
XXIII.
 évfolyam

2016.
május 10.

274. szám

NYÁRSAPÁT MAJÁLISA
Nyársapát Község Önkormányzata 2016. április 30-án
szombaton rendezte meg majálisát a Szarka-kúria udvarán,
ahová vártuk a falu lakosait és a más településekrõl érkezõ
vendégeinket is, hogy eltöltsünk közösen, szórakozással egy
szép tavaszi napot!
Az idõjárás kegyes volt hozzánk, csak kora reggel és késõ este
volt hidegebb, de a programok kompenzálták ezt a kis
hiányosságot is.
Már kora reggeltõl gyülekeztek a fõzõ csapatok az április végi
családias fõzõcskére. Volt, aki pacalt, zúza pörköltet, székely
káposztát, illetve vadat kínált vendégeinek, családjának,
barátainak, de nem maradt éhes az sem, aki nem fõzött.
A nyársapáti gazdák pálinkájának kóstolója is nagy sikert
aratott.
Árusaink is szeretettel, illetve étellel, itallal, finomságokkal
várták a majálisra kilátogatókat.
A rendezvényt 11 órakor nyitotta meg Kis Miklós polgármester
úr, aki beszélt a régi majálisok feledhetetlen hangulatáról, és
arról is, hogy milyen nagy szükség van a civil szervezetekre
és a falu lakosainak összefogására.
A kúria múzeumi termeit egészen estig lehetett látogatni.
A gyerekeknek a kézmûves sátorban arcfestéssel és lufi
hajtogatással kedveskedett Henczné Krisztina és Csehiné
Farkas Erzsike óvónõ, amit köszönünk mindkettõjüknek.
Színpadunkon délután kezdõdtek a mûsorok. 14 órától az
óvoda, a TETZ alapfokú mûvészeti iskola és az általános
iskola fellépõi adtak mûsort. Elõször az ovisok táncát láthattuk,
amit Henczné Krisztina tanított be a legkisebb fellépõinknek,
majd Molnár Máté és Lukács László által betanított csárdást,
verbunkost és oláhost adtak elõ a nagyon tehetséges 2-3.
osztályos TETZ-eseink. A Mûvészetoktatási iskola Ceglédrõl
és Tápiószelérõl érkezett növendékeinek is tapsolhattunk.
Salsát, latin mixet, modern táncot és cselsztont mutattak be
fantasztikus, profi elõadásban Boros Zoltán és Lévai Enikõ
vezetésével. A gyerekek mûsorát az általános iskola
énekkarosai zárták, akik moldvai népdalt énekeltek és Csézy:
Mama címû dalával köszöntötték az édesanyákat is Bíró
Csilla vezetésével.
Köszönjük a gyerekeknek és felkészítõiknek a sokszínû
produkciókat, és azt is, hogy szinte minden rendezvényünkön
számíthatunk a közremûködésükre.
15.30 órától a Lóca együttes színvonalas, interaktív, zenés
mûsora szórakoztatta a gyerekeket.

Õket a Nyársapáti Népdalkör követte, mûsorukban lõrincrévi
és szilágysági dalokat adtak elõ.
17 órakor Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor zenés
mûsora zajlott. Szinte minden fellépõ mûsorában voltak
olyan dalok, melyekkel köszöntötték az édesanyákat, mivel
másnap anyák napja volt.
18 órakor Strabán Anna NUSIKA több mûfajból adott elõ
slágereket hatalmas sikerrel, majd Bimbó Brigitta énekhangját
csodálhattuk. Brigi igazi mûvészi átéléssel adta át dalait a
közönségnek. Köszönjük!
19 órakor a Csillag Musical Társulat Mamma Mia show-ja
következett. A két énekes és a három táncos mindent megtett
azért, hogy a nagyérdemû jól érezze magát az egyre hidegebb
idõben.
A vendég mûvészeket a Nyugdíjas Tánckar új produkciója
követte „Másfél hete„ címmel, amit természetesen nagy
tapssal jutalmazott a közönség.
20-24 óráig UTCABÁL zárta az április végi községi majális
programját, ahol élõben zenélt Mihály Zoltán.
Köszönjük a fõzõ csapatoknak, a szakácsoknak és kuktáiknak,
minden fellépõnek, közremûködõnek, segítõnek, hogy
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Reméljük, hogy jövõre sokkal többen leszünk!

Nagyné Kovács Éva

MEGHÍVÓ

Nyársapát Község Önkormányzata
sok szeretettel hívja és várja községünk lakosait a

2016. június 3-án 16 órakor
megrendezésre kerülõ

Trianoni megemlékezésére!
Helyszín: a Trianoni emlékmû
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FELHÍVÁS

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti
Területi Igazgatóság Szeged, az általa kezelt közforgalmú
vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató
vágányokon illetve rakodó területeken és telephelyeken
vegyszeres gyomirtást végeztet a 43/2010. (IV.23) FVM
rendelet alapján, amely Nyársapát bel és külterületét is érinti.

