megcsodálnak
Unokáiknak rólad majd mesét mondanak
Egyszer volt hol nem volt nagyon messze
Egy kicsinyke fácska árvának született
Az emberek gyönyörűségére felnövekedett
Ezt a csodát ne bántsa senki, Becsüljük meg
Eddig nagyon messze éltél sokan nem láthattunk
Áldja meg az Isten azt az embert aki ide álmodott.
özv. Pópity Lászlóné
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HIRDETÉSEK
NYÁRSAPÁTI TÜZIFA TELEP ÁRAJÁNLATA: akác (guriga) 2.300.- Ft/q, akác
hasítva 2.400.- Ft/q bükk (guriga) 2.050.- Ft/
q, bükk hasítva 2.200.- Ft/q nyárfa (guriga)
1.200.- Ft/q. Érdeklődni az APÁTI bisztróban
vagy a 20/910-6746
ELADÓ 450 l függesztett AXAL
ventilátorral, illetve szántóföldi kerettel
permetező. 250 kg önsúlyú utánfutó, valamint 1,3 hektár területű bekerített gyümölcsös. Érd.: 30/3679627
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.: 30/23-66247
Építési telek (976m2-es) a Széchenyi utcában eladó. Irányár.: 500.000.- Ft. Érdeklődni
a Piszkés u. 2. szám alatt lehet. Tel.: 707-298
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 Nyársapát külterületén 1 hektár
területű szántóföld. Érd.: Fehér László
Nyársapát, Táncsics M. u. 3., illetve az esti
órákban,( 17:00 óra után) 70/5396315
Albérletet keresek Nyársapát területén, maximum havi 15.000.- Ft/hó bérleti díjért.
Tel.: 70/582 60 45
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
Lucfenyők parkosításra, illetve karácsonyfának eladók. Érdeklődni: 53/389
066 Benkó Jánosnénál lehet.
Eladó Honda Tact robogó. Érdeklődni a
06/20/5555125 telefonszámon lehet.
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SZÜLETETT:
Kerekes Miklós és Bíró Ágnes
Nyársapát Széchenyi u. 13. szám
alatti lakosok EPERKE nevű
gyermeke 2011. november 11-én.
Köszöntjük az újszülöttet!

MEGHALT:
Somogyi Kálmán Nyársapát,
József Attila út 49. szám alatti lakos
2011. november 11-én. 56 éves volt.
Emlékét őrizzük!

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-, gépjárműbiztosítások, nyugdíjpénztárak stb.)
Kovács Gábor a Biztonság
Brókerházbiztosítás közvetítője.
06/204621325
Morzsolt kukorica és szénabála eladó.
Érdeklődni: Pataki István, 20/4058809
Frissen vágott tűzifa rendelhető.
Akác hosszabb-rövidebb szálakban: 1750
Ft/mázsa. Akác guriga: 2100 Ft/mázsa.
Nyársapáton a házhozszállítást az árak
tartalmazzák! Érdeklődni: Pataki Ferenc, 20/
494-2127.
Eladó 155x89-es ablak+tok, 3db Thonet régi
szék, 3db Thonet szék karfával, 2db kisméretű
bőr fotel, 80cm átmérőjű kerek asztal, 110cm
átmérőjű fa+üveglapos asztal karmos végű
lábakkal, gyermek íróasztal, jó állapotú 50
éves hálószobabútor (politúrozott) 3 osztatú
álló tükörrel, 3 osztatú zöld+krém színre festett
konyhabútor, széles, barna sötétítő függöny.
Érdeklődni: Pataki Istvánné, 20/993-2282,
vagy 389-171.