A fentiek értelmében a vasúti pálya vegyszeres
gyomirtásának idõpontja:

2016. június 06.

A gyomirtásra használt vegyszerek nem mérgezõek, méhekre
nem veszélyesek, vízi szervezetekre közepesen illetve
kifejezetten veszélyesek.

Dr. Bicskei Krisztina
jegyzõ

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT, HOGY NYÁRSAPÁT

KÖZSÉGBEN 2016-BAN
TÜDÕSZÛRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:

Május 23. hétfõ 8 -18 óráig
Május 24. kedd 8 - 18 óráig

A tüdõszûrés helye:

SZARKA MIHÁLY MÛVELÕDÉSI ÉS
SZABADIDÕKÖZPONT

NYÁRSAPÁT, SZARKA MIHÁLY U. 7.

A TÜDÕSZÛRÉS AJÁNLOTT!

A 14-18 év közötti gyermekek és a 40 év feletti személyek
évente egyszer ingyenesen vehetnek részt tüdõszûrõ
vizsgálaton.
A 40 éves kor alatti lakosoknak illetve, akinek alkalmassági
vizsgálatra van szüksége, a vizsgálat díja 1700.-Ft, amely az
OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a helyszínen
kapható csekkel történik.

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT ÉS AZ
ELÕZÕ ÉVBEN KAPOTT TÜDÕSZÛRÕ IGAZOLÁST
HOZZA MAGÁVAL!

Dr. Bicskei Krisztina
jegyzõ

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdõ- és szabadtéri tüzek megelõzésére
Az enyhébb tavaszi idõjárás beköszöntével egyre többen
választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek
során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban
keletkezõ tüzek megelõzésére. A veszélyt a száraz
aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan
terjed a tûz, különösen erõs szél esetén. A szabadtéri tûzesetek
keletkezésének fõ oka az emberi gondatlanság. A károk
akkor elõzhetõek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk
a biztonságos szabadtéri tûzgyújtás és a tûzmegelõzés alapvetõ
szabályaival.
A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti
hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály
megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott
település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de
égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott
helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok
esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi,
elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi hatósággal.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön történõ
sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Országos Tûzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk
felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelõ
mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tûz oltására
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható idõjárásról. A felügyelet nélkül
hagyott tûz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentõ,
vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
Erdõtûz-veszélyes idõszakban országos szinten a
vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság
tûzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett
területen akkor is tilos a tûzgyújtás – beleértve a kijelölt
tûzrakóhelyeket is, ha azt egyébként más jogszabály
megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérõ
vagy hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási
tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi
hatóság és a tûzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további
információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait
(http://www.katasztrofavedelem.hu, http://
.....katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti
Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság tájékoztató
kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetõek meg:

h t t p : / / w w w . k a t a s z t r o f a v e d e l e m . h u /
index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

h t t p : / / w w w . k a t a s z t r o f a v e d e l e m . h u /
index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Huszár-Madarász Zsuzasnna
tûzoltó alezredes
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TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Tájékoztatásul megküldöm Önnek azt az általam kiadott
körlevelet, amelyet a Toldy Ferenc Kórház és Rendelõintézet
valamennyi szervezeti egysége megkapott az ÁNTSZ
Országos Tisztifõorvosi Hivatal IF-1313-9/2016. iktatószámú
Határozatának jogerõre történõ emelkedését követõen.
A fenti határozat alapján Nagykõrös, Nyársapát és Kocsér
települések járóbeteg szakellátását – azon szakmák
vonatkozásában, amelyek nem mûködnek a nagykõrösi
kórházban – 2016. március 5. napjától nem a Toldy Ferenc
Kórház és Rendelõintézet, hanem a Bács-kiskun Megyei
Kórház végzi.
Felhívtam valamennyi munkatársam figyelmét arra, hogy a
járóbeteg ellátás területi kötelezettségének fenti változása
ellenére, továbbra is fogadják – intézményünkben mûködõ
bármely szakmában – azokat a nagykõrösi, nyársapáti és
kocséri betegeket, akik megtisztelik kórházunkat bizalmukkal
és a továbbiakban is intézményünket választják akár sürgõs,
a kár tervezett vizsgálatok és ellátások igénybevétele céljából.
Kérem, hogy a fentiekrõl tájékoztatni szíveskedjen Nyársapát
lakosságát és az érintett munkatársait.
Segítõ közremûködését elõre is köszönöm.

Cegléd, 2016. április 5.

Tisztelettel: Dr. Pusztai Dezsõ
fõigazgató

FERENC PÁPA GONDOLATAI

Kedves fiúk és lányok, milyen nagy
felelõsséggel járó feladatot bíz ma ránk az
Úr! Azt mondja, hogy az emberek arról
ismerik majd fel Jézus tanítványait, hogy
mennyire szeretik egymást. Más szóval a
szeretet a keresztény ember
személyazonosító igazolványa, az egyetlen
érvényes dokumentum, amely alapján Jézus

tanítványaiként azonosítanak minket. Az egyetlen érvényes
dokumentum! Ha ez az okmány lejár, és nem újítjuk meg
rendszeresen, nem vagyunk többé a Mester tanúi. Ezért
kérdezem tõletek: el akarjátok-e fogadni Jézus meghívását
arra, hogy tanítványai legyetek? Akartok-e az õ hû barátai
lenni? Jézus igaz barátja lényegileg a konkrét szeretettel tûnik
ki, nem „felhõkanalazó” szeretettel, nem, hanem a konkrét
szeretettel, amely ott ragyog az életében. A szeretet mindig
konkrét. Aki nem konkrét, hanem csak beszél a szeretetrõl,
az szappanoperába való. Meg akarjátok-e élni ezt a szeretetet,
amelyet õ ad nekünk? Akarjátok vagy nem? Igyekezzünk hát
az õ iskolájába járni, amely egy életiskola, hogy megtanuljunk
szeretni. És ez minden napnak a munkája: megtanulni
szeretni.
Elõször is, ha valaki szeret, az szép, az olyan út, amelyen
járva boldogok vagyunk. De ez egyáltalán nem könnyû,
hanem erõfeszítést igényel, fáradsággal jár. Gondoljunk arra
például, amikor ajándékot kapunk: az boldoggá tesz minket,
de az ajándékot nagylelkû emberek készítették el, olyanok,

akik rászánták az idejüket és energiájukat, és így, azáltal,
hogy valamit ajándékba adnak nekünk, önmagukból is nekünk
adnak valamennyit, amit meg tudnak vonni maguktól.
Gondoljunk arra az ajándékra is, amelyet szüleitek és vezetõitek
adtak nektek azzal, hogy lehetõvé tették számotokra, hogy
eljöhessetek Rómába erre a nektek szervezett jubileumra.
Elterveztek, megszerveztek, elõkészítettek mindent nektek,
és ez örömet adott nekik, még ha esetleg nekik le is kellett
mondaniuk egy utazásról. Ez a szeretet konkrétsága! Szeretni
ugyanis azt jelenti, hogy adunk, de nemcsak valami foghatót,
hanem valamit önmagunkból: idõnket, barátságunkat,
képességeinket.
Ifjúságotok ezen éveiben nagy szabadságvágyat is észleltek
magatokban. Sokan azt mondják majd nektek, hogy szabadnak
lenni azt jelenti, hogy azt tesszük, amit akarunk. Itt viszont
tudnunk kell nemet mondani. Ha nem tudsz nemet mondani,
nem vagy szabad! Az az ember szabad, aki képes igent
mondani, és képes nemet mondani. A szabadság nem az,
hogy mindig azt teszem, amihez kedvem van: ez zárttá,
távolságtartóvá tesz minket, meggátolja, hogy nyitott és
õszinte barátok legyünk; nem igaz az, hogy ha én jól érzem
magam, akkor minden rendben van. Nem, nem igaz! A
szabadság ezzel szemben az az ajándék, hogy képes vagyok
a jót választani: ez a szabadság! Az a szabad, aki a jót
választja, aki azt keresi, ami Istennek tetszik, még ha az
fáradságos, még ha az nehéz is. Én azonban hiszek abban,
hogy ti, fiatalok, nem féltek az erõfeszítéstõl, és bátrak
vagytok! Csakis bátor és határozott döntésekkel valósulnak
meg a legnagyobb álmok, azok, amelyekért érdemes odaadni
az életünket. Bátor és határozott döntésekkel! Ne elégedjetek
meg a középszerûséggel, a „tengõdéssel”, azzal, hogy
kényelemesen csak úgy elvagytok! Ne bízzatok abban, aki
elvonja figyelmeteket az igazi gazdagságtól, amely ti magatok
vagytok, és azzal ámít titeket, hogy az élet csak akkor szép,
ha sok mindenetek van! Ne higgyetek annak, aki el akarja
hitetni veletek, hogy akkor vagytok értékesek, ha olyan
erõssé gyúrjátok magatokat, mint a filmhõsök, vagy ha a
legújabb divat szerint öltözködtök! Boldogságotoknak nincs
ára, és nem lehet megvásárolni; nem egy alkalmazás, amelyet
letölthetnétek a mobilotokra: még annak legújabb változata
sem tudna segíteni titeket, hogy szabaddá és a szeretetben
naggyá váljatok. A szabadság más dolog.
Mert a szeretet annak az embernek a szabad ajándéka, akinek
nyitott a szíve. A szeretet felelõsség, de egy szép felelõsség,
amely egész életen át tart. A szeretet annak az embernek a
mindennapi igyekezete, aki nagy álmokat képes megvalósítani!
Ó, jaj azoknak a fiataloknak, akik nem képesek, akik nem
mernek álmodni! Ha egy a ti korotokban lévõ fiatal nem képes
álmodni, az már nyugdíjba is ment, nem fog elõrelépni. A
szeretet bizalomból, tiszteletbõl, megbocsátásból táplálkozik.
A szeretetet nem azáltal valósítjuk meg, hogy beszélünk róla,
hanem azzal, hogy megéljük: nem egy kedves költemény,
amelyet kívülrõl meg kell tanulni, hanem egy életdöntés,
amelyet gyakorlatba kell ültetni! Hogyan fejlõdhetünk a
szeretetben? A titok még mindig az Úr: Jézus önmagát adja
nekünk a misében, megbocsát és békével tölt el minket a
gyónásban. Ott tanuljuk meg befogadni az õ szeretetét,
magunkévá tenni és továbbadni azt a világba. És
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amikor úgy érzitek, hogy nehéz szeretni, amikor nehéz nemet
mondani a rosszra, nézzetek Jézus keresztjére, öleljétek át,
és ne engedjétek el a kezét, amely felfelé vezet benneteket,
és felemel, ha elestek.