HIRDETÉSEK
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, 06/20/3152752.
Eladó a 0337/9 hrsz-ú 2 ha 6190 m2 területű
szántó és tanyahely. Érdeklődni a 06/70/
323/8971 telefonon lehet.
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.
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.
Édes hagyma ELADÓ! Érdeklődni lehet:
Bakos Ferencné Nyársapát, Felszabadulás
u. 11. szám alatt, illetve Bakos Marikánál a
ruhás boltban.
AUDI 80-as gömbölyű 1993-as évjárat,
üzemképesen, rendszám és forgalmi nélkül
egyben, bontásra ELADÓ! Irányár: 80.000.Ft. Érd.: 30/710 30 79
HÁZTARTÁSI GÉP JAVÍTÁS HAGYOMÁNYOS ÉS AUTOMATA MOSÓGÉP,
CENTRIFUGA, MOSOGATÓGÉP, MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ, PORSZÍVÓ…STB
JAVÍTÁS. BOJLER JAVÍTÁS, TISZTÍTÁS
KECSKEMÉTI LÁSZLÓ 0620/4658806
HÍVJON BIZALOMMAL!
Eladó 5,5 ha területű gyümölcsös, víz,
villany van. Tel.: 30/2196685
Betegség miatt ELADÓ 2*3 méter mobil
szerszámos, illetve pihenő kocsi
300 fm- es KPR öntözőcső (62-50mm átmérő)
rozsdamentes csatlakozókkal, 26 db csappal
ellátott szóróállással. Talajmaró BTN-160
típusú. 3,5 tonnás fix platós pótkocsi
(műsz.érv.: 2013.) SAXONIA típusú vetőgép
25 soros (kisebb javítás szükséges). 2 fejes
eke „IH” fejek (2*40 cm fogásszélesség).
Gázüzemű öntözőmotor (450 liter/perc
teljesítmény). 250 literes tartájú házi építésű
permetezőgép. MTZ 82-es traktor (műsz.érv.:
2014.) Kék 3.300 üzemóra. 280 cm
munkaszélességű kombinátor. Érdeklődni
lehet: 20/ 417 87 87

.
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SPORT
BIRKÓZÁS
A Nyársapáti Szabadidő SE október 30-án vasárnap a diák
II, diák I. és serdülő kötöttfogású területi bajnokságon vett
részt Abonyban, amely egyben Skultéty Sándor emlékverseny is volt. A diák II-es korosztálynak ez a verseny selejtező
volt a diák II-es Országos Bajnokságra. A versenyen 168
birkózó lépett szőnyegre köztük hat nyársapáti. Remekül
szerepeltek, mivel öt első és egy második hellyel térhettek
haza. A csapatversenyt az Abony-Nyársapát közös
csapata nyerte a Cegléd és Érd csapatai előtt.
Eredmények: diák II.
26 kg 1. Kecskeméti Dávid
38 kg 1. Szalóki Kálmán
diák I.
32 kg 1. Kecskeméti Krisztián
38 kg 1. Kecskeméti Ferenc
42 kg 1. Sípos Benjamin
serdülő
46 kg 2. Horváth Csaba
November 20-án szombaton rendezték a diák II-es korosztály kötöttfogású Országos Bajnokságát az ESMTK
színvonalas rendezésében, ahol 163-an léptek szőnyegre a
bajnoki címekért. A Nyársapáti Szabadidő SE két fővel
képviseltette magát , és Kecskeméti Dávid remek birkózásának köszönhetően 26 kg-ban begyűjtötte második MagyarBajnoki címét. Dávid végig jól birkózott, és ennek köszönhetően megérdemelten állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
Ezzel idén mind a két fogásnemben sikerült megszereznie a
diák II-es korosztály 26 kg-os bajnoki címét.

megérdemelten nyerte újabb Magyar Bajnoki címét. Bátyja,
Ferenc is magabiztosan jutott a döntőbe, ahol az első menetet
még technikai tussal nyerte, de a következő két menetet az
ellenfele nyerte szoros pontozással. Sajnos így meg kellett
elégednie az ezüst éremmel.
Eredmények:
29 kg 1. Kecskeméti Krisztián
35 kg 2. Kecskeméti Ferenc
38 kg 5. Sípos Benjámin
Pap Attila, Pap Ferenc

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
eredményben gazdag boldog új esztendõt kívánok
minden
gondozottamnak,
valamint a
Nyársapáton élõ idõs
embereknek.
Tóth Barbara házigondozó

Békés karácsonyi
ünnepeket és
eredményekben
gazdag boldog új
évet kívánunk
minden kedves
olvasónak.
Nyársapáti Szabadidő S.E.

NYÁRSAPÁTI HÍRMONDÓ

November 26-án a diák I-es korosztály részére rendezték
meg a kötöttfogású Országos Bajnokságot az ESMTK Krúj
Iván Sportcsarnokában. A Nyársapáti Szabadidő SE három
fővel képviseltette magát a 138 bemérlegelt versenyző között.
Nagyszerűen helyt álltak a rangos viadalon, mivel mind a
hárman a helyezettek között végeztek. Sőt, a Kecskeméti
testvérek révén két döntőben is szőnyegre léptek a nyársapáti birkózók. Krisztián egész nap remekül birkózott, min
den ellenfelét tussal verte, és az összes mérkőzésen összesen csak egyetlen pontot engedélyezett az ellenfeleinek. Így
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