Tamás atya

APÁK NAPJA

Április 22-én került sor a második apák napjára az óvodában.
Sok apuka jött el, de voltak nagypapák és keresztapukák is.
Megérkezésünkkor már a kapuban megmérették tudásunkat.

Bevallom nem minden gyermekünkkel kapcsolatos kérdésre
tudtuk a választ, de a gyerekek sokat segítettek. Kéz a kézben
sétáltunk egyik helyszínrõl a másikra, együtt készítettünk
reggelit. Az óvó nénik és dajka nénik nem egyszerû
feladatokkal készültek: a palacsintasütéshez például nem
csak a hozzávalókat kellet beszereznünk, de ránk, apukákra
várt az a nem kis próbatétel is, hogy a tésztát kikavarjuk, és
a palacsintát kisüssük.

Az ebéd megfõzése már könnyebb feladat volt, hála a
fõzésben jártas apukáknak.
Örülök annak, hogy az idén is eltölthettünk gyermekeinkkel
egy szép és tartalmas napot.

ÓVODAI HÍREK

Köszönet és hála az óvoda dolgozóinak, hogy ezt lehetõvé
tették nekünk!

Egy hálás apuka

ANYÁK NAPJA

Április 28-án, csütörtökön rendezték meg az anyák napi
ünnepséget az óvodában. Az idén nem egy rendhagyó
ünneplõ ruhás délutáni mûsor volt, hanem egy felhõtlen,
felszabadult délelõttöt tölthettünk el együtt. Reggel, mikor
megérkeztünk az óvodába különbözõ ügyességi feladatokat
kellett végrehajtanunk.
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KÖLTÉSZET NAPJA NYÁRSAPÁTON

Mint az ország valamennyi településén, községünkben is
megemlékeztünk a költészet napjáról 2016. április 11-én 16
órakor a mûvelõdési ház nagytermében.
Mûsorunkban közremûködtek az általános iskola felsõ
tagozatos tanulói, és helyi felnõtt versmondó is.
Természetesen több József Attila vers mellett más neves
költõnk mûve is elhangzott Rácz Tivadar, Kardos Mihály,
Nagy Katalin illetve Nagyné Kovács Éva értõ tolmácsolásában.
A versek mellett helyet kapott a mûsorban a népzene is. Az
Uzsgyi Együttes fergeteges zenéjére Molnár Máté irányításával
együtt táncolhatott gyermek és felnõtt, akik nagy kedvvel
vettek részt a táncházban.

Kiss Andrea

Az elõtérben terített asztalok vártak minket reggelivel,
üdítõvel és finom kávéval. Így vendégeltek meg minket az
óvoda dolgozói.  9 órakor átmentünk együtt a mûvelõdési
házba.
Együtt felálltak a gyerekek a színpadra és csoportonként
elõadták kis mûsoraikat.

Jókedvûen és szorongás nélkül énekeltek és mondták a verset
a gyerekek. A végén közösen egy gyönyörû dallal is
köszöntöttek minket. Csemetéink szemében és arcán a
félelem és az izgalom helyett önfeledt mosolyt láttam. Szinte
mindenki szemébe könny szökött a meghatódottságtól. Az
óvó nénik egy videóval is megleptek minket, ahol a gyerekek
õszintén elmondták, ki miért szereti az anyukáját. Ezután
gyermekeink pedig saját készítésû ajándékaikat adták át. A
végén finom ebéddel is megvendégeltek bennünket.
Szülõtársaim nevében is köszönöm az óvó nénik és dajka
nénik áldozatos sok-sok munkáját, amit ebbe a csodálatos
napba belefektettek. Köszönet jár az apukáknak is, akik az
ebédet felszolgálták nekünk.

Hálás édesanya

ISKOLAI HÍREK

Köszönjük szépen a homokot az önkormányzatnak, Bimbó
Pálnak és csapatának pedig a szállítását. A gyerekek nagyon
szeretnek vele játszani. Egyre szebb és nagyobb várak
épülnek.

MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI

Kérjük adója 1%-át ajánlja fel a
nyársapáti gyermekek javára!

Gyermekekért Alapítvány adószáma:
18673917-1-13

Szabadidõ SE adószáma:
19182573-1-13

Kiss Andrea
DÖK vezetõ
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ A KÖNYVTÁRBAN

Helka - A Burok-völgy árnyai
Április 27-én délelõtt Nyulász Péter író volt a nyársapáti
könyvtár, illetve az általános iskola 3-4. osztály tanulóinak
vendége.

Egy nagyon jó hangulatú interaktív, játékos elõadás keretében
mutatta be az eddigi mûveit, illetve a legújabb, 3 kötetbõl álló
könyvét, melynek mûfaját legjobban talán úgy
jellemezhetnénk, hogy kalandos meseregény. A gyerekek
érdeklõdéssel hallgatták Nyulász Péter nagyon közvetlen
ismertetõjét és szívesen vettek részt a játékokban – még azok
is, akik azt mondták, hogy nem szeretik a meséket, mert az
„dedós”.
Azt hiszem, illetve remélem, hogy az elõadás végére az
összes gyerek véleménye pozitívan változott meg a mesékrõl.
Én még most is nagyon szeretem a meséket és el is fogom
olvasni ezt a nagyon érdekesnek ígérkezõ, a Balaton és a
Bükk mondavilágát is megismertetõ kalandos mesét.
Köszönjük a Szentendrei Megyei Könyvtárnak, hogy lehetõvé
tették, hogy Nyulász Pétert Nyársapáton köszönthettük.

Nagyné Kovács Éva

MOTOCROSS BAJNOKSÁG NYÁRSAPÁTON

Ismét felbõgnek a motorok a nyársapáti motocross
pályán!

2016. május 8-án Nyílt Nemzetközi Országos Motocross
Bajnokság színhelye lesz a nyársapáti pálya, ahová
szeretettel várják a szervezõk a sportág iránt érdeklõdõket.
A verseny futamai 13 órakor kezdõdnek, de már kora
délelõttõl várják a látogatókat a Nyársapáti Motocross
Egyesület tagjai.

MAJÁLIS KÉPEKBEN
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KITEKINTÉS A NAGYVILÁGBA

ÓRIÁSBERUHÁZÁST HOZ A DAIMLER

KECSKEMÉTRE

Több mint 185 milliárd forintos beruházást jelentett be a
Daimler AG Kecskeméten; a pénzt 2018-ig használják fel
egy karosszériaüzem felépítésére és új modellek bevezetésére.
A várakozásokat sokszorosan meghaladó, 185 milliárd forintos
beruházást jelentett be Kecskeméten a Mercedes gépkocsik
gyártója, a német Daimler AG. A beruházás kiemelkedik a
közelmúlt jármûipari beruházásai közül: az Audi gyõri
motorgyár bõvítése 32 milliárd forintot tett ki tavaly, az Opel
Szentgotthárdon 39 milliárd forintos beruházást végzett
2013-ban, de az Apollo Tyres zöldmezõs gyárépítése is csak
153 milliárd forintot tett ki.
A nagy jelentõségû bejelentésre 2012, a gyár megnyitása óta
várt a szakma, hiszen a társaság által még 2008-ban megvásárolt
441 hektáros területbõl a gyár alig 160 hektárt foglal el. A
jelenlegi hír nem az üzem és a kapacitások megkettõzését
jelenti. Építenek egy 99 ezer négyzetméter alapterületû új,
csúcstechnológiával felszerelt karosszériaüzemet 80 milliárd
forintból, valamint a már meglévõ üzemeket is fejlesztik,
bõvítik a kapacitást. Emellett egyelõre meg nem nevezett, új
generációs kompakt modellek fejlesztését, gyártását készítik
elõ.
A kompakt méretosztály csak az utóbbi évtizedben került a
Mercedes kínálatába. Korábban a csillagos márka a jómódú
emberek nagy méretû, kényelmes, tekintélyt sugárzó autóit
gyártotta. Az A, majd a B osztály bevezetésével a márka
eladásainak egyre nagyobb részét teszik ki a kisebb gépkocsik,
ma ez az arány eléri a 25 százalékot.
– Kecskemét jelenleg is a kompakt autók termelési
hálózatának meghatározó pillére, és a jövõben is az marad.
A magyarországi gyár szerepe ezen további – a kompakt
autók új generációjának gyártását elõkészítõ – fejlesztéssel
pedig tovább erõsödik az üzletág nemzetközi termelési
hálózatán belül – nyilatkozta Michael Göbel, a Mercedes-
Benz Cars kompakt autók termeléséért felelõs vezetõje. –
A beruházás egyértelmûen a kecskeméti gyárunk iránti
elkötelezettség megnyilvánulása, és egyúttal stabil jövõképet
biztosít dolgozóinknak – hangsúlyozta Christian Wolff, a
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetésének
elnöke. –
A legjobbat vagy semmit, szól a Mercedes jelmondata. A cég
a legjobb mellett tette le voksát, amikor Magyarországot és
Kecskemétet választotta – fogalmazott Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter az alapkõ-letételi
ünnepségen.
A nyilvános cégadatok szerint a Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft. éves árbevétele mintegy 2,8
milliárd euró volt 2014-ben, ennek szinte egésze exportból
származott. Az adózott eredménye 2014-ben 63,8 millió
eurót tett ki, valamivel kevesebbet az elõzõ évinél, a
jóváhagyott osztalék, illetve részesedés levonása után a
társaság mérleg szerinti eredménye nulla euró lett.

ISMÉT ELÕTÉRBE KERÜL A
TERMELÕI SZÖVETSÉG

A 24. órában vagyunk a termelõi szövetkezés
elõmozdításában, az Európai Unió (EU) és a hazai
mezõgazdaság ugyanis olyan kihívások elõtt áll – többek
között az Egyesült Államok és az EU közt körvonalazódó
szabadkereskedelmi megállapodás miatt –, amit csak
együttmûködve, közös rendszerek alkalmazásával tudunk
megválaszolni – jelentette ki tegnap Jakab István, a parlament
alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének (Magosz) elnöke egy szakmai konferencián.
Magyarország a 28 uniós tagország közül a 19. helyen állt a
szövetkezeti szervezettségben. A szakember rámutatott: az
elmúlt években két, ellentétes irányú tendencia zajlott: míg
a termelés és a feldolgozás decentralizálódott, a kereskedelem
épp ellentétesen, egyre koncentráltabbá vált, emiatt a
jövedelem nem a termelõknél és a feldolgozóknál, hanem a
kereskedelemben jelenik meg.
Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
a Magyar Tudományos Akadémiával közösen elkészített
felmérés eredményeit ismertetve jelezte: elsõsorban az elõzõ
idõszak rossz tapasztalatai miatt hiányzik a bizalom a
gazdákban, sok a látszat-együttmûködés, ahol csak a pályázati
pénzek lehívása a cél. Ezért a következõ idõszak egyik
legfontosabb feladata fejleszteni az együttmûködési
hajlandóságot, de hasonlóan fontos a támogató szabályozói
környezet kialakítása.
Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár- és
vidékfejlesztésért felelõs államtitkára szerint a termelõi
csoportok létrehozása pénzügyi oldalról biztosított, ezért a
személyi oldalt, vagyis a gazdálkodói szándékot kell a
jövõben erõsíteni. A vidékfejlesztési programon belül egy 26
milliárd forintos kerettel hamarosan megjelenõ pályázat
segíti a gazdálkodói szövetkezetek létrehozását és
mûködtetését. A kisgazdaságok együttmûködésére csaknem
hárommilliárd forint áll rendelkezésre, a kistermelõket
összefogó szervezetek beruházásait pedig a tervek szerint
további 15 milliárd forintból lehet majd megvalósítani.

PEDAGÓGUSDRÁMA HÁROM
FELVONÁSBAN

Háromfelvonásos drámával készült a pedagóguslázító társulat
a tavaszi szezonban. Úgy tûnik azonban, érdeklõdés hiányában
kénytelenek lesznek levenni elõadásukat a mûsorról.
Pedig az egyesületet alkotó szakszervezetek, illetve a Pukli
István, korábban MSZP-s kötõdésû iskolaigazgató vezette
„civilek” tényleg lelkesen adták elõ a hattyú halálát, jelezve:
a kormány oktatáspolitikája már-már elviselhetetlen kínok
közé taszítja a pedagógustársadalmat.
Az elsõ felvonásban Pukli István játszotta a fõszerepet. A
Teleki Blanka Gimnázium igazgatója és az általa vezetett
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Eladó!
Nyársapát Bokros d. 5. szám alatti 33 m2 lakóingatlan,

3330m2 telekkel.
ÉRD.: 06-70-387-5989 (Hencz Zsolt)

Anikó Fodrászat

Új kozmetikusunk érkezett, sok újdonsággal minden
kedden!
Pl.: szálas szemöldöktetoválás, 2-6 D mûszempilla építés,
arcfeltöltés stb.
Bejelentkezés a fodrászüzletben valamint a 06-20-485-
2913 telefonszámon.
BÕVÜLT A SZOLGÁLTATÁS, május közepétõl
újdonságként megnyílik az új csoki csöves szolárium a
fodrászüzletben.
Várjuk a szépülni vágyókat a nap 24 órájában bejelentkezés
nélkül is!

NYÁRSAPÁTI HÚSBOLT AJÁNLATA:
ÁFA CSÖKKENÉS!

MINDEN SERTÉSHÚS OLCSÓBBAN!

sertéshúsok
házi hurka, kolbász

sült zsír
tepertõ, pörc

saját gyártású füstölt kolbászok, szalámik

KOLBÁSZHÚS, FORMÁZOTT SONKA

MEGRENDELHETÕ!

HIRDETÉSEKTanítanék Mozgalom polgári engedetlenségi akciót hirdetett
azok után, hogy a kormány nem tett eleget felszólításuknak,
és nem kért bocsánatot a „közoktatásban meglévõ állapotok
miatt”. A hatalmas mozgósítás ellenére annyit tudott elérni,
hogy az iskolák körülbelül hat százalékában volt valamilyen
megmozdulás. A bohózat második felvonásában a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete kétórás
figyelmeztetõ sztrájkot tartott, amelyet aztán a fõ attrakció,
a pedagógusok sztrájkbizottsága által szervezett országos,
egész napos munkabeszüntetés követett. Hiába a nagy
igyekezet, mindkettõ érdektelenségbe fulladt. Bár a PDSZ
sikerként értékelte, hogy „több ezer pedagógus” sztrájkolt
akciójuk idején, ennek alapján a 160 ezres
pedagógustársadalomnak csak elenyészõ részét tudták
mozgósítani. Ugyancsak a lelkesedés hiányát bizonyítja,
hogy az országos sztrájkban a pedagógusok mind-össze
ötöde vett részt.
Nézzük, mit is szeretnének elérni a szereplõk. Szerintük az
állami intézményfenntartó rendszer nem mûködõképes, így
követelik annak átszervezését, emellett egyebek mellett a
tanárok kötelezõ óraszámának csökkentését, a minõségi
munka megfelelõ díjazását és a pedagógiai asszisztensek
fizetésének emelését. Ezzel párhuzamosan a – magukat a
pedagógusok és a diákok érdekképviselõinek aposztrofáló –
szervezetek azt is hangoztatják, hogy a gyermekek érdeke
mindennél fontosabb. Galló Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezetének elnöke már-már a végsõkig küzdött, hogy
a sztrájk napján ne kelljen minden intézményben biztosítani
a diákok felügyeletét, és kérte is a szülõket, hogy aznap ne
vigyék gyermekeiket iskolába. Érthetõ, hiszen az is a diák
érdeke, hogy tanítási órái maradjanak el a sorozatos
pedagógusmegmozdulások miatt. Akárcsak az, hogy az
érettségijüket ne tudják megírni azért, mert tanáraik éppen az
érdekeikért küzdenek.
Tudjuk, most már ez utóbbi sem elképzelhetetlen, hiszen arra
a kérdésre, hogy a várhatók-e további akciók az érettségi
idõszakban, rendre az a válasz hangzik el a harcos
szervezetektõl: egyelõre nem tudni, hogy a kormány enged-
e nekik, vagy még az érettségik idején is sztrájkolni
„kényszerülnek”.
Az elégedetlenkedõk azt is kifogásolják, hogy a kormány
nem veszi komolyan az általuk megfogalmazott problémákat,
és nem hajlandó azokról érdemben tárgyalni. Eközben a
Köznevelési Kerekasztal, ahová egyébként a kabinet
rendszeresen várja a szakszervezetek és civilek képviselõit,
túl van a hatodik ülésén, és számos, a szakszervezetek által
is megfogalmazott vitás kérdésben döntés született. Eldõlt,
hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot egy, az
iskolavezetõk döntésére jobban alapozó állami fenntartói
rendszer váltja, béremelésben részesülnek a nevelési-oktatási
munkát segítõ dolgozók, és jelentõsen csökkennek a
pedagógusok adminisztrációs terhei. Persze még rengeteg a
teendõ, de az eddig elért eredményeket nem lehet figyelmen
kívül hagyni. Ezt a véleményt sok olyan iskolaigazgató is
osztja, aki iskolájával azért nem vett részt a elmúlt hetekben
tartott akciókban, mert lát pozitív változást. Szerintük idõt
kell hagyni a munkára.

Forrás: Magyar Idõk
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Névadót tartott:

Kiss József Krisztián és Bujdosó Erzsébet 2016. április
23-án DORINA nevû gyermekének.

Házasságot kötött:

Cseh Zoltán és Dobos Ildikó 2016. április 16-án.

Gratulálunk!

ANYAKÖNYVI HÍREK

Született:
Dobos Dénes és Nagy Boglárka Nyársapát, Zrínyi Mihály
u. 12. szám alatti lakosok BOTOND nevû gyermeke
2016. április 15-én.

Vass Dénes és Maco Rozália Nyársapát, Összekötõ dûlõ
3/A. szám alatti lakosok DÉNES nevû gyermeke 2016.
április 22-én.

Köszöntjük az újszülötteket!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik
feleségem Gajda Ferencné temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.

HIRDETÉSEK

Nyársapáton, az orvosi rendelõ mellett felújított családi ház
eladó.
I.ár: 6,9 M Ft.
Érd.: 06-70-500-5049

ELADÓ

Nyársapáton, az Ugyeri utca 1. szám alatt lévõ komfortos,
1 szoba, konyhás melléképület,alatta pincével,550 m2
bekerített területtel eladó.

Érdeklõdni a 06/30/367-9627,illetve a 06/30/441-1948,
vagy az 53/389-054 telefonon lehet.

Eladó

Nyársapát központjától 1,5 km-re, újszerû állapotban levõ
összkomfortos 80 m2-es tanya melléképületekkel, ólakkal. A
tanya körül 5 ha szántó van 3 kúttal, ipari árammal.
Tel.: 06-30-579-8245

SPORT

Április 8-án pénteken a harmadik, míg április 9-én szombaton
a negyedik korcsoportos fiatalok küzdhettek meg
Pesterzsébeten a korosztály kötöttfogású diákolimpiai bajnoki
címeiért.
A néhány világversenyt megszégyenítõ körülmények között
megrendezett viadalokon 27 súlycsoportban, összesen 483
versenyzõ mérte össze tudását.
A Nyársapáti Szabadidõ SE versenyzõi közül öten léptek
szõnyegre az ESMTK Kruj Iván Sportcsarnokában a két nap
során.
Az elsõ napon, pénteken ketten léptek szõnyegre, de sajnos
mind a ketten helyezetlenek maradtak.
Szombaton a negyedik korcsoportosok folytatták a küzdelmet,
ahol a Nyársapáti Szabadidõ SE három versenyzõvel képviselte
magát. Ketten a selejtezõk során kiestek a versenybõl.
Azonban Kecskeméti Dávid sorban nyerte a mérkõzéseit és
a 46 kg döntõjébe került. Dávid a döntõben egy szoros
mérkõzésen pontozással 5:4-re tudott nyerni dorogi ellenfelével
szemben és ezzel újabb diákolimpiai bajnoki címet szerzett.

Április 22-24-én a kadet és junior válogatott keret Bukaresten
nemzetközi versenyen vett részt. A két korosztály három-
három szakágában megrendezett viadalon tizenkilenc ország
hétszázötven birkózója lépett szõnyegre, amely a magyar
versenyzõk részére egyben válogató verseny is volt. A
háromnapos megmérettetésen kadet és junior kötöttfogású
válogatott keretben a Nyársapáti Szabadidõ SE négy
versenyzõje is helyet kapott. A kadetoknál és a junioroknál
is két-két nyársapáti birkózó lépett szõnyegre.
A kadet korosztályban Kecskeméti Dávid a 46 kg-ban,
Kecskeméti Krisztián az 58 kg-ban egy-egy vereséget követõen
búcsúzott a versenytõl miután a legyõzõik nem jutottak a
döntõbe.
Horváth Csaba a junioroknál spanyol, bolgár és magyar
versenyzõ legyõzésével és egy román versenyzõtõl
elszenvedett vereséget követõen az 50 kg második helyén
végzett.
Kecskeméti Ferenc az elsõ fordulóban vereséget szenvedett
egy hazai versenyzõtõl, aki a végsõ gyõzelmet is megszerezte.
A folytatásban a vigaszágon bolgár és magyar birkózók
legyõzésével az 55 kg bronzérmét szerezte meg.
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kiadvány!
2003 februárjától terjeszti a MAGYAR POSTA

Pap Ferenc

Eredmények:

junior
50 kg 2. Horváth Csaba

55 kg 3. Kecskeméti Ferenc

Cegléden a Gál József Sportcsarnokban került megrendezésre a
kötöttfogású kadet rangsorverseny április 30-án. A versenyen a
teljes hazai mezõny mellett szlovák, ukrán és szerb versenyzõk is
szõnyegre léptek. A Nyársapáti Szabadidõ SE három
versenyzõvel képviseltette magát és végül két elsõ és egy
harmadik hellyel zártak.
Ezzel a versennyel eldõlt, hogy 46 kg-ban Kecskeméti Dávid,
58 kg-ban Kecskeméti Krisztián képviselheti hazánkat a
korosztályos világversenyeken.

Eredmények:
46 kg 1. Kecskeméti Dávid

54 kg 3. Seres Attila
58 kg 1. Kecskeméti Krisztián

A kadet verseny mellett a Magyar Birkózó Szövetség a junior
55 kg-ban kötöttfogású válogatót írt ki, mivel a válogatottságra
esélyes három versenyzõbõl két versenyzõ az elmúlt válogatókon
a sorsolás szeszélye miatt elkerülte egymást. A válogatottságért
hárman szálltak harcba köztük a Nyársapáti Szabadidõ SE

versenyzõje Kecskeméti Ferenc. A végsõ sorrend
körmérkõzés alapján dõlt el. Feri elõször az ESMTK
versenyzõjével csapott össze és 8:3 arányban
pontozással nyert. A folytatásban az Érd versenyzõjét
verte tussal az elsõ menetben. Így véglegessé vált,
hogy ebben az évben õ utazhat a korosztály
világversenyeire.
Már korábban eldõlt, hogy ugyanebben a
korosztályban az 50 kg-ban Horváth Csaba a válogatott.

12. oldal